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t . ~~ GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Sayın ^Üyelerden bâzılarına izin verilmesine 
dair olan Başkanlık tezkeresi okunarJa '̂-onandı;; 

Ticaret Eski Bakam Atıf înâö 'hakkında 
Meclis Soruşturması yapan Karma Komisyonun 
çalışma süresinin iki ay daha uzatılmasına dair 
olan Karma Komisyon Başkanliğı tezkeresi; ka
bul olundu. 

Çoruh Milletvekili Dr. Cemal Kazancıoğlu'-
mm, Çoruh ormanlarına dair olan sözlü soru 
önergesi ile; 

Rize' Milletvekili Dr. Fahri Kurtuluş'un, 
Yâdim adlı kitap hakkındaki kanun teklifi, is
tekleri üzerine geri verildi. 

Seyhan Milletvekili. Sinan Tekelioğlu 'ıran, 
Bakanların görev ve sorumluluklarına ait olan 
özel kanun hakkındaki sözlü sorusuna, Başbakan 
Yardımcısı Nihat Erim cevap verdi. 

Erzincan Milletvekili Sabit Sağıroglu ııuu, 
Erzincan'da yapılması düşünülen İplik Fabri

kası hakkındaki sözlü sorusuna, Ekonomi ve Ti-
caret Bakanı c^vap verdi. 

Genel- af hakkındaki kanun tekliflerinin red
dine dair olan Adalet Komisyonu raporu, kabul 
olundu. 

'• î)a|oliye" .MeınurlaıA ' Kaihüttunun bâzı mad
delerimi -değiştiren 4089 sayılı Kanunun birinci 
ve ikinci maddeleriyle bu Kanunun birinci mad
desine ek 4329 sayılı Kanunun birinci maddesi-» 
nin değiştirilmesine dair olan Kanun tasarısının 
birinci görüşülmesi bitirildi. 

21 . ' II . 1949 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Bingöl Milletvekili Kocaeli Milletvekili 

F. F. Düşünsel C. Aksu 
Kâtip 

Çorum Milletvekili 
iV. Atalay 

»>e« 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati: 15.00 

BAŞKAN — Şükrü Saraçoğlu 
KATİPLER : Sait Koksal (İsparta), Atalay Akan (Urfa). 

^ ü f c 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

2. GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1949 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ile 1949 
yılı Bütçe Kanunu tasarısında, yapılması karar
laştırılan değişiklikler hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Bütçe Komisyona raporu (1/381, 
3/318) [1] 

BAŞKAN — Gündemde 1949 yılı Bütçe ta
sarısı vardır. Vaktimiz dardır, gece gündüz ça-
lışmıya mecburuz, tensip buyurursanız, Bütçe 
çıkıncıya kadar, her gün saat 10 - 13, 15 - 19, 
21 - 24 e kadar çalışalım. {Muvafık sesleri) 
Bu teklifi reyinize arzediyorum. Kabul edeıı-

[1] 1949 yılı Bütçesine ait (133) sayılı basma-
yazı tutanağın sonundadır. 

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Bütçenin tümü hakkında söz istiyen arkadaş

lar lütfen isimlerini yazdırsınlar. 
Söz alan arkadaşların adlarını sırasiyle oku

yorum: 
Demokrat Parti adına Adnan Menderes, 

Millt Partisi adına Suphi Batur, Müstakil De
mokratlar Grupu adına Ahmet Oğuz, Atalay 
Akan, Vedat Dicleli, Faik Kurdoğlu, Tali
sin Coşkan, Muzaffer Akalın, Hakkı Gedik, Re-
şad Aydınlı, Ali Rıza Arı, Hulusi Oral, Esat 
Tekeli. % 

Sonradan söz alanlar; Sadi<tIİ§ikter, Sinan 
Tekelioğlu, Niyazi Çıtakoğlu, Gl; Vehbi Koca-
güney. 
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FAİK KURDOftLU (Manisa) — Bendenizin 

aldığım söz birinci madde dolayısiylcdir. 
TAHSİN OOŞKAN (Kastamonu) • Benim

ki de birinci madde hakkındadır. 
Ml'ZAFFER AKALIN' (Knsinnıomn - IV-

nimki de öyle. 
BAŞKAN •-- Söz a-lan arkadaşların adlarını 

tekrar okutuyorum. 
(Söz alanların adlan tekrar okundu) 
BAŞKAN --••Söz Maliye Bakanmmdır. 

MALİYE BAKANİ İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL 
(Kocaeli) — Muhterem arkadaşlarım ; 

Genel muvazeneye giren dairelere ve katma 
bütçeli idarelere ait 1949 yılı Bütçe tasarıları 
yüksek tetkik ve tasvibinize arzedilmiş bulun
maktadır. 

1949 Bütçesi hakkındaki izahatıma başla
madan önce bu yıl tahaddüs eden ve parlâmen
to hayatımızda şimdiye kadar rastlanmıyan bir 
vaziyete kısaca temas etmek isterim. Bildiğiniz 
gibi bizden evvelki Hükümet tarafından hazır
lanıp Büyük Meclise sunulmuş olan Bütçe ta
sarısı henüz kanunlaşmadan Hükümet tebeddü
lü vukubulnuıştur. Bu tasan üzerinde bir ta
raftan Bütçe Komisyonunca, yapılan tetkikle
rin zamanında ikmal edilmemesi ve diğer taraf
tan hasılatı bu bütçenin varidat tahminlerinde 
yer alan vergi tasarılarından üçünün kanunlaş
ma ması yüzünden de Ocak ve Şubat aylarında 
muvakkat bütçeler çıkarılması zarureti hâsıl ol
muştur. 

Böyle bir zamanda ve hepinizin malûmu bu
lunan şartlar altında mesuliyet deruhde eden 
Hükümetiniz, programında da açıkladığı üzere 
Büyük Mecliste beliren temayülleri göz önünde 
tutarak müzakere safhasında olan Kazanç, Yol 
ve Lüks vergileri tasarılarını geri almış ve üçün
cü bir muvakkat bütçeyi bertaraf etmek mak-
sadiyle hareket ederek zaman ve imkânın müsa
adesi nispetinde bütün gayretini bu üç verginin 
geri alınmasından doğan 80 milyon liralık boş
luğu izale etmek hususuna teksif etmiştir. Bu 
husustaki çalışmalarımız devam ettiği sırada 
yol programını aksatmadan yürütmek için ben
zinin kilosundan 11 kuruş vergi alınmasına 
dair yapılan teklif Büyük Meclisin yol dâvamıza 
verdiği değerin bir ifadesi olarak kanunlaşmış
tır. 

Bizden evvelki Hükümet tarafından takdim 

2.1949 0 : 1 
edilmiş bulunan bütçe tasansının ihtiva ettiği 
gelir tahminlerinde üç vergi tasarısının geri çe
kilmesinden azalan 80 milyondan bir kısmı akar 
yakıt Yol Vergisinin getireceği hasılat ile ka
panmış ve geri kalan miktarın bir taraftan 1948 
in sona ermesiyle gelir tahminlerinin bâzı ka
lemlerinde tezahür eden artışlar nazara alınmak 
ve diğer taraftan giderlerde bâzı tertip ve kısın
tılar yapılmak suretiyle telâfisi imkânı hâsıl ol
muştur. 

1949 Bütçesi üzerinde bu hal ve şartlar al
tında yapmak zaruretini hissettiğimiz tadil tek
liflerini yeni Hükümetinizin karşılaştığı istisnai 
durumu ve betahsis zaman unsurunu göz önünde 
tutarak büyük bir anlayışla kavrıyan ve intaç 
eden Bütçe Komisyonunuza bu vesile lie. huzu
runuzda şükranlarımı ifade etmeyi bir borç bi
lirim. 

Arkadaşlar; 
Üç vergi tasarısının geri alınmasından do

ğan boşluğun izalesi için yeni Hükümetinizce 
yapılan tertip ve kısıntıların mahiyet ve müf
redatı gerek tadil tekliflerine ait Hükümet ge
rekçesinde ve gerek Bütçe Komisyonunun rapo
runda etraflı bir şekilde ifade ve izah edilmiş ol
duğundan aynı hususları burada tekrar ederek 
kıymetli vakitlerinizi israf etmek istemem. An
cak şu noktayı belirtmekte fayda vardır ki ta
dil tekliflerini bizden evvelki Hükümet tara
fından takdim edilmiş bulunan bütçenin umumi 
bir revizyonu şeklinde telâkki etmek ve ona gö
re muhakeme yürütmek isabetli olamaẑ . Bu ta
dil tekliflerinin maksat ve hedefi vergi tasarıla
rının geri alınmasından doğan boşluğu izalet et
mek ve ilk şeklindeki muvazene durumunu ida
me etmekten ibarettir. 

Bu izahatımla aynı zamanda ikinci Hasan 
Saka Hükümeti tarafından takdim edilmiş bu
lunan bütçe tasarısının hüviyetinde esaslı bir 
değişiklik vuku bulmadığını ifade etmiş oluyo
rum. 

Şimdi yukarda kısaca işaret ettiğim değişik
liklerle yeni Hükümetimize intikâl eden bütçe
nin tahliline geçiyorum. 

1949 Bütçesinin şeklî: 
Arkadaşlar; 
Bütçelerin şekli, her memleketin bünyesine 

ierai ve teşriî kuvvetlerin karşılıklı münase 
betlerine ve nihayet her memleketin bütçeyi 
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alâkalandıran ana kanunların koydukları kai
delere göre farklı sima taşır. Bu itibarla bütçe
lerde teknik bakımından her memlekete kabili 
tatbik ideal ve yeknesak bir şekil bulmak müm
kün değildir. Bununla beraber bütçe tekniği ba
kımından hedef tutulan ana kaide milletvekil
lerinin icra kuvvetinin faaliyetini tam ve salim 
bir şekilde murakabe edebilmek imkânlarının 
sağlanmış olması şeklinde ifade olunabilir. 

Bu bakımdan tetkik ve mütalâa edilirse 1949 
bütçe tasarısının geçen seneler bütçelerine na
zaran daha mütekâmil bir çehre arzettiğinİ ve 
bütçe tetkiklerim kolaylaştıracak birçok malû
mat verdiğini teslim etmemek mümkün değil
dir. 

Bu mevzuda Büyük Meclisin ikazlarını di
rektif mahiyetinde telâkki ederek bütçelerimizi 
daha olgun bir şekilde takdim etmenin evvelki 
Hükümetlerde olduğu gibi bizim de başlıca hede
fimiz olacağını ifade etmek isterim. 

1949 |Mitçesinin rakamları: 
Muhterem arkadaşlarım; 
İkinci Hasan Saka Hükümeti tarafından tak

dim olunan bütçede ödenekler yekûnu 
1 415 550 000 lira buna mukabil gelir tahmin
leri 1,295 550 000 lira olarak teklif edilmişti. 
Yeni Hükümetinizce yapılan tadil teklifleri ne
ticesinde 1949 bütçesinin ödenekler yekûnu 
J 371 740 427 lira buna mukabil gelir tahmin
leri 1 251 802 894 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Vergilerle karşılanamıyan ve masraf bütçe
sinin % 8,7 sini ifade eden 119 937 533 liralık 
açık uzun vadeli iç istikrazlarla kapatılacaktır. 
Burada bir noktayı belitmek isterim. 

Bütçemizin kredi ve tesislere ayrılan öde
nekler yekûnu 1949 Bütçesinde 149 690 828 li
raya baliğ olmaktadır. Bu noktaya işaret et
mekten maksadım bütçemizin içinde bulundu
ğumuz şartlara ve mevcut imkânlara göre bir 
taraftan yapıcı karakterini ifade etmek ve di
ğer taraftan borçlanılan miktardan daha fazla
sının millî mameleki artıracak ve gelecek nesil
lere intikal edecek işlere sarfedilmekte olduğu
nu belirtmektir. 

1948 ve 1949 ödeneklerinin mukayesesi: 
Muhterem arkadaşlar; 
1948 Bütçesiyle verilen ödenekler yekûnu 

bilindiği üzere 1 243 551 197 lira idi. 1949 [ 

. 1949 O : İ 
yılı için teklif olunan ödenekler yekûnu biraz 
evvel arzettiğim veçhile 1 371 740 427 lira oldu
ğuna göre geçen yıl bütçesine nazaran bu yıl 
bütçesinin ödenekler yekûnunun 128 189 230 
liralık bir fazlalık arzettiği görülür. 

1949 Bütçesinin müzakeresi yılbaşından son
raya kaldığından, geçen senelerden farklı ola
rak 1949 tekliflerinin sona ermiş bulunan 1948 
senesi ödeneklerinde sene içinde vukubulan de
ğişikliklerden sonraki nihai miktariyle ve ge
lirlerin de 1948 in fiilî tahsilat miktariyle mu
kayesesi imkânı hâsıl olmuştur. İki yıl bütçesi 
arasındaki mukayeselerin bu imkândan fayda
lanarak yapacağım. 

Burada bir noktaya işaret etmek isterim. 
Şimdiye kadar Bütçeler yeni yıldan önce çıka
rılmak ieabettiği için İnisiyal teklifler ve ra
kamlarla mukayeseler yapılmakta idi. Bu se
ne muvakkat bütçelerle iki ay geçirdiğimin için 
1949 yılı içine fiilen girmiş bulunuyoruz. Bu 
bakımdan gerek masraf, gerek varidat tahmin
lerimiz neticesini almıştır, bu, 1948 senesinin 
rakamlarını ifade eder. Bu rakamlarda da ke-
siııhesap- neticelerine göre ufak tefek değişik
likler olacaktır. Fakat bu haliyle de mukayese 
bakımından bize bir .fikir verebilir. 

194S .VJJJ için bidayette verilen 1 243 551 107 
liraya ilâveten yıl içinde verilen ek olağanüstü ve 
Muhasebe! Umumiye Kanununun 48 nçi maddesi 
gereğince eklenen ödenekler yekûnu olan ce
man 136 880 453 lira nazarı itibara alınırsa 
1948 için verilen ödeneklerin sene sonu itiba
riyle 1 380 431 650 liraya baliğ olduğu anlaşı
lır. Bu yıl bütçesiyle teklif edilen ödenekler 
yekunu 1 371 740 427 lira olduğuna göre ha
kikatte 1949 Bütçesinin 1948 yılı ödenekleri ye- * 
kânundan fazla değil, bilâkis 8 691 233 lira 
noksan olduğu fezahür eder. Geçen yıl alı
nan ek ödenekler meyanmda en mühim kalc-
Millî Savunma Bakanlığına verilen 106 253 953 
lira ek Ödenek teşkil ettiğine ve bu yıl Millî 
Savunmamızın yıllık ihtiyacını karşıhyaeak öde
nek Bütçeye konulmuş bulunduğuna göre 1949 
Bütçesiyle teklif edilen ve ' şimdi tasvibinize 
sunulmuş bulunan ödenekle^ yekûnu Devlet 
hayatının ve siyasi durumunun tevlH edeceği 
derpiş edilmesi mümkün olmıyan ihtiyaç vç za
ruretler dışında bir tezyide mânız kalmıyacak-
tır. 

— 390 
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Arkadaşlar: j nevileri bakımından dağılışını toplu olarak göz-
1949 yılı Bütçesindeki ödeneklerin masraf den geçirdiğimiz zaman şu tabloyu görmekteyiz. 

1940 giderlerinin nevilero dağılışı: 

Birinci kısım (Özlük hakları) 
ikinci kısım (Yönetim giderleri) 
Ccüncü kısım (idare hizmetleri"! 
Dördüncü kısım (Borçlar) 
Beşinci kısım (Yardımlar) 
Altıncı kısım (Sermavc, kredi ve 1 esişler) 

Miktar Nispet 

577 838 670 
33 749 624 
430 17S 342 
114 908 309 
65 374 654 
149 690 S28 

% 
:% 
% 
7c 
:% 
% 

42 
2 
31 
8 
4 
10 

12 
46 
37 
37 
76 
92 

100 

Arzettiğim rakamlardan da 'anlaşlacağı üze
re masraf nevileri özlük haklarının işgal ettiği 
mevki, üzerinde ciddiyetle durulmayı icabettiren 
bir konu teşkil etmektedir. 

Memurlarımızın teker teker aldıkları aylık 
vo sair hakların kendilerine matlup ölçüde ge
çim imkânları sağlıyamadığı halde özlük hak
lar yekûnunun Bütçe içindeki nispetinin hayli 
yüksek olduğu ve bunun kadrolardaki ' fazla
lıktan ileri geldiği meydandadır. Bu meselenin 
cezri bir şekilde hal çaresinin verimli, çalış-

1949 giderlerinin daireler itibariyle dağılışı. 

ma esasından hareketle Devlet daireleri kad
rolarının hizmet ihtiyaçlarına göre yenibaştan 
ayarlanmasında olduğunda şüphe yoktur. Nite
kim bizden evvelki Hükümetin de bu mevzu
da çalışmaları vardır. Hükümetimiz bu mevzuu 
ciddiyetle ele almış ve bunu programında ifa
de etmiş bulunmaktadır. Bununla beraber me
sele aynı zamanda sosyal bir dava olarak kar
şımızda bulunduğundan' bu mevzuun muayyen 
bir devre içinde tetkik edilecek umumi bir 
pılânn tevfikan halledilmesinde zaruret vardır. 

1949 Bütçe Tasarısiyle teklif olunan ödenek
lerin daireler itibariyle dağılışı ve bu ödenek
lerin 1948 sonundaki miktarlarla mukayesesi 

şu durumu göstermektedir. 

Cetvel No. i 

Daireler 

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 
İçişleri Bakanlığı 

1949 ödenekleri '/ir. 

10 524 623 0,76 
1 047 500 0,06 
1 989 657 0,14 
3 457 550 0,25 
1 004 896 0,07 
6 632 180 0,47 
1 671 021 0,12 
2 243 787 0,16 
2 859 215 0,19 

42 508 097 3,07 
6 178 405 0,45 

460 450 000 33,40 
19 694 872 1,40 

1948 ödenekleri r/c 

10 610 739 0,76 
1 063 496 0,07 
1 994 100 0.14 
3 253 948 0,23 
866 351 0,06 

8 321 586 0,60 
742 362 0,54 

2 334741 0.17 
2 800 102 0,20 
42 274 668 3,02 
6 225 539 0,43 

504 531 104 36,45 
20 813 488 1,50 

291 — 
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Daireler 

Rmniyet Genel Müdürlüğü 
•Jandarma Genel Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Devlet Borçları 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Ekoıiom i Bakanlığı 
bağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tarım Bakanlığı 
lMastırına Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 

Toplam 

Arkadaşlar; bu cetveli okumakla belki tefer
ruata girdiğim tahmin edilir. Ancak dediğim 
gibi, muvakkat bütçenin rakkamları elde mevcut 
olmadığı için faydalı olur kanaatiyle arzettim. 
SNIZİ sıktımsa affımzı dilerim. 

t 

Daireler 1948 ve 1940 ödeneklerinin mukaye
sesi : 

Dairelerimize 1948 Bütçesiyle verilen ödenek
lerin yıl sonuna kadar kabul buyurulan muhte
lif kanunlarla aldığı nihai miktarlar 1949 yılı 
için teklif edilen giderlerle mukayese edilirse 
bu iki yıl ödenekleri arasında cüzi fark bulunan 
daireler hariç olmak üzere Maliye, Bayındırlık, 
Millî Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım, Tarım 
ve Ulaştırma Bakanlıklariyle Jandarma Genel 
Komutanlığı, Emniyet, ve İstatistik Umum Mü
dürlükleri Bütçelerinde artış ve Millî Savunma, 
Ekonomi, Ticaret, Gümrük ve Tekel Bakanlıkla
riyle Devlet Borçları ve Basın Yayın Genel Mü
dürlüğü ödeneklerinde azalış bulunduğu görülür. 

Maliye Bütçesi ödeneklerindeki tenzil ve İlâ
velerin muhassalası olan fazlalık miktarı 25 mil
yon lira tutmakta ise de bundan 8 milyon liraya 
yakın miktarı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kasına ödenecek sermaye ve 3342 saydı Kanun 
gereğince dağıtılan tohum zarar ve masrafı ola
rak Devlet Borçları ve Tarım Bakanlığı Bütçele
rinden düşülmek suretiyle Maliye Bütçesine nak
ledilen ödeneklere taallûk ettiğinden hakiki bir 
satışı ifade etmez. 

,1949 Ö : 1 
1949 ödenekleri 

33 446 860 
42 937 214 
13 427 499 
1.41 220 048 
168 148 769 
165 732 843 
118 239 461 
11 325 509 
f>2 507 308 
19 357 540 
36 303 070 
3 801 783 
3 278 830 
! 751 900 

1 371 740 427 

S 

2,35 
3,03 
1,92 
10,20 
12,20 
12,02 
8,55 
0,82 
3,75 
1,41 
2,60 
0,27 
0,22 
0,12 

100,00 

1948 ödenekleri 

33 022 130 
39 261 539 
13 215 198 

116 115 548 
193 262 755 
156 991 370 
98 644 028 
16 156 740 
47 161 987 
20 240 817 
31 212 301 
3 540 742 
3 645 999 
1 9,42 777 

1 380 246 150 

rv 

2,3:2 
2,Sl 
0,95 
8,37 

14,00 
11,30 
7,14 
1,17 
3,40 
1,4(5 
2,26 
0,25 
0,26 
0,14 

100,00 

Maliye Bütçesinin 1948 ödenekleri içinde 
yer almadığı halde 1949 yılı için teklif olunan 
miktarlara dair kısaca izahat arzedeyim. Yur
dumuzun diğer bölgelerine nispetle birçok ba
kından geri kalmış olan'Doğu illerinin kalkın
dırılmasını sağlıya eak yol ve sair tesisler için 
10 milyon lira, Milletlerarası Para Fonu ve İmar 
bankasına katılma payı olarak 1947 yılında 
avans şeklinde ödenmiş olan paranın mahsubu 
için bir miivon lira, İzmir Fuarında vanan bina-
nııı inşa bedeline, îş ve İşçi Bulma Kurum una ve 
muhtelif derneklere yeni yardımlar 'olarak 
756 000 lira ayrılmıştır. Millî Savunma Bakanlı
ğının Toprak Mahsulleri Ofisine olan otuz mil
yon lira raddesindeki borcunun kısmen itfası 
için bu yılın imkânlarına göre beş milyon lira 
konmuştur. Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinde 
1948 ödeneklerinin nihai miktarına nazaran 19,5 
milyon lira fazlalık vardır. Bu Bakanlığın büt
çesinin tazmininde yol, şimendifer ve su tesis
lerine ait ödeneklerin tezyidi hedef tutulmuş
tur. Bu maksatla bütçesi içinde muhtelif Ba-

j kanlıklara ait yapı ödeneklerinden 2 450 000 lira 
I ve yer sarsıntısı bölgelerindeki resmî binalar 
ı inşaat tertibinden yedi yüz bin lira tasarruf 
I edilmiş, diğer bâzı bölümlerden de mümkün gö-
I rülen indirmeler yapılmıştır. Bu tertip netice

sinde 1948 ödeneklerinin sene sonundaki mikta
rına nazaran şose ve köprüler ödeneği 16 mil
yon lira, demiryolu ve limanlar inşaatı ödeneği 
3 500 000 lira ve su işleri tahsisatı 3 330 000 lira 
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arttırılmıştır. 1948 Bütçesi ile yıl başında kabul 
edilen ödeneklere nazaran yapılacak mukayese
de fazlalıkların şose ve köprüler ödeneğinde 
25 milyon lira, su işlerine ait tahsisatta 4 100 000 
lira tuttuğu görülür* -

Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesine yapılan 
ilâve sekiz milyon yedi yüz bin liradır. Bu mik-
tar İlkokul öğretmenlerinin Umumi Muvazeneye 
alınması ve köy öğretmenlerinin çoğalması ve 
ücretlerinin yükseltilmesi sebepleriyle Bakanlı
ğın aylık ve ücret bölümlerindeki artıştan nok
san olup aradaki fark diğer masraflarda yapı
lan indirmelerle karşılanmıştır. 

Millî Eğitim Bütçesi bahis mevzuu olurken 
üniversitelerimize Genel Muvazeneden 23*600 000 
lira tutarında yardım yapılmakta olduğunu ve 
bu yardımın geçen seneki miktarından 
3 610 000 lira fazla bulunduğunu ayrıca göz 
önünde tutmak Millî Eğitim masraflarının hac
mi hakknda daha doğru bir fikir edinilmesine 
yarar. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçe
sinde mevcut ve yeniden açılacak sağlık mües
seseleri ve sair ihtiyaçlar için 5 300 000 lira 
miktarında fazla ödenek konmuştur. 

Tarım Bakanlığı bütçesindeki tezayüt <taıik-
tarı 5 000 000 liradır. Ancak özlük haklar kıs
mında ve diğer bâzı bölümlerde yapılan kısıntı
lardan da faydalanarak tarımsal ve veteriner 
savaş, bahçe tarımı, tohum temizleme, veteriner, 
zootekni ıslah ve üretme işler gibi esaslı hizmet
lere ceman 5 milyondan daha fazla ödenek ilâ
vesi sağlanmış bulunmaktadır. 

İstatistik Umum Müdürlüğü bütçesindeki 
928 bin liralık tezayüt umumiyetle nüfus, tarım 
ve sanayi istatistikleri için teklif edilmektedir. 

Jandarma Genel Komutanlığı bütçesinde ye
ni' teşkil edilen alaylar için 3 600 000 lira ar
tırma yapılmıştır. 

Şimdi muhtelif dairelerin 1949 bütçesinde 
geçen yıla nazaran görülen azalmaların izahına 
geçiyorum. 

Birleşik Amerika Devletinden görmekte ol
duğumuz askerî yardım ve ordumuzun almakta 
olduğu yeni düzenin hayırlı neticelerine bir baş
langıç olarak, Millî Savunma "Bakanlığı bütçe
sinin 1948 ödenekleri toplamından 44 milyon 
lira indirmek mümkün olmuştur. 

Ekonomi Bakanlığı bütçesinde görülen 

.1949 O : t 
4 800 000 lira miktarındaki azalış bu Bakanlı
ğa bağlı müessese ve teşekküllere yapılan tah
sislerden bir miktar indirme yapılmasından ile
ri gelmiştir. 

Devlet Borçları Bütçesinin ödenekleri geçen 
yılın nihaî miktarına nispetle 25 milyon lira 
noksandır. Ancak bundan Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankası sermayesine ait 6 milyon lira 
mahiyeti icabı Maliye Bütçesaıe nakledilmek 
üzere indirilmiş olduğundan hakiki bir tenezzül 
ifade etmez. 

Devlet borçlan Bütçesi ödeneklerinin azal
masına müessir tenziller arasında en mühim 
kalemi teşkil eden 13 300 000 lira Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankasına ödenmekte olan kâ
ğıt para amortismanı ile buna. müteferri faiz 
yekûnuna taallûk etmektedir. 
. Yüksek malûmları olduğu üzere 1715 sayı

lı Kanun .gereğince Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası tarafından deruhde edilen evrakı 
nakdiye karşılığı olarak bankaya borçlanılan 
miktar 150 748 563 lira idi. Bu borçtan 
49 029 405 lirası ödenmiş ve geri kalan 
109 719 158 liralık borca mukabil bankada top
lanmış kıymetlerin yekûnu 16 295 686 lira faz-
lasiyle 126 014 844 liraya 'baliğ olmuştur. Bu 
durum karşısında mezkûr hesabın tasfiyesi 
icabetmiş ve artık bankaya bir ödeme yapılma
sına mahal kalmamıştır. Bu hususta Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası ile mutabık ka
lındığında hazırlanacak kanun tasarısı pek ya
kında Yüksek huzurunuza takdim edilecektir. 
Bu suretle kâğıt para amortismanı ve buna iliş
kin faiz ödeneğine 1949 Bütçesinde yer veril
memesi kabil olmuştur. 

Bundan başka büyük su işleri ödeneklerine 
karşılık olarak evvelce çıkarılmış olan bonolar
la Zirai Donatım ve Devlet Kâğıt ve Basım 
İdarelerinin Millî Korunma fonundan almış ol
dukları sermayenin itfasına ait ödenekler bu 
borçların müstaceliyet göstermemeleri hasebiyle 
1949 Bütçesinden çıkarılabilmiştir. 

Diğer bütçelerde 1948 ödeneklerinin nihai 
miktarlarına göre görülen eksik ve fazlalıklar 
hakkında izahata girişerek vaktinizi almak is
temiyorum, 

Arkadaşlar; İ94b ve 1949 yılı ödenekleri
nin mukayesesini ve aradaki farkların izahını 
yaparken, rakamlara çok düştüğüm için sizleri 
sıktığımı anlıyorum. Ancak, bunda fayda var-
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dır. Bizim yeni bütçemizin hüviyeti bu fazlalık j 
ve noksanların mukayesesiyle anlaşılabilecek- » 
dir. Bu itibarla »af fmızı rica ederim. [ 

Gelirler : j 
Bütçemizin gelirler kısmına gelince 1948 

Bütçesinde gelir 1 115 600 000 lira olarak tali- j 
min olunmuştur. Buna mukabil neticesi alınan I 
bu yıl sonunda fiilen elde olunan gelir, bütçe
nin ihzar ve tascfikmda yapılmış olan tahmin- | 
I eri aşmış ve 1 218 178 000 liraya baliğ olmuş- | 
tur. Tahmine nazaran tahakkuk eden fazla j 
102,5 milyon liradır. | 

Kabul buyurulan belediye gelirleri, bina ya- } 
pimini teşvik gibi geçen yıl içinde meriyete I 
giren kanunlar tesiriyle imalât Muamele Ver- | 
gisi, Damga ve Tayyare resimleri, emlâk satış I 
hasılatı gibi azalma gösteren bölümler hariç tu- i 
t ulursa bütçemize giren gelirlerin hemen hep* 
sinde inkişaf olmuştur. Fazlalıkların başlıca-
lan şunlardır : 

9,4 Kazanç ve Buhran vergileri I 
16.3 Hizmet Erbabı vergileri | 
13.7 Gümrük Resmi j 
10.8 İthalât Muamele Vergisi | 
15.4 İstihlâk vergileri 1 
24.9 Tekelin hasılatı vC Tekel Savunma 

Vergisi 
7,4 Menkul mallar batış bedeli I 

22,1 Diğer vergi, resim, harç ve cezalarda | 
I i 

110,0 Yekûn j 
Bizden evvel Hükümetçe Yüksek Meclise S 

takdim olunan bütçede 1949 gelirleri 
1 295 550 000 lira olarak hesap ve tahmin olun- ı 
muştu. Bunun 142 milyon lirasını şeker
den alman İstihlâk Vergisine yapılan zam ile I 
Yol ve Kazanç Vergilerinde yapılmak istenen 
ıslah ve tadillerle yeniden ihdası teklif edilen i 
/jüks Vergisinden sağlanacak gelir teşkil edi- i 
yordu. 

Kazanç, Lüks ve Yol vergileri tasarılarının 
geri alınmasından ve benzinden Yol Vergisi 
alınmasına dair olan Kanun kabulü bu tahmin
lerde bâzı değişiklikler yapılmasını icabettir- j 
iniştir. j 

Bunları da nazarı itibara alan Bütçe Ko- j 
misyonumuz Hükümetle mutabık olarak 1949 J 
gelirini 1 251 802 894 lira olarak tahmin eyle- | 
mistir, 1 

.1949 0 : 1 
Bu miktar Hükümetçe sunulan ilk bütçe ta

sarısında tahmin edilen gelirden 43 747 106 lira 
noksan ve 1948 gelir tahminlerinden ise 136.202.894 
lira fazladır. Bu fazlanın 62,5 milyon lirası 
şeker istihlâk 15,5 milyon lirası benzinden alına
cak Yol Vergisi gibi yeni vergi ve zamlardan mü
tebaki 58 milyon lira ise 1948 yıhnın fiilen elde 
ettiğimiz neticelerine nazaran, gelirlerimizde hu
sule gelen inkişaftan beklenmektedir. 

Gerçi 1948 yılında gelirlerimizin tahminlere 
nazaran verdiği fazlalık bir az önce söylediğim 
üzere 102,5 milyon lira olarak tahakkuk etmiş ise 
de 1948 tahminleri arasında bulunan Toprak Mah
sûlleri Vergisi artıklarının 1949 gelirleri arasın
da yer ajıııaması, Devlet vergilerinden belediye
lere verilecek hisselerin artırılmış olması bina ya
pımının teşvik için bâzı muaflıklar tanınmış bu
lunması ve ithal mallarından alınacak pirimin 
azalması gibi sebeplerle gelirlerimizin inkişafın
dan 1949 yılının faydalanacağı miktar 58 mil
yon lira olarak tahmin edilmiştir. Bu tahmin ka
naatimize göre isabetli ve ihtiyatlıdır. 

Vergi Politikamız : 
Muhterem arkadaşlar. 
1949 Bütçesinin gelir kışını hakkında bu iza

hatı verdikten sonra Devlet gelirleri sahasında 
karşılaştığımız bâzı meselelere ve bu hususta alı
nan ve alınacak olan tedbirlere kısaca işaret et
mek isterim. 

1949 Bütçesi gelir tahminlerini teşkil eden 
1 251 800 000 liranın 435 600 000 milyonu vası
tasız vergilere 760,9 milyonu vasıtalı vergilere 
55,2 milyonu da diğer hasılata taallûk etmekte
dir. Bu vaziyete göre gelir toplamı içinde vası
tasız vergiler % 34,8 vasıtalılar % 60,8, diğer 
hasılat % 4,4 nispetinde yer almaktadır. Görülü-
yorki vergilerimizin vasıtasız ve vasıtalı gelirlere 
ayrılışında bariz bir nispetsizlik vardır. Bilindi
ği üzere bugün yürürlükte olan vasıtasız vergile
rimiz daha ziyade karine esasına istinat ettirilmiş 
bulunmaktadır. Karinelerin ne kadar çeşitli ol
salar gene umumiyetle sabit karakter taşıdıkları 
malûmdur. Bu sebeplerdir ki karineye dayanan 
vasıtasız vergilerimiz harb yıllarında yapılan ar
tırmalara rağmen iç konjonktürde husule gelen 
esaslı değişikliği takip edememiş hakiki ve zahi
ri sebeplerde artan kazanç ve iratları kavrıyama-
mıştır. Binnetiee kazançlardan alman vergilerde 
ahenksizlik ve adaletsizlik baş göstermiştir, nis-
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petleri artırılan vasıtalı vergilerimiz ise gelirler 
arasında daha geniş bir yer alarak bu çeşit ver
gilerin bünyelerinde mündemiç adaletsizliği bir 
kat daha fazlalaştırmıştır. 

Harbin sonunda açılan yeni devreye girerken 
o zamanki Hükümetçe vergi ıslahatı mevzuu ele 
alınarak iktisâdi, içtimai ve malî ihtiyaç ve âmil
lerin icabettirdiği esaslı reformun başarılması 
maksadiyle 1945 yılında hazırlanan Gelir Vergisi 
tasarısı Yüksek Meclisinize takdim edilmişti. Bü
yük Millet Meclisinin seçimi yenileme kararı ver
mesi üzerine hükümsüz kalan bu tasarı bâzı deği
şikliklerle 1946 da yeniden sunulmuştur. 

Gerçi harb sonrasında toprak mahsulleri ve 
İhracat vergileri kaldırılmış, Muamele ve İstih
lâk vergileri birleştirilerek nispetleri indirilmek 
ve muaflıkları genişletilmek suretiyle tahfif edil
miş ve diğer vergilerimizde de bâzı indirmeler 
yapılmış ise de mükellefiyetlerde yapılan bu il
ga ve tahfifler Gelir Vergisinin kanun halini al
masına intizaren tevessül edilen düzeltmelerden 
ibaret kalmakta ve masraflarımızın gösterdiği ih
tiyaç karşısında daha fazlası kabil olamamak
tadır. Vergi sistemimizin Millî gelirlerdeki ar
tışları kavramak ve takip etmek hususunda ki
fayetli bir hale getirilmesi zaruridir. Vergileri
mizin vasıtalı ve vasıtasız vergiler arasındaki 
dağılışını düzenlemek, adaletsizliklerini berta
raf etmek, verimlerini artırmak maksadiyle gi
rişilen reformun mihverini Gelir Vergisi teşkil 
etmektedir. Kuramlar ve esnaf vergileri bu ver
gi manzumesine dâhil bulunmaktadır. Bu tasa
rılar üzerinde komisyonca yapılan tetkikler 
bitmiş olduğundan yakında Yüksek Heyetinize 
sunulacaktır. 

Ana vergilerimizde mükelleflere ve idareye 
düşen ödevleri tarh, tahakkuk, itiraz, değerleme 
gibi usule müteallik esasları ve-cezaları ilmî me
totlara bağlıyan Usul Kanunu vergi sahasında 
girişilen ıslahatın bir safhasını teşkil etmekte
dir. Bu tasarının da komisyondaki tetkikleri 
bitmek üzeredir. Bunlardan başka bâzı hüküm
leri bugünün hukuk telâkkilerine ve ihtiyaçla
rına cevap vermiyen (Tahsili Emval Kanunu) 
yerine kaim olmak üzere hazırlanan (Kamu ala
caklarının tahsili usulü) kanununa ait tasarı da 

î . 1949 O l 
1945 yılında Yüksek Meclise sunulmuştu. Bilâ-
hara seçimin yenilenmiş olması dolayısiyle hü
kümsüz kalan bu tasarı 1946 yılında tekrar 
Yüksek Meclise takdim kılınmıştır. Bu tasarı
nın komisyonlarda tetkikleri devam etmektedir. 

Vergi sistemimizin ıslahında vasıtasız vergi
ler üzerinde durulurken vasıtalı vergilerden de 
bütün dünyada olduğu gibi mâkul bir ölçüde 
istifade düşünülmesi tabiîdir. Vasıtalı vergile
rimizin mühimlerinden biri olan Damga Resmin
de sadelik ve kolaylık temini maksadiyle yeni-
baştan hazırlanan Damga Resmi Kanunu 1945 
yılında ve bilâhara Büyük Meclisin seçimi yeni
leme kararı vermesi üzerine 1946 yılında Büyük 
Meclise takdim edilmiş olup komisyonlarda tet
kiki devam etmektedir. Yüksek Heyetinize in
tikal etmiş olan bu vergi tasarıları üzerinde 
feyizli neticeler verecek tetkiklerinizin bir an 
önce bitirilerek kanunlarının 1950 yılı başında 
yürürlüğe girmesinin sağlanması çok faydalı 
olacağını arzetmek isterim. Vasıtalı vergilerimi
zin başında yer alan Muamele ve İstihlâk ver
gilerimizi islâh etmek hususunda bizden evvel
ki Hükümetler tarafından yapılan çalışmalar 
hayli ilerlemiştir. 

Bu vergilerde tasarlanan ıslahat esaslarından 
biri de kazanç seviyeleri yüksek olan vatandaş
ların istihlâk eyliyecekleri maddelerle kazançları 
mahdut olan çoğunluğun istihlâk eyliyeceği mad
delere ayrı ayrı nispetler tatbik etmek üzere bu 
vergilerde adaletsizliği hafifletmektir. Muamele 
Vergisi Kanununda yapüacak tadiller meyanın-
da bu vergi yüzünden büyük sanayiin parçalan
ması meyline mahal bırakmamak ve küçük sana
yiin normal çalışmasına halel getirmemek belli 
başlı bir konu'olarak ele alınmış, bulunmaktadır. 

! Geçen yıllar bütçe neticeleri : 
I 

i 1949 Bütçesi hakkında izahat verirken son 
yıllara ait kesin hesap neticelerine temas etmekte 

j fayda görmekteyim. 
j Harbin sona ermesinden beri kapanan bütçe-
! lerimizin hepsi bütçelerin tanzimlerindeki du-
! ramlarına nazaran daha müsait neticeler vermiş-
i tir. Evvelâ bu bütçelerin tanzimindeki duruma 
\ göre gelir ve giderlerini, açıklarını ve açıkların 
\ ödenekler toplamına nispetini arzedeyim. 

- 2 Ö 5 — 
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Cetvel - No. 2 

1945 
1946c 

1947 

Giderler 

Milyon lira 
603 
990 

1.136 

Gelirler 
(Vergiler ve istikraz hasıla 
ti dışındaki sair gelirler) 

Milyon lira 
537 
894 

1.021 

istikrazla kapatıl
ması gereken açık 

Milyon lira 
66 
96 

115 

Açığın giderlere 
nispeti 

Milyon lira 
% 10,8 

9,6 
10,1 

Şimdi bu yılların kesinhesap neticelerini gözden geçirelim: 

Cetvel - No, 3 

1945 
1946 
1947 

Giderler 

Milyon lira 
600,6 

1 018,8 
1 564,2 

Gelirler ver
giler ve istik 
raz hasılatı 
dışındaki sair 
gelirler 

Milyon lira 
614,7 
977,7 

1 538,4 

istikrazlar 

Milyon lira 
43,9 
63,7 
76,5 

Gelir 
toplamı 

Milyon lira 
658,6 

1 041,4 
1 614,9 

Gelirlerin gider
lere nazaran 

fazlası 

Milyon lira 
58 
22,6 
50,7 

Giderlerin ver 
giler ve istik
raz hasılatı di 
şmdaki sair ge
lirlerle kapatı-
lamıyan kısmı 

Milyon lira 
0 

% 4 
% 2 

Görülüyorki 1945 yılında vergilerle Devlet 
mal ve işletmeleri hasılatı giderleri kapandık
tan sonra 14 milyonluk fazlalık vermiştir. Bu 
suretle o yılm bütçesinin tanziminde derpiş edi
len açık bertaraf olmuştur. 

Aynı yıl zarfında 43,9 milyon lira miktarın
da istikraz yapıldığından bu yılın kesinhesabı 
58 milyon liralık bir fazla ile kapanmıştır. 

1946 yılında vergilerimiz ve istikraz hasıla
tı dışındaki sair Devlet gelirleri giderlerin %96 
sini karşladığmdan bidayetteki açık nispeti olan 
% 9,6 yüzde dört düşmüştür. O yıl zarfında 
63,7 milyon liralık istikraz yapılmış olduğundan 
kesinhesap 22,6 milyon liralık fazlalık vermiş
tir. 

1947 yılında istikrazlar dışındaki gelirleri
miz masrafların % 98 ni karşılıyarak bütçenin 
tanziminde derpiş olunan $- 10,1 nispetinde 
ki açık % 2 ye düşmüştür. Aynı yıl zarfında 
76,5 milyon liralık iç istikraz yapıldığından 
1947 kesinhesabı da 50,7 milyon lira miktarında 
fazlalıkla kapanmıştır. Bu izahattan anlaşılaca
ğı üzere 1945 yılmüan beri bütçelerimizin tecel

li eden tatbikatı memnuniyet vericidir. 
Şimdi kısaca tedavül hacmi, borçlarımız hak

kında malûmat vermek isterim. 
Tedavül hacmi: 
Tedavüldeki kâğıt para miktarı 1.948 yılının 

başında 898 milyon lira idi. Bu miktarı sene so
nunda 935 milyon lira olarak görüyoruz. 

Tedavül hacminin harbe takaddüm eden 
1939 yılından beri takip ettiği seyir hakkında 
bir fikir vermek için o seneden itibaren yıllık 
vasatileri arzediyorum. 

Milyon lira 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 

281 
350 
490 
619 
738 
913 
941 
878 
943 
901 

— 298 -
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Görülüyorki tedavüldeki para 1939 dan har

bin fiilen sona erdiği tarih olan 1945 senesine 
kadar daimî surette yükselmiş ve 1946 dan son
ra da muayyen hadler arasında temevvüç eden 
bir istikrara kavuşmuştur. 

Hükümetiniz halen tahassül etmiş olan bu 
istikrarlı durumun idamesini başta gelen vazi
felerinden biri telâkki eder. 

Tedavül hacmi bahsinde şu ciheti de belirt
mek isterim. Katma bütçeli idarelerle İktisadi 
Devlet Teşekküllerinden bir kaçının tesisata ait 
finansmanı için halen uygulanmakta olan şek
lin tedavüldeki para miktarı üzerinde müessir 
olması mahzurunu müdrikiz. Bu mevzu üzerinde 
duracağız. 

Yine burada bir noktaya işaret etmek iste
rim ; tedavül hacmmdaki istikrar mevzuu, mu
ayyen hadler halindeki istikrar hacmidir. Yok
sa vaziyet sabit kalmış şeklinde bir iddia yok-
auf. 

Borçlar : 
Borçlarımızın nevilerini ve on yıllık seyrini 

gösteren rakamları bütee gerekçesinde görecek 
siniz. Bütçenin hazırlandığı tarihe göre gerekçe
de 1948 yılının Haziran sonu itibariyle gösteri
len borçlarımızın yıl sonundaki miktarlarını ver
dikten sonra bu mevzuda daha ziyade tahlil ve 
mukayeseye yarayacak maruzatla iktifa edece
ğim. 

1948 sonunda genel muvazeneye ait borçların 
yekûnu 1 632 000 000 liradır. Bundan 
1 395 000 000 konsolide, 237 milyon lirası da 
dalgalıdır. Konsolide borçların 779 milyona dal
galı borçların da tamamı dâhildir. Aynı tarihte 
katma bütçeli idarelere ait borçların yekûnu da 
405 milyon lira olup 136 milyonu konsolide mü
tebakisi dalgalıdır. Bu idarelerin konsolide borç
larından 5 milyon, dalgalı borçlarından ise 206 
milyon dâhildir. 

Borçlarımızın yekûnu ve yıllık mürettebatı 
bakımından diğer memleketlerle mukayesesi şu 
neticeleri vermektedir. 

Genel muvazeneye ve katma bütçeli idarele
re ait iç ve dış Devlet borçları 'toplamının en son, 
olarak 1944 yılında tahmin olunan millî geliri
mize nispeti % 26,2 dir. Elde mevcut rakamlara 
göre diğer memleketlerde bu nispet % 43 ile 305 
arasında tehalüf etmektedir. 

1949 Bütçesinde borçlarımızın itfa ve faiz 
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Ödenekleri 108 898 759 liradır. Bu miktar gelir
lerimizin % 8,1 ne, giderlerimizin % 7,9 na te
kabül eder. Diğer devletlerde borçlar müretteba
tının gelirlere nispeti % 3,4 ile % 18,5 giderlere 
nispeti de % 3 ile %• 17 arasında değişmektedir. 

Verdiğim bu izahat borçlarımızın gerek resül-
mal bakiyeleri gerekse yıllık taksit ve faiz yükü 
bakımından endişeyi mucip olaeak miktarda ol
madığını gösterir. 

1949 yılında 120 milyon liralık uzun vadeli 
iç istikraz yapılmasına yetki verilmesi hakkında 
takdim olunan kanun tasarısı yüksek tasvibinize 
iktiran ettiği takdirde çıkarılacak tahvillerden 
80 milyon liralığı Devlet Emeklilik Sandığına 
fazla parası mukabilinde satılacaktır. Geri kalan 
kısım gelir tahminlerimizin üstünde bir tahsilat 
olmadığı takdirde piyasaya çıkarılacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Memleketimizin iktisadi kalkınması için ken

di gayretlerimizi tamamlayıcı olmak üzere, Av
rupa İktisadi îş Birliği imkânlarından ve Millet
lerarası Kalkınma ve İmar Bankası kaynakla
rından haklı ümitlerimiz olduğunu bu vesile ile 
belirtmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bâzı tadil teklifleriyle yeni Hükümetinize in

tikal eden 1949 bütçesinin takdimi vesilesiyle 
size bu bütçenin arzettiği hüviyeti rakamlarla 
ve muhtelif tahlil ve mukayeseler yapmak sure
tiyle belirtmeye ve umumi olarak bütçe ve bâzı 
malî meselelerimiz hakkında malûmat vermeye 
çalıştım. 

Harbe fiilen girmiş olmamakla beraber, o 
harbin tesirinden uzak kalamamış, umumi ola
rak siyasi şartların ve kendine has olan coğrafi 
durumunun neticesi olarak, bugün de bu tesir
den kurulamamış olan memleketimizin karşı
laştığı ve belki bir müddet daha karşılaşacağı 
malî ve iktisadi güçlükler vardır. 

Bu durumu, ne bu şartlara rağmen başarılan 
işlerin methiyesi ve ne de yapılamamış olan iş
lerin mazereti olarak ileri süa-müyorum. Bunu 
ifade etmekten maksadım, sadece, bilerek veya 
lıilmiyerek bazan ihmal edilen bir vakayı teyit 
ve tesbitten ibarettir. 

Benim anlayışıma göre bugünkü şartlar için
de karşılaştığımız malî güçlüklerin ana aebebi-
ni, duyulan ihtiyaçlarla mevcut imkânlarımız 
arasında ahenkli bir münasebetin kurulamamış 
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olmasında aramak lâzımdır. Bununla, aynı za
manda malî kaynaklarımızı kuvvetlendirecek 
bir iktisadi kalkınmanın gerçekleştirilmesi yo
lundaki ana meselemizi daima göz önünde tut
mak kaydiyle, her sahada vatandaşlar tarafın
dan beklenen Devlet hizmetinin kaçınılmaz bir 
neticesi olan masraf artışları karşısında, millî 
ve ferdî gelirle organik münasebeti düzenlene-
memiş olan normal Devlet gelirlerinin verimsiz
liğini ifade etmek istiyorum. Bugünün telâkki-. 
lerine göre kifayetsiz addedilebilecek bir vergi 
sistemi ile, Devlet olarak giriştiğimiz ve giriş
mek mecburiyetinde olduğumuz işleri yürütmek 
çok güçtür. 

Bu itibarla daha âdil ve verimli bir vergi sis
temine geçebilmek için başlanmış olan ıslâhat 
hare'ketinin tacil edilmesi lüzum ve zaruretine 
kaniim. 

Diğer taraftan ve derhal üzerine eğilmek 
icabeden meseleler olarak Devlet hizmetlerini 
zamanın şartlarına göre bir revizyona tâbi tut
mak, hizmetler arasında ehemini mühimme ter
cih etmek, ve nihayet âmme hizmetini görmek 
mesuliyetini üzerine almış bulunan her vazife
linin en az masrafla en fazla hizmet ifa etmesi 
şeklinde tarifini bulan tasarruf terbiye ve zih
niyetini kökleştirmek Hükümetimizin gelecek 
bütçenin ihzarı ve şimdi tasvibine arzedilen büt
çenin tatbikatı sırasında başta gelen kaygusunu 
teşkil edecektir. 

Bütçe tetkik ve müzakeresinde Büyük Mec 
lisin irşatkâr tenkit ve ikazları, Hükümetimizin 
çalışmalarında rehber olacaktır. (Alkışlar). 

ADNAN MENDERES (Kütahya) — Çok 
muhterem arkadaşlar, 

Uzun müzakere ve tereddütlerden sonra ve iki 
ay tehirle Yüksek Meclise sunulmuş olan 1949 yı
lı Devlet Bütçesi hakkındaki görüşlerimizi söy
lemeden önce son iki yılın bütçelerini ve bunla
rın tatbikat neticelerini süratle gözden geçirmeyi, 
bütçeler üzerinde Meclis müzakeresinin tesir de
recesini belirtmek bakımından, faydalı görmekte
yiz. 

Bilindiği gibi, bütçeler, nihayet tahminlere 
dayandıkları için, tahmin ile tatbik sonunda varı
lan neticeler arasında az çok farklar hâsıl olması 
pek tabiidir. Ancak, evvelki yılların tatbikat ve 
neticeleri göz önünde bulundurulacağı için, tah
min ile netice arasındaki farkın muayyen bir nis-
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peti geçmemesi icabeder. Bu fark mâkul bir nispeti 
aşarsa, ya bütçenin tanziminde samimi hareket 
olunmadığına veyahutta esaslı tetkikler yapılma
dığına hükmetmek icabeder. 

Son iki yılın bütçelerini bu bakımdan gözden 
geçirdiğimiz takdirde hükmümüz tamarniyle men
fi oluyor. 

1947 yılı Bütçe giderleri bir milyar yüz otuz 
altı milyon lira tahmin olunmuş iken tatbikat so
nunda bu rakam, bir milyar üç yüz beş milyon 
liraya yükselmiştir. Aradaki fark yüz yetmiş mil
yon lirayı bulmuştur; Bu bütçede 57 milyon lira
lık aktarmalar yapılmış olduğu da hesaba katıla
cak olursa, tahmin hatalarından doğan fark, iki 
yüz otuz milyona çıkr ki, bu fark, bütçe masraf
ları yekûnuna nispetle % 16 yi bulur. 

1948 yılı Bütçesi giderleri ise; bu giderler, bir 
milyar iki jüz kırk üç küsur milyon lira tahmin 
olunmuş iken, sene sonunda masraflar yekûnu bir 
milyar üç yüz altmış dokuz milyon liraya yüksel
miştir. Aradaki fark yüz yirmi altı milyon lirayı 
geçmektedir. Yıl içinde yapılan aktarmaların 
miktarı elli altı milyon liradır. Bu suretle, ek öde
neklerle aktarmalar yekûnu yüz seksen milyon li
raya varıyor ki, farkın tahmin nispeti % 14 ü bu
luyor demektir. 

Bütçelerin özlük haklar gibi, Devlet bütçele
rine ayrılan tahsisat gibi mühim yekûnlara varan 
rakamları sabit olduğundan hakikatta tahminler 
ile tatbik neticeleri arasındaki farkların, masraf 
yekûnundan bu sabit kısımlar indirildikten son
ra geriye kalan kısma nispet edilmeleri daha doğ
ru olur. Bu takdirde tahmindo hata nispeti ise, 

; yüzde otuz, kırka kadar yükselir. Bu halin büt
çe mefhumu ile ne dereceye kadar telif olunabile
ceğini yüksek takdirinize bırakıyorum. 

Diğer taraftan, Bütçe Komisyonumuzun, ay
larca süren münakaşalar sonunda bütçelerde 
ancak binde bir nispetinde değişiklik yapabil
diği düşünülecek olursa, Hükümetten gelen tek
liflerin, mümkün olduğu kadar aynen kabul 
edilmesi icap ettiği fikrinin, bütçe komisyonu
muza hâkim bulunduğu iddiasını ret etmek cid
den zor olur. 

Bu hakikat 1949 yılı için Hasan Saka ve Gün-
altay Hükümetleri tarafından tevdi olunan bir-
birinden farklı iki bütçenin her ikisinin de büt
çe komisyonunca hemen hemen aynen kabul 
edilmiş olması ile büsbütün meydana çıkmış bu-

ı kuruyor. 

-m-r-



B : 48 21.2 
Gerçekten, Hasan Saka Hükümetinin bütçe I 

teklifi üzerinde komisyon, sonu gelmiyen ve bir 
müsteşar muavinliğinin (L) cetveline alınıp 
alınmamasına kadar inen münakaşalar sonun-
da, bir buçuk milyara yaklaşan bir yekûn üze
rinde, ancak dört yüz bin liralık bir indirme 
yapabilmiştir. 

Sonra da, yeni Hükümetin getirdiği ve eski 
Hükümetininkine nazaran seksen milyon liralık 
bir fark gösteren bütçeyi de, yine aynı komisyon, 
esaslı hiçbir değişiklik yapmadan, kabul ediver-
miştir» 

Sadece bu vaziyet bile, bütçe komisyonunun 
bütçeler üzerinde ne dereceye kadar tasarruf 
ve hükmedebildiğim göstermeğe'kâfidir. Hata
lı bir malî politikanın, kısırlaştırıcı ve müsrif 
bir bütçe anlayışının, memleketi takatsiz dü
şürmesinin asıl sebebini işte burada, yani bütçe
lerin tanziminde Meclis murakabesinin bu dere
ce tesirsiz olmasında, aramak icabeder. ı 

Şimdi bütçe tahminleri ile tatbikat netice
leri arasındaki farkların bu kadar yüksek nis- i 
petlere varmasının sebebine geliyoruz. Acaba I 
bunun sebebi tahminlerde yapılan fahiş hatalar-
mıdır? 

Biz buna kani olamıyoruz: Çünkü tahmin
lerdeki isabetsizliği daha önceden, kolayca gör
mek mümkündü. Nitekim biz, 1947 yılı bütçesi 
masraf yekûnunun, tatbik yılı sonunda, çok da
ha yükseleceğini hattâ 377 000 0Ü0 lira olarak i 
kabul olunan Millî Savunma masraflarının, beş i 
yüz milyon lirayı aşacağını önceden söylemiştik. 
Filhakika sene sonunda hem masraf yekûnu 
yükseldi hem de Millî Savunma masrafları 530 
milyon lirayı buldu. 

Bu vaziyet 1948 bütçesi tahminlerinde de 
aynen tekerrür etmiştir. O yılın 375 milyon lira 
olarak kabul olunan Millî Savunma masrafları
nın yarım milyarı aşacağını; yine vaktinde söy
lemiştik. Nitekim bu tahminimizde doğru çıktı. 
Ve o yılın Millî Savunma masrafları beş yüz 
dört milyon lirayı ve bütçenin umumi giderler 
yekûnu da 126 milyon lira f azlasiyle bir milyar 
üç yüz altmış dokuz milyon liraya yükseldi. 

Görülüyor ki mesele, önceden bilinemîyecek 
ve tahmin hatasına hamlolunacak mahiyet gös
termemektedir. Buna, mahsus tabiriyle «btttçe-
de samimiyetsizlik» denir. Meclis murakabesini 
tesirsiz kılan zihniyet yanında, bir de bn sami- | 
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miyetsizliğin şimdiye kadar memlekete çok pa 
halıya mal olduğuna inanmak lâzımdır. 

Arkadaşlar; bugün müzakere için huzurunu
za getirilmiş olan 1949 yılı Bütçesine gelince; 
derhal söyliyelim ki, önümüzdeki bütçenin terti
binde vuzuha doğru gidildiğini kabul etmek ica
beder. Millî Savunma masraflarının âdi ve fev
kalâde olarak iki- kısımda gösterilmesi ve gelirle
rin de âdi ve fevkalâde olarak ikiye ayrılması 
bütçe tetkikini güçleştiriyordu. Bu usulün 1949 
yılı bütçesinde terk edilmiş olduğunu görüyoruz. 
Sonra fasıl ve maddelerin çoğaltılmasını ve bütçe 
formüllerinin ıslah edilmiş olmasmı da, vuzuha 
doğru atılmış adımlardan saymaktayız. 

Bundan başka, evvelki hükümet tarafından 
teklif olunan malûm vergilerin geriye alınmasını, 
bunların bıraktığı açıklığın ise bâzı muvazene 
tertipleriyle kapattırılmadım ve bu arada, az 
dahi olsa, bir miktar tasarruf temin edilmesini, 
diğer sebeplerle beraber, Günaltay kabinesinin , 
bütçe tatbikatında tutumlu ve samimî hareket 
edeceğinin delili saymak istiyoruz/ 

Böyle olmakla beraber, 1949 yılı bütçesinin 
karakterini evvelki bütçelerden farklı telâkki et
memize imkân yoktur. Bu yıl bütçesi de, evvel
kiler gibi, masrafları daima yükseltmeye doğru 
görülen malûm temayülün bir eseridir. Bu iti
barla vatandaşa bir evvelki bütçeye nazaran 
daha ağır yükler tahmil etmektedir. Buna mu
kabil yine evvelkiler gibi yapıcı olmak vasfından 
tamamen uzaktır ve açık veren bir bütçedir. 

Filhakika masrafların artırılmasına ve bunun 
neticesi olarak vatandaşın vergi yükünün ağır
laştırılmasına bu yıl ki bütçe ile de devam olu
nuyor. Netekim geçen yıl giderleri bir milyar 
ikiyüz kırk üç. milyon lira olarak teklif edilmiş
ken bu yılki bütçede masraf yekûnu olarak bir 
milyar üçyüz altmış yedi milyon lira teklif olun
maktadır ki masraflarda geçen yıla nazaran yüz 
yirmi dört milyon lira gibi mühim bir artış var 
demektir. 

Bu artış miktarından bir kısmının müsmir 
i§lere sarf olunacağı iddia olunuyor. Bu iddiaya 
göre, müsmir işlere sarf olunacak miktar, geçen 
senekine nazaran fazlası doğu kalkınması için 
ayrüan on milyon lira ile beraber ancak otuz 
iki milyonu bulur. Ger^kalan 93 milyon lira gibi 
mühim bir yekûn ile yine durmadan artan yeyici 
masraflar karşılanacak demektir. 

Bütçelerin mütemadiyen kabaran masraf ye 
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kûnlannı borçlanmadan karşılamak mümkün ol
saydı, bir dereceye kadar müsterih olmak müm
kün olabilirdi. Halbuki 1949 bütçesi de, şekere, 
çaya, benzine, tekel maddelerine seksen milyon 
liralık zam yapılmış olmasma rağmen yine yüz 
yirmi milyon lira açıkla bağlanıyor. O halde 
borçlar yine artmakta devam edecektir. 

Böylece artmakta devam eden borçlar üze
rinde dikkatle durmamız icap ediyor. 

Muhterem arkadaşlar; 
20.. X . 1947 tarihinde Devlet borçları iç ve 

dış, dalgalı ve konsolide olarak ve 220 milyonu 
mülhak bütçelere ait olmak üzere 1 677 milyar 
iken bu yekûn 1.1.1949 tarihinde 2 037 milyar 
liraya baliğ olmuştur. Bu iki tarih arasındaki 
13 ay gibi kısa bir müddet içinde, Devlet borçla
rında, 360 milyon lira gibi mühim bir artış kayıt 
olunmuştur. 

Bu artış yekûnundan, Marehall Plânı muci-
, bince borçlandığımız 85 milyon liranın karşılığı 

olan mallar henüz memleketimize gelmediği için 
bu miktan tenzil etsek dahi bahsettiğimi?; iki ta
rih arasındaki borçlarının artış miktarı yine 275 
milyon lira gibi büyük bir miktar arzeder. 

Sonra vaktiyle İngilizlerden alınan 20 
milyon sterlin yani takriben 200 küsur 
milyon lira tutarındaki esliha kredisinin, temen
ni olunduğu gibi lehimize bir hal suretine başla
namadığı takdirde, borçlar yekûnuna ilâvesine 
zaruret hâsıl olacağı da göz önünde tutulmalıdır. 

Bundan başka, Devlet İktisadi Teşekküllerinin 
Hazine kefaleti ile olan ve üç yüz milyon lirayı 
geçen borçlan da vardır. Bunlar bir tarafa bıra
kılsa bile, Devlet borçlarının iki buçuk milyara 
doğru yaklaşmakta olduğu bir hakikattir. 

1939 tarihinde 557 milyon lira civarında bu
lunan Devlet borçlarının nasıl bir çığ gibi büyü
müş ve büyümekte olduğunu endişe ile görmeye 
imkân yoktur. Fakat asıl endişe verici cihet, büt
çelerdeki bu artışın ilerde de aynı hızla devam 
edecek gibi görünmesidir. Çünki İktidar, mesele
nin ciddiyetini idrak edip önlemeye çalışacak yer
de, diğer memleketlerden misaller göstererek ve 
Devlet borçları yekûnunu Millî gelirle karşılaş
tırarak aradaki nispetin endişe verici olmadığını 
tekrar etmekle umumi efkârı oyalamakla meşgul
dür.. . . . . . . 

Şayet memleketin iktisadi cihazlanması ve ge
lişmesi, bu borçlanma şeyrj ile muvazi olarak yü
rüyebilmiş olsaydı, bçlki fazla endişeye mahal gö-
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I rülmiyebilirdi. Halbuki bir taraftan borçlar ye-
[ kûnu artar ve bütçe rakkamları yıldan yıla sü 
| ratle kaban rken, diğer taraftan memleketin ikti-
j sadi durumu aksine olarak kötüye doğru bir se-
| yir takip etmektedir. İstihsalde bir artış görülme-
j mesi, dış ticaret ve tediye muvazenelerinin aley-
j lıe işlemesi para fiyatındaki sukuta rağmen ver 
| gilerin veriminde artık bir inkişâf ümidi kalnıa-
| mış olması bu hakikati belirten delillerdendir. 
I Bunun sebeplerini malî ve iktisadi politikanın 
| hatalarında aramalıdır. Şimdiye kadar takip edil-
j miş olan malî ve iktisadi politikanın memleketi 
t takatten düşürmek olduğuna şüphe edilmemelidir. 
j Memleketin ödeme gücünü mütemadiyen zorluya 
j rak alınan vergiler, ve vatandaşa yükletilen ölçü

süz mükellefiyetler, ve bir iktisat politikası ola-
ı rak Devletçiliğin hatalı tatbikleri neticesinde iş 

ve istihsal hayatma doğrudan doğruya veya dola-
ı yisiyle vâki olan bir sürü zar&rlı müdahaleler 

memleketin iktisadi gelişmesini mütemadiyen ön
lemiştir. 

I Bu münasebetle vergilerin ve âmme mükel-
I lefiyetlerinin ne kadar ağır bir yük teşkil etti-
j ğini kısaca gözden geçirecek olursak varacağı 

mız neticeler ibret verici olacaktır. 
I Geçen yılın umumi muvazene özel idare ve 

belediye bütçeleri yekûnu bir milyar altı yüz 
milyon lirayı bulmuştur. Buna Köy Kanunu hü 
kümlerine göre salmalar, köy rüsum ve harçla-

j n ve imece şeklinde köylüye yükletilmiş olan 
57 milyon lirayı katınca, bir milyar altı yüz yet
miş milyon lirayı bulur. Tekel Genel Müdürlü* 

i günün masrafları yekûnu olan otuz sekiz mil
yon liranın da bu yekûna ilâvesi icabeder. Çün
kü mükellefin ödediği vergilerden yapılan bu 
sarfiyat saydığımız yıllık bütçelerde dâhil de
ğildir. 

Bu suretle toplanan yekûn bir milyar yedi 
yüz milyon liraya varıyor ki bunun yedi buçuk 
milyar lira civarında olan millî gelire nispeti 
yüzde yirmi üç demektir. 

Halbuki âmme mükellefiyetlerinin millî geli
rimize nispetle ağır olmadığı iddiasını Hükü-

I met ağzından daima işitmeğe alışmış bulunuyo
ruz. Geçen yıl bütçe müzakereleri sırasında bu 

I mevzu etrafında Maliye Bakanı şunları söyle
mişti: «ileri teknikli bir vergi sistemine malik 
olan memleketlerin Millî gelirlerinin asgari yüz-

I de yirmi, yirmi besi vergi olarak alınır; bizde 
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ise vasıtalı vergiler genel bütçeye özel bütçele
re ait bütün mükellefiyetler bir araya toplandı
ğı zaman aşağı yukarı yekûnu millî gelire na
zaran yüzde on iki, on üçü bulur. Binaenaleyh 
ortada büyük bir dâva yoktur.» Halbuki yukar
da arzettiğimiz gibi hakikat hiç de böyle değil
dir. Hayat standardı çok düşük bir memlekette 
millî gelirin yüzde yirmi üçü nispetinde bir ver
gi almanın ne kadar ağır olduğunu izaha lüzum 
görmemekteyiz. Vergilerimizin tevziinde içtimaî 
adalet kaidelerini tahakkuk ettiremiyen bir ipti
dailikte olduğu da göz önünde tutulursa vergi 
yükünün büsbütün ağırlaşaeağmı kabul etmek 
zaruri olur. Kaldı ki vatandaş daha başka mü
kellefiyetler de tanımaktadır. Bu cümleden ola
rak çiftçi mallarını koruma, asker ailelerine 
yardım vergilerini ve sıtma savaşı gibi mükel
lefiyetleri gösterebiliriz. 

Bundan başka Devlet Demiryollarında De
nizyollarında Devlet namına yapılan parasız ve
ya tenzilâtlı nakliyat gibi elektrik ve hava gazı 
işletmelerinde Devlet ve belediyeler hesabına 
tatbik olunan tenzilâtlı tarifelerin farkları da 
maliyet hesaplarının yükselmesiyle yine bir ne
vi vergi olarak vatandaşlara intikal etmekte
dir 

Bunlardan başka İktisadî Devlet Teşekkül
lerini himaye maksadiyle ve dolayısiyle vatan
daşlara yükletilen mükellefiyetler vardır ki 
bunların rakamla ifadesi mümkün olsaydı mü
kellefin ne kadar ağır yükler altında bunaldı
ğını daha kesin olarak ifade edebilmek müm
kün olurdu. 

Filhakika memleket sanayiinin mühim bir kıs 
mı, büyük kara ve deniz nakliyatı ile havayolları 
arıa bankalar, madenler, ormanlar hep Devlet 
elindedir. 

Bu hususta bir fikir verebilmek için meselâ 
Devlet Demiryolları, Denizyolları, askerî fabri
kalar veya Tekel İdaresine bağlı iktisadi işletme
ler gibi Devlet elinde bulunan iktisadi müessese
ler hariç tutulduğu takdirde dahi yalınız 3460 sa
yılı Kanuna tâbi bulunan İktisadi Devlet Teşek
küllerinin yıllık iş hacminin bir buçuk milyar ci
varında olduğunu hatırlatmak yerinde olur. 

Arkadaşlar; 
Mutedil ve memleket ihtiyaçlarına ve Ölçüle 

rine uygun bir Devletçilik politikası yerine faa
liyet ve müdahale hudutları çizilmemiş aşırı ve 
plânsız bir hale getirilmiş olan Devletçilik tatbika-

ti iktisadi bünyemiz üzerinde çok ağır bir yük 
teşkil etmeye başlamıştır. 

Esasen ziraati geri olan memleketlerde sana 
yii kurmanın müşkülâtı malûmdur. Hele bu sana
yii Devlet elinde, rehavet içinde işliyen lükse ve 
israfa kaçan bir mahiyet iktisap ederse binaen
aleyh memleketimizin içinde çırpındığı iktisadi 
ve malî sıkıntıların bir sebebi ağır ve müsrif bir 
Devlet idaresine dayanırken diğer bir sebebi de, 
şüphe yok ki, Devlet İktisadi Teşekküllerinin teş-. 
kil ettiği yüke ve zararlı Devlet müdahalelerinin 
yarattığı baskılara dayanmaktadır. 

Arkadaşlar; , 
İktisadi görüşlere dayanan, ölçülü bir Devlet 

politikası memleketin muhtelif istihsal şubelerini 
birbirine yardım eder ve birbirini' tamamlar bir 
ahenk ve muvazene içinde inkişaf ettirecek yollar
da yürür. Bizde vaziyet böyle midirî 

Devletin bütün külfetleri, Devlet iktisadi te
şebbüs ve müdahalelerinin bütün neticeleri mem
leketin temel istihsal kaynağını teşkil eden zira-
ate yüklenmekte olmasına rağmen ziraatimiz ta-
mamiyle kendi haline terk edilmiş gibidir. Zira
at Bütçemizin maaş ve ücretler de dâhil masraf 
yekûnu bütçe umumi masraflarının yüzde Ut;üne 
bile varmamaktadır. 80 senelik bir tarihe malik 
olan biricik Zirai - Kredi Müessesemizin tediye 
edilmiş sermayesi halen seksen milyon lirayı bul
mamıştır. Buna mukabil daha dün kurulmuş olan 
Sümerbank, Eti Bank hattâ yalnız üç dört şehri
mizde iş yapan Emlâk Bankası yüz milyonlarla 
liralık sermayelere sahiptirler. Derhal söyiiyelim 
ki maksadımız, bu bankalarımızı normal yollarda 
ölçülü olarak inkişaflarını tenkit etmek değildir. 
Bu münasebetle belirtmek istediğimiz hakikat şu
dur ki, dört milyara yaklaşan zirai istihsalâtımı-
zı besliyen zirai kredi yekûnu 150 - 200 milyonu 
aşamamaktadır. 

Su işlerinde memleket ölçüsünde ihtiyaçlar 
göz önünde tutulacak olursa, daha ilk adımımı
zı dahi atmış sayılmayız. Ziraatin büyük yar
dımcısı olan münakale sistemimizin ve yol du
rumumuzun hali malûmdur. Ziraatta alet ve 
teknik en iptidai halini muhafaza ediyor. Geniş 
Anadolu ovalarında hâlâ kağnı ve kara saban 
hâkimdir. Milyonlar ve milyonlarca çiftçi işlet
melerimiz hâlâ kara saban ve kağnının mahkû
mudur. 25-30 sene evvel bu memlekete giren 
Traktör bugün hâlâ üç-beş yüz adedini aşama
mıştır. Teknik, Alet, vasıta ve emek aynı kal-
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dıkça ziraatta fazla istihsalden bahsetmek bir 
hayal olur. 

Halbuki sanayiimizin hammadde yetiştiri
cisi ve sanayi mamullerimizin müstehliki büyük 
çiftçi kütlesidir. Diğer istihsal şubelerimizin 
gelişebilmesi birinci derecede zirai istihsalimi
zin artmasına ve büyük çiftçi kütlemizin satm
alına haddinin yükselmesine bağlıdır. 

Halbuki şayanı dikkat olduğu adar teessür 
verici bir hâdisedir ki nüfusumuzun yüzde sek
senini köylü ve çiftçi teşkil etmesine mukabil 
millî gelirimizin aneak yüzde kırk dördü bu 
büyük kütleye isabet etmektedir. Millî gelirin 
yüzde elli altısı geriye kalan yüzde on sekizinin 
payı oluyor demektir. Hakikatler memleketimi
zin iktisadi bünyesinde muvazenesizliği olduğu 
kadar, yine bu memlekette içtimai adaletin bir 
çiftçi ve köylü dâvası olduğunu ispata kâfidir. 
Bu hakikatler aynı zamanda bütçe müzakerele
ri münasebetiyle müşahedesini yapmakta oldu
ğumuz malî politikanın bugün gelip dayandığı 
çıkmazın sebeplerini de izah eder. 

Bu itibarla bütçe komisyonunun bu yılki ra
porunda iktisadi meselelerimizi ön plâna almak 
lüzumuna işaret edilmesini manalı bulmaktayız. 
Çünki şimdiye kadar bütün zorluklar Hükümet 
tarafından ikinci cihan harbinin tesirlerine ve 
dünya ekonomik şartlarının arzettiği güçlükle
re atfolunmakta ve geçici mahiyette gösterilmek 
istenmekte idi. Halbuki yukardan beri söyledi
ğimiz gibi sıkıntılarımızın sebepleri daha derin
lerdedir. Şurasını söylemek mecburiyetindeyiz-
ki, harbin en ağır darbelerine mâruz kalmış 
memleketler bile bugün yaralarını sararak ik
tisadi cihazlanmalarını tamamlama yolunda cid
dî adımlar atmışlar ve bunun neticesi olarak 
istihsallerini mühim miktarlarda çoğaltmaya 
ve maliyetleri düşürmeye muvaffak olmuşlar
dı. 

O kadar ki daha bir iki sene evveline kadar 
yarı aç. ve yardıma muhtaç olan memleketler 
bile bugün buğday ihracatçısı durumuna geç
mişlerdir. 

Diğer memleketlerin bu davranışları karşı
sında memleketimizin gerileme manzarası arzet-
mekte devam etmesinin ifade ettiği mâna ve 
hakikatler üzerinde behemahal durmak icap 
eder. Memleketimizde hayat pahalılığı hâlâ bü
tün şiddetiyle hüküm sürüyor. Bu yüzden mali
yet fiyatlarının yüksekliği ihraç mallarımızın 
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sürümünde daha bugünden bir takım müşküller
le karşılaşmamıza sebep olmaktadır. Bu haller 
ise, artmasını hep özlediğimiz istihsalimizi bas
kı altında bulundurmaktadır. Hatırlarsınız, ge
çen yıl Maliye Bakanı şunları söylüyordu: 

«Harb ertesinde yeni bir iktisadi düzene ka
vuşmak ve Milletlerarası Ticari münasebetleri
mizi geliştirmek maksadiyle para ayarlandı. Bir 
yıl zarfında 1 401 165 ton ihracat yapıldı.» 

Harb yıllarında mahrumiyetler ve kısıntılar 
pahasına biriktirilmiş olan 400 küsur bin tonluk 
ihracına tesadüf eden bir devreyi-içine almak 
suretiyle maharetle tertip olunan rakamlarla gös
terilmek istenilen bu güzel manzara bugün bize 
bir serap gibi görünmüyor mu? Bunu biz vaktin
de cevaplandırmıştık. Harb yıllarından uzaklaştı
ğımız nispette ihracatımızın artması beklenirken 
ve tabiî olarak bir milyon dört yüz bin tonun şim
di iki,milyon tona doğru yükselmesi icabedcrken 
1948 yılı ihracatımızın ancak 800 bin tonu bula
bilmiş olması da elbette hakikati acı acı öğret
miş olsa gerektir. 

Yine geçen yılki bütçe nutkunda şöyle denil
mişti : Altun «ve döviz mevcudumuz bir arada 
olarak para operasyonuna müsadif olan tarihteki 
tutarını elan muhafaza etmektedir.» 

Şimdi biliyoruz ki yalınız 27 . X I I . 1947 ta
rihi ile Kasım 1948 tarihi arasında yani 11 ay 
içinde altın ve döviz olarak memleketimiz 178 
milyon liralık bir iştira kuvveti gaip etmiştir. Bu
güne kadar harcadığımız altın ve dövizler ise bu 
rakkamm çok üstündedir. 

Yine geçen yıl Hükümet Bütçe nutkunda şöy
le öğmekte idi : «Halkımızın Devlet Tahvillerine 
karşı güven gösterdiğini ve iç istikrazlarımızın 
her defasında umulan rağbete mazhar olduğunu 
Yüksek Huzurunuzda belirtmeyi bir vazife bili
rim.» 

Buna karşı Bütçe Komisyonunun Devlet borç
ları hakkındaki raporundan şu fıkrayı nakletmek
le iktifa edeceğim. «Hakikatta 30. VI. 1948 ta
rihinde ihraç edilen istikrazda bankaların hisse
sine isabet eden 16 576 700 liralık tahvilden «10» 
milyon liralığını Amortisman Sandığının mubayaa 
ettiği göz önünde tutulursa altmış beş milyon li
ralık istikrazın aşağı yukarı kırk beg milyon lira 
sının arzu edildiği şekilde plase edilmediğini ka
bul etmek icabeder. Nitekim 1948 yılı Bütçe açı
ğını teşkil eden ve ihracına salâhiyet verilen yüz 
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yirmi sekiz milyon liralık istikrazın bu vaziyet ı 
karşısında tamamı ihraç edilememiştir. 

Son iki emisyonda birdenbire baş gösteren bu 
tenezzülün sebeplerini araştırmak raporumuzun 
kadrosuna dâhil olsa bile hâdisenin seyyaliyeti 
bakımından nazari kalmaya mahkûmdur. Bu iti- I 
barla bu mevzuda katı bir kanaate varmadan her 
hangi bir mütalâa dermeyan etmeyi ihtiyatsız bul- i 
duk. Bununla beraber gelecekteki bütçe vaziyet- I 
leriyle de çok yakın 1ın alâkalı olan bu hâdise üze
rinde ciddiyetle durmanın zaruri olduğunu be
lirtmek isteriz.» 

Arkadaşlar, 
Bunun açık mânası artık iç istikraz imkânları- j 

mız son haddini bulmuş demektir. Nitekim bu yıl-
ki 120 milyonluk bütçe açığını kapatmak için nor
mal bir iç istikraz yapmaktan ümit kesildiği için
dir ki, emekliler sandığının 80 milyon lirasına 
el atılmak isteniyor. Geri kalan 40 milyonun 
büyük bir kısmı ise Merkez Bankasının portfö
yünün muhteviyatını kabartmaya yarıyacaktır. 
Bu münasebetle arz etmemiz yerinde olur ki ma-
imn sebeplerle memlekette iş hacmi daralmasına 
rağmen tedavüldeki evrakı nakdiye miktarı 952 
milyon gibi şimdiye kadar görülmiyen çok yüksek 
bir hadde varmıştır. Merkez Bankası ıskonto cüz
danının ise şimdiye kadar görülmemiş bir seviye
ye çıkmış bulunması ayrıca dikkatle üzerinde du
rulacak bir meseledir. Bu hal hayat pahalılığım 

d 1 

tevlit eden sebeplerden birisi olmakla beraber 
aynı zamanda hayat pahalılığını tevlit eden diğer 
sebeplerin de bir neticesidir. 

Arkadaşlar, hayat pahalılığı vatandaşları ge
çim zorluğuna ve ıstıraba sevk eden bir hâdise 
olduğu kadar aynı zamanda iktisadi bir düzen
sizliğin ve malî politikada esaslı hataların neti
cesi olarak ele alınması ieabeden bir mevzudur. 

İkinci Cihan Harbinden beri hayat pahalılı- | 
ğını doğuran sebepler teşhisinde ve onu önliye- i 
cek bilhassa iktisadi ve malî tedbirlerin alınma
sında ve hayat pahalılığı baş gösterdikten somvı 
da bununla mücadelede hükümetler, hiçbir mu- I 
vaffakiyet gösterememişlerdir. Bir taraf dan bu ! 
âfetle mücadele için komisyonlar kurar, raporlor ı 
hazırlatır teşkilât vücuda getirirken diğer taraf
tan onu hızlandıracak ve şiddetlendirecek yollar- ı 
da yürümekte devam etmişlerdir. Son olarak da j 
Hasan Saka kabinesi iş başına gelir gelmez hayat 
pahalılığı ile mücadeleyi programına koymuş ve ı 
bu mevzuu tetkik ve karara bağlamak üzere bir | 
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komisyon kurduğunu da umumi efkâra ilân et
mişti. Bu komisyonun ne olduğu ne kararlara 
vardığı şimdiye kadar açıklanmamıştır. Anlaşı
lan alınan kararlar hükümetlerin işine gelmediği 
•için veyahut da bunları tatbikte muvaffak olamı-
yacaklarını idrâk ettikleri için bu bahis artık 
ağza alınmaz olmuş ve neticeler umumi efkâr
dan gizlenmiştir. 

Masraf kapılarını ardına kadar açan, bütçe 
giderlerini mütemadiyen yükselten vergileri ağır
laştıran, şekere ve Tekel maddelerine zamlar ya
pan hükümetlerin hayat pahalılığı ile mücadele 
mecburiyeti karşısında bu suretle sâkit ve hare
ketsiz kalmaları tabiidir. 

Bilvesile teessürle kayıt edelim ki hükümet
lerin bu hareketsizliği yüzünden günden güne 
artan hayat pahalılığının mağdurları memurla
rımızla sabit gelirli vatandaşlarımız ve bilhassa 
işçilerimiz olmuştur. Nüfusumuzun eski mem-
nuunluk verici artış nispetini muhafaza edeme
mesinin de başlıca sebebi hayat pahalılığı ve ge
çim «zorluğudur. Hayat pahalılığı ve geçim zor
luğu ve bunlarla beraber gelen âfetlerdir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Devlet bütçesi ve âmme mükellefiyetlerinin 

ve Devletin malî politikasının umumi iktisadi 
şartlarla sıkı sıkıya alâkalı olduğunu tekrar 
izaha lüzum görmüyor devletin malî ve iktisadi 
politikası memleket ihtiyaçlarına uygun olup ol
madığına göre memleket iktisadiyatı üzerinde 
müspet, menfi çok mühim tesirler icra eder. Bu 
sebepledir ki biz bugünkü iktisadi düzensizliği 
ve huzursuzluğu takip edegelen politikalara at
fetmekte kendimizi haklı bulmaktayız. 

Devlet bütçeleri Hükümetlerin malî politika
larını ve hattâ iktisadi görüşlerini en iyi akset
tiren vesikalardır. Binaenaleyh malî ve iktisa
di politikamızı ıslaha bütçeden başlamak iktiza 
eder. Bu görüşümüzü geçen sene ve evvelki se-
neki bütçe tenkitlerimizde de ifade etmiştik. 
Geçen yılki bütçe tenkidimizde şöyle demiştik: 

«Unutmamalıdır ki bu hal böyle devam etti
ği takdirde daha fazla devam edemiyeceği an 
elbet gelecektir. Her sene ağırlaşan borç yük
lerinin nihayet bu iki sene iki milyara dayan
dığını ve devam edegelmekte olan bütçelerin 
önümüzdeki seneler bu borç yükünü daha da 
ağırlaştıracağını her sene genişlemekte devam 
eden verimsiz masrafların bütçe açıklarını se-
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neden seneye arttıracağını artık ciddî olarak j 
hesap etmek zorundayız. Malî nizamın külliyen 
bozulmasına ve iktisadi bünyenin büsbütün ta-
katsizîeşmesinc bir sathı mayiliu üzerinde sür* 
atle kaymakta olduğumuzu kabul etmek icabe-
der.» Doğruluğu şimdi elimizdeki bütçe ile büs
bütün meydana çıkan bu sözlerimizin mânası 
ilk adımda samimî ve hakiki olarak muvazeneli 
bir bütçeye varabilmektir. | 

Şeker fiyatına ve tekel maddelerine yapılan j 
zamların ve bundan sonra da Kazanç, Lüks ve 
Yol vergileri gibi yeni vergiler ihdasına teşeb
büs etmenin ve iktisadiyatımız üzerinde ve I 
memleket umumi efkârında yarattığı derin men- J 
fi tesirler göstermiştir ki vergileri artırmak 
yolu ile muvazeneli bir bütçe elde edebilmek 
imkânı kalmamıştır. Ayrıca iç istikraz yollan ı 
kapandığına ve Devlet borçlarının süratle art
masının Önüne geçilmesi katî bir zaruret olarak 
karşımıza çıktığına göre baş vurulacak tek ça
renin giderlerde ehemmiyetti tasarruflar yap
mak olduğu artık apaçık görünmektedir. Buna 
göre karşılaşacağımız sual böyle bir tasarruf 
mümkün olup olmıyaeağıdır. Bütçeyi getiren 
Hükümetin bu suale menfi cevap vereceği tabiî* 
dh\ özlük'haklardan indirmek mümkün değil
dir. Millî Savunma giderlerinden İndirmek müm
kün değildir. Devlet borçları tahsisatından in
dirmek mümkün değildir ve sadece bu üç kısım 
• masraflar bütçenin yüzde yetmişinden fazlaya 
baliğ olmaktadır. Bütün diğer Devlet hizmetle
ri için geriye kalan bütçenin yüzde -otuzu üze* t 
rinde muvazeneyi sağlıyabileeek tasarruf nasıl 
mümkün olabilir? Sual ve itirazı ile karşılasa» 
cağımızı bilmekteyiz. Hakikat şudur ki mesele 
bütçede tasarruf mümkün müdür değil midir 
sualini münakaşa etmek değil tasarruf etmek 
mecburiyetinde bulunduğumuzu idrak etmekten j 
iharettir. ' j 

Arkadaşlar, 
Bir an için farz edelim ki meselâ bir milyar

dan fazla gelir temin etmeğe muktedir değil»? t 
ve istikraz yapmak imkânından da mahrumuz. \ 
Böyle bir vaziyet karşısında bu miktarlık bir 
bütçe ile Devlet idare edilemez, diye Deflet 
hayatını tatil mi edeceğiz? Elbette elimizdeki 
para ve imkânlara göre idare etmek yolunu 
«•(Tayip bulacağız. 

Nazari olarak bütçelerin tanziminde esas, bir 
.>. ü için ve âmme hizmet ve ihtiyaçlarının sıralan- f 
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ması ile bunların istilzam edeceği giderlerin tes
hin ve gelirlerinin de buna göre ayarlanmağıdır. 
Halbuki bu nazariye hakikatlere uymaktan dai
ma uzak olmuştur. Devlet hayatında öyle zaman
lar oluyor ki lüzumlu görünen1 şu veya bu hizme
ti görmekten ise bütçe zaruretleri ile bunların da
ha müsait zamanlara bırakmak çok isabetli olur. 
tşte içinde bulunduğumuz şartlar böyle bir zaru
reti telkin etmektedir. Çünki bugün hâkim olan 
endişenin sn veya bu hizmetin yerine getirilmesi 
değil iktisadi ve malî bir çöküntüyü önlemek için 
bir vecibeyi yetine getirmektedir. Yani bütçede 
hakiki bir muvazene temin etmektir. 

Kaldı ki, biz bütçede tasarruf imkânlarının 
gösterilmek istenildiği kadar mahdut veya imkân
sız olduğu kanaatinde değiliz. Nitekim Hasan 
Saka Hükümetinin bütçe teklifinde 80 milyon li
ralık yeni vergi ihdası bir zaruret olarak ileri sü
rülmüşken yeni Hükümetin birkaç günlük bir te
emmül ve tetkik sonunda 80 milyonluk bir mu
vazene imkânı temin etmek yolunu buldu. Bu 
misal bize gösteriyor ki, daha geniş iktisadi gö
rüşle ve daha derin bir tetkik ile daha ileri ta
sarruflar elde etmek elbette mümkündür. 

Böyle bir hâkim endişe ve böyle bir zaruret 
karşısında meselâ Meclis binası inşaatına verilen 
beş milyon lira birden tasarruf edilebilir. Başta 
Cumhurbaşkanlığı masrafları olmak üzere Millet
vekilleri ödeneklerinden Millî Saraylar masrafla- c 

rından Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü Büt
çesinden resmî otomobillerden makam tahsisatla
rından mühim tasarruflar elde edilebilir. Çalışma, 
Ulaştırma, Gümrük ve Tekel Bakanlıkları lâğve
dilerek bu Bakanlıkların vazifeleri ve bu Bakan
lara bağlı Umum Müdürlükler alâkalı diğer Ba
kanlıklara bağlanabilir. Yardımlar faslı kaldırı
labilir. Halkevlerine verilen iki milyon lira, Halk 
Partisinin arsası istimlâkine tahsis olunacak 
yine iki milyon lira hazfedilebilir. Hulâsa bunlar 
ve daha bunlar gibi birçok fasıl ve maddelerden 
raaslı kısıntılar yapılabilir. Orman idaresi zabt 
ve rapt altına alınmak suretiyle Hazineye vari
dat temin edecek hale getirilebilir. Diğer iktisadi 
teşekküllerinde de sıkı tedbirler alınarak Hazi
nenin yükünü hafifletmek yoluna gidilebilir. 

Hattâ Millî Savunma Bütçesinde hizmetlere 
ve ordumuzun kudretine zarar vermrden esaslı 
tasarruflar sıkı bir murakabe neticesinde 
sağlanabilir. Özlük haklara gelince masraf büt
çesinin en büyük rakamını bu teşkil etmektedir. 

- 304 ~ 
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Maaşlı ve ücretli memurlarımızın say IKI 1929 se-
nesiııden buyana 54 579 dan 147 5'U> a çıkmış 
tır. Bu 19 sene zarfında üç misli bir artış demek
tir. 31 Ocak 1946 tarihinde neşrolunan memurlar 
istatistiğine göre Genel Bütçe katma bütçeler be
lediyeler özel idareler ve İktisadi Devlet Teşek
külleri memur ve müstahdem yekûnu 222 167 
ye baliğ olmaktadır. Bu yekûna Millî Savunma
ya bağlı maaş ve ücret sahipleri dâhil değildir. 
Bu hale nazaran yeldin üç yüz bine doğru yö
nelmiş görünüyor. Murakabesiz bir idarenin he-
sapsjz ve gaygusuz hareketinin bir neticesi olan 
bu halin en fazla mağdurları bizzat memurları-
mızdır. Heyeti umumiyesine nazaran küçük bir 
azlık teşkil eden yüksek memurlarımızı nispe
ten müreffeh saysak bile bugünkü hayat paha
lılığı ve geçim zorluğu karşısında aşağı derece
lere indikçe memurlarımızın artan büyük bir 
müzayeka içinde bulundukları muhakkaktır. 

Devlet hayatında rasyonalizasyon ve nispe
ten az ve müreffeh memurla iş görmek dâvası 
ne kadar erken ele alınırsa neticeleri o kadar 
mühim olurdu. Ne yazıkki her vesile ile ortaya 
attığımız bu mesele hâlâ ciddî olarak ele alın
mış değildir. Geçen seueki bütçe nutkunda bu 
hususa dair o zamanki Maliye Bakanı şu sözle
ri söylemişti. 

«Giderlerde eıı büyük tasarruf kadroların 
azaltılmasından beklenmekte ve bu iş lâyık ol
duğu ehemmiyetle ele alınmış bulunmaktadır.» 

Bundan anlaşılıyorki bu mesele Hükümetçe 
en az iki yıl önce ele alınmıştı. Şimdi ise hâlâ 
bu iş için mütehassıs getirmek maksadiyle büt
çeye tahsisat koymak yolundayız. Bakanın ifa
desine göre giderlerde en büyük tasarrufu aağ-
lıyacak olan kadroların azaltılması meselesinde 
bu kadar ihmalci davranmış bulunmak bugü
nün bütçe sıkıntıları yaratmoktn elbette âmil 
olmuştur. Bu meselenin müktesep haklara do
kunmadan ve senelere yedirmek şartiyle bir 
hal yolu elbette çoktan bulunabilir ve şimdi 
az çok müspet neticeleri elde edilmeye başlan
mış olurdu. 

Arkadaşlar. 
Buraya kadar olan izahlarımızla arzetmek 

istediğimiz şuduı ki 1949 yılı bütçesi de öteden 
beri tutulmuş ve alışılmış gidişin devam ermek 
te olduğu mânasını taşımaktadır. Bu gidişle ma
lî ve iktisadi durumun bir çıkmaza doğru tevcih 
etmiş bulunduğu açıkça görülüyor. Böyle bîr 

vaziyeti önlemenin çaresini, sair tedbirin ya-
nmda,ilk olarak, hakiki mânasiyle muvazeneli 
ve ,. memleket ihtiyaçlarımı uygun samimî bir 
bütçeye kavuşabilmektir. 

Elde bulunun bütçenin arzettiği ihtiyaç ve 
zaruretlerden kaçmılamaz. Bu bütçenin rakam
ları üzerinde indirmeler yapılamaz. Giderleı 
yekûnu üzerinde, tasarruf mümkün değildir, 
demek hatalı iddialar olur. Çünkü bu bütçe di
ğer bütçeler gibi taşıdığı karakter ve hüviyet 
itibariyle sadece muayyen bir memleket ve po
litika görüşünün ifadesinden başka bir şey ele-
ğildii. Başka bir zihniyet ve başka bir memleket 
görüşü elbette bu bütçe üzerinde esaslı değişik
likler yapabilir. Bu karakter ve hüviyeti taşı 
yan bütçeler ve bunlara mesnet olan zihniyet 
ve politika görüşü bizi içinde bulunduğumuz 
sıkıntılı duruma getirdiği için memleket işleri
nin tutumunda ve bütçenin tanziminde yepyeni 
bir zihniyetle hareket etmenin zarureti kendini 
derinden derine hissettirmektedir. 

Şurasını ehemmiyetle kayıt etmek icap eder-
ki senelerden beri devam eden yüzlerce milyon
luk açık veren bütçelerle gelecek yıllarda da 
karşılaşılmıyacağı hakkmdane Hükümet adına 
yapılan beyanlarda ve ne de bütçe komisyonu 
gerekçesinde inandırıcı mütalâalara raslanamı-
yor. 

Gölgeler arkasında bir ümit gibi delilsiz ve 
teminatsız olarak istihsalin artırılmasuıdan bah-
solunuyor ve Gelir Vergisinin ve vergi sisteminde 
yapılau ıslahların her şeyi halledeceğine bel bağ 
lanılmış gibi görünüyor. 

Kanaatimizce Gelir Vergisinin yepyeni bir 
vergi olmak itibariyle memleket şartlarına ne 
dereceye kadar intibak edeceği şimdiden kestiri
lemez. 

Bundan başka bu vergi, fazla gelir temin etse 
dahi bu fazlalığı bütçe açığını kapatmaya değil; 
Hayvan Vergisi, Yol Vergisi, Muamele Vergisi 
gibi iptidai veya zararlı vergileri kaldırmaya ve 
ya ıslah etmeye tahsis etmek icap eder. Bunun 
yanında vasıtalı vergilerin içtimai adalete aykırı 
olan taraflarını ve yükselmeye doğru istidatları 
m da bertaraf etmek lüzumunu kayıt etmek ye
rinde olur. 

Esasen yukarda belirttiğimiz gibi millî gelire 
nispetle âmme mükellefiyetleri ağırdır. Mâkul 
ve kabili tahammül.hadleri çok aşmış bulunması 
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sebebiyle vergi ıslahatı denilince Hazineye daha I 
fazla gelir temin etmekten ziyade vergi adaletini 
tesis etmek ve istihsal hayatımızı baskı altında 
bulunduran ağır mükellefiyetlerden iktisadi bün
yeyi ve vatandaşı kurtarmak akla gelmelidir. 

Ancak tazyik altından kurtulmuş ve iktisadi 
bünyemizin tabiî gelişme yoluna girmesi ile ve 
bunun neticesi olarak iş hacminin genişlemesi ve 
millî gelirin artması gibi mesut ve tabii bir ge
lişme iledir ki yeni vergiler ihdasına lüzum kal
madan vergilerimizin verim kabiliyeti artabilir. 
Ve bu suretle de topluluk hayatımızın arzetmek-
te olduğu geniş ve çeşitli ihtiyaçlar karşılanabi
lir. İktisadi bünyeyi ferahlatıcı ve dinlendirici 
ve bizi içinde bulunduğumuz müşküllerden kur
tarıcı yol, ancak bu yoldur. (Sağdan alkışlar) 

SUPHİ BATUR (Sinob).— 1949 senesi Büt
çesi iki aylık bir gecikmeden sonra bu müddetle
re ait muvakkat bütçeleri kapsayarak huzurunu
za getirilmiş bulunuyor. Hafızamızı biraz geriye 
geçen seneye kaydıracak olursak 1948 senesi Büt
çesinin geceli gündüzlü bir çalışmıya rağmen, çok 
kısa bir zamanda uykulu gözlerimiz önünden na
sıl geçip gittiğini hepimiz hatırlarız ve biliriz. 
Hükümetin bütçe ile beraber ortaya koyduğu 
malî siyaseti ilgili komisyonunda tetkik ve tahlil 
ve bundan sonra da Umumi Heyette bu konular
la birlikte genel politika meselelerini müzakere 
ve bu suretle Meclis murakabesini temin etmenin 
kısa bir zamana sığdırılamıyaeağı artık anlaşıl- I 
mış olsa gerektir. 

İktidar Partisi Hükümeti geçirilen bu tecrü 
belerden ilham alarak bu mahzuru daha evvel 
görebilmiş olsaydı Meclis murakabesini zaıfa ! 
uğratacağında şüphe olmıyan ve israflara yol 

açan. muvakkat bütçeler getirmek zorunda kalmaz
dı. Vergilerin ne gibi hizmetlere tahsis edildiği 
hakkında umumi efkârın açıkça haberdar edil
mesine pekte lüzum hissedilmiyen bir devrin, iti
razsız denebilecek bir surette çabucak yapılıveren 
bütçe müzakerelerinin tekrarı artık kabil olmadı- I 
gına göre, bu hakikatin Hükümetlerce göz önün
de tutulmasında bir zaruret olduğu ve buna göre 
tedbirler alınması icebettiği aşikârdır. 

Bütçenin tertip ve tanzim zamanı hakkında I 
alınması zaruri olan tedbiri böylece belirttikten 
sonra 1949 senesi Bütçesinin nasıl bir tatbika uğ
radığım da kısaca gözden geçirmek faydalı ola
caktır. Bu bütçenin; senesi içinde (96) milyon li- j 
ralık ki, bu miktarın 41 milyon lirası ilkokul öğ- I 
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retmenlcrinin aylıkları karşılığıdır. Aktarma ya
pılmış ve (136) milyon liralık ek ödenek veril
miş olmasiyle, bütçe yapılırken derpiş edilmiyen 
yeni masraflarla karşılaşılmış bulunması, uğra
dığı akibeti gösterdiği cihetle, ehemmiyetlidir. 
Demek oluyor ki, bütçenin tanzimi sırasında hü
kümet gizli bir kasaya (96) milyon liralık bir 
ihtiyat depolamış ve bunu Bütçe Encümeninin 
bütün gayretlerine rağmen Meclisin nüfuzu na
zarından setretmek imkânını bulabilmiştir. 1947 
senesi bütçesinde de (55) milyon liralık aktarma 
yapıldığı hatırlanacak olursa, Hükümetlerin-büt 
çelerde bâzı tertipler vücuda getirerek masraf
larda aşağılı yukarılı bir gizleme yapmak yoluna 
sapmayı tercih ettikleri kolayca anlaşılır. Hele 
hemen hemen ekseri dairelerin Ötedenberi; tah
sisatlarının yanmaması pahasına çalışma gay
retlerini senenin son gününe malûm teksif itiyat
ları da göz önünde tutulursa, masraflarda tasar
ruf zihniyetinden ziyade, başka düşüncelerin hâ
kim olduğu meydana çıkar. Millî Müdafaaya 
senesi içinde verilen 127 milyon liralık ek ödenek 
de geçen sene bütçesinin tanzimi sırasında Millî 
Müdafaa ihtiyaçlarının bile bile aşağı gösteril
mesinden başka bir şeye hamledilebilir mi ? Tam 
teferruatı Meclisçe bilinmiyen, fakat yurt müda
faası için verilmesi lüzumlu gösterilen bir tahsi
sat hakikata uygun olunca, itiraz veya ret gibi 
düşünceler kimin aklından geçer? Dünya ahva
linin ta o zamandan ve muayyen seyri karşısın
da bütçedeki bu fasıl başka bir maksatla tertip 
edilmiş olsa gerektir. Hükümetlerin bu şekli ter
cih edişleri, yani en hassas noktamız olan Millî 
Müdafaa ihtilaçlarından bir kısmını daha baş
langıçta bir tarafa depolayarak munzam tahsisat 
isteme kapısını açık bırakışları altında sebepsiz 
olamaz. Zorluk arzetmiyen bu yolun ihtiyar 
edilmesi, olsa olsa diğer masraflarda mümkün 
kısıntılardan kaçınma veya bütçeyi fazla açıksız 
kapatıp gösterme gayretinden başka birşey ola
maz. 

Hükümetlerin, bütfenin tanzimi sırasında bu 
şekilde gayrisamimî hareketleri, tahsisat ilâve
lerinin tekerrürüne sebebiyet vermekte ve bir 
itiyat haline gelen bu hususun bir inzibat altına 
alınmasına mâni olmakta ve bu suretle bütçedeki 
vuzun kayıp ve takatimize göre, bütçe tanzimi 
için verilen bunca emekler heba olmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, geçen sene bütçesi hak
kında kısaca belirttiğimiz bu noktai nazardan 
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sonra memleketin içinde bulunduğu bugünkü 
siyasi, iktisadi ve içtimai şartlar altında bütçe
nin tertip ve tanzimi, vergiler, paramızın kıyme
ti ve devletçilik konularındaki görüşlerimizi hu
lasaten arzetmek isteriz. 

Bütçe sahasında öteden beri yerleşmiş, 
fakat artık memleketimizin içinde bulunduğu 
şartlar gibi şartlar içinde bulunan memleketlerde 
amelî kıymeti zayıflamış olan bir usul vardır. Bu 
usule göre, evvelâ Devlet masrafları ve ihtiyaçla
rının süratle arttığı, diğer taraftan gelir mem
balarının; bizim memleketimizde olduğu gibi, o 
nispette artmadığı ve artması zamana mütevakkıf 
bulunduğu memleketlerde, bu klasik sistemin tat
bik kabiliyeti yoktur. 

Bu itibarla memleketimizde de bu usulden 
ayrılarak takatimize göre bütçe tanzimi kaçınıl
maz bir zaruret ve hakikat olmuştur. Çünki Dev
let masraflarının ağu'lığı halkımızın vergi ver
me kudretini âdeta tamamiyle istismar etmiş bu
lunmaktadır. Bundan sonra da masraılurı artır
mağa ve bunları karşılamak için yeni vergiler 
tarhına gidildiği takdirde, halkımız, asgari ge
çim seviyesinin altında, hattâ fizyolojik durumu 
bile tehlikeye düşürecek bir yaşayışa sevkedil-
miş olur. Bu'sebeple evvelâ mâkul bir tahammül 
haddini aşmadan tahsil edilebilecek varidatı tes-
bit etmek, ondan sonra da bu varidatla yapıla
bilecek hizmetleri bir plân dâhilinde sıraya koy
maktan başka çare yaktur. 

Filvaki ilerliyen bir memlekette Devlet hiz
metlerinin ve buna muvazi olarak masrafların 
artması mâkuldür ve arzuya şayandır. Fakat bu 
imkânların tahakkuk etmesi için millî gelirin 
yükselmesi, yani götürü bir ifade ile istihsalin 
artması icabeder. Burada geçmiş senelerin blân-
eosunu yaparak münakaşasını tekrarlıyacak de
ğiliz. Fakat bir kısım Devlet masraflarının müs
tahsil olmıyan sahalara yatırılarak heder edildi
ğini ve bu halin içinde bunaldığuııız ve hattâ 
şaşırdığımız şu buhranlı anlarda da devam etti
ğini kaydetmekten kendimizi alamıyacağız. 

Arkadaşlar; Vergi, Devletin Millî gelirden 
aldığı bir hissedir, diyebiliriz. Memleketimizin 
millî gelir hesapları halen büyük mikyasta tah
minlere dayanmak zorundadır. Bugün millî ge
lirlerimizin takriben % 20 sinin vergi olarak 
Devlete intikal ettiği ileri sürülebilir. Başka 
memleketlerde millî gelirin daha yüksek nispet
lerinin vergi olarak tahsil edildiğine bakıp da 
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bizde de vergilerin daha da artırılabileceğini zan* 
netınek kanaatimizce hatalıdır. Çünki memle
ketimizin millî geliri haddi zatında düşük ve 
nüfus başına hesap edildiği takdirde asgari ge
çim seviyesine ancak kifayet edecek derecede
dir. Bu geçim seviyesi de memleketimizin umu
mi şartlarına göre ileri sürülmüş bir hadtir. 
Bu sebeple, vergilerimizin hasılat yekûnunu bu
günkü şekilde artırmaktan ziyade, mevcut ha
sılattan daha âdil esaslara göre vergi cibayetine 
gitmek gerekir. 

Verginin, mükellefin ödeme kudretiyle mü
tenasip olması hususu artık münakaşa edilemi-
yen bir kaidedir. Bugünkü vergilerimizin bu 
hususu gereği gibi gözettiği iddk olunamaz. Bu 
itibarla vasıtasız vergilerimizin bile adalet ka
idesine uygunluğu çok meşkûktür. Hakiki ve 
toplu gelire dayanan ana bir verginin ihdası 
vergi ıslâhatımızda ift basamak teşkil edecek* 
tir. Bu ana gelir vergisine, çiftçi gelirlerinin 
uzun bir müddet ithal edilmemesi lâzımdır. Zi
ra memleketimizin temel nüfusunu teşkil eden 
çiftçi sınıfı, halen çok düşük seviyeli bir hayat 
sürmektedir. Sırası gelmişken her türlü mem
leket hizmetinde ön safta vazife alan bu feda
kâr sınıfın kalkınması için ziraat sahasına yeni 
vergiler koymak değil, bu sahadaki lâşey me
sabesinde olan Devlet yardımlarını artırmayı 
birinci vazife telâkki etmeliyiz. Her halde köy
lü ailesini kuvvetlendirmek Devletin ön plânda 
mütalâa edeceği bir husus olmalıdır. Bu arada 
çok iptidai bir vergi olan Hayvan Vergisinin 
kaçırılması da hayvancılığımızın gelişmesini ve 
bu suretle memlekete sağhyacağı döviz bakı
mından ne kadar ehemmiyetli olduğunu tebarüz 
ettirmek isteriz. 

Bugün vergi hasılatımızın büyük kısmını Va
sıtalı vergiler sağlamaktadır. Bu vergilerin mü
kellefin ödeme kudretiyle çok yakından alâkadar 
olamadığı herkesçe malûmdur. «Bu sebeple hakiki 
geliri teklif eden vergilerin randımanını artırmak 
ve bu sayede büyük halk kütlelerini tazyik eden 
İstihlâk ve Muamele vergilerinde indirmeler ve 
ıslahat yapmak aşikâr bir zarurettir. Şekeri çok 
zaruri bir ihtiyaca cevap veren bir madde üze
rine konan verginin kolay randmıan sağladığı dü
şüncesiyle durmadan artırılması Maliyemizin 
vergide esas kaidelerden ziyade kolaylığa ne ka
dar alışmış olduğunu gösteren en güzel bir mi
saldir. Çok münakaşası yapılan bu bahiste 
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heyeti içtimaiyemizin ve dolayısiyle Millî Mü
dafaamızın temel taşı olan yavrularımızın gıda
larından keserek vergi almanın, mucip sebepleri
ni bir mal memura zihniyetinden sıyrılıp millet 
menfaati endişesiyle hareket eden Maliye Baka
nının asla tatminkâr bir izaha bağlayamıyacağı 
hakikatler nıeyanmda olsa gerektir. 

Aslında hayli tenkide mâruz tarafları pek 
çok olan Muamele Vergisi bugün Gelir Büt
çemizde eok mühim bir yer işgal etmektedir. Bir 
vergiden topyekûn feragat edilmesinin imkân
sızlığını biz de teslim ediyoruz. Fakat %üleri 
sanayi sahamızdaki gelişmeleri baltalıyan ve 
mükellefi türlü hile ve hudalara şevke zorlayan 
bu verginin bir an evvel ıslahı bir zaruret hali
ni almıştır. 

Gelir Bütçemize vaktiyle istisnai, geçici ve 
fevkalâde gibi adlar altında girmiş olan birçok 
vergilerin 20 seneye yakın* bir zamandır yerleş
tiklerini ve varidatımızda vazgeçilemez birer un
sur haline geldiklerini biliyoruz. Mükellefin 
ödeme kudretini gözettiği iddia edilemiyeeek olan 
bu vergileri ıslahta geç kalmamak lüzumuna inan
mış bulunuyoruz. 

Vergi bahsine nihayet verirken milleti bu
günkü şekilde vergi yükü altında tutan tktidar 
Partisinin millî bünyenin temel toprağını kaz
makta olduğunu söylemeden geçemiyeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar: 
Para kıymetinin istikrarı şüphesiz ki, bütün 

memleket için elzem bir keyfiyettir. Bu istikrar
dan faydalanacakların başında da Devlet bu
lunmaktadır. 

Açık bütçelerin para istikrarı için en büyük 
tehlike olduğu bugün artık izahtan müstağni bir* 
cihettir. Bütçe açığı vergilerle kapatılamadığı 
takdirde iki yoldan birini, yani istikraz veya 
enflâsyonu ihtiyar etmek lâzımgelir. İstikraz 
şüphesiz enflâsyondan daha müsait bir tedbir 
ise de bu yolun memleket şartlarının kudreti 
fevkinde istimali mahzurdan asla salim değildir. 
İstikraz nihayet mevcut müşküllerin âtiye ta-
likmdan ibarettir. Bütçe açığının kapatlması 
için de durmadan istikraza baş vurulursa âtide 
bir enflâsyon âdeta zaruri bir hal alacaktır. İs
tikrazın muvaffakiyetli bir tedbir olabilmesi 
için her şeyden evvel tahvillerin satılabilmesi 
şarttır. Halbuki memleketin tasarruf kudreti bir 
yandan bankalar yolu ile hususi sermaye piya-

.1949 O : 1 
sasım, diğer yandan tahviller yolu ile Devlet 
istikraz talebini karşılayacak durumda değilso, 
bu iki sahadan biri ancak diğerinin aleyhine ta' 
min edilebilir. Bu cihetle tasarruf kudreti düşük 
memleketlerde Devletle bankaların tasarrufu 
kendilerine çekmek hususunda rekabete girişme
leri ve neticede bir tarafın eli boş kalması, ka
çınılmaz bir vaziyet olacaktır. Bizde de Devlet 
tahvillerinin nıütezayit bir surette piyasaya arzı 
yukarda belirttiğimiz tehlikeyi intaca gidebilir 
ve hnttft gitmiştir diyebiliri?;. 

Para kıymeti ümerinde müessir olan âmilleri 
tetkik ederken yalnız bütçenin durumu ile iktifa 
«'dilemez. Bu hususta bütçe kadar ehemmiyetli 
rol oynıyaıı bir unsur da memleketin dış tediy 
muvazenesidir. Dış tediyelerde açık bulunmas: 
para kıymetine, aynen bütçe nç>ğı gibi, fakat bu 
sefer paranın dış kıymeti yolundan müessir olur. 
Ticaret muvazenesi açığının mahzurlarını kam 
biyoya narh koymak suretiyle önlemek arzu edi
len neticeyi temin edememektedir. Memleketi
mizin bünyesi tahditsiz bir ithal rejimine kati 
yen müsait değildir. 1930 darı evvelki seıvbest 
ithalât rejimiyle 7 Eylül kararlarından sonr-ı 
mevkii tatbike konan, fakat acı tecrübelerden 
sonra vaz geçilen tahditsiz ithalât rejimi; ıstı 
rabını bugün de çekmekte olduğumuz derin izler 
bırakmıştır. Bir memleket, ithalâtını ihracattan 
doğan alacaklarla ödiyebileeeğine göre, ihraç 
kudreti serbest ithalâta yetmiyen memleketler, 
ithalâtını ihracat imkânlarına göre ayarlamak 
zorundadırlar. Bu basit kaidenin zaman zaman 
unutulması ve serbest ithalâtın faydaları ileri 
sürülerek, her türlü yabancı mallara kapıların 
açılması, millî altın ve döviz stokunun kısa bir 
zamanda bir daha avdet etmemek üzere, elden 
«akmasını intaç erler. Netekim bizde de 7 Eylül 
kararlarını takip eden müddet zarfında bu vazi
yet açıkça görülmüş, altın ve döviz stokumuz 
yarıdan aşağı indikten sonradır ki yine ithalâtın 
tahdidine avdet olunmuştur. 7 Eylülde paramız 
dış kıymetinde yapılan devolüasiyon sayesinde 
ihracatımızın artık serbest ithalâtı karşıhyabile-
cek bir bir seviyeye varacağı beyan olunmuştu. 
Halbuki istihsal teşkilâtı henüz gereği gibi inki
şaf etmemiş memleketlerde devolüasiyon ihraca
tını ancak kısa bir müddet için âdeta saman 
alevi gibi artırabileceği ve ondan sonra ihracatın 
miktarca yine eski seviyesine ineceği çoktan bili
nen bir keyfiyetti, Bundan başka devolüasiyonuu 
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memleket fiyatlarını yükseltip muhtelif sınıf
ların gelirleri ile umumi fiyat seviyesi arasın
daki ahenksizliği büsbütün vahim bir hale sok
tuğu da malûm bir cihetti. İşte 7 Eylül karar
ları bahsettiğimiz bütün bu mahzurları memle
ket ekonomisine acı bir hatıra olarak bırakmış 
ve muvaffakiyetsizliğimiz bu tedbirleri müdafaa 
edenlerde dahi anlaşılmış olsa gerektir. Bu mü
lâhazalar neticesinde anlaşılıyor ki, paramızın 
kıymetini korumak için bir taraftan hakiki bütçe 
denkliğine ehemmiyet verirken, diğer taraftan da 
dış ticaret muvazenemizin rasyonel denklik ar-
zetnıesme çalışmamız şarttır. 

İthalâtın genişliyebiimesi için ihracatımızı 
kalkındırmak ve dünya piyasasına bugünkü gibi 
sürüm şartları çok nazik olan mallardan ziyade 
hububat, hayvan ve hayvan mahsûlleri gibi har
cı âlem emtia sürmek icabeder. Bu cihetin de 
zirai istihsalimizde bir taraftan kalkınma, bir 
taraftan da mahsullerimiz arasında bir kaydır
ma yapılmasının istilzam ettiği aşikârdır. Bu 
hususun tahakkukunun ne kadar güç olduğunu 
biz de müdrikiz. Fakat bu güçlük karşısında 
uzun zamandır esaslı Jt>ir ıslahata girişilmediğini 
ve hattâ düşünülmediğini de itiraf etmemiz ge
rekir. 

Ziraatimizin kalkınması, her şeyden evvel 
çiftçinin sermayelendirilmesine bağlıdır. Bugün 
ide sermayesiz denecek şekilde çalışan ziraatimi-
?<in mevcut şartlar altında beklenen gelişmesine 
ve kalkınmasına imkân görememekteyiz. Bu ara
da tesirleri en çok köylü sınıfı üzerinde görülen 
fiyat politikasına da temas etmek isteriz. Şurası 
bir hakikattir ki; köylüyü ezen, vergilerden ziya
de fiyat politikası veya fiyatlarda tertipli ihti
kârın başı boş bırakılmasıdır. Kendi yiyeceğini 
kısmen dışardan almak durumunda bulunan 
Ege köylüsü, Ofisin yirmi kuruş civarında mu
bayaa ettiği buğdayı 45 kuruşa yakın bir fiyat
la almaktadır. Erzurum'da 75 kuruş olan etin 
fiyatı Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerde 
200 kuruştan aşağı düşmez. Müstahsnldan 150 
ilâ 200 kuruş arasında satın alınan çekirdek
siz pamuktan yapılan iplik 22 liraya satılır. 

Fiyatlarda bu muvazenesizlik gösteriyor ki 
köylünün malı ucuza alınmakta, kendisine satı
lan metalar da fazlaya sürülmektedir. Bu su
retle köylü sınıfı kendine bir çalışma ve ihti
yat sermayesi teşkil edecek parayı biriktirme-
mekte ve köylü sırtından elde edilen bu para-
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lar ise sayısı bir kaç yüzü aşmıyan bir zümreye 
milyonlar sağlamaktadır. 

Bu mevzua girmişken köylümüze uyuşturu
cu bir reçete gibi sunulan toprak tetzii işinin 
de ruhu kanuna uygun bir tarzda yapılmadığı
nı belirtmek isteriz. Halen mevcut emmareler 
bu işten de bir netice çıkmıyacağı kanaatini 
tevlit etmektedir. 

Sırası gelmişken işaret etmeliyiz ki vicdani 
âmmede derin tesirleri inkâr edilemiyen kanu
nun malûm 17 nci maddesinin, arazi sahiplerini 
daimî bir baskı altında tutmağa ve onlar vası-
tasiyle de geçimleri için bu arazi sahiplerinin 
eline bakan köylüyü boyunduruk altına almaya 
mâtul bir hareketten başka suretle tefsirine im
kân yoktur. 

Muhterem arkadaşlar; iktisadi bünyemize 
şöyle bir göz atılacak olursa, bizde koyu bir 
müdahalecilik ve yersiz, taşkın ve nizamsız bir 
devletçilik olduğu derhal görülür. Bizdeki dev
letçiliğin şartlarımıza tamamiyle intibak eden 
bir sistem dâhilinde inkişaf ettiği iddia oluna
maz. Devletçiliğimizde günlük ve şahsi düşün
celer zaman zaman büyük rol oynamış ve bâzı 
ahvalde sermayenin fuzuli işletmelere yatırıla
rak heba olmasını intaç etmiştir. Bu suretle el 
atılmyacak sahalara gidilmiş ve devletçiliğimiz 
insicamlı bir sistem olmaktan çıkmıştır. Sistem
de olan bu inhirafa mukabil maksatta da in
hiraflar kayıt edilmiştir. Zira Devlet bu gibi 
işletmeleri kurarken umumiyetle kâr peşinde 
koşmaz, gaye kârdan ziyade, istihsalin artması
dır. Halbuki bizde Devlet İktisadi Teşekkülleri 
askeri ahvalde intizamsızlıklarını ve aşırı israf
larını örtmeye matuf aşırı bir kâr gayesiyle ha
reketi, prensip ittihaz etmişlerdir. Bu suretle 
devletçiliğin kuruluşundaki mucip sebepler me-
yanında zikrolunan kalkınma maksadı yanında, 
kâr peşinde koşan devletçilik, yani bir nevi Dev
let kapitalizmi belirmiştir. 

Devlet müesseseleri bol kârlı işletme yapa
bilmek için bâzan piyasayı kendi sahalarında 
inhisara almak mecburiyetini hissetmişler ve 
Hükümeti buna zorlıyarak, gerek hususi teşeb
büsleri uzaklaştırmak veya bunlara kuruluş im
kânları vermemek, gerek ithalâtı kendilerine 
göre ayarlamak suretiyle rekabet piyasasında 
temin edemiyecekleri kârları inhisar piyasasın
da empoze ettikleri fiyatlarla elde edebilmişler
dir. Bu şekilde temin olunan kârlar nihayet ci-
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bayeti çok pahalıya mal olan ve vergi prensip
lerinin aslı olan adalet kıstasına dayanmıyan 
kötü bir vergiden başka bir şey olmamıştır. Bâ
zı fabrikalarımızın kuruluşunda iktisadi mülâ
hazalar derpiş edilmemiş, ancak siyasi bir takım 
görüşler ve bir mıntaka halkına hoş görülmek 
için tesisler yapılmak ciheti tercih edilerek, mil
lete çok pahalıya mol olan ve iktisadi bünyemi
zi sarsan azîm hatalar işlenmiştir. 

İktidar Partisi Hükümeti eğer devletçiliği 
iyi bir şekilde yürütmek istiyorsa: 

Sistemini kaybetmiş ve âdeta soysuzlaşmış 
olan devletçiliği muayyen sınırlar içinde toplı-
yarak elde tutulacak Devlet İşletmelerinde 
cezri ıslahata bir an evvel girişmek mecburiye
tindedir. 

Muhterem arkadaşlar, buraya kadar muhte
lif memleket işleri hakkında Partimizin noktai 
nazarlarını arzetmiş olduk. Şimdi de 1949 se
nesi Bütçesinde 887 milyon lira gibi mühim bir 
yekûn tutan Millî Savunma ve özlük haklar 
bahsine de temas etmek isteriz. 

Savunma Bakanlığına ayrılan tahsisat bu 
sene 460 milyon liraya baliğ olmaktadır. Bu 
miktar aşağı yukarı bütçemizin üçte birini 
bel'etmektedir. 

Ayrılan bu tahsisatın ne çokluğu ne de ek
sikliği üzerinde durmaksızın memleket müda
faası hususunda hükümetlerin şimdiye kadar 
olmış oldukları tertip ve tedbirlerden tamamen 
ve bilhassa ordunun teşkilât kadrolarından, 
harb hazırlıklarından Büyük Meclisin gerektiği 
gibi haberdar edilmediğini açıklamak zorunda
yız. Bu itibarla malî imkânlarımızın büyük bir 
kısmını bel'eden Millî Savunma masraflanmızın 
zaruret derecesi hakkında doğru ve doyurucu 
fikir ve kanaate sahip bulunmamaktayız. Bu 
hal, umumi bütçenin isabetli bir murakabeye 
tâbi tutulmasına da .engel olmakta bulunduğu 
cihetle, bu mühim ve hayati meselenin hallin
den içtinap edilmemek lâzımgelir. Partimiz de 
Millî Savunmayı her şeyin üstünde görmekte 
ve tutmaktadır ve bunun için milletin taham
mül etmiyeceği fedakârlık yoktur. Bizi ciddi-
yetle üzerinde durmaya sevkeden keyfiyet, mil
letlerarası bugünkü vaziyet ve bu vaziyetin se
neden seneye değil, aydan aya, hattâ haftadan 
haftaya görülmekte olan inkişaf seyri itibariyle 
Savunma masarifinin bu nispette muhafa-
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zasınm bile müşkül olacağıdır. Geniş teşkilâtlı 
bir ordu yerine, modern ve ateş kuvveti yüksek 
silâhlarla mücehhez daha mütekâsif bir savunma 
kuvveti teşkilinin bütçe yükünü bir dereceye 
kadar azaltacağı hakkında ileri sürülen fikirler 
bizce bir vâhimeden ibarettir. Zira modern si
lâhların her cihetçe lüzum göstereceği masarif, 
kemiyetin keyfiyete yer bırakması ile temin 
edileceği zannolunan tasarrufu bel'edeceği gibi 
belki de bunun çok fevkinde birtakım ihtiyaç
lar ihdas edecektir. Gerçi Sayın Maliye Bakanı 
biraz evvelki izahatında Amerika tarafından 
yapılan silâh yardımı sayesinde bu sene ilk defa 
olarak Savunma Bakanlığı Bütçesinde 44 mil
yon liralık bir indirme imkânı hâsıl olduğunu 
söylemiştir. Bu, olsa olsa ordu teçhizatı için 
her sene bütçede yer tutan masariften, yani mu
vakkat giderlerden bir indirmedir. Ordunun da
imî masarifinden mahsus bir indirmenin yukarı
da işaret ettiğimiz sebeplerden dolayı derpiş 
edilememesi lâzımgelir. Diğer cihetten 1949 yılı 
sonlarına doğru yukarda umumi olarak arzetti-
ğimiz hâdiselerin inkişaf seyri muvacehesinde 
Hükümetin Millî Savunma için tahsisat istiye-
ceği ve bu tahsisatın bütçe açığını kabarık bir 
hale getireceği de tahmin edilebilir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Memleketimizde halen memur statüsüne gi

ren kimselerin yekûnunun, kısmen mutalara, 
kısmen tahminlere dayanılmak suretiyle, 250 bi
ne yaklaştığı ileri sürülebilir. Şu halde maaş, 
ücret ve benzeri gelirlerle geçinmek zorunda 
kalan vatandaşların yekûnu için toparlak rakam 
olarak bir milyonu ortaya koyabiliriz. Anlaşılı
yor ki memleketimizde ziraatteh geçinen 16 mil
yon yanında, aylık ve ücretlerle geçinen bir 
milyona yakın bir kitle vardır. 

Halen özlük haklar bütçemizin ;% 40,94 ne, 
yani 577 milyon küsur lira gibi büyük bir yekû
na baliğ olmaktadır. Bu nispete her sene otoma
tik bir merdiven mahiyetinde olan Teadül Ka
nunun temelini teşkil ettiği kanunlar manzume
sinin icabı olarak 15 - 20 milyon liralık tabiî bir 
artış ilâve edilirse, bütçemizdeki donmuş nis
petin ne kadar artmakta olduğu ve ne kadar da 
artacağı derhal anlaşılabilir.. 

Bu hal bir iki senenin değil, uzun yıllar gö
zü kapalı bir yürüyüşün tabiî neticesidir. Sene
lerdir bu dert, yani memur işleri, daha doğrusu 
tıklım, tıklım memur istihdamı meselesi hep 
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ortaya konur; ıslahat düşünülür; tedbirler alın
dığı ilân edilir; fakat her şeyde her zaman oldu
ğu gibi, düzeltme çarelerine bir türlü baş vurul
maz. 

Unutulmamak gerektir ki, bütçe takati bu 
kadar ağır memur külfetini de çekemez. Hal böy
le olunca bu işin kati bir şekilde halli zaruret 
halinde belirir. 

Sayın Maliye Bakanının da açıkladığı gibi, 
kanaatimizce memur statüsünün tanziminde 
umumi bir planlanmaya giderek, ihtiyacın ica-
bettirdiği form tesbiti ve rasyonel çalışma ya
nında kalifiye memur yetiştirmenin zarureti de 
derhal kendini gösterir. Hemen işaret edeyim 
ki, gerek kabarık teşkilât kanunlariyle, gerek
se lüzumsuz ihdas edilen müesseselere türlü te
sirler tahtında kapsızca yerleştirilen memurla
rın birden bire tasfiyesi cihetine gidilemez. Ce
miyet bünyesinde telâfisi ağır zararlarla kapa
nacak yaralar açacak olan bu derdin, umumi bir 
plâna uygun peyderpey tanzim ve tatbik oluna
cak yeni kanunlarla bertaraf ve tehvin edilmesi 
lâzımdır. Maliye Bakanının bu bapta verdiği söz
leri senet ittihaz eder ve kendilerine muvaffa
kiyet dileriz. 

Bu konuya girmişken bugün maalesef: birçok 
gencimizin yüksek tahsilini bitirdikten sonra da 
işsiz kalmakta olduklarını belirtmek isteriz. Bu 
işsizliğin en büyük âmili, sakat; ve muallel bir 
telâkki ile, devletçilik tatbikatının tecelli eden 
neticesi olarak hususi teşebbüsün ürkütülınesi. 
baskı altında tutulması ve gelişmesine mâni 
oluıımasıdır. 

Biz, kâfi derecede karnını doyuracak kadar 
yiyecek yetişti remiyen, halkı giydirecek kadar 
dokuma yapamıyan, vatandaşı makul şartlar 
altında barındıracak kadar meskeni oimıyan bir 
memleketiz. Dolayısiyle hudutsuz iş ve çalışına 
sahalarımız mevcuttur. Hükümet, yanlış iktisa
di siyasetinden vaz geçtiği ölçüde memlekette is 
sahaları açılacağı ve herkesin iş bulacağı ve Hü
kümet kapısına müracaattan müstağni kalacağı 
aşikâr bir hakikattir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Borçlar kısmına da kısaca temas etmekte 

fayda mülâhaza ediyoruz. Kaporda da işaret 
edildiği veçhile; Devlet borçlarında seneden se
neye umumi bir artışın mevcudiyeti gözden kaç
mamaktadır. Bu borçların yekûnu ifade olundu-
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[ ğuna göre, 2 milyar 37 milyon liraya baliğ ol

maktadır. Buna, bizce miktarı gayrimalûm ve 
kredi musluğu Meclisin elinde oimıyan ve fakat 
Hazinenin kefaleti altında bulunan İktisadi Dev
let Teşekküllerinin borçlariyle bâzı Bakanlıkla
rın muhtelif kanunlarla elde ettikleri yetkiye 
dayanarak gelecek senelere sâri taahhütlerine 
karşılık olmak üzere çıkardıkları bonoları da 
ilâve edecek olursak, hakiki borç miktarının bu
nun çok fevkinde olduğu anlaşılır. 

Sayın arkadaşlar; 
Malî düzeni çoktan bozulmuş fakir bir memleke

tin ekonomisine bir buçuk milyara yaklaşan bir 
yük tahmil edilmek üzeredir. Vatandaşı her sene 
ağır şartlarla karşı karşıya bırakan bu ve bun
dan evvelki bütçelerin bir birinden asla farkı 
yoktur. Buna rağmen başka memleketlerin bir 
asır evvel halledip sosyal ve ekonomik dâvaları 
çözmeye uğraştıkları bir devirde biz hâlâ Seçim 
Kanunu, Matbuat Kanunu gibi hürriyetin temel 
taşları olan mevzuları bile ele almakta çok geç 
kalmış bulunuyoruz. 

İktidar Partisi ve onun Hükümetlerinin takip 
edegelmekte oldukları hatalı ve binnetice zararlı 
malî ve iktisadi politikalarının neticesi millî 

I bünyede husule gelen sarsıntılar, umumi birjıa-
j yat pahalılığı intacetmiş, bunun tabiî neticesi 
| olarak da, geçim zorluğu vatandaşı ezici ve yıp-
I ratıcı tesirler altında bırakmıştır. Her yıl açıkla 

kapanması itiyat haline gelmiş ve bu defa hu-
! /.urunuza getirilen tasarıda da denkliği sağlana

mamış bir bütçenin memleketi hayra götüreceği
ni sanmak biraz güç olur. 

Yukarıclanberi izaha çalıştığımız sebep ve 
âmiller tahtında memleketi refaha götürecek ya
pıcı karekteri havi denk bütçenin yepyeni bir 
zihniyetle hazırlanabileceğini tebarüz ettirmek 

I isteriz. 

Millî takati sarsan şimdiki bütçe ile devam 
edegelnıekte olan sistemin halkla Hükümet ara
sındaki kırıklığı idame ettireceği de bir haki
kattir. Bu itibarla bütçeye vereceğimiz rey de 
müspet, olmıyacaktır. (Millet Partisinden alkış
lar). 

AHMED OĞUZ , (Kütahya) — Muhterem 
arkadaşlar, 

1949 yılı Bütçe tasarısı iki aylık bir gecik-
J meden sonra yüksek tasvibinize sunulmuş bu-
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lunuyor. Bütçe hakkındaki mütalâalarımızı arza 
başlamadan önce bu gecikmeye müessir olan 
âmiller ve doğurduğu neticeler üzerinde kısaca 
durmak faydalı olacaktır. 

Bütçe tasarısına hâkim .olan zihniyet ve gö
rüşü tesbit etmek ınaksadiyle Bütçe Komisyo
nunda Hükümet Bakan ın ı da dinledikten son
ra, memleketin idare ım-öiıjiyetini demlide eden
lerin, realiteleri kavrıyarak ciddî tedbirler al» 
mak kudretindin mahrum oldukları bir kere 
daha anlaşılmıştır. Nitekim Bütçe Komisyonu 
da katma bütçelerle birlikte üç yüz küsur mil
yon lira açıkla getirilen tasarı karşısında bâzı 
tedbirler alınması zaruretine kail olarak Tâli 
bir Komisyon teşkil etmişti. Bâzı tasarruf imkân
larını gösteren bu komisyon raporundan da, Hü
kümetin muhalefeti dolayısiyle, fiilî bir netice 
alınamamıştır. 

Esasen müzakeresine devam olunan tasarı 
henüz kanuniyet kesbetmiyen birtakım gelirle
rin hesaba katılması ve masraf ölçülerinin buna 
göre geniş tutulması yüzünden muallâkta bulu
nuyordu. Buna rağmen Komisyon Bütçeyi za
manında çıkarmak gayretiyle giderler üzerinde 
şarta bağlı tetkiklerine devam etmiştir. Bu tet
kiklerden müspet bir netice çıkmıyacağı kanaa
tiyle arkadaşlarımız tarafından iki aylık mu
vakkat bir bütçe çıkarılması ve bütçenin denk
leştirilmesi hususunda tedbirler aranmasına da
ir yapılan teklif müzakereye dahi konulmamış
tır. Fakat kısa bir müddet sonra Hükümet Büt
çenin Komisyondaki müzakerelerinin uzaması
nı mucip sebep göstererek ilk muvakkat Bütçe
yi getirmek zorunda kalmıştır. Bu arada gelir
lerde yer alan kanun tasarılarından yalnız bir 
tanesinin Komisyona iade edilmesi akabinde 
1949 yılı Bütçesini hazırlıyan Hükümetin istifa 
ettiği görülmüştür-

Teşekkül eden yeni Hükümet ikinci bir mu
vakkat bütçe çıkardıktan sonra, bâzı tadil tek
liflerinde bulunat-ak 1949 yılı Bütçesinin mesu
liyetini deruhde etmiş bulunmaktadır. 

Bütçenin esas tahliline girişmeden evvel yeni 
Hükümetin tadil tekliflerinin mahiyeti üzerin
de durmayı faydalı görmekteyiz. Bilindiği üze
re üç vergi tasarısını geri almakla işe başlıyaıı 
yeni Hükümet bu sebeple yeniden hâsıl olan 80 
milyon liralık varidat açığım şu şekilde karşı
lamak istemiştir ; 

.1949 0 : 1 
Gelirler tertibinden : 

15.5 Milyon lira geri alman Yol Vergisi tasa
rısı yerine Benzinin kilosuna yapüan ver
gi zammından 

lo.T Milyon lira Tekel gelirlerinde görülen 
artışlardan 

7.4 Milyon lira İrat ve servet vergi tahmin
lerinin yüksek tutulmasından 

. 4.- Milyon lira Millî Piyango, Radyo ve sair 
gelir tahminlerinin artırılmasından ki ce
man hesap etmiştir. 

38.6 

Giderler tertibinden ise: 
1.8 Müyon lira L cetveline alman münhal 

kadrolardan. 
6.- Milyon lira yönetim giderleri ve daire hiz

metlerinden. 
26.5 Milyon lira borçlardan. 

9.5 Milyon lira sermaye ve tesislerle yardım
lardan olmak üzere ceman 

43.8 Milyon lira bir indirme yapmıştır. 

Şu hale nazaran yeni Hükümetin tedbirleri 
bir kısım borçların tecili, gelirlerde bâzı varidat 
artışlarının gösterilmesi ve hesabı bâzı neticele
rin derpişi haricinde S milyon lirayı bulmıyan 
bir tasarruf gayretinden ileri gidememiştir. Bu 
tadil tekliflerinin bizi denk bir bütçeye yaklaştı
racak ölçü ve mahiyette bulunmadığı aşikârdır. 
Bu itibarla asgari prensip noktalarından hare
ket ederek bütçede yapılması mümkün birtakım 
tasarruflara dair arkadaşlarımızca yapılan tek
lifler dahi yine müzakere edilmeden reddedil
miştir. 

Bütün bunlar gösteriyor ki, Bütçe Komisyonu 
mahiyeti ne olursa olsun yalnız Hükümet tara
fından gelen teklife bağlı kalmak suretiyle âdeta 
onun bir organı gibi hareket etmek mevkiinde 
kalmıştır. 

Filhakika 1949 yılı Bütçesinin bir buçuk mil
yara yaklaşan giderleri arasında Bütçe Komis
yonu, raporunda zikredilen uzun çalışmaları 
sonunda ancak 406 bin liralık bir indirme sağ-
lıyabilmişt.ir. Komisyon raporundaki temennilere 
gelince: Bunların da geçmiş yıllarda olduğu 
gibi meseleleri gelecek yıllara bırakmaktan başka 
bir mâna taşımıyacağı kanaatindeyiz, 
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Muhterem arkadaşlar; 
Memleketin malî ve iktisadi durumuna ve im* 

kânlarına hakkiyle nüfuz ederek bir Devlet ida
resini gerekli istikametlere tevcih edebilmek 
için her şeyden evvel millî gelir hesaplarının 
hiç. olmazsa iki yılda bir yapılması ve onun 
seyrinin yakından takip edilmesi gerekir. Ancak 
bu sayededir ki, bir taraftan millî ekonominin 
takati ve inkişafı göz önünde tutularak isabetli 
tedbirler alma imkânı bulunur, diğer taraftan 
da vatandaşlara tahmil edilen vergilerin âdilâne 
bir şekilde tevzii sağlanabilir. Bu şekilde haki
kate yakın bilgilere sahip bulunmadıkça bir büt
çenin tanziminde ölçü ve esasa dayanıldığı iddia 
olunamaz. Filhakika 1949 yılı Bütçesi de bundan 
evvelkiler gibi bir taraftan millî gelir hesaplar-
na istinat etmemesi, diğer taraftan ihtiyaçların 
zaruret derecelerine göre tertiplenmemiş olması 
yüzünden salim bir görüşün ifadesi olmaktan çok 
uzaktır. Daha ileri giderek diyebiliriz ki, Hükü
met bugün millî gelirin eldeki 1944 yılı rakam
larından ileri veya geride olduğunu söyliyeeek 
ve bunu ispat edecek durumda da değildir. Bu 
itibarla 1949 yılı Bütçesi do hâdiselerin sürük
leyip getirdiği ve kurduğu bir düzenin icaplarını 
karşılamıya çalışan ve fakat bu arada gideceği 
istikameti sarahatle kestiremiyen bir idarenin 
hesap listesi mesabesindedir. 

1949 yılı bütçesine eklenen cetveller ve ma
lûmat vuzuh bakımından ileri bir adım sayıla-
bilirse de kâfi değildir. Vatandaşların umumi 
muvazene haricinde özel İdareler, Belediyeler 
ve köy bütçelerine ödedikleri vergi ve resimle
rin ve benzer mükellefiyetlerin nelere baliğ ol
duğunu bilmesi lâzımgelir. Ayrıca Devlet ser
mayesiyle kurulan ve finanse edilen iktisadi 
teşekküllerin faaliyet neticelerinin de açıklan
ması yerinde olur. 

Bütçe tekniğinde ve mevzuatında kabul etti
ğimiz bâzı esaslar ve prensiplerin, hükmü bir 
yıla münhasır bütçe kanunlariyle durdurulması 
prensipleri çiğniyen ve vuzuhu bozan haller ih
das etmektedir. 1949 yılı bütçesinde Millî Sa
vunmanın akar yakıt ihtiyaçlarının her türlü 
gümrük ve resimlerden muaf tutulması bütçe 
yönünden gelir ve giderlere müessir olan ve vu
zuhu selbeden hususlardandır. 

Şark kalkınması için bu yıl bütçesinde der
piş edilen bir kalemde 10 milyon liralık tahsi
satın nasıl bir programa dayanarak nerelere 

sarfedileceğinin bilinmemesi de bu vuzuhsuzluğu 
artıran âmillerdendir. Hazine muamelelerinin 
ehemmiyetine rağmen bu hususlarda bilgilerden 
mahrum bulunmaktayız. Bütçelerin tetkiki es
nasında bu hesapların bütün vuzuhiyle ortaya 
konulması lâzımgelir. 

Devlet İktisadi Teşekküllerinin kararların
dan mütevellit Devlet paylarının her yıl bütçe
ye uğratılmadan müesseseler sermayesine inti-, 
kali de vuzuh ve umumiyet prensipleriyle bağ-
daşmıyan hallerdendir. Ayrıca birtakım kanu
ni yetkilere dayanarak sağlanan fonlar bugün
de bütçe murakabesi haricinde kalmakta ve bâ
zı açıklarda bunlarla kapatılmaktadır. Dışar
dan kredi veya yardım suretiyle alınan malze
me tutarlarının da bütçelerden geçirilmemesi 
keyfiyeti umumiyet kaidelerini bozan hususlar
dandır. 

Demokratik bir idarede bütçelerin her şey
den evvel samimî olması şarttır. Geçen yılların 
denk bütçe iddiaları karşısında sonradan ta
hakkuk eden büyük açıkları maziye mal etsek 
dahi son iki yıl bütçelerinin kabulünden sonra
da sene içinde 1947 de 224, 1948 de 168 milyon 
liralık ek ödenek ve aktarmaların derpiş edil
diği görülür. Bütçelerin sabit karakterli mas
rafları hariç tutulursa bu miktarların diğer 
masraflara nazaran yüksek bir nispet ifade et
tiği meydandadır. Bu da bütçelerdeki gelir ve 
gider tahminlerinde büyük hatalar yapıldığını 
daha doğrusu samimiyet esaslarına gereği gibi 
riayet edilmediğini gösterir. 

Millî Savunma Bakanlığının 1949 yılı bütçe
sinde, geçen yıllardan beri bilinen ve hattâ it
fasına söz verilen 50 milyon liraya yakın bir 
borç yer almamıştır. Bundan başka Millî Savun
ma bütçesinin tetkikmdan anlıyoruz ki birçok 
zaruri ihtiyaçlar ve asgari istoklar derpiş edil
memiştir. "Verilen rakamlara bakılırsa yıl içinde 
ek ödenekten feragat etmenin imkânsızlığı aşi
kârdır. 

Bütçenin bugünkü duruma • düşmesinde vo 
alınacak tedbirlerin gecikmesinde, şimdiye ka
dar bu hususlara hiç ehemmiyet verilmemiş ve 
gerekli emeklerin sarf edilmemiş olmasının payı 
mühimdi t. 

Muhterem arkadaşlar; 
Gider ve gelirler bakımından Büt^e 'ır'kkırı 

daki görüşlerimize gelince: 1949 yılı Bütçesinin 
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giderleri 1 371 740 427 lira AT gelirleri de 
1 251 802 894 liradır. Aradaki l'nrk 'iUî (Kw 5:-':; 
l i ra olırp bütçe açığını ifade e tmekledi r . Bu yı
lın giderici teklifi geçen yılınkindeu I2V a ıü/on 
lira ve yıl içinde a lman ek ve o lağanüstü ödenek
ler de nazara alınınca 17.(: milyon lira fazladır. 

Hecen yılın 128 milyon lira bütçe açığına 
karşı bu yıl 1.20 milyon lira bir açık sürülmek
tedir. Bu münasebetle geçen yılın 12S milyon lira 
bütçe açığına mukabil yalnız 65 milyon liralık 
tahvil çıkarılabilmesi de kayda şayandır . Bu va
ziyet karşısında geçen yılın gelir ve giderleri 
arasında tahassııl eden 70 milyon liralık karşı
lıksız açığın ne şekilde kapandığı anlaşılama
makta ve sermaye piyasasının işba halinde bu
lunması sebebiyle bu yılın bütçe açığının ııe su
retle- karşılanacağı üzerinde eheırmıiyelle duru
lacak bir mesele teşkil et inektedir, d'erçi Hükü
met 194!) yılı Kütçe açığının 80 milyon lirasının 
emekli keseneklerinden toplanmış ve toplanacak 
paraların iç. istikrazlara, yatırılması ve 40 milyon 
lirasının da piyasadan yapılacak istikrazlarla 
karşılanacağım söylemektedir. Ksasen Devlet 
elinde bir emanet ve borç mahiyetini taşıyan 
emekli keseneklerinin iç istikrazlara yatırılması 
halinde Hazinenin hakikatle para piyasasına mü
essir (»İmadan yeni bir malî kaynağa kavuşacağı 

.iddia olunamaz. Bilâkis bu suretle malî bünyenin 
diğer bir yünden zarfa düşeceği hesaba kalılma-
lıdır. Para ve sermaye piyasasının durumu ise 
40 milyon liralık bir istikrazı kolaylıkla belVdc-
bileceği kanaatini uyandırmamaktadı r . Hulâsa 
alman tedbirlere ve konulan yeni verdilere rağ
men fiilî bütçe açığının an t i ğ i bir hakikattir . 

Bu suretle kapatılan ve binlerce maddi' ve 
kısımlardan terekküp eden bütçe giderlerinin za
ruret derecelerini ve birbiriyle olan münasebet
lerini iyice anlıyabilmek için bâzı tahliller yap
mayı. zaruri görüyoruz, (liderlerin r:/< 72 sini 
maaşlar, borçlar taksiti ve Millî Savunma mas
raf lar ı teşkil etmektedir. Diğer giderler yekûnu 
ise takriben 350 milyon lira tu tmaktadı r . 

imkânlarını- ve aldığı karar lar ın icaplarını 
hiçbir zaman düşünmeden plânsız ve başıboş bir 
tarzda idare yoluna gidilmiş olmasının bir neti
cesi olarak Devlet kadrolarının yıldan yıla art
mış bu lunduğu meydandadır . Fi lhakika 1920 da 
sayısı 54 bin olan kadroların 1048 .yılında 147 
bine ulaşması bunun bir delilidir Heı vakit Hü
kümet adamlarınca da şikâyet konusu olan bu 

î dert karşısında yılla rdanberî "Devlet mekaniz
masının rasyonelleştiri Imesinden bahsedilmekte 
ve fakat bugüne kadar fiilî bir tedbir alınmış 
bulunmamaktadır . Hattâ ikinci Dünya harbinin 
seyri içindi Milli Korunma fonunun mühim biı 
kısmının kadrolara sarh'dilmiş bulunması ve bu
gün de lüzumsun kadrolar ihdasından çekinik 
memesi, Halk Partisi Hükümet ler in in bu işe e. 
koyamıyacağının ayrı bir delilini teşkil etmekte
dir. Bugün için mevcut maaş kanunlar ın ın mey 
dana getirdiği hakların muhafazası dahî mühim 
bir mesele iken. Anayasa hükümleri gereğince 
hâkimlere ail ödeneklerin tesbit edilmesini vesile 
ittihaz ederek', politik mülâhazalarla, idare âmir
leri ve devlei memurlarına bir milyon lirayı 
bulan temsil ödeneği verilmesi, devlet bünyesin 
deki müspet hizmetleri münakaşa konusu olan 
basın ve yayın masraflarının yalnız kadre) bakı 
mnıdan 1042 den bu yana 7 misli bir ar t ış kav 
delmesine rağmen cezri bir tedbir alınamaması. 
iktidar hükümetlerinin malî bünyeyi tazyik eden 
özlük haklar muvacehesindeki zihniyeti gösterir. 
Ayrıca Devletin iktisadi ve malî vaziyetini bu
günkü zaruretler ölçüsünde ele alması icap eden 
Büyük Meclisin. Milletvekilleri ödeneklerini ar 
t irimi yoluna gitmesi hatalı bir hareket olmuştur. 

Kadro şişkinliklerini bertaraf edecek uzun 
vadeli bir plânın derhal tatbiki sayesinde, ten
sikata lüzum kalmadan, kadro masraflarında 
enaz '/< 20 bir tasarruf elde etmek mümkün ola
cağı kanaatindeyiz. 

Kadro yükünün yanında yer alan borç. tak
sitlerinin de nasıl bir zihniyetin eseri olara!-. 
meydana geldiğine işaret etmeden geçemiyeceğiz. 
İkinci .Dünya Harbinin ağır şart ları içerisinde 
bir taraftan geniş ölçüde istikraza baş vurulur
ken diğer taraftan da gayri müsmir ve tehiri 
mümkün olan milyonlarca liralık inşaata girişil
mesi ve devanı edilmesi tek basma bugünkü ik
tidarın memlekete ne kadar pahalıya, mal oldu
ğunun bir delili sayılabilir. 

Kadro ve borç. taksitleri yarımda diğer 350 
milyon i İrayı aşan giderler mevzuunda da hükü
metler emri vâkilerin tesiri a l t ında bundan ne 
tasarruf yapılabilir ki gibi mütalâa lar la işi kü
çümseme yoluna gitmişlerdir. 

Filhakika hükümetin giderlerde bâzı indir
me tekliflerine karşı gösterdiği reaksiyona muka
bil yeni hükümetin muayyen, görüş ve prensip
lere dayanmayan rasgele 8 milyon liralık bir 
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İndirme teklifiyle gelmesi de bunu gösterir. Bu 
arada mühim, telâkki edilebilen demir yollan 
yapma giderlerinden bahçe tarım, pamuk, meri
nos ve saire gibi zirai giderlerle prevantoryum 
giderlerinden indirmeler yapan yeni hükümetin, 
tehirinde hiç mahzuru olmıyan :» milyon liraya 
vakın kamulaştırma işlerinden, bâzı lüks mahi
yetteki masraflardan, kongre, konferans ve ko
misyonlara katılma gibi . geçen yıllar fevkinde 
gösterilen giderlerden Halkevleri, Devlet Baş
kanlığı taşıt tahsisatından, örtülü ödenekten ve 
saireden tasarruflar yapmaya girişmemesi olması 
ümit kırıcıdır. 

Mülhak bütçelerle beraber 1949 yılı gider 
tekliflerinde mütahassıslar ivin görülen ."> milyon 
liraya yakın ödeneğin geçmişte olduğu gibi î)esr-
let arşivlerindeki raporlara, yenilerinin eklen
mesi ve bugün kendi imkânlarımızla halli müm
kün olan işlerin mütahassısların mütalâalarına 
taliki gibi neticeler doğurmaması üzerinde 
dikkatle durulması lâzımgelen bir konudur. 
Yalnız su ürünleri irin Devlet arşivinde iiievcııl 
îti rapora ilaveten bir yenisinin de katılması 
akıbetinden endişe duymaktayız. Bu arada ileri 
devletlerin teknik ve bilgili elemanlarından is
tifade yolu aranırken kendi kıymetlerimize yer 
\ etmek ve herkesi ihtisası sahasında kullanmak 
ve hakikatleri olduğu gibi ortaya, koyan ve 
kendimizden olan insanları iyi karşılıyaeak bir 
zihniyete ulaşmak mecburiyetinde olduğumuzu 
u ı ılıtmam ak gerektir. 

Bütçe giderlerinin hizmet yerlerine ve ne
vilerine göre dağılışları da tatmin edici olmak
tan uzaktır. 

İstihsalin artırılmasına matuf olan tedbirle
rin kısırlığı yanında emniyet ve asayiş hizmet
leri ne 100 milyon lira ayırabilmesi İni görüşün 
tipik bir misâlidir. 

1949 yılı varidat kısmına gelince : 
Bu yılın gelir teklifi gecen yılınkiıulen 1:5(5 

ve fiilî tahsilat yekûnu ise :53.fî milyon lira bir 
fazlalık arz etmektedir. Tahmin olunan bu artı
şın mühim kısmı artırılan şeker İstihlâk Vergi
sinden, benzinden alman Yol Yergisinden ve Te
kel gelirlerinin artışından ileri geldiği anlaşıl
maktadır. Bütçenin gecikmesi sebebiyle gelir 
tahminleri, geçen yılın İ2 aylık tahsilat netice
lerine göre ayarlanmış bulunmaktadır. Burada 
geçen yılların gelirlerine müessir olan âmiller 
Üzerinde biraz durmak icap etmektedir. 

. 1949 O : 1 
Para devalüasyonunu takıp öden 1947 gelir-

1 erinde bu kararın bir neticesi olarak varidat 
artışları bariz bir şekilde göze çarpmakta idi. 
Mevcut îstoklaruı ihracını takip eden ve kısmen 
de içine alan 1948 yılı da aynı kararların uzaya-
gelen tesirlerinden kurtulamamıştır. Ayrıca 
mevcut altın ve dövizlerin eritilmesi ve iyi bir 
mahsul devresinin muhassalası olarak 1948 yılı 
iş hayatı bir evelki yılın seviyesini güçlükle 
muhafaza edebilmiştir. Nitekim kanunsuz bir şe
kilde şeker fiyatlarına yayılan .zamma rağmen 
1948 yılı tahsilatı bir yıl evveline nazaran 62."> 
bin lira bir eksiliş göstermektedir. 

Bu vakıalar haricinde vergi matrahlarına 
nıüesir olacak faktörlerin 1949 gelir tahminle
rinde göz önünde bulun durulmadığı anlaşılmak
tadır. Pilhakika memlekette istihsal ve iş hac
minin kayda değer bir şekilde artacağına dair 
müspet delillerin bulunmaması, dış ticaretin bir 
evvelki yıla nazaran gerilemesi ve aleyhe bü
yük farklar vermesi, ihraca müheyya istoklarm 
mevt-ut bulunmaması ve hayat pahalılığının ar
tışı sebebiyle vatandaşların alım kudretlerinin 
büyük ölçüde azalışı millî ekonomik bir durak
lama arifesinde bulunduğunu göstermektedir. 

Hal böyle iken yeni Hükümetin gelir tahmin
lerini geçen senenin fiilî tahsilâtına istinat et
tirerek artırmış olması isabetli bir hareket de
ğildir. Bu suretle gelirlerde hiçbir ihtiyat payı 
bırakılmamıştır. Bu itibarla ek ödenek zaruret -
1 eriyle zuhur edebilecek fevkalâde masraflar an
cak bâzı lüzumlu hizmetlerden vaz geçine veya 
borçlanma pahasına karşılanabilecektir. 

Bu bahse temas etmişken gelirlerdeki Vası
talı ve Vasıtasız vergiler nispetinin düşündürücü 
olduğuna işaret etmek isteriz. Devlet gelirlerini 
Vasıtalı, Vasıtasız vergiler ve, vergi karakteri 
taşımıyan gider gelir diyerek tasnif edersek 
1947 ve 1948 tahsilâtına göre Vasıtalı vergilerin 
yekûnu gelirlerin % 7)1 sine ve 1949 muhamme-
n a tına göre ise </*- (10 na yükseldiği görülür. Buna 
mukabil Vasıtasız vergiler % 36 ya düşmüş bu
lunmaktadır.. Vasıtasız vergilerin bu inkişaf 
seyri ve doğurduğu adaletsizlik karşısında yıl
lardan biri bahsedilen vergi reformlarının ancak 
birer gözden ileri gitmediği aşikârdır. 

Her masraf ve açığı gayriâdil vergilerle kar
şılamakta tereddüt etoıiyen C. H. P. Hükümetle
ri memleket için maddi ve mânevi ıstırap ko
nusu teşkil eden Muamele vergileri, Yol ve Hay-

31Ş -



S : 48 21.2 
van vergileri üzerinde yeni ve âdil tedbirler 
almak yoluna gidememişlerdir. Hal böyle iken 
bir anda Gelir Vergisini çıkarmakla bütün vergi 
mekanizmasını bir esas ve düzen koyabileceğini 
düşünen iktidar realitelerden uzaklaşmış görün
mektedir. Hiç şüphe yoktur ki, Gelir Vergisi sis
temine ulaşmak vergi reformumuzun gayesi ol
mak lâzımgelir. Ancak ticari ve iktisadi haya
tımızın kararsızlık içinde bulunması, iş hayatın
da itimat ve emniyetin gereği gibi teessüs etme
miş olması, iş bölümü bakımından mükellefleri 
tasnifte karşılaşılan güçlükler tatbikatta Devle
tin ve mükelleflerin karşılaşacakları teknik müş
külât gibi âmiller yanında bilhassa Devlet ve 
fert münasebetlerinde, uzun yıllardanberi malî 
ve ekonomik hayatımızda alınan isabetsiz tedbir 
ve mütezat kararlar yüzünden hâsıl olan iti
matsızlık ortada dururken birden bire en iptidai 
bir sistemden en ilerisine geçmek kolay bir iş 
olmasa gerektir. Bu itbarla vergi reformunda, 
mâkul ve âdil esaslara dayanan bir intikal dev
resi geçirmesinin fayda ve zaruretine kaniiz, 

Gelirler bahsine son verirken benzine konu
lan munzam istihlâk Vergisi hakkındaki görüşü
müzü tekrar etmeden geçemiyoeeğiz. Gümrük 
kapımıza 13 kuruşa mal olan benzin gibi bir 
maddenin müstehlike 60 kuruşa intikali, çok ve 
ucuz istihsal dâvamızla tezat halindedir.' Kaldı 
ki, sınai ve zirai kuruluş devresinde olan bir 
memlekette akar yakıt fiyatları üzerinde oynamak 
isabetli bir politika sayılamaz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Böylece gider ve gelirler hakkındaki görüş

lerimizi arzettikten sonra Derlet Borçları üzerin
de de kısaca durmamıza müsaadenizi rica ederiz. 

Bütçe raporuna göre Devlet Borçlarımız 1949 
yılı sonunda 1 632 053 052 lirası Umumi Muva
zeneye ve 405 388 374 lirası da Katma bütçelere 
ait. olmak üzere ceman 2 037 441 426 liraya yük
selmiştir. Bir yıl evvelki Bütçe raporunda gös
terilen rakamlara nazaran 359 768 000 lira 
yani % 21.4 bir artış görülmektedir. 134 301 000 
lirası Katma bütçelerin dalgalı borçları olup ge
çen yıl raporunda unutulmuş bulunduğundan ha
kiki artış 225 476 000 liradır. Borçlar* yekûnu 
1939 yılma nazaran % 365 artmıştır. 

Memleketin bugünkü mal? ve. iktisadi durumu 
yanısıra mütemadiyen arta$ı borç yekûnları kar
şısında irkilmemek kabil değildir. Kaldı ki Dev
letin hakiki borçları da bunlardan ibaret değildir. | 

. 1940 Ö : İ 
Toprak Mahsulleri Ofisine, dışardan mubayaa 

edilen bâzı teçhizat karşılığına, gümrük ve de
miryollarına ve saireye takriben 50 milyon lira
ya yakın ayrıca bir Hazine borcu vardır. Keza 
Devlet İktisadi Teşekküllerinin ve Katma Büt
çelerin Hazine kefaletini haiz 600 milyon lirayı 
aşan ve er geç Devlet tarafından tasfiye edil
mesi ve mühim bir kısmının ödenmesi gereken 
bir borç da ortada durmaktadır. Ayrıca tediye 
şartları üzerinde henüz uzlaşılamıyan ve bir he
saba, göre 300 diğer bir hesaba göre belki yarısı 
miktarında dış borçlar da henüz hesaplara alın
mamıştır. Bundan başka bakanlıkların gelecek 
yıllara sâri taahhütlere karşılık çıkarılan bono
ları da vardır. Bu arada emekli keseneklerinden 
toplanan emanet paralar da bir borç telâkki edil
mek lâzımgelir. Bütün bu borçlar göz önünde tu
tulursa Devlet borçları ve kefaletinin denildiği 
gibi iki milyar değil, 3 milyarı aştığı görülür. 
Şu hale göre 1939 yılı borçlarına nazaran % 523 
bir artış mevcuttur. Millî gelirin % 40 ma yak
laşan bu borç yükü altında memleket idaresinde 
hâlâ birtakım mevzii ve cılız tedbirler peşinde 
uğraşmanın bizi salim neticelere ulaştırmıyaeağı 
bedihidir. 

Borçlar yanında üzerinde dikkatle durulması 
lâzımgelcn konular olarak emisyon durumuna, 
döviz ve altın istoklarımıza da kısa bir nazar at
fetmek yerinde olur. 

1948 yılı sonu itibariyle 935 milyon lira olan 
emisyon miktarı geqen yıla nazaran 51 milyon 
lira. yükselmiştir. Bizdeki emisyon müessesesi 
bugünkü haliyle normal iktisadi şartların ayar
ladığı bir mekanizma olmaktan çıkmıştır. Bir kı
sım mülhak bütçeli dairelerle Devlet İktisadi Te
şekküllerinin bütçe açıklarının karşılanması ve
ya kredi ve finansman maksadiyle ihdas edilen 
bonoların tâbi olduğu mekanizma emisyon hac
mini artırıcı bellibaşlı faktörlerdendir. Nitekim 
1947 Kasım - 1948 Kasım devresinde Merkez 
Bankası portföyündeki Hazine kefaletini haiz bo
noların emisyon hacmma 215 milyon liralık bir 
tesir icra ettiği de belirtilmektedir. Binaenaleyh 
bütçe ihtiyaçları için emisyona gidilmediği tar
zındaki iddiaları ve bütçe raporundaki müt-
lâaları ciddiye almak imkânsızdır. Harb ihtiyaç
ları ve zaruretlerinin yarattığı bu mekanizma
nın bugün de iyi işletilememesi karşısında bu 
hususta verilen yetkileri kaldırılması suretiyle 
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emisyon durumunun normal iktisadi şartlara in
tibakını sağlamak elzemdir. 

1948 yılı sonu itibariyle altm mevcudumuz 
bir yıl evveline nazaran 7 ton, devalüasyon ta
kip eden devreye nazaran da 66 ton azalmıştır. 
Ayrıca dövizlerden 153 milyon liralık ve keza 
devalüasyondan sonraki duruma göre de 264 
milyon liralık bir düşüş vardır. 

Görülüyor ki borçların ve para hacminin 
yükselmesi, altm ve dövizlerin azalması memle
ket ekonomisinin iyi tertip ve tanzim edileme
diğine ve bu sahalarda müspet tedbirler alın
madığına kuvetli birer delildir. 

Arkadaşlar, 
Bütçe görüşmeleri münasebetiyle memleke

tin iktisadi ve malî durunıiyle doğrudan doğru
ya ilgili bâzı meseleler üzerinde durmak elbet
te yerinde bir iş olur. 

Türkiye ekonomisi esas itibariyle zirai istih
sale dayandığı halde eldeki rakamlara nazaran 
istihsal hacminin yıllardan beri inkişaf göster
mediği bir hakikattir. Bu memleket içinde baş
lıca gıda maddeleri yönünden karşılaşılan sıkın
tılar yanında dış ticaret hacminin daralması da 
bu vaziyeti teyit etmektedir. 

1948 deki dış ticaret hacmi bundan 20 sene 
evvelkinin yüzüne mukabil ancak 107 yi bul
maktadır. Dış ticaretimizin seyri yalnız ihracat 
bakımından mütalâa edilirse 1933 yılının yüzüne 
mukabil 1948 ihracatının 70 şe düştüğü görülür. 

İstihsal dâvalarımızın geniş ölçüde ele alındığı 
iddialariyle geçen uzun yıllardan sonra karşıla
şılan bu ûkibet bilhassa nüfus artışı muvacehe
sinde ciddî bir mâna ifade etmektedir. 

»Sanayi ve Maadin işleri : Kayda değer bir 
inkişaf göstermediği gibi bugünkü istihsal se
viyesini devanı ettirebilmesi de bâzı ciddî ted
birlerin acele alınmasına bağlıdır. 

Bu meselelerle birlikte mütalâa edilmesi iâ-
znngelen hayat pahalılığı konusuna gelince : 
Vatandaşların geçimini son derece ağırlaştıran 
hayat pahalılığını mücerret dünyanın içinde 
bulunduğu şartlarla izah etmek mümkün değil
dir. Hayat pahalılığının bu dereceyi bulmasın
da gündelik hâdiselerin ilgasiyle mütemadiyen 
değişen isabetsiz kararların ve hükümetlerin fır
sattan istifade etmek istiyeıı vurguncularla mü
cadele etmek kudretini kendinde bulamamasmm 
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ve suiistimallere karşı fiilî ve enerjik bir tedtiir 
alamamasının büyük tesiri olduğu muhakkak
tır. 

Bu mühim meseleler üzerinde dururken bu
günü kadar tesis edilebilen dış kredilerin kifa
yetsizliğine ve bilhassa Marşal plânı gereğince 
memleketimize temin olunan imkânların darlı
ğına işaret etmek isteriz. 

Halli lâzımgelen iktisadi ve malî dâvalar yu-
uında memleketimizde hüküm süren siyasi ve 
mânevi huzursuzluğa temas etmeden geçmeyi 
doğru bulmuyoruz. Üç yıldan beri iş başına ge
len Hükümetlerin umumi efkâr huzurunda daha 
ziyade bu işlerle meşgul görünmesine rağmen 
demokrasinin gerçekleştirilmesi yolunda ileri 
bir adım atıldığı iddia olunamaz. 21 Temmuz 
1946 dan beri bunu vatandaşların yüreğinde bir 
dert olarak yaşıyan seçim emniyetsizliğini or
tadan kaldıracak demokrasi dâvasını şahsi te
minatların, beyanat ve nutukların gölgesinden 
kurtarmadıkça hedefe ulaşmayı mümkün gör
müyoruz. 

Arkadaşlar, Buraya kadar yaptığımız tahlil
lerden anlıyoruz ki bütçe açıkları yükselmekte 
bütçe yekûnları kabarmakta, dış ticaret gerile
mekte ve ticaret tediye muvazeneleri aleyhe iş
lemektedir. Geçmiş yıllarda büyük ümitlerle 
bağlanılan döviz ve altın istokları da erime yo
lunu tutmuştur. Buna mukabil istihsal bir tür
lü artırılamamakta ve memlekette hüküm süren 
hayat pahalılığı bütün vatandaşları haklı ola
rak endişeye düşürmektedir. 

Memleketin, idare mesuliyetini üzerine alan
lar ise sanki bu mevzulardan haberleri yokmuş 
gibi iktidarın cazibesine kapılarak yeni bir sis
temin eşiğinde ihdas ettikleri türlü iç politika 
cereyanlariyle vatandaşları oyalamakta ve bir 
türlü müsmir fiilî neticelere doğru yürümemek
tedirler. 

İktidarın, memleketin gittikçe ağırlaşan ha
yatı dâvalarını benimsememekten ve onu hal
letmek kudretinden mahrum bulunduğu hak
kındaki kanaatimizi Türk Milletine açıkça ifa
de etmek isteriz. 
Görüşümüz odur ki bu memleketin kaderini 
şahıslar üstünde prensiplere bağlı ve politika 
faaliyetlerinde doğruluktan ve ahlak prensiple
rinden ayrılmıyacak imanlı ve demokrat ruhlu 
ellerde yükseleceğine inanıyoruz. 
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ÂTALAY AKAN (ürfa) — Muhterem arka

daşlarım; 
İcra ve idarenin bütütn muameleleri, âmme 

hizmetlerinin ifası şüphesiz ki bir masrafı zaru
ri kılar. Bu masrafları ödiyen vatandaşların 
mümessillerinden terekküp eden Büyük Millet 
Meclisinin bu masrafların vatandaşlardan alın
masına ve-sarfiyatın yapılmasına muvafakat et
mesi modern demokrsinin malî . sahadaki bir 
neticesidir. Bu itibarladır ki Büyük Millet Mec
lisimizin icra ve idare faaliyetinin bir plânı, 
bir tablosu ve bir aynası olan Bütçeyi her yıl 
tetkik ve kabul etmek suretiyle icra veya idare
nin bütün politikasını, faaliyetlerini, âmme hiz
metlerinin umumi prensiplerini ve ila tarzlar mı 
kontrol etmesi gayet tabiîdir. 

İcra veya idari faaliyetlerin, âmme hizmet
lerinin ihtiyaca eri uygun şekilde ve en ucuz 
olarak karşılanması bu kontrolün hedef ve ga
yeleridir. Bu sebepledir ki Büyük Millet Mec
lisinin kontrolünü yaparken Hükümet ve ida
renin bir hizmet sahasındaki faaliyetini azalt
ması veya çoğaltmasını temin için tahsisatı ten
kis veya tezyit etmesi gayet tabii bir hakkıdır. 

Müzakeresine başladığımı/, elimizdeki J.949 
yılı Bütçesi Kanunu tasarısını tetkik ettiğimiz 
zaman ve dinlediğimi/ izahattan bu hedef ve 
gayelere varılmak için gayretler sart'edildiği.ya
ni tasarruf ve âmme hizmetlerinin rasyonalizas-
youuna doğru gidildiğini memnunlukla müşaha-
de etmekteyiz. Huzurunuza seksen milyonluk bir 
tasarrufla gelen Hükümetin bu tasarrufunu ve 
Bütçe Komisyonumuzun tasarnü' nıaksadiyle 
hakikaten yorucu ve semereli çalışmasını şük
ranla burada kaydetmeyi şahsan bir borç telâk
ki etmekteyim. 

İdari faaliyetlerin, âmme hizmetlerinin ihti
yaçları en iyi karşılaması meselesine gelince: 
Hükümetin Bütçe Kanunu tasarısı gerekçesinde 
ve saym Maliye Bakanının izahatında bu yola 
gidileceğine dair kayıtlar bulunduğu gibi rasyo-
nalizasyon veya idari ıslahat hususunda Büt
çe Komisyonu raporunda çok faydalı temenni
lerde bulunulmuş ve hattâ bu maksatla bâzı 
memur kadrolarının ilgası cihetine gidilmiştir. 

Âmme hizmetlerinin rasyonalize edilmesini 
veya idari bir reforma şiddetle ihtiyaç olduğu
na biz de kani bulunmaktayız. "Devletin göre
ceği hizmetlerin artık gözden geçirilerek bu hiz
metlerin en iyi, en süratle ve en ucuz tarz ve 

şekilde ifa edilmesi için usuller tâyin ve tesbit 
edilmesi, bu hizmetleri yapan memurların sta
tüleri elden geçirilerek yeni ihtiyaçlara uydu
rulması zamanının çoktan gelmiş olduğuna inan
maktayız. 

Bugün idari faaliyetlerin çoğunun ağır iş
lediği ve bâzı idari şubelerin kusurlu çalıştığı 
cihetteki inkâr edilemez. 

Bendeniz kıymetli vaktinizi almamak için 
birçok misâllerini bakanlıklarının özel bütçele
rine bırakarak bu anlayışsız, ağır ve kusurlu 
çalışma hususunda kendli seçim bölgem olan Ur
fa'ya ait iki misal arzetnıekten kendimi alamı-
yaeağım. 

Birisi : Kaçakçılığı önlemek mülâhazasiyle 
ve Millî Korunma Kanununa dayanılarak alın
dığı ileri sürülen hukuk esasları ve mevzuat ile 
telifi mümkün olmıyan iki kararnamenin tatbi-
kmdaki garabet dolayısiyle dört ilçemizin düş
tüğü acıklı durumdur. Bu ilçelerimiz zirai ve 
hayvan istihsal maddeleri ticaret merkezleridir. 
Aylarca iktisadi ve ticari faaliyet yasak edilmiş 
ve Anayasamızın vatandaşlara tanıdığı iktisadî 
ve ticari faaliyet hürriyeti zedelenerek bu bölge 
halkının çoğunluğu maalesef bu yıl sefalete 
düşürülmüştür. İdare cihazının ağır ve anlayış
sız çalışması yüzünden bu durum bugüne kadar 
hâlâ düzelt i I em emiştir. 

İkinci unsal : Suriyedcn bir at çalınarak ge
tirildiği bahanesiyle şayanı dikkattir. Bir polis 
komiserinin emir ve kumandası altında Urfa'-
mızm bâzı köyleri basılarak halkına birçok za
rarlar veriliyor, hakaret ediliyor. Meselâ at ara
mak nıaksadiyle arı kovanları parçalanıyor yağ 
tulumları yırtılıyor. Ortada hiçbir suç yokken 
köylülerin elleri kolları bağlanarak; teşhir edi
lerek vilâyet merkezine getiriliyor. Fakat bütün 
lamlardan mesul olan hâlâ aranmamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; bütün bu mülâha
zalar ve misallere bütçemizde büyük bir miktar 
tutan özlük hakları da İlâve ettiğimiz zaman 
âmme hizmetlerini süratle rasyonalize etmemiz 
bir idari reform yapmamız mecburiyetini doğur
maktadır. Ancak bunun normal teşrii yollardan, 
hukuk esaslarından ayrılmıyarak içtimai neti
celeri de göz önünde tutulmak suretiyle yapıl
ması zaruridir. 

.Malûmdur ki âmme hizmetleri genel olarak 
hizmet Ve teşkilât kanunlarımızla düzenlenerek 
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yürütülmektedir. Bu hizmetlerin ifası için gerek
li masraflar yine vergi ve malî kanunlara göre 
tahsil edilmektedir. Bütçe Kanunu ise bu gelir 
ve giderlerin ancak yıllık tahminini yapan ve 
bunların sarf ve tahsiline bir yıl için Hükümete 
mezuniyet veren bir kanundur. 

Bütçe kanunlarının muayyen olan bu huku
ki karakteri dışına çıkan 1949 yılı bütçe kanu
numuz tasarısındaki iki nokta üzerinde kısaca 
durmak mecburiyetindeyiz. 

Birinci: Tasarının 16 ncı maddesini teşkil 
eden bâzı memur kadrolarının (L) cetveline 
alınmasıdır. Diğeri de 21 nci maddedeki güm
rük resminden, Hazineye, özel idareye ve bele
diyeye ait vergi ve resimlerden Millî Savunma 
için ithal edilen akaryakıtların muaf tutulacağı
na dair hükümdür. 

Birinci nokta için Hükümet tasarısı gerkeçe-
sinde: «îş başında olan memurların açığa çıka
rılması yoluna gidilmemiştir;» dendikten sonra 
16 ncı madde hükmü konmuştur ki açığa çıka
rılan memur olmadığına göre Hükümet için 16 
ncı madde ikinci fıkra hükmünü sevketmiştir, 
bu anlaşılamamıştır. Bütçe Komisyonu raporun
da ise, «Hükümetçe L cetveline alman kadrolar 
dışında komisyonca L cetveline ithal edilen 
kadrolar mahduttur ve ilgaları, bu kadroların 
zait görülmesi veya fazla bir tetkik kademesi 
teşkil etmesi sebeplerine istinat etmektedir» 
denmektedir. Biz bu usulü üç noktadan âmme 
ve esasiye hukuku esaslarına ve mevzuatımıza 
aykırı görmekteyiz: tster Hükümet yapsın, is
ter Bütçe Komisyonu yapsın meselenin hukuki 
mahiyetini değiştiremez. 

Mesele şudur: özel bir kanun ihdas edilmiş 
bir hizmet kadrosu bütçeye bağlanan L cetveli
ne alınmak suretiyle bu kadroyu işgal eden me
mur açığa çıkarılmakta ve hakkında Memurin 
Kanununun 85 nci maddesi hükmü uygulanmak
ta yani tıpkı kadrosu özel kanunla daimî olarak 
ilga edilmiş gibi muameleye tâbi tutulmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; 
1. — Bütçe Kanunu muvakkat bir kanundur 

Muvakkat olması Anayasamızın bir hükmüdür. 
(Madde 96) Bu kanunun hukuki karakteri Mu-
hasebei Umumiye Kanunumuzla tâyin ve tesbit 
edilmiştir* Bu kanunla Devlet gelir ve giderle
rinin yıllık tahmini yapılır ve bunların tatbik 
ve icrası için Hükümete mezuniyet verilir. Sar
fiyat ve hizmet, hizmet kanunlarının koyduğu 
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s objektif ve Genel hukuk kaidelerine göre yürü-
« tülür. Gelirler malî kanunların objektif ve ge

nel kaidelerine göre tahsil edilir. (Muhasebei 
I Umumiye Kanunu madde 6) Bu itibarladır ki; 
i hukukşinaslarm büyük çoğunluğu bütçeye mad-
| di mânada bir kanun değildir, şeklî bir kanun

dur, şartı tasarruftur, demektedirler. Bu böyle 
olunca özel bir kanunla ihdas edilen bu kadrola
rın, muvakkat sırf gelir ve giderleri tahmin ile 
mezuniyet veren şeklî bir kanun olan bütçe ile 
Bütçe Komisyonu raporunda ifade edildiği gibi 
ilgaları cihetine gidilebilir mi? Bundan başka 
açığa çıkarılan memurlar hakkında Memurin 
Kanununun 85 nci maddesine tâbi olacaklarına 
dair genel ve objektif, doğrudan doğruya me
mur statüsünü ilgilendiren 16 ncı maddenin 
ikinci fıkrası hükmünün bütçede yeri olabilir-

2. — Anayasamızın 98 nci maddesinde ay
nen: «Bütün memurların nitelikleri, hakları 
görevleri, aylık ve ödenekleri, göreve alınma
ları, ve görevden çıkarılmaları, yükselme ve iler
lemeleri, özel kanunda gösterilir,» denmek
tedir. Bu Anayasa hükümlerine dayanan özel 
kanunlara göre idarenin, idari bir tarife ile 

I yani tâyin muamelesiyle bu memurlar, bu özel 
I kanunların temsil ettiği mükellefiyetler altına 

girmiş ve bu kanuni sitatünün bahşettiği hak
lara istihkak kazanmıştır. 

Anayasanın hükmüne dayanan kanunla
rın hükümleri değiştirilmeksizin, bu kanunların 
bahşettiği haklar memur, Bütçe Kanunu ile 
açığa çıkarılarak ihlâl edilmesine elbetteki hu-
kukan cevaz olamaz. 

3656 sayılı kanunlar eklerine bağlı cetveller
de yazılı kadrolardan bağlı L işaretli cetvelde 
gösterilen 1949 yılında kullanılamaz, demek 
suretiyle, memurların tahsisatlarının kesilmesi 
Anayasa ve diğer kanun hükümleri ve hak 
mefhumiyle nasıl telif edilebilir? Memur, me
muriyetten çıkarılarak, hakkında Memurin Ka
nunun 85 nci maddesi hükmü uygulandığına, 
yani kadrosu Statü kanunlariyle tamamen ilga 
edilmiş memurun durumuna sokulduğuna göre 
hakkında muvakkat bir muamele yapıldığı da 
iddia edilemez, zaten Bütçe Komisyonu rapo
runda mutlak ilga diye bahsetmektedir. Anaya
saya dayanan daimî ve genel hukuk kaidelerine 

i muvakkaten ve normal teşriî yollar dışında ta-
. dili de hukuk prensip ve tekniğine uymaz. 
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3. — Muhterem arkadaşlar, Büyük Millet I 

Meclisimizde ancak Anayasanın verdiği yetkiyi | 
Anayasanın gösterdiği usul ve kaidelere göre 
istimal eden bir Anayasa organıdır. Anayasa
mızın 21 nei maddesinde Meclis görüşmelerini 
içtüzük hükümlerine göre yapar demiştir. Bi
zim Büyük Millet Meclisimiz içtüzüğüne göre 
komisyon sistemi ile çalışan bir Anayasa or
ganıdır. içtüzüğümüzün 22 nci ve sair madde
leri gereğince teşkil edilecek ihtisas komisyon
larından geçmek suretiyle kanunlaşan genel ve 
gayrişahsi hukuk kaidelerini bu komisyonlardan 
geçmeden muvakkaten olsun yapılacak tadili 
bu hükümlere elbetteki aykırı düşer. 

içtüzüğün huşukan uyulmasında mecburi ye 
tadil edilmediği müddetçe Büyük Millet Mec
lisini bağlîyan hukuk kaidesidir. 

ikincisi» : Bütçe Kanunu tasarısının 21 nci 
maddesindeki muafiyet hükmüdür. Bunun yeri 
de Bütçe Kanunu değil, özel kanundur. Bu hü
küm, bütçenin gayrisafî olarak düzenlenmesi esa
sına da aykırıdır. 

(L) cetveli hakkındaki önergemizi Başkan
lığa sunmuş bulunmaktayız, kabul buyurmanızı 
ve kıymetli vaktinizi aldığımdan dolayı affınızı 
rica ve. istirham ederim. 

VEDAT DİCLELİ (Diyarbakır) Sayın 
arkadaşlarım: I 

iki kere Meclise sunulan, iki defa Muvak
kat Bütçe çıkarılmasına mevzu olan ve ni
hayet iki Hükümetin elinden geçip yüksek 
tetkik ve tasvibinize sunulan 1949 yılı bütçe
sinin normal bir bütçe olduğu kanaatinde de
ğilim. Bu itibarla tahsisen bu tasarı üzerinde 
fazlaea söc söylemeyi faydalı addetmemekteyim. 

Bu hususta bize düşen vazife, on iki aylık öm
ründen iki ayını muvakkat tedbirlerle yaşamış, 
ve bir az da emrivaki haline gelmiş olan bu büt- j 
çeyi bir an evvel tatbik mevkiine koyarak, Hü- I 
kümete gelecek yıl bütçesi üzerinde şimdiden j 
eğilmek ve esaslı tedbirler almak imkânını ver- j 
mefcten ibarettir. j 

Ancak münhasıran bütçe üzerine eğilmenin • 
bütçeyi ıslâha kâfi geleceğine inananlardan de- j 
ğilim. Zira bütçe bir adese değil, bütçe bir ay- I 
nadir. Bütçe hâdiselerin inkişaf ve seyrinin • 
âmili ve sebebi değil, sadece bir inikası, gölgesi 
ve neticesidir. Âmme hizmetlerini ve Devlet mas- j 
raflarını tanzim edebildiğimiz ölçüde bütçe ay- i 

.im o : i 
nasında icraatımızın aksini görür ve neticesini 
anlarifi. 

Bütçede aksini bulan Hükümet icraatını da
ha verimli ve tasarruflu olmasını sağlıyacağını 
sandığım bâzı görüş ve dileklerim vardır. Bu 
görüş ve dileklerimi Yüksek huzurunuzda arze-
derken zihniyeti, programı ve elemanları ile her 
bakımdan güvenimi taşıyan Günaltay Kabinesi
nin bu yapıcı tenkitlerimi iyi niyetle mütalâa 
edeceğine eminim. 

Bütçenin tetkiki, vuzuhu ve aleniyeti; 
Biraz evvel Maliye Bakanı bütçeleri daha ol

gun şekilde takdim edeceğini vadetti, bu itibarla 
ben de, tenkit ve temennilerime evvelâ bütçe ta
sarılarında görmek istediğim vuzuh ve aleniyete 
temas etmekle başlıyacağım: 

1. — Bütçe tasarısının Meclise tevdii: 
Hükümet, Anayasa gereğince Bütçe Kanun 

tasarısını malî yıl başından üç ay önce, yani 
1 Ekim'de Meclise takdim etmektedir. Fakat bu 
tarihte Meclis toplantı halinde olmadığından bu 
tevdiden fiilî istifade elde edilememektedir. Ta
sarı seyahatte bulunan bir kimsenin kapı aralı
ğından evine atılan mektup gibi okunmadan dur
makta ve Milletvekillerinin bir ay sonra vâki 
olacak normal toplantı tarihini beklemektedir. 
Kaldı ki, tasarının Meclise sunulduğu gün Mil
letvekilleri hazır bulunsalar dahi, bu tasandan 
birer nüsha elde etmek imkânına malik değildir
ler; zira tasarı o tarihte bir tek nüsha halinde
dir, ve ancak 35 - 40 gün sonra basılıp tevzi 
edilebilmektedir. Şu halde bütçe tasarısının lâyı-
kiyle tetkikini teminat altına almak istiyen Ana
yasanın bu âmir hükmü sadece şeklen yerine 
getirilmekte ve fakat asıl maksat, ne zaman ve 
ne de maddi imkân bakımından, tahakkuk etme
mektedir. 

Yüksek heyetinizin bu ciheti, göz önünde tu
tarak en salim ve en pratik tedbiri almak sure
tiyle, yepyeni bir hüviyetle beklediğimiz 1950 
bütçe tasarısının esaslı bir şekilde tetkikma şim
diden imkân sağlıyacağına eminim. 

2. — Katma bütçelerin Meclise tevdii : 
Umumi Muvazeneye giren daire bütçeleri gi

bi, katma bütçeli idareler bütçe tasarılarının da 
zamanında Meclise tevdii lâzımdır. Gerek âmme 
hizmetlerinin birbirleriyle olan .münasebet ve 
tenazuru ve gerekse idari bünyesi ve finansman 
şekli ne olursa olsun, katma bütçelerin umumi 
bütçe kanunu tasarısı ile birlikte Meclise sunul-
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masında; çeşitli devlet gelir ve giderlerinin top
tan il latası bakımından zaruret vardır. Bir Ulaş
tırma Bakanlığı tasavvur buyurunuz ki, P. T. T., 
Devlet Demir, Hava ve Deniz Yolları Genel Mü
dürlükleri Bütçeleri göz önünde tutulmadan mü
talâa edilsin; veya bir Gümrük ve Tekel Bakan
lığını düşününüz ki, Tekel Genel Müdürlüğü kat
ma bütçesi ele alınmadan tetkik edilsin. Böyle 
birşey olamaz. 

Hükümetin bu hususu göz önünde tutmasını 
ve gelecek yıl katma bütçelerin de umumi bütçe 
ile birlikte aynı tarihte ve mümkünse bir arada 
Meclise sunmasını rica ederim. 

r-

3, — t\ belediye ve köy bütçeleri ve kesin he
sapları : 

Âmme hizmetlerinin ve devlet gelirlerinin 
karşılıklı muhasebesini yaptığımız bu bütçe gö
rüşmelerinde, yalnız umumi ve katma bütçelerin 
tetkiki ile iktifa etmek.bizi, ne âmme hizmetle
rinin şümulü ve ne de yurttaşlardan alman ver
gi ve resimlerin yekûnu hakkında, salim bir ne
ticeye ulaştırır. Zira âmme hizmetleri ve bu hiz
metlerin ifasını mümkün kılan âmme gelirleri 
yalnız huzurunuza getirilmiş bulunan bütçeler
de görülen hizmet ve giderlerden ibaret değil
dir. Devlet dairelerinin ve katma bütçeli idare
lerin hizmetleri yanında ve onlara muvazi ve 
halka daha yakın olarak il, belediye ve köy hiz
metlerini ve bu hizmetleri mümkün kılan mahallî 
resim ve vergileri do hesaba katmak gerektir. 
Ancak bu şekilde bir tetkik ve murakabe sonun-
dadır ki « umumi ve mahallî olarak yurttaşlar
dan ne alıyoruz ve yine umumi ve mahallî ola
rak yurttaşa ne veriyoruz ? * yolundaki mizanı 
meydana çıkarmış oluruz. 

Memnunlukla ilâve edeyim ki, Hükümet bu 
yolda hayırlı bir adım atmış ve 1949 Bütçe tasa
rısına eklediği beş numaralı cetvelde il özel ida
relerinin 1948 yılı gelir ve giderlerini birer ka
lemde göstermiştir. Bu cetvelin ıslaha ve ikmale 
muhtaç olduğu muhakkaktır. Zira gelirlerle gi
derler arasındaki açığın ne suretle kapatılmış 
bulunduğu hakkında bilgi olmadıktan başka, âdi 
bütçeden artıp olağanüstü bütçelerde mükerre-
ren yer almış bulunması muhtemel olan ödenek
lerle çeşitli istikrazlar hakkında da izahat mev
cut değildir. İl özel idarelerin gelirleri arasmda 
sayılıp Hazine tarafından yapılan yardımlara 
gelince, bu yardımların hangi esas ve prensiplere 
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I göre yapılmış olduğunu anlamak da bizim için 
I imkânsız görülmüştür. Sayın Milletvekili arka 
I daşlarımm bu cetveli incelemelerini rica ederim. 

filerde yapılan ve milyonları veya hiç olmazsa 
I yüzbinleri aşan yardımlar arasında yalnız bir 
I tek ile 16 bin lira gibi pek cüzi bir yardım ya-
I pılmış olduğunu müşahede edeceklerdir. Gelecek 
I yıl bu cihetler üzerinde durmasını ve ti özel 
1 idareler bütçeleriyle birlikte belediye ve köy büt

çelerinin de muhtasar birer cetvel halinde bütçe 
I kanunu tasarısına bağlanmasını Hükümetten rica 

ederim. 
I 4. — Millî gelir hesapları : 
I Vergi ve resimlerin ağır olup olmadığı bir 
I yılda memlekette elde edilen millî geİire nispet 
I edilmek suretiyle anlaşılır. Bâzı vergilerimizin 

matrahı veya cibayet şekli bakımından iptidai, 
sıkıcı ve hattâ ağır olduğu iddia edilebilir. Fakat 

I yurttaştan mahallî ve umumi bir şekilde vasıtalı 
I ve vasıtasız bir surette alınmakta olan vergi ve 

resim yekûnu ağır mıdır, şayet ağırsa bu ağırlı-
I ğm nispeti nedir 1 Bu hususta sarih bir fikre 

malik değiliz. Zira böyle bir neticeye varabilmek 
I için devletle beraber özel idare, köy ve belediye 

gibi âmme müesseseleri tarafmdan yurttaşlar
dan alman vergi ve resim yekûnu ile memlekette 
bir yılda elde edilen kazanç yekûnu, yani millî 
geliri karşılaştırmak iktiza eder. Biraz önce 
umumi bütçe dışında yurttaşa tahmil edilen mü
kellefiyet toplamından bilgi sahibi olmadığımızı 
belirtmiştim; burada da millî gelir bilgisinden 

I mahrum bulunduğumuzu arza mecburum. Eli
mizde eski yıllara ait ve tahmine dayanan kaba
taslak bir hesaptan başka birşey yoktur. Millî 
gelirimizin hesaplanması hakkında Hükümet ne 
düşünmektedir? Hükümet de bizim gibi bu he 
sapların mutlaka tanzimi gerektiği kanaatin
de is<\ hangi yılın millî gelirini en geç hangi 
tarihte basılmış olarak bildireceğini tasrih 
edebilir mi? Bu teknik imkân elde edilmeden 

I Sayın Adnan Menderes'in Devlet Bütçesinin 
ağıriığı hakkındaki iddiasının mesnedini anla
makta zorluk çekmekteyim. 

5. Döviz bütçeleri ve kesinhesapları: 
Hükümet icraatını murakabe vazifesinde. 

bir Milletvekili olarak, anlamak ve nüfuz et
mek istediğim bir meselede Döviz Bütçesidir. 

Tediye muvazenemizi teşkil eden unsurlar
dan hemen yalnız dış ticaret muvazenemizin 

I inkişafından istihsal edilmekte bulunan ve mik-
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tan mahdut olan dövizlerimiz nerelere sarfe-
dilmektedir? Ne miktarını ekonomik kalkınma- i 
miza yarıyacak istihsal maddelerine, ne miktarını 
günlük ihtiyacımızı karşılamaya matuf istihlâk 
maddelerine ve nihayet ne kadarını dışarıya 
vazife ile gönderilen memurlara, tedavi veya j 
tahsil için gidenlere veya sadece seyahat ya
panlara tahsis etmekteyiz? ! 

Bu husustaki arzumuz basit bir tecessüsten i 
ileri gelmemektedir. Endişemiz ciddîdir. Döviz 
bütçelerinin ve döviz kesinhesaplarmın memle
ketin tediye muvazenesiyle sıkı sıkıya ilgili ol
duğu malûmumuzdur. Sermayesi lâyikiyle tera
küm etmemiş, serveti çoğalmamış memleketler 
gibi biz de dövizimizi münhasıran ihracat 
karşılığında elde etmekteyiz. Tek kaynaktan 
ve güçlükle elde ettiğimiz bu dövizlerin zaru
ret sırasını göz önünde tutmak suretiyle mem
leket ihtiyaçlarına sarfedilmekteki mecburiyet 
meydandadır. Titizliğimiz bundan ileri gelmek- J 
tedir. | 

Milletlerarası müesseselerden vâki olan ta- : 
lep üzerine gerek tediye muvazenemiz ve ge- ; 
rekse döviz durumumuz hakkında bilgi veril- ; 
mektedir. yabancılara verilen bu malûmata rağ- : 
men bu döviz bütçelerini ve kesinhesaplarını ; 
yayınlayıp bizi aydınlatmakta Hükümet bir 
mahzur görmekte midir? Böyle bir mahzur mü- ' 
talâa edilmiyorsa bu husustaki hesapların basıl- . 
mış olarak ne zaman Milletvekillerine tevdii j 
mümkün görülmektedir? Açıklanmasını rica 
ederim. i 

6.—• Yabancı uzmanların raporlarının neşri: , 
Bütçenin vuzuh ve selâmetle incelenmesi için ! 

bâzı temenniler izhar ederken, bugüne kadar j 
birçok fedakârlıklarla memleketimiz maliyesini J 
tetkika getirilmiş olan yabancı uzmanların 
neşredilmemiş raporlarına da temas etmek iste
rim. Gerçekten Cumhuriyetin ilânından beri 
zaman zaman münferit veya heyetler elinde 
memleketimize malî ve iktisadi alanda tanınmış 
uzmanlar davet edilmiş ve uzun müşahede, 
tetkik ve tedbir raporları elde edilmiştir. Bu 
raporlarda hangi meseleler ele alınmıştır? Eko
nomik bünyemiz nasıl müşahede edilmiştir? 
Tavsiye edilen çare ve tedbirler nelerdir? Maal
esef bu değerli etüdleri yayınlıyarak, efkârı 
umumiyeye mal etmek ve' ilgililerin istifadesine I 
arzetmek bugüne kadar mümkün olamamıştır. | 

Elimizdeki tietkik ve raporları neşredelim. | 

. 1949 O : 1 
ilim adamları, Üniversiteler, tatbikatçılar, mem
leket çocukları bunlardan faydalansınlar. Mem
leket işlerinde, teşebbüs ve tedbirlerimizde 
mümkün oLduğu kadar açıklığa, aleniyete doğ
ru gidelim. Hükümetin bu ciheti iyi niyetle 
mütalâa edeceğini umuyorum. 

Maliyemizde ıslahat: 
1. — Gelir Vergisi: 
Ekonomik bünyemizin gelişmesi karşınında 

malî politikamızı da yeni baştan gözden geçir
mek zorundayız. Bu hususta Maliye Ba
kanının aynı endişelerle meşbu olması ile
risi için bana ümit vermiştir. Hiç şüphesiz 
malî reformun başında Gelir Vergisi gel
mektedir. Gelirle mütenasip, mutedil nispetli 
bir vergi mekanizmasını kurmadan iptidailiğin
den şikâyet ettiğimiz bir kısım vergilerden kur
tulmaya imkân yoktur. Bu itibarla nihai bir 
safhaya gelmiş bulunan Gelir Vergisi tasan-
sının biran önce kanuniyet kespetmesine el 
birliği ile çalışmamız gerekir. 

2. — îç istikrazlar : Masraflann kabanklı* 
ğı karşısında Devlet çok defa iç istikraz meka
nizmasına müracaat ederek borçlanmak suretiy
le bütçesini denkleştirmektedir. Hangi çeşit 
masraflar için istikraz yoluna gitmek caizdir? 
Hangi hallerde müsmir veya verimli hizmetler 
dışında gelecek nesilleri de günlük Devlet mas
raflarına iştirak ettirmek cihetine gidilir Bu 
cihetler üzerinde duracak değilim; mahlüldür. 
Benim burada üzerinde durmak istediğim nok
ta istikrazların Meclisçe tâyin ve tesbit edilen 
tahsis ve ölçü dâhilinde istimalinde hassasiyet 
gösterilmesi cihetidir. 

Bir misal ile fikrimi huzurunuzda izah ede
yim .- Geçen yıl bütçesinde Hükümet gelirle gi
der arasındaki 127 992 488 liralık farkın verim
li işlere tahsis edilmiş sermaye ve tesis parala^ 
rmdan ileri geldiğini beyan etmişi ve bu mucip 
sebebo istinaden bu açığın iç istikrazlarla kar
şılanması yolunda Meclisten yetki almıştı. Fakat 
yıl içinde Hükümet ancak 100 milyon liralık 
istikraz plase edebilmiş, bakiye 27 992 488 lira 
için istikraz cihetine gitmemiştir. Aralık ayın* 
da ise yeni bir ek ödenek kanunu getirirken 
59 430 953 liralık bir açığı normal yollarla ka
patmak imkânını bulamamış, Devlet İktisadi te
şekkülleriyle ortakların ve sair bâzı müessese
lerin ayırmaya mecbur olduklan karşılıklardan 
emanet hesabında biriken 80 milyon lirayı uzun 
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vadeli bir istikraza tahvil ederek 1948 Bütçesi- j 
ne gelir kaydetmiştir. Bu suretle 1948 Bütçe yi- i 
lı zarfında evvelce 127 992 488 lira olarak tesbit 
edilmiş bulunan istikraz yekûnu 180 milyona çı
karılmış bulunmaktadır. İşin asıl nazik tarafı 
burada başlamaktadır. Hükümet 1948 Bütçe Ka
nununda iç istikrazlardan mütevellit 128 miyon 
lirayı münhasıran verimli işlere tahsis edece
ğini vadettiği halde, bir yandan istikraz plâfo-
ıı unu yükseltmiş, bir yandan da istikraz hâsıla
tını, üç milyon küsur lirası hariç verimli ve müs
mir olmıyan hizmetlere hasretmiştir. 

Gerçi Hükümet yıl sonunda ek ödenek kanu
nu getirirken, bu istikraz muamelesi için de 
yetki almıştır. Fakat bu şekilde bir bütçe finan-
smı ve bütçe tekniğine ve ne de Hükümetin 
Bütçe Kanunu ile girişmiş olduğu taahhütlere 
uygun düşer. 

Ek ödeneklere temas etmişken Adnan Men
deres arkadaşımızın bü*e tahmini erindeki sami
miyetsizlik iddialarına cevap vermek isterim. 
Sayın Adnan Menderes arkadaşımız gerek büt
çenin gelir tahminlerinde ve gerekse gider he
saplarında hatalı hareket edildiğini ve samimi
yetten âri bulunduğunu, zannederim ifade et
tiler. 

Bir kere gelir tahminlerinde hata yoktur, 
olsa, olsa ihtiyat ve teenni vardır.' Gelir tahmin
leri, adı üstünde, bir tahminden ibarettir, bunun 
muayyen bir marjı vardır, bu hata değildir. 
Bu teenni ile, şuurlarla gelecek günlerin nasıl 
olacağı bilinmediği için ihtiyatlı hesaplanmış bir 
gelir bütçesidir. Zira sayın arkadaşlarım; bunu 
böyle yaparken bir taraftan ihtiyatlı hareket 
ediliyor, diğer taraftan da yıl içindeki inkişaf
ları göz önünde tutuyoruz. Tasavvur buyurun 
ki, hazırlanan gelir bütçesi tahakkuk etmiyor, 
daha az gelir elde ediliyor, veya tasavvur edi
niz ki, daha fazla gelir karşısında tenkitlere ce
vap vermek için söyliyorum, Hükümet gelir tah
mininden fazla bir para toplamıştır. Burada 
üzülecek, hata ve samimiyetsizlik isnat edilecek 
bir taraf yoktur. Bu para sekiz, «n aylık gelir 
tahminine dayanan bu inkişafın kademe kademe* 
sene sonunda bize bırakmış olduğu fazlai vari
dattan başka bir şey değildir. Burada samimi-
yetsizlik yaktur, sadece tahminde bir teenni 
vardır. 

Nihayet arkadaşlar, gelir kazanının son san
timine kadar kazınması, tahminlerden fazla 
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varidat teminine giderek son hududa varılması 
Maliye Bakanı için teennili bir hareket sayıl
maz. Zira tahminlerde biraz realist davranıp 
fazla optimizme gitmemek, gayrimelhuz masraf
ları karşılamak için Hazinenin elinde bir imkân 
birakmak lâzımdır. 

Masraflardaki tahmin isabetsizliğine gelin
ce; ben bunun da aksini iddia edeceğim. 

Hakikaten geçen sene bütçede masraflar mü
lâhaza edilirken Millî Müdafaa masraflarının 
tam tutarı bütçe tasarısına konulmamıştır. Bu 
ne samimiyetsizlik, ne de maddi bir hata yüzün
den meydana gelmiş bir keyfiyet değildir. Bu
nun sebebi bütçeye peşinen munzam bir külfet 
yüklememek, gelecek günlerin ve dünya politi
kasının daha iyi olması temenni ve ümidiyle 
daha az ödenekle idareye çalışmak ve bu ümit 
tahakkuk etmediği takdirde o zaman vatandaşa 
«çok isterdim ki bu para ile idare edeyim, fa
kat dünya vaziyeti buna imkân vermemiştir,» 
deyip fedakârlık talebinde bulunmaktan ibaret
tir; bunun başka türlü bir şeyle hiçbir ilgisi 
yoktur. 

Şimdi ek ödenekle Hükümetin neler istediği
ni birer kalemle ifade edeyim. 

Millî Savunma masraflarından 15 milyon li
ra, Toprak Ofisine sene sonuna kadar alınmış 
ve alınacak yemlik ve ekmeklik hububat bedeli 
olarak verilmiştir. HükümetT muhassas para ile 
ordumuzu iaşe ve ilbas edemiyeceği kanaatine 
varınca zaruri olarak bir ek ödenek getirmiştir. 
Dünya vaziyeti düzelmemiş ve üzücü realite ile 
karşı karşıya kalınmıştır. Yine bu şekilde, Jan
darma Genel Komutanlığına şarkta yeni teşkil 
edilmiş tugay masrafları karşılığı olarak 
500 000 lira ödenek konmuştur. Bu da zaruret
ler karşısında ek bir ödenektir. 

Gayrimelhuz masraflara gelecek olursak; 
Amerikadan gelecek malzemenin taşınma masra
fı olarak verilen 12,5 milyon liranın daha evvel 
hesabına ve tahmin edilmesine imkân yoktu. 
Amerika ile anlaşma olmuş mtatyyen malzeme
nin gelmesi teminat altına alınmış ve 
bunların nakil bedeli temin edilmiştir. 
Gayrimelhuz masraflardan, üzüntü ile ha
tırladığımız, Seyhan seylâbına 210 bin 
lira sarfedilmiştir. Bunu, samimî bir tahmin
le bir sene evvel tahmin etmek insan kudretinin 
dışındadır. Yine masarifi gayrimelhuze olarak 
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Raman petrollerini bir işletme haline getirmek 
için Hükümete yetki verilmiştir, bu iş 3 milyon 
235 bin lira ödenek icabettirmiştir. 

Görülüyor ki bir taraftan dünya vaziyetinin 
sisli realitesi karşısında, diğer taraftan verimli 
veya verimsiz sahalara, Raman petrolü veya 
Sayhan seylâp gibi gayrimelhuz masrafları kar
şılamak için bilâhara ek ödenek ayırmak ikti
za etmiştir. 

Hazine hesap ve muamelelerinin vuzuh ve ıs
laha muhtaç durumu hakkında Hükümetin büt
çe tasarısında sevketmek istediği bir hükmü de 
huzurunuzda tasrih edersem biraz önce vermiş 
olduğum misali takviye etmiş olurum: 

Hükümet bu yıl Bütçe Kanununa bir madde 
sıkıştırmak suretiyle 1946 bütçe yılı sonuna ka
dar Hazine umumi hesaplarının gösterdikleri 
gelir fazlalariyle, 1944 bütçe yılı sonuna kadar 
verilen olağanüstü ödenek karşılıklarından do
ğan borçları mahsup etmek istemiştir. Bu mad
denin açık ifadesi şudur: Dalgalı borçlardan 
360 milyon liralık bir bakiye vardır. Bütçe bu 
miktarı Hazineye borçludur. Bu borcun her yıl 
bütçeye konan muayyen bir ödenekle karşıla
nıp yavaş yavaş eritilmesi gerekirken, henüz 
kesin hesapları elde edilmemiş olan eski Bütçe 
yıllarına ait gelir fazlalıklarını karşılık göste
rerek ödenmek istenmiştir. Adına ister itfa. ister 
mahsup hattâ ister sıhhatleştirme ameliyesi de
sinler, böyle bir muamelenin bir yıllık ömrü 
olan ve muayyen hükümleri ihtiva eden bir Büt
çe Kanunu maddeleri arasında yer almasında 
isabet yoktur. Birçok yılların dalgalı borçları
nın mahsubu demek olan bu mesele Yüksek He
yetinizin hususi alâkasını çekmeye lâyık ayrı 
bir kanun mevzuudur. Nitekim Bütçe Komisyo
nu bu teklifimizi yerinde görmüş ve Hükümet 
tasarısındaki 22 nci maddeyi kaldırmıştır. 

3. — Hazine Bonoları : 
Hâzine yalnız iç istikrazlara baş vurmakla 

kalmamakta, çok defa bono çıkarmak veya çı
karılan bonolara kefalet etmek suretiyle Mer
kez Bankası Komisyonunu fiilî olarak artır
maktadır. iktisatçılar nezdinde bu pek mergup 
olmıyan yola bilhassa katma bütçeli idarelerle 
iktisadi devlet teşekküllerinin para ihtiyacını 
karşılamak maksadiyle gidilmektedir. Merkez 
Bankasının seriedat cüzdanım suni olacak şişiren 
bu bonolar, kısa bir zaman içinde geri çekilip 
aynı miktardaki paranın tedavülden kaldırıl-
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I masını sağlıyan ticaret senetleri mahiyetinde ve 

liouidite" 'sinde olmadığından, Hazinenin çıkardı
ğı her bono tedavüldeki para hacmim artırmak
ta ve dolambaçlı bir şekilde enflâsyona müncer 
olmaktadır. 

Sayın arkadaşlar, bence, hayat pahalılığının, 
geçim zorluğunun, fiyat yükselmesinin bir se
bebini de bu bono mekanizmasında aramak lâ
zımdır. İstikraz tedavüldeki parayı azalttığı 
halde, Hazine bonoları, istihsal hacmini ve piya
sanın para ihtiyaç hududunu göz önünde tut
madan, tedavüle lüzumundan fazla para çıkarıl
masına ve dolayısiyle para değerinin azalması
na ve fiyatların yükselmesine sebebiyet vermek-

j * edir. 
Yüksek alâkanızı şu nokta üzerine çekmek 

isterim ': Devletin yalnız umumi muvazeneden 
yaptığı masraflarında değil, katma bütçe ile 
idare edilen devlet müessesleri ile, İktisadi Dev
let Teşekkülleri tarafıncKn yapılan masraflar 
üzerinde de hassasiyetle durmamız iktiza eder. 
Devlet Hazinesinden çıkan paralar üç büyük 
masraf musluğundan akmaktadır. Umumi Büt-
(;e üzerinde en büyük hasasiyeti göstermekte
yiz. Fakat katma bütçeli idareler musluğa ile 
iktisadi devlet teşekkülleri musluğu bozulmuş 
âdeta laçka olmuş bh\,durumdadır. Eğer Devlet-
masraflarına tamamiyle hâkim olmak istiyorsak 
bu iki musluğun tamirini ve işleme mekanizma
sını derhal ele almak ve mütahassıslarma hava
le etmekte istical etmeliyiz. 

Hazine bonosu sistemi salim bir finansman 
yolu değildir. Katma, bütçeli idarelerin para 
ihtiyacını umumi muvazeneden tasarruf yapa
rak karşılamak, İktisadi Devlet Teşekküllerinden 
verimli olan ve olmıyanları tefrik etmek sure
tiyle bir hal çaresi bulmak mümkündür. Samimî 
tenkidlerim mütevazı tedbir kırıntılarını da ih
tiva etmektedir. 

Hazine bonolarından bahsetmişken, gelecek 
I yıllara geçici taahhüt bonolarının da, bizi inşa-
I at ve sair alanda bir ayıklama ve seçme yap-
I m aktan alıkoyduğunu ve her yıl tekerrür eden 

bir nevi em ri\ akilerle karşı karşıya bırakmak
ta olduğunu ilâve etmek isterim. Hangi inşaat 
ödeneği üzerinde durduksa Hükümetçe bize ve
rilen cevap şu oldu: «Efendim, geçen, yıldan 
takarrür etmiş bir keyfiyettir, mukavelesi var
dır. Bu ödenekle geçen yılda girişilen taahhüt-

I 1er ödenecektir.» Eğer bu yılkı mukavele ve ta-
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ahhütlerle de gelecek yıl bütçesine şimdiden in
şaat emrivakileri kaydediliyorsa, gelecek yıl yi
ne zaruri olmıyan inşaat hususunda söz sahibi ; 
olamıyacağımızı peşinen söyliyeyim. 

Görüyorsunuz ki, sayın arkadaşlarım, gerek ! 
istikrazlar ve gerekse Hazine bonoları malî bün
yemiz ve iktisadi hayatımız üzerinde önemli bir j 
rol oynamaktadırlar. Bu ciddî mevzular üze
rinde ilgililerin sarih oir fikir ve kanaate sa
hip olmaları için Düyunu Umumiye müfredatı
nın tam olarak ve her ay gayesi itibariyle ya
yınlanması gerektiği gibi, maliyenin aylık mi
zanlarında da istikraz hasılatının, Devlet borç
lan bütçesinden ödenecek paralar hesabının ve 
Hazinenin para ihtiyacı için çıkarttığı bonolarn 
mahiyet ve nevileri hakkında geniş tafsilât ver-

' mek faydalı olur kanaatindeyim. 
Devlet teşkilâtının yenibaştan gözden geçi

rilmesi : 
Çeşitli âmme hizmetlerini- karşılamak üze

re muhtelif zamanlarda kurulmuş, genişlemiş 
ilâveler yapılmış bugünkü Devlet teşkilâtımı
zı bir revizyona tâbi tutmanın âcil zaruretine 
inanıyorum. Maliye Bakanı bize bu hususta 
ümit veren güzel vaitlerde bulunmuştur. Endi
şesinde haklıdır, zira bu ıslahatı yapmadan büt
çemizin beşte dördünü yiyen personel ve daire 
masraf ve hizmetlerinden dişe dokunur bir ta
sarruf sağlamanın mümkün olmıyacağı zannın-
dayım. Yapılacak iş, bütün Devlet teşkilâtını, 
Bakanlıkları, daireleri, taşra teşkilâtı, katma 
bütçeli idareleri ve İktisadi Devlet Teşekkülle
ri ile birlikte bir masa üzerinde silkelemek ve 
bugünün ihtiyaçlarına ve verimli ve tasarruflu 
çalışma endişelerine uygun bir şekilde yeniden 
düzenlemekten ibarettir. 

Bu fikri ileri sürenleri.: — Ya açıkta kalan 
memurlar ne olacak? Suali ile karşı karşıya bı
rakmak istiyorlar. Bir kere açıkta memur ka
lacak mı? Bunu bilmiyoruz. Bugün bâzı daire
lerde boş oturan memurlara mukabil, bâzı yer
lerde munzam çalışma, gece mesaisi yapılmak
tadır. Kanaatimce her şeyden önce memurların 
daire ve hizmetler karşısında tevezzü suretini tan
zim etmek lâzımdır. Farzediniz ki, işlerin sürat ve 
selâmetle yürümesi için bir miktar memura da 
ihtiyaç kalmıyacaktır. Bunları beş, on senelik 
bir program içerisinde tedricen eritjnek ve sos
yal bir huzursuzluğa meydan vermemek müm
kündür. Kaldı ki; vücutlarına ihtiyaç görülemi-

yeeek memurları aylıkarına yakın bir ödenekle 
dahi çalıştırmasanız, yerden, kira bedellerinden, 
ısıtma, aydınlatma ve sair müteferrik masraf
lardan tasarruf eder ve nihayet âmme hizmetle-
rini kırtasiyeciliği doğuran lüzumsuz el ve ka
demelerden, salâhiyet ve mesuliyet dağılmasın
dan kurtarmış olursunuz. 

Tensikat bahsinde Demokrat Parti, Sözcüsü 
de aynı temennileri izhar etti. Bu neticeye varır
ken, muhalefetin bunu ilerde bir politika silâhı 
olarak kullanmamasını riea ederim. Bu sözleriy
le bir taahhüt altına girmişlerdir. 

Bugün bir tezat içerisindeyiz. Bir yandan 
memur çokluğundan şikâyet ederken, bir yandan 
d abirçok Bakanlık ve daireler kendilerine lâ
zım olan elemanlarını âdeta beşikten alarak 
meccani tahsil kademelerinde geçirmekte ve 
mecburi hizmet şöyle dursun, iş verme mecburi
yeti karşısında kalmaktadır. 

Devlet kadrolarında şişkinlik ve Devlet mas-
raflarındaki yükseklikten şikâyet ettiğimiz şu 
günlerde, mütemmim bir dâva olarak ağırlığını 
mütevazı gelirli yurttaşın çekmekte olduğu ilk, 
orta, lise ve yüksek tahsildeki meccanilik; mes
lek okulları; askerî orta okul ve liseler mesele
leri üzerinde ciddiyetiyle durmanın zaruretine 
inanıyorum. Memleketin kabiliyetli gençlerine 
burslarla ilerlemek imkânını verelim; fakat ço
cuklarımıza Devlet sırtından tufeyli ve hareket
siz geçinmenin kolay ve mümkün olduğu telki
nini yapmıyalım. 

Devlet teşkilâtı yeni baştan gözden geçirilir
ken, birçok tasarruf imkânlarının kendiliğinden 
meydana geleceğini zannediyorum. Geçen yıl 
söyledim. Bu yıl Bütçe Komisyonunda ve tâli 
komisyonda yine söyledim; şimdi tekrar söylü
yorum, zira memleket hizmetinde yorgunluk 
mevzuubahis değildir, âmme teşkilâtını reviz
yona tâbi tutmak şartiyle Devlet masrafların
da tasarruf mümkündür. Birçok işlerimizde 
mükerrer mesai, emek ziyaı ve para gaybı var
dır. 

Mesalâ birkaç Bakanlığa dağılmış bulunan 
sağlık işlerimiz, bir tek memleketin, tek bir hiz
meti halinde mütahassıs Bakanlıkta toplanma
lıdır. Daire doktorlarını hastalık raporu yaz
maktan kurtarıp, memurların polikiliniklere baş 
vurmadan, sağlığını koruma ile vazifelendirme-
lidir. Tetkik kurulları ve Hukuk müşavirlikleri 
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hakiki ihtiyaca göre düzenlenmelidir. Basımev-
lerinden mümkün görülenleri bir araya toplan
malıdır. Tayın işleri tanzim edilip kâğıt ve para 
israfına son verilmelidir. Daireler lüzumsuz der
gi ve gazete almaktan vaz geçmelidir. Bugüne 
kadar hatır ve gönül için alınmış olan kitaplar 
Millî Kütüphaneye devredilmelidir. Devlet dai
releri mahalle aralarındaki hususi apartman
lardan çıkarılıp resmî binalar içine sıkıştırıl-
mahdır. Devlet mubayaaları bilhassa Millî Sa
vunma ihtiyaçları için yapılan satın almalar da-
ha müessir ve verimli esas ve normlara bağ 
1 a nm alıdır. Dairelerin kalorifer, elektrik maran
gozluk, bahçe ve tamir işleri gibi müşterek ma
hiyetteki küçük hizmetleri bir araya toplanma
lıdır. Ankara'da resmî dairelerin yalnız kalori
fer işleri için dağınık bir şekilde yılda 400 000 
Ura harcandığını ve bu masrafın yarısı ile mer
kezî bir tamir atelyesi ve personelinin idame 
edilebileceğini, müiahassıslarm hesaplarına at
fen söyliyecek olursam, bu küçük müşterek hiz
metlerdeki tasarruf imkânını belirtmiş olurum. 

Taşradaki Maliye teşkilâtı ile il özel idare 
muhasebe ve, bilhassa tahsil servisleri birleştiri
lebilir. 

Hergün kapılarımizı çalan, yarı aç yarı tok 
mutemet ve muhasip istihdam eden birçok ha
yır kurumlarımız vardır. Bunların gözden ge
çirilmesi, mahiyetlerinin tesbiti, aidat topla
ma, muhasebe gibi bir kısım hizmetlerinin bir
leştirilmesi, halktan topladığı paraya mukabil 
umumi masraflarmdaki yükseklik ve israfa 
son verilmesi, Hazineden yapılan yardımların 
mahalline sarfedilmesi gibi hayır kurumları
mıza ait halledilmesi gereken birçok meselele
rimiz de vardır. 

Millî Savunma işlerimiz: 
Devlet teşkilâtının bugünün ihtiyaç ve icap

larına uygun bir şekilde gözden geçirilmesin
den bahsederken, âmme hizmetlerimizin en şe
reflisi ve Devlet masraflarının en yükseğini 
ifade eden Millî Savunma işlerimize de kısaca 
temas etmek yerinde olur.' 

Dost Amerikan Hükümetinin yardımı ile ha
reket kabiliyeti ve harb kudreti günden güne 
artmakta olan ordumuzun bağlı bulunduğu Ge
nelkurmay Başkanlığı ile askerî kuvvetlerimi
zi modern silâh ve araçlarla takviye eden Millî 
Savunma Bakanlığı arasında iş bölümü ve iş 
birliğinin *en iyi bir şekilde sağlanfasını gö-
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nülden dilemekteyim. Bu arada Millî Savunma 
Bakanlığının anormal durumuna temas etmek 
isterim. Şube müdürleri ile daire reisleri ile, 
müşavir ve müsteşarlariyle askerî bir teşkilât 
olan bu Bakanlıkta yalnız Bakan sivildir. Ba
kanlık teşkilâtı ile Genelkurmay teşkilâtı ara
sında muzaaflık ve hizmette tedahül vardır. 

Orduda yüksek der,eceli subay sayısı, eski 
yıllarla kıyaslanamıyacak bir ölçüde, artmış 
ve subay kadrosu ehramı muvazenesini kaybet
miştir. Bugün yanlız geri hizmet telâkki edilen 
ve haddi zatında Askerî kanunların mükellef
ler hakkın da tatbik edilmesi ile ilgili idari bir 
hizmet olalı-askerlik şubelerinde mevcut 379 şu
be müdüründen sadece 31 i yüzbaşı, mütebakisi, 
219 u albay olmak üzere, yüksek dereceli su
baylardan teşekkül etmektedir. Yalnız askerî ' 
şubelerde önyüzbaşıdan yüksek rütbeli subay 
tavzifinden doğan bu masraf farkının yıllık 
tutarı 958 500 lirayı bulmaktadır. 

Emir erleri hakkında geçen yıl Bütçe ko
nuşmalarında ileri sürdüğüm fikirde musirrim. 
Ozaman: «Bütün hayatını elverişsiz şartlar içe
risinde şerefli vazifesine vakfeden subaylarımızın 
şehir hudutlarından ve ajle konforundan uzak 
bulundukları yerlerde, emir erlerine malik ol

maları kadar tabiî ve zaruri bir ihtiyaç tasav
vur edilemez; fakat Ankara'da Yenişehrin kon
forlu apartımanlarmm antresinde yarım man
ga askerin akşama kadar âtıl durmasına gön
lüm bir türlü razı olmuyor> demiştim. Bu 
üzüntümü tekrar ederken emir eri müessesesi
nin ıslahı cihetine gidilmesini Hükümetten 
rica ederim. 

Millî Savunma ile ilgili meseleler arasında 
askerî fabrikalara verilmesi gereken işletme şek
li de dikkatimizi çekmektedir. Maksat ve gayesi 
ve istihsal ettiği maddelerin sarf mahalli ne 
olursa olsun, askerî fabrikaları, iktisadi bir zih
niyetle işler, verimli bir işletme halinde görmek 
arzusundayım. Geçen Hükümetin bu hususta bir 
Ön tasarı hazırlamış olduğunu memnunlukla 
kaydederken, bütçesi üzerinde konuşmakta bu
lunduğumuz Hükümetin de bu işi benimsemesini 
ve askerî fabrikalara maliyet, istihsal ve idare 
bakımından iktisadi bir işletme bünyesi verme
sini dilerim. 

Millî Savunma bahsine son verirken, Bütçe 
Kanun tasarısında 21 nci madde ile temin edi
len akaryakıt gümrük resmi muafiyeti üzerin-
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de de bir nebze durmak isterim. Hükümet 1949 
yılı içinde Millî Savunma Bakanlığı ihtiyacı 
için yabancı memleketlerden getirilecek akarya
kıtların gümrük resmi ve zamlariyle Hazineye, 
özel idare ve belediyelere ait her türlü vergi, 
resim, harç ve zamlardan ve ardiye ücretinden 
muaf tutulmasını istemektedir. Burada gerek 
kanun tedvini usulü ve gerekse esas bakımından 
kanaatimce sakatlık vardır. Gümrük resimlerin
den bir muafiyet tesis eden bir hüküm bir yıl
lık ömrü olan Bütçe Kanunu tasarısında değil, 
ayrı ve özel bir kanunda yer alması ve ihtisas 
komisyonu olan Gümrük ve Tekel Komisyonun
dan geçmesi lâzımdır. Esas bakımından ise bu 
hareket tarzı tamamiyle hatalıdır. Millî Savun
ma ihtiyacını ana mevzuatta muafiyetler tesisi 
ile değil, açık bir şekilde fazla ödenek tefriki 
suretiyle karsdamak gerektir. Esasen burada Ha
zinenin bir zararı da mevzuubahis olamaz. Millî 
Savunma ihtiyacı için ithal edilen akaryakıttan 
alınacak gümrük resmi Hazineye irat kaydedilir
ken, bunun tutarı da Millî Savunma Bütçesine 
ödenek olarak eklenebilirdi. Halbuki bu yanlış 
hareket tarzı ile teknik esaslara riayet edilme
miş ve memlekete farklı gümrük muamelesine 
tâbi olan ve dolayısiyle yolsuzluklara imkân ha-
zırlıyan iki çeşit akaryakıtın girmesine, hakiki 
gümrük gelirin anlaşılmamasıııa, Millî Savunma 
masraflarının tamamının, ihata edilmemesine ve 
özel idarelerle belediye hisse ve haklarının yen
mesine yol açılmış bulunmaktadır. Bu misali ver
dikten sonra Hükümetten umumiyetle ayrı bir 
kanuna mevzu teşkil eden bu gibi tekliflerin 
Bütçe Kanunu tasarısı ile birlikte getirilmesini 
bilhassa rica ederim. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bütçenin vuzuhla incelenebilmesi, Hazine he

sap ve muamelelerinin ıslah ve aleniyeti, Kat
ma bütçeli idarelerle, İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin finansman şekli. Devlet teşkilâtının ye
ni baştan gözden geçirilmesi, Millî Savunma iş
lerimiz ve umumiyetle verimli çalışma ve tasar
ruf tedbirleri etrafındaki görüş ve mütalâaları
mı bâzı misalleriyle birlikte arzetmiş bulunu
yorum. 

Bu görüş ve mütalâalarımı Amerika ile mü
nasebetlerimizin sıklaştırılması ile Paris'te Av
rupa îş Birliği Teşkilâtı nezdinde bulunan eki
bimizin esaslı bir şekilde tensik ve takviyesi te
mennisini izhar ve nihayet tarım, yol, maden, 

.1949 O : 1 
enerji, su ve özel bir önemi olan Doğu kalkın
ması dâvalarına devam olunmasına temas et
mekle ikmal etmiş bulunuyorum. 

Sayın Adnan Menderes Ziraat politikamıza 
lüzumu kadar önem verilmediğinden bahis bu
yurdular ve bunun ifadesini de bütçeye* konan 
tahsisat nevileri arasında mukayeseler yaparak 
aradılar. 

Bir kere tarım politikası, yalnız tarım büt
çesine konan tahsisatla ifadesini bulmaz. Bütçe
ye konan tahsisat hükümetin yıldan yıla tarım 
dâvasına atfettiği önemin inkişaf seyrini göster
mesi bakımından faydalı olabilir. Fakat ziraat 
dâvasına atfettiğimiz önem yalnız tarım bütçesi
ne konan nakdî imkânlarla ölçülmez; bunun ya
nında tarım alanında yapılan aynı yardımları da 
göz önünde, tutmak gerektir. Marshall plânın
dan elde ettiğimiz avantajların büyük bir kısmı
nın ziraat sahasındaki makineleşmeye, köylünün 
kalkınmasına hasredildiğini arzetmek isterim. 
Bu da ziraatin takviyesi demektir. 

Nihayet arkadaşlar, bir memlekette köylü 
dâvasına ve ziraate atfedilen önem, sade Tarım 
Bakanlığına tahsis edilen ödeneklerle ilgili olma
dığı gibi masraf bütçemizin mühim bir kısmını 
münakale vasıtalarının inkişafı, ulaştırma işle
rinde köylünün mahsulünü kolaylıkla alıcı pazar
lara sevketme hususunun sağlanması yani yol 
dâvasının halli gibi yine tarım dâvasını destekli-
yen verimli işler yolunda harcamaktayız. 

Arkadaşlar; Devlet faaliyetinin program ve 
bilançosunu teşkil eden bütçe görüşmelerinde 
samimiyetle konuşmak, başarılan işlerin takdiri 
yanında verimli tenkit ve telkinlerde de bulun
mak, bir kelime ile Meclis halinde elbirliği ile 
çalışmak hepimizin vazifesidir, tşte ben, bir yan
dan Hükümeti teşkil eden arkadaşlarıma can ve 
gönülden güvenimi İrildirir, onların teşvik eder
ken bir yandan da başarılarını artıracağını um
duğum bâzı noktaların açıklanmasında memle
ket hesabına fayda mülâhaza ettim. 

Çeşitli teknik meselelerle yüksek heyetinizi 
yordumsa affınızı rica ederim. (Alkışlar) 

HAKKI GEDİK (Kütahya) — Arkadaşlar, 
1949 yılı Devlet Bütçesi iki aylık muvakkat büt
çe hayatı yaşadıktan ve bu arada bir Hükümet 
tebeddülüne mâruz kaldıktan sonra, bugün, Bü
yük Millet Meclisi umumi heyeti yüksek huzu
runuza getirilmiş bulunmaktadır, 
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ikinci Hasan Saka. Hükümeti tarafından ha

zırlanıp Meclise sunulan 1949 yılı Bütçesi, bir 
milyar 415 milyon liralık muazzam bir siklete 
ağırlaştırılmış olan giderler kefesiyle, bunun 
yanında hafif kalmış havalanmış bulunan gelir
ler keefsini bir hizaya" getirebilmek için gelir 
fazlalıkları hamulesini, mecmuu 142 milyon lira 
tutan yeni vergiler yekûnu, ve 120 milyon lira
lık istikraz tahvilleri ağırlığını gelirler kefesi
ne yığmak tasavvurunu ve malzemesini hâmil 
bulunuyordu. 

Bütçenin bu tasavvur ve malzeme ile Hükü
mete, Meclis tarafından ihalesi; bir taraftan gi
derlerin Bütçe Komisyonunda tasvip edilmesiy
le, diğer taraftan da 62 milyon liralık munzam 
gelir temin eden çeker İstihlâk Vergisinin ilk 
hamlede, Önceden şeker fiyatlarının artırılması 
ile ihdas olunan emrivakıa, kanunsuz hareke
te hücum eden muhalefeti haklı bulmuş olma
mak için politik bir gayretle gelirler kefesine 
aktarılmış ve Kazanç, Yol Vergilerine yapılan 
zamların da Geçici Komisyonlarca kabul olun
muş bulunmasiyle ikmal ve kararı ittihaz edil
mek üzere iken Hükümet binasında bir çatırdı 
oldu. tçindeki Sayın Bakanların Başbakan baş
ta olmak üzere, ve müşküller karşısında kaldık
larını beyan ederek istifanamelerini verdiklerini 
gördük. 

Bir iki günlük politik gayreti sarfediidikteıı 
ve tatminkâr havalar yartıldıktan sonra yeni 
Hükümetin, Sayın Şemsettin Günaltay'ın Baş
kanlığı altında kurulduğunu öğrendik. Fakat, 
Yeni Hükümetle vazife alan Sayın Bakanların 
dörtte üçü istifa eden Hükümette vazife almış 
olan sayın bakanlar olduğu görülünce istifana
medeki «Mâruz kalman müşküller» iddiasının, 
mucip sebebinin mâna ve mahiyetini, izahını, ta
kip olunan idari, iktisadi ve malî siyasetten do
ğan zorluklarda aramaya ve bu tabiî sahada 
dıırmava lüzum ve imkân kalmadığı için hâdise
yi «Biz bize benzeriz» vecizesine uyan îkt idar 
Partisinin mûtat ve müteamei metodu içinde bı
rakmak ve bunun dışında laharriyata girişmek 
zahmetini ihtiyar etmemek daha münasip ve ye
rin do telâkki edildi. 

Hasan Saka Hüküm etiııiu sayın bakanları 
iken Bütçe giderlerinde başkaca tasarruf yap
mak, tertiplemelerde* bulunmak imkânı olma
dığını ve bu vergi tabanlarının kabul edilmele
ri lâzımgeldiğini hararetle ve ısrarla müdafaa 
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edenlerin, Şemsettin Günaltay Hükümetinin sa
yın bakanları olunca bu vergi tasarılarının geri 
verilmeleri lüzumunu ve Bütçede tasarruf ve 
tertipleme imkânları bulunduğunu ileri sürme
leri de mûtat metot ve zihniyet hakkındaki te
lâkkiyi bir daha teyit etmiş oldu. 

Arkadaşlar; programında, «İstikrarlı bir eko
nomi düzeninin ve sağlam bir malî politikanın 
her şeyden evvel bütçe muvazenesine dayana
cağına inandığını;» tasrih etmiş olan yeni Hü
kümetin bu beyanatını teyit eden deliller, ema
reler 1949 yılı Devlet Bütçesinde yer almış 
mıdır? Ana bütçenin açığını kısmen yeni ver
gilerle kısmen de istikraz yoliyle ve bâzı borç
lara ait ödenekleri tehir etmekle kapatmak ve 
bütçe muvazenesi denilince Umumi Muvaze
neden ayırmaya imkân bulummyan bâzı kat
ma bütçelerin açıklarım emisyon mekanizması
na baş vurarak tevzin etmek gibi, yollar, istik
rarlı bir ekonomi düzeninin, sağlam bir malî 
politikanın şosesiyle muvazi giden yollar mı
dır?.. Hulâsa bu bütçenin hüviyetinde, millî 
bünyeyi sıkan kisvesinde, bundan evvelki büt
çelere kıyasen, bir değişiklik var mıdır? Evet, 
demek mümkün olmadığına göre yapılanları 
bütçenin hüviyetine bünyesine müessir radikal 
müdahaleler olarak değil, sathi, basit ve mu
vakkat ayarlamalar şeklinde mütalâa etmek ye
rinde olur. Çünkü mecmuunun gelir miktarı 80 
milyon lira olarak tahmin edilen Kazanç, Yol 
ve Lüks vergilerine ait Kanun tasarılarının 
geri alınmasından hâsıl olan boşluk, bütçe 
giderlerinde borçlar için ayrılan ödeneklerden 
bir kısmının tehiri, tenzili ve mahsubu suretiyle 
26 35U ÜOU liralık; özlük haklardan yönetim 
giderlerinden, daire hizmetlerinden tasarruf 
yoliyle 7 907 000 liralık; sermaye," kredi ve 
tesislerden kısıntılar yapmakla 8 900 000 lira
lık ; yardımlardan kısmen vazgeçmekle 652 000 
liralık ki, ceman 43 811 000 liralık daraltıcı 
ve Yol Vergisi namiyle benzinden 15 milyon 
500 bin liralık, son ayların fazla tahsilâtına gö
re tahmin olunan yeni gelir fazlalığından, eksi
len kısım tenzil edildikten sonra, 20 752 000 
liralık ki, ceman 36 252 000 liralık doldurucu 
tertip ve tedbirlerle kapatılmak istenilmiştir. 
Böylece bütçede, üzlük haklardan, yönetim gi
derlerinden, daire hizmetlerinden takriben se
kiz milyon liralık tasarruf yapıldığı İddiası ise, 
1948 yılı Bütçesinde 437 milyon lira olan özlük 

328 



B : 48 21.2 
hakların 1949 Bütçesinde 520 milyon liraya yük
selmiş, 33 milyon lira olan yönetim giderlerinin 
34 milyon lirayı aşmış, 353 milyon lira olan da
ire hizmetlerinin, 435 milyon liraya çıkmış ol
ması karşısında pek manasız ve silik kalmak
tadır. 

Görülüyor ki, bütçenin sakat olan ve hayli 
tenkit edilmiş bulunan aksak hüviyetinde, mil
lî bünyenin her uzvuna şâmil ve sâri olması 
lâzımgelen taazzuv ve inkişaf ihtiyacına, millî 
gelirin artmasına âdeta yan bakan mütehakkim 
tavır ve edasında bir değişiklik, yeni Hükü
metin programında yazılı bütçe telâkkisine doğ
ru bir temayül hamlesi bile mevcut değildir. 
Hasan Saka kabinesinin bir milyar 415 milyon 
liralık Giderler Bütçesini, biraz evvel arzolri
nan tertiplerle 1 371 000 000 liraya, indirmiş 
olmak, yine 120 milyon liralık açığı muhafaza 
etmek ve bunu istikraz voliyle kapamaya ça
lışmak yeni bir bütçe anlayışının, zihniyetinin 
delili olamaz. O halde; geçen sene bu kürsüden, 
«bütçe .masraflarının istihsali ve dolayısiyle Milli 
Geliri artırıcı sahalardan çok daha ziyade prodük-
tif olmıyan sahalara müteveecih olduğuna, büt
çe açığını karşılamak için takip olunan .istikra/. 
politikasının, bütçelerimize tahmil ettiği yükten 
ziyade, iktisadi bakımdan mahzurlu telâkki et
tiğine ve borçlar için ay rıhın ödeneklerde tasar
ruf yapılamryaeağına'» dair fikir ve kanaatini iz
har etmiş olan Sayın ismail Rüştü Aksal'm, bu 
defa'Maliye Bakanı olarak, ayni hüviyeti, mahi
yeti taşımakta olan bir bütçeyi nasıl müdafaa 
edebileceğini, bizzat yarattığı bu iki ayrı ayrı ha
vanın klimatolojisini nasıl izah buyuracağını kav
ramaktaki aczimi, sayın arkadaşın mazur gör
mesini dilerim. 

Yine bu arada, umumi muvazenede yeri olan 
«Tarım Bakanlığının Bütçesinin 4/5 ini maaş
lara, ücretlere, daire hizmetlerine, müteferrik 
masraflara ayıran ve bürokrat, bir zihniyet ve ka
rakterin sıkıcı havası içinde yüzen, siyaseti, is
tikameti, sistemi belli olmıyan bir Bakanlık ol
duğuna, ve böyle dar ve kısır ve ancak günlük 
masrafları karşılıyabilen ve ziraat dâvasının önem 
ve ciddiyetine uyımyan bir bütçe ile teknik kül
türel, sosyal ve ekonomik durumlardan, bütün 
ihtiyaçları karşılıyacak rantabl, rasyonel bir zi
raat sisteminin, programının kurulmasına imkân 
olmadığına ve bunun dışında her söz ve hareketin 
kuru bir edebiyattan ibaret bulunduğuna» dair, 
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daha geçen senenin bütçe müzakeresi sırasında, 
bu kürsüden beyanatta bulunmuş, bu baptaki fi
kir ve kanaatini tebarüz ettirmiş olan Sayın Ca-
vid Oral 'm; Bütçesinde; bürokrat zihniyetinde, zi
rai siyaset ve istikametinde hiçbir tahvil göster
memiş olan ve umumi bütçe aynı hüviyeti, (stü-
rüktürü) muhafaza ettiğine göre, göstermesine de 
imkân bulunmıyan bu Bakanlığın, bir sene için
de iki defa değişen hükümetlerin ikisinde de Ba
kanlık sandalyasmı kabul ve muhafaza etmiş ol
masının izahım, mucip sebebini sayın arkadaştan 
dinlemek ıstırarında bulunanların az miktarda 
olmadığını da arzetmek isterim. 

Arkadaşlar, sırası gelmişken, Sayın Başba
kandan da bir ricada bulunayım. Bilirsiniz ki, 
Sayın Hükümetler ve Bakanlar bütçelerinin ko
misyonda, ve umumi heyette müzakereleri yapı
lırken, giderlere ait, kısımlarda ve bölümlerde 
âzami tasarruf yaptıklarını, başkaca tenzilât ve 
tonkisat yapılmasına imkân bulamadıklarını, 
bütçede muvazeneyi temin ettiklerini hararetle 
müdafaa eyledikleri halde, aynı bütçe senesi 
içinde Büyük Millet Meclisini 40*50 milyon lira
lık nakiller ve .150-200 milyon liralık ek öde
neklerle karşı karşıya getirirler ve nihayet bu 
baptaki kanun tasarılarını da kolaylıkla kabul 
ve tasdik ettirirler. Memleketin iktisadi ve malî 
bünyesine büyük zararlar ika eden, bütçede 
samimiyet, prensipine asla uymıyan bu itiyadın, 
hesaplı, basiretli Devlet mefhumu ile telifi 
mümkün olmıyan bu taamülün 1949 yılı bütçesi 
hakkında da revaçta, kalıp kalmıyacağının, tat
bik edilip cdilmiyeceğinin açıklanmasını, sayın 
Başbakandan rica etmeyi, bu baptaki üzüntülü 
tereddüdün giderilmesi bakımından, lüzumlu 
addetmekteyim. 

Arkadaşlar, «istikrarlı bir ekonomi düzeni
nin ve sağlam bir malî politikanın her şeyden 
evvel bütçe muvazenesine dayandığı» yolunda
ki Hükümet beyanatı; bütçe muvazenesinin, her 
şeyden evvel demokratik bir idareye, istikrarlı 
bir ekonomi düzenine, sağlam bir malî politikaya 
dayanmak suretiyle temin edilebileceği şekline 
kalbedilirse hakikat daha belirli ve müspet 
bir surette ifade edilmiş olur mütalâasmdayım. 
Çünkü, modern Devlet bütçesi, o Devletin ev
vel emirde bihakkın demokratik bir idareye, 
memleket çapında isabetli, verimli ve istikrarlı 
bir iktisadi ve malî rejime sahip olmasiyle tees
süs edebilir. Bütçe işinin, meselesinin, sedece 
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gelir ve giderlerin tahmin ve takdirlerinden 
ibaret malî bir düzenleme ameliyesi olmayıp 
millî gelir ve giderlerin, istihsal ve istihlâk 
manzumesinin, fiyat ve para mekanizmalarının 
dış ticaret ve tediye muvazenelerinin taazzuv 
ve inkişaf seyirlerine bağlı ve bunların inhitat 
veya itilâlariyle alâkalı, millî varlıklarla ayar
lı bir cihaz işi olduğunu bilmiyenler veya bu 
hakikati böylece tatbik ve tahakkuk ettiremi-
yenler modern, demokratik kalitede Devlet 
adamı değil, günlük politika adamı olarak te
lâkki edilirler. 

Bütçe gelirlerini sosyal adalet esasına isti
nat ettirmiyen, sıkıntısız, üzüntüsüz, jandarma-
sız, polissiz vergi tahsiline zemin ve imkân sağ-
lamıyan, ve bütçe giderlerini hukuki ve teknik 
mânada bir sürü israflarla harcıyan ve en âcil 
vo zaruri ihtiyaçlara ön plânda yer vermiyen 
vo fertle Devlet arasındaki her çeşit irtibatları 
kolaylaştırmıyan, ferdi Devlete ısındırmıyar, 
bitmez tükenmez kırtasiyecilik kanun ve mera
sim formaliteleri içinde vatandaşı bıktıran, mu
ayyen ve müstekar bir iktisadi ve malî düzen 
kuramıyan, hürriyet ve nizam muvazenesini va
zife ve mesuliyet disiplinini, seçim emniyetini 
tesis edemiyen bir devlet cihaziyle o memleket
te demokrasinin tahakkuk ve inkişaf ettirilemi-
yeceğine, millî kalkınmanın başarılamıyacağma, 
Bütçe muvazenesinin asla kurulamıyacağma 
inanmak bilhassa bugün için, en zaruri ve müs
tacel bir ihtiyaçtır. 

Millî refahın, Devlet refahının ancak ferdi 
refahın teessüsüyle temini mümkün olabilece
ği, iktisadi ve malî zaruretlerin, ihtiyaçların, 
ancak müspet ilim anlayışiyle mütalâa edildiği 
takdirde, karşılanabileceği, malî nizamın her 
halde iktisadi nizamla birlikte tessüs edebile
ceği kaziyesi, düsturu da bu memleketin Dev
let kodeksine bir an evvel girmelidir. 

Sayın Başbakanın, bizde düne kadar yapı
lan bir kısım inkılâpların zahiri bir değişiklik 
arzettiğine ve fakat bugün dimağlarımızın hü-
ceyrelerine kadar işliyen bir demokrasi inkılâ
bı yapmak ve bu hususta gereken imkân ve va
sıtaları hazırlamak zaruretinde bulunduğumuzu 
belirten beyanatını takdir ederken bu memleket
te bilhassa bu kürsüde 1946 yılından beri de
mokrasi babında, İktidar Partisi erkânı tara
fından, daha parlak sözler ve vaitleri sürüldü
ğünü ve fakat maalesef, bunların fiiliyat Baha-
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sına intikali, iş ayinesine inikas etmediğini de 
hatırlatmama ve bu samimî beyanatının aynı 
akibete uğramamasını can ve gönülden temenni 
ettiğimi ifade eylememe müsaadelerini rica 
ederim. 

Arkadaşlar; bundan 25 sene evvel bu mem
lekette Cumhuriyet rejiminin tesis edilmiş, Ana
yasanın vücuda getirilmiş olmasiyle, demokrasi 
prensiplerinin, vatandaşın rey ve kanaat ser
bestliğinin, her türlü siyasi hakların bir rejim 
mefhumu ile, bir ana kanun hükmiyle tanınmış 
olduğunu ve fakat fiiliyatta rejimin, Anayasa
nın hakiki maksat ve hedefleri ihmal edildiği
ne, bir kenara bırakıldığına Allah ta, Tarih te, 
yurdun harabiyeti, milletin fakirliği, sosyal ge
riliği de şehadet etmekte bulunduğunu kaydet
mekten maksadım, hakikaten millî şuurun, dima
ğın hüceyrelerine kadar işlemiş olan demokrasi 
mefhumunun hakiki ve samimî inkılâbını bu de
fa katiyen sağlamak mecburiyetinde bulundu
ğumuzu bir daha belirtmek içindir. 

Bir asırdan beri bu memlekette, bu vadide 
yapılan gayretlerin, hamlelerin beklenilen he
defi, güdülen gayeyi tahakkuk ettirememiş 
olmasının, bir taraftan saltanat, meşrutiyet ve 
cumhuriyet devirlerinde devlet idaresini, bütçe
sini ellerine almış olanların «Âli siyaset» 
« yüksek politika » namını taşıyan girift ve in
hisarcı zihniyetten, ihtiras alevinden kendilerini 
kurtaramamış olmalarını vo diğer taraftan da, 
asırlar boyunca yabancı ihtiraslar, istilâlarla ru
hunun, karakterinin hür ve müstakil yaşamak 
azmini, celâdetini mebzulen kullanarak boğuş
muş olan Türk Milletinin, içte her fırsatı, ikbal 
ve idbarı istismar eden bir avuç muhterisin ta
hakkümü önünde, sakin ve müvekkil kalmış ol
masını, bütçesiyle alâkalanmamış bulunmasını 
başlıca sebepleri meyanmda kayıt edenler bu iki 
sebebin de artık ortadan kalkması, tarihe gömül
mesi lüzumuna, zaruretine Türk Milletnin katî 
bir azim ve iman taşıyan bugünkü olgun, muh
teşem şuur ve izanı önünde, inanmış, kani olmuş 
bulunanlardır. Bu kanaate hâlâ varamamış olan
ları zavallılıkla, bu kanaati ve hakikati baltala
mak, sabote etmek istiyenleri de insafsızlıkla it
ham etmek, bu aziz yurdun yüksek menfaatleri
ni bu asîl milletin mukaddes haklarını bütün 
mülâhazaların üstünde tutan her Türk vatanda
şının hakkıdır, hattâ millî vazifesidir. 

- 8 8 0 -
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Arkadaşlar, Devlet Bütçeleri hakkında gerek 

hükümet beyannamesinin raünderecatı gerekse 
İsmail Rüştü Aksal'm belirtilmiş kanaatleri kar
şısında aynı hükümetin, aynı Maliye Bakanının 
böyle bir bütçeyi müdafaa etmektense, mahzur
ları ne olursa olsun, on aylık intizardan daha 
mahzurlu olamıyacağı tabiî bulunan üç aylık 
muvakkat bir bütçe getirmek ve bu müddet zar
fında iktisadi, malî şartlarımıza, imkânlarımıza, 
modern bütçe tekniğine uygun vemütevazin bir 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. Buyurun 
Hakkı Gedik, Hakkınızı kullanın. 

HAKKI GEDİK (Devamla) — Arkadaşlar 
sözlerim yarıda kalmıştı. Yarıda kalan sözlerimi 
ikmal edeceğim ve kaldığım yerden pek tabiî 
olarak başlıyacağım; 

Arkadaşlar, bu öyle bir bütçeki, giderleri 
normal, âdil bir vergi kudretiyle ayakta tutula-
mamakta ve fakat fevkalâde tedbirlere devamlı 
ağrıların acılarını muvakkaten teskin eden fa
kat asla gideremiyen morfin enjeksiyonlarına 
müşabih, palyatif, binnetice bünye üzerinde da
ha zararlı olan kararlara, yeni yeni vergi zam
larına, ihdaslarına, emisyon; istikraz ambarla
rına baş vurmak suretiyle topal, sakat yürütül
mektedir. Fakat bugün; artık vergi kanalları da 
taşmış, fevkalâde kaynaklar da kurumuş, am
barlar da çökmüş bir haldedir. 

"Vatandaşın vergiler karşısındaki vaziyeti sı
kıntısı hepimizce malûmdur. Bize, eşya ve hide-
mat fiyatları hayat pahalılığı üzerinde müessir 
olan bâzı vergilerin 1938 yılı ile miktarları da
ha yüksek bulunan 1948 yılını değil, da
ha düşıük olan 1947 yılım ele alarak, ikisi ara
sındaki artış miktar ve nispetlerini arzedeyim : 

1938 yılında; ticari ve sınai teşebbüslerle 
sair işlerden alman vergi miktarı 10 668 000 Ura 
jfcen bu miktar 1947 yılında 106 milyon liraya, 
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bütçe hazırlamak cesaretini göstermeleri cidden 
takdire değerdi. Teessürle müşahede etmekte
yiz ki bu salim yol tutulmamış ve birçok cep
helerden sakat, müsrif ve zararlı bir bütçenin 
müdafaası yolu tercih edilmiştir. 

(Saat 19 oldu sesleri). 
HAKKI GEDİK (Devamla) — Mabadine 

akşam yemekten sonra devam ederim. 
BAŞKAN — Oturumu kapıyorum. 

Kapanma Saati: 19.00 

İthalât Muamele Vergisi 15 milyon lira iken, 
117 milyon liraya, İmalât Muamele Vergisi 11 
milyon lira iken 120 milyon liraya, şeker ve gli
koz İstihlâk Vergisi 625 bin lira iken, 58 milyon 
liraya, ki bu miktar 1949 yılı için 119 milyon lira 
tahmin edilmiştir, Nakliyat Vergisi 1 milyon li
radan 14 milyon liraya, kahve istihlâk vergisi 
1947 de 20 milyon lira, tekel maddesinden Millî 
Savunma Vergisi 4 milyon liradan 84 milyon li
raya, Bankalar ve Sigorta Şirketleri Muamele 
Vergisi 1 milyon liradan 16 milyon liraya yük
selmişlerdir. Bunların 1938 yılındaki yekûnu 
43 milyon 293 bin lira iken 1947 yılında, sene 
içinde hâsıl olan gelir fazlalıkları ilâve edilme
den ve yalnız Bütçe tasarısındaki rakamlara 
göre, 536 milyon 500 bin liraya yükseldiği ve 
artışın bire 12,5 nispetinde, gelir fazlalıklarına 
nazaran ise daha yüksek bir nispete, baliğ oldu
ğu apaçık görülmektedir. 

Bir do bütçelerin artış miktarlarına ve Millî 
Savunma ile diğer vekâletler arasındaki nispet
lerine göz atalım. 

1938 de Devlet Bütçesi göLerleri 310 milyon 
lira tutmakta iken bu miktar 1Ö48 yılı için bir 
milyar 372 milyon liraya yükselmiştir. 1938 
yılının 310 milyon lirasında» 94 milyon lirası 
Milî Savunmaya, geri kalanı yani 216 milyon 
lirası diğer bütütn vekâletlere tahsis edilmişti, 

» • < ( 

Î K l N C t OTURUM 
Açılma Saati : 21 

BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel (Bingöl), 
KATİPLER : Sait Koksal (İsparta), Kaim Atalay (Çorum). 
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i'in vaziyet umumi giderlere nazaran Millî Sa
vunma hissesinin •% 30 olduğunu göstermekte
dir. 1019 yılının umumi giderlerine, nazaran ise. 
Millî Savunma masrafları ' r 33 tür, 1940 yılı ile 
1949 yılı Bütçeleri arasında Millî Savunma mas
raf larmm artış nispeti % 25 iken, diğer •}mî ün 
vekâletler masraflarının artış nispeti. (<. ;">() yi 
bulmuştur. Yani bunların 1940 da 025 milyon li
ra olan giderleri yekunu, 1949 dn 912 milyon îi 
raya yükselmiştir. Bu artışın, milli ekonomimi
zin inkişafı için Tarım, Bayındırlık, Sağlık ve 
Ekonomi bütçelerine fazla ödenekler konulmuş 
olmasından ileri geldiği gibi, iddiayı da şu. ra
kamlar iekzibetmektedirlor : Filhakika 1938 
yılında Tarım, Bayındırlık, Sağlık ve Ekonomi 
Bakanlıklarının bütçeleri yekûnu 04 milyon lira 
tutmakta İken bu miktar 1949 yılında; sermaye, 
kredi ve I esişler eetvelindeki ödenekler de dâhil ol
mak üzere; 200 milyon liraya baliğ olmuştur, ar
tış nispeti bire :'î --T- dur. Halbuki 1938 yılında, 

Millî Savunmadan gayrı vekâletlerin bütçeleri 
yekûnu; 216 milyon lira tutmakta ve bu miktar 
1949 da 912 milyon liraya yükselmiş bulunmak
la olmasına nazaran umumi artış nispeti bire. 

•I fn dm-. 

Millî kalkınmamızı sağlamak maksadiyle 1949 
yılı Bütçesine, 1948 yılma nazarim, konulduğu 
söylenen fazla ödeneklerin. 1949,yılında Seker 
İstihlâk Vergisinden alınacak munzam vergi ve 
ihdas olunan benzinden Yol Yergisi ve tahmin 
olunan varidat fazlalığı yekûnunun üçte birine bi
le tekabül etmediğini de bu arada belirtmek ye
rin do olur. 

Arkadaşlar; emisiyon cihazına gelince; İni 
mevzuun derinliklerine girecek değilim. Sndeee. 
rakamları belirteceğim: 

1938 yılında, tedavüldeki bankmotların mik
tarı 194 milyon lira iken bu miktar 1949 yılı Şu
bat ayında 952 milyon liraya yükselmiştir/ 194S 
yılı Şubat, ayiyle 1949 Şubatı arasında ise 81 
milyon liraya yakın bir artış vücut bulmuştur. 
Emisyon hacminin iktisadi, malî sahalardaki mü
essir rolü, paranın iç ve dış kıymetleri, iştira gü
cü bakımından, mütalâa edilecek olursa, 1945 yı
lı sonunda tedavüldeki para hacniıııın 881 milyon 
lira iken mezkûr yıla ait dış ticaret muzancsi 
yekûnunun 345 milyon lira, olduğunu ve 1947 y> 
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İmin sonundaki para hacminin 888 milyon lira 
olduğu halde, ayni yıla ait dış ticaret muvazenesi 
toplamının bir milyar 310 milyon liraya yüksel
miş bulunduğunu düşünmeye, hesaplamaya lâyık 
görmek lazımdır. Dâhildeki eşya ve hidemat fi
yatlarının, 7 Eylül devalüasiyon kararından son
ra. hayli yükselmiş, istihsal maliyetlerinin art
mış olmalarını, ithalât eşya fiyatlarının, 1938 yı
lı'fiyatları 100 itibar edilmesine göre, 7 Eylül 
1940 da (227) iken 1048 de (535) e yükseldiğini, 
ihracat eşya fiyatlarnın ise, 1946 da (318) iken, 
1948 de (410) a çıktığını, tedavüldeki para hacmi 
ve bunun dağılışı ve yayılışı bakımından, ciddi
yetle teemmül etmek gerektir. Bu rakamlar, ikti
sadi. ve malî dümenin, fiyat ve para. çarkının ne 
kadar muvazenesiz, pusulasız, ayarsız işletilmek 
te olduğunun diğer bariz bir delilidir. 

Biraz da istikraz, Devlet borçları mevzuuna 
temas edelim : 

Arkadaşlar, istikraz kaynağı bugün âdeta ku
rumuş bir haldedir. Çünki 1947 yılının son aynı 
da ihrae olunan kırk milyon liralık istikraz tah
vilinden ancak 21 milyon liralığı halka ve kurum
lara dört milyon liralığı da bankalara plase edi
lebilmiş, geri kalan on bos milyon liralık kısmı 
ise satılamamışı ir. 

1948 yılının ortalarında çıkarılan 05 milyon 
liralık istikraz tahvilinden ise ancak on beş mil
yon liralığı halka, ve kurumlara, 10 milyon bos 
yüz bin liralığı, ki bunun on milyon liralığını sa
tın almaları için Amortisman Sandıkları zorlanmış-
bankalara satılabilmiş ve fakat mütebaki 33 
milyon beş yüz bin liralık kısmı için müşteri 
bulunamamıştır. 1948 yılının istikraz salâhi
yetine dâhil son 28 milyon liralık kısım ise 
piyasaya bile çıkarılamamıştır. İstikraz kay
nağının hal. ve vaziyeti bu kuraklığı arzederken 
1949 yılı Bütçesindeki 120 milyon açığı, henüz 
Meclisten çıkmamış olan Emeklilik Sandığı teş
kilini Kanun tasarısına dayanarak 80 milyon 
liralık istikraz tahvilini bu sandığa plase etmek 
ve 4.0 milyon liralığını da, gelirlerde tahmin 
olunan fazlalıkların üstünde yeni fazlalıklar 
zuhur etmezse, piyasaya sürmek yolu ile, ka
patmayı tasavvur eden bir bütçe, bir istikraz 
zihniyetine ne kadar hayret edilse müstahak
tır, revadır. 

1939 yılında Devlet Borçları yekûnu 557 
milyon lira iken, 7 Eylûlda devalüasyon ka
rarına istinaden revalüe edilen altının fiyat 
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farkından hâsıl olan miktardan 260 milyon li- I 
vasinin'Devlet borcuna mahsup edilmesine rağ
men, Katma bütçelere ait -olanlarla birlikte 
1948 de iki milyar 38 milyon liraya yükselmiş' 
ve böylece dokuz sene zarfındaki artış miktarı
nın bir buçuk milyar lirayı bulmuş olduğu gö
rülmektedir. 

Arkadaşlar kısmen ve kısaca arzettiğiııi her 
türlü aksaklıkların, tezepzüplerin ve bunların I 
yarattığı sıkıntıların, ıstırapların başlıca âmil
leri, müsebbipleri arasmda, bu memlekette idari, 
iktisadi ve malî nizamların bir türlü kurulama
mış, istihsal, maliyet, arz ve talep gibi iktisadi I 
faktörlerin millî gelir, vergi sistemi, para me
kanizması, tediye muvazenesi, bütçe tevazünü 
gibi malî unsurlarla nizamlanamamış, ayarla-
naınamış olmalarım görmemek, anlamamak, bu 
kadar sarahat, bedahet ve bunca acı, zararlı 
tecrübeler ve âkibetler karşısında, mümkün ve { 
mutasavver değildir. ı 

her sahaya şâmil modern Devlet nizamının 
rasyonel, rantabl, çalışma imkânlarına, icapları- j 
mı zemin hazırlıyan, cevaz veren Teşkilât ka
nunları vucude getirilmeden, iktisadi Devlet
çiliğin bugünkü hale gelmiş bünyesi, her sahaya 
kök salmış müheykel gövdesi üzerinde hususi 
teşebbüslerin, sermayelerin taazzııv ve inkişa
fını alâkalandıran fazlalıkları, lüzumsuz ve iğre
ti uzuvları kesip atan cerrahi bir müdahale yap
madan ve geri kalanına âmme hizmeti mefhu
munu mu aşılıyacak bir enjeksiyon tatbik etmeden 
bu tezepzübü, bu başı bozukluğu gidermiye im
kân tasavvur edilmemelidir. 

Bütçe giderlerinde tasarruf yapmak, politik 
muvazi işler, okşamalar, mülâhazalar bertaraf 
edilmedikçe, İktidar Partisinin menfaatleri, ik
tidar gaygusu ön plânda yer almadıkça asla 
mümkün olamıyacaktır. 

25 senedir Doğu illerine, jeopolitik ve isti-
ratejik ehemmiyeti derkâr bulunan bu kıymetli 
vatan parçasına el uzatılmamış, Şimal, Şark ve j 
Cenup hudut boylamdan sızan biııbir telkinlerin, 
tezvirlerin ifsadat ve iğvaatma maraz bulunan 
bu bölgeler halkı ihmal edilmiş, yolsuz;, mektep- j 
siz, hastanesiz bırakılmış, Türk dilinin kültürü- ! 
i!ün nimetlerinden, her yerde ve her gün ras- | 
Janan, üzerinde yaşanan eski Türk medeniyet
lerinin, muazzam eserleri heybetli harabeleri 
önünde mahrum edilmişken ve bu mühim dâva
nın ele alınıp halledilmesi için etraflı tetkikler » 
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ve etüdler yapılarak lâzımgelen tahsisatın, 
maddi imkânın ona göre ve müstakar bir prog
ramla sağlanması gerekirken bütçeye «harcama 
şekli Bakanlar Kurulu karariyle belirtilir» di
ye ye nereye ve nasıl sarf edileceği meçhul bıra
kılan on milyon liralık ve diğei' taraftan, şim
diye kadar mesbuk olmadığı halde, aym şekil-
do ve Muhasebei Umumiye Kanununa, bütçe 
samimiyetine, nizamına muhalif olarak sarf ye
ri ve tarzı B. M. Meclisine bildirilnıiyerek, 
Millî Savunma Bakanlığı Bütçesine toptan 28,5 
milyon liralık, âtleta örtülü Ödenekler gibi ay
rıca tahsisat konulmasının parlâmanter bir Dev
let şekline, hukuk devleti mefhumuna uygun- ol
madığı tebarüz ettirilirken bu tarzı harekette 
«hikmeti Hükümet mi» yoksa Halk Partisi «ik
tidar hikmetinin mi» hâkim bulunduğu kestiri
lememektedir. 

Türk halkının dişinden, tırnağından artırıp 
Devlete verdiği paraların ciheti sarfını bilmesi, 
politik maksatlar, isabetsiz hamleler, «kararlar 
uğrunda heder edilmediğine kani olması icabet-
mez mi? 

Sulama işleri için diye alnııp tamamen sar-
fedilmiş bulunan 121 milyon liranın randıman-
sız on beş seneden beri Yol Vergisi namı altın
da toplanmış olan 282 milyon uranın verimsiz 
kalan âkibetleri karşısında, duyduğu acıların, 
üzüntülerin tekerrür etmemesini istemek ve bu 
bakımdan, titiz davranmak onun hakkı değil
imdir? 

Millî kâr ve zarar blânçosunıuı sadece kâr 
hanesinde keyfemayeşa oturmuş olmak, daima 
zarar hanesinde bırakılmış, benzi sararmış va
tandaşa dönüp bakmamak, kıymet vermemek için 
müktesep bir hak devamlı bir hüccet teşkil eder
ini? 

• 
Tek pistonlu, tek sekmanlı, çatlak sesli eski 

motorun, bugünün yüksek ve mütekâmil metodu, 
üstün tekniği ile işlemekte olan cihazla, motörle 
tebdil edilmemesinde daimi bir ısrar hakkı ve
rir mi ? 

Zirai istihsalimizin azalmakta, ormanlarımı
zla eksilmekte, hayvancılık inkişaf etmemekte, 
sağlık, kültür ve sosyal seviyelerimizin yüksel-
memekte, hali iktisadi takatlarnnızm zayıflamak
ta ohnasmuı bağlıca sebebi bu mefruz cemiyetle
re, batıl iddialara sim sıkı sarılmış olmak değii 
de nedir? ' 

- 3 8 3 
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İstatistik Genel Müdürlüğünün neşrettiği ra

kamlara bakarsanız; hububat, bakliyat ve sanayi 
nebatları 1937 -1942 yularına ait istihsal yekû
nunun senelikı vasatisi dokuz buçuk milyon ton 
iken 1943-1948 yıllarına ait senelik vasatinin 
8 189 000 tona düştüğünü ve yalnız hububat 
istihsalinin ise aynı yıllara ait senelik vasatilerin 
7 893 000 tondan 6 529 000 tona indiğini gö
rürsünüz. Zeytin yağı .istihsalinin 1937 -1941 
yıllarına ait senelik vasatisi 57 000 ton iken, 
1942-1946 yıllarının senelik vasatisinin 30 000 
tona düşmüş olarak bulursunuz. Başlıca yaş mey-
va istihsalimizin ise 1937 -1947 yuları içinde 
üst üste % 25, bâzılarında % 40 nispetinde azal
mış olduğunu hayretle ve elemle müşahede eder
siniz 

Çiftçilerimizi iptidai, neolotik devirlerin ya
digârı olan kara sabanla, kağnı ile, bilgisizlikle, 
bozuk, dejenere tohumlarla baş başa terk etmiş 
olmanın neticesi, akibeti elbette böyle olur. Her 
senenin bütçesinden muhtelif inşaat için üst üste 
yüz milyon lira ayırmanın imkânını bulurken 
zirai kalkınma için bu miktarın yarısını bile tah
sis edememenin, her sene takriben 450 milyon 
lira kıymetinde mahsulü imha eden haşaratla 
mücadele imkânını bulamamanın hazin bilanço
su elbette böyle tecelli eder. 

Sağlık ve Sosyal yardunlara bu memlekette 
ihtiyaç, diğer memieketlerdekinden kat kat fazla 
bulunmasına rağmen, Devlet Bütçesi giderlerin
den Sağlık Bakanlığına ayrılan miktarın, başka, 
memleketlerde % 15 i hattâ % 20 yi bulduğu 
halde bizde % 3 nispetini geçmemekte olması 
elbette, nüfusumuzun % 90 nıuı teşkil eden va
tandaş kütlesinin her türlü, hattâ en basit, sıh
hi yardımlardan mahrum kalmasını, yedi bini 
İstanbul'da bulunan hasta yatak adedinin 
11 200 ü, yani her on bin nüfusa isabet eden ya
tak adedinin, Balkan devletlerindeki nispetin 
dörtte biri olan, altıyı geçmemesini ve yalnız 
veremden her sene 50 000 vatandaşın ölmesini ve 
bu yüzden de, yalnız bu kısma ait, senede .250 
milyon lira değerinde is gücünün zıyaa uğra
masını mucip oluyor. 

İler tesisin kurulmasında birbirinden ayrı 
ııoktai nazarlar takip edilmiş olduğu, ayrı ayrı dü
şünceler ve görüşler maarifimizi muhtelif isti
kametlere sevketmiş bulunduğu, bunların bir
leştirilmesi, lehimlenmesi için henüz bir plân 
korulmanug olduğu, Millî Eğitim Bakanı tara-
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fındau teyit edilmiş olursa, bu vaziyet karşısın
da, maarifimizin bilhassa 25 senedenberi muay* 
yen maksatlı, müstakar hedefli bir çalışma te
kâmülü gösterdiği iddia edilebilir ini?.. Lisele
rimizin, üniversitelerimizin memur imal eden bi
rer fabrika halini aldıkları, Bakanlığa müracaat 
eden binlerce üniversite mezunundan 350 sine 
develt kapısında iş verilemediğini beyan eden 
Sayın Millî Eğitim Bakanının bu ifadesiyle te-
eyyüt etmiş olmaz mı? 

Bir Ekonomi Bakanının, bu memlekette şeker 
istihsalinin pancardan mı, yoksa şeker kamışın
dan mı temini lâzımgeldiği hakkında henüz bir 
karara varılmamış olduğu yolundaki beyanatını 
bu memlekette şekerin 22 senedir pancardan is
tihsal edilegelmekte olmasının, diğer yüzlerce 
işte ve mevzuda olduğu gibi, muayyen ve mu
karrer bir etüd mahsulü olmadığının itirafı ola
rak kabul etmekte tereddüde mahal verilebilir 
m i l . 

Arkadaşlar, hepinizce malûm olan bu acı ha
kikatlerin hulâsasını; bir milletin, medeniyet se
viyesinin, şurada burada inşa edilen muazzam, 
lüks, konforlu binalar, parklar, geziler, âbide
ler, kâşanelerle değil, o milletin, sağlık duru
mu ile, geçim şartları ve barınma imkânlariyle, 
kültür seviyesiyle, istihsal kudretiyle, iktisadi 
ve malî kapasitesiyle ölçüldüğü kaziyesinin, mü-
tearifesinin bu memlekette, bilerek veya bilmiye-
[•ek ihmal edilmiş olmasında toplayabiliriz. 

Arkadaşlar, şu hale nazaran, «zararın nere
sinden dönülse kârdır» sözüne kıymet vermek 
ve bunun icaplarına uymak zarureti önünde bo
yun eğmenin hem akıllıca bir hareket, hem de 
meziyetli, faydalı bir jest olacağını fiilen ispat 
etmek gerekmektedir. 

Sayın Başbakanın, «İdari ve iktisadi sahala
ra şâmil bir Devlet plânına lüzum bulunduğu 
ve iş başına geldiği zaman ilk hatırına gelen 
şeyin bu olduğu ve böyle bir plânın lıazırlan-
masiylo bizzat meşgul bulunduğu» yolunda bu 
kürsüden. Hükümetinin programı münasebetiy
le, vâki beyanatından ferahlık duyduğumuzu 
arzederken, seleflerinin bu vadide yaptıkları, 
fakat filiyat sahasına bir türlü intikal ettire
medikleri, beyanları, vaitleri teessürle hatırla
makta olduğumuzu da kaydeylemek ıstırarın-
dayım. Bu vesile ile bir daha belirtmek isterim
in, Devlet bütçesini de verimli ve muvazeneli 
kılacak olan böyle bir plânın hazırlanmasında, 
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tatbikat sahasına konulmasında eski sakat ve 
hatalı zihniyetin, taklitçiliğin, basit, küçük po
litika mülâhazalarının yer bulmaması, idari ik
tisadi bina projeleriyle Türk Milletinin asıl ve 
medeni karekterine, bünyesine uygun esaslı, is
tikrarlı refah ve saadet yuvalarının kurulmuş 
olması muvaffakiyetin ilk şartı ve temelidir. 

Bu şartlara riayet edilmezse ve memleketin 
umumi ihtiyaçları esaslı etüdlere tâbi tutularak 
millî kabiliyet ve istidatlar göz önünde bulun
durularak, istihsal ve istihlâk kapasitelerimiz 
tesbit edilerek, maddi imkânlar hesaplanarak 
çalışılmaz, eser bunlara istinat ettirilmezse ne
tice ümitsiz, bütçe bakımından da faydasız ve biz-
zarure zararlı olur. Bilirsiniz bu memlekette bu 
güne kadar mütaaddit zirai kalkınma plânları 
hazırlanmıştır. Sulama, bataklıkları kurutma, 
yol, bayındırlık, millî sağlık, sanayi plânları 
gibi son senelerde bir hayli plânlar ve bunlara 
ait broşürler ortaya atılmıştır. Fakat bunlar 
hazırlıyanlardan sonra Bakanlıklar sandalyala-
rmı işgal edenler tarafından takdir ve iltifata 
lâyık görülmedikleri için terkedilmişler ve plân
lar mezarlığına defnolunmuşlardır. Çünkü bun
lar âdeta dostlar alışverişte görsün kabilinden 
günlük sıçramalardan, kısır hamlelerden, plân 
alâyiş ve nümayişinden başka bir kıymet taşı
mıyorlardı. 

Arkadaşlar, plân mevzuuna bu suretle temas 
edişimin asıl sebebi, bu memlekette asgari bir 
asırdan beri, ondan evvelki asrın rahaveti, kas
vetli mutaassıp ihmali neticesi olarak her saha
da tevali eden çöküntüyü, inhitatı durdurmak 
niyetiyle yapılmış olan Avrupalılaşma, Garpli-
leşme, plânlaşma, hareketlerinin, hamlelerinin 
basit; sathi birer taklitçilikten ileri geçmediği
ni, daha doğrusu, Avrupalılığın, Garpliliğin ni
hayet hürriyet, adalet, müsavat prensiplerinin, 
plân, teşkilât, idare gibi büyük Devlet haslet
lerinin vaktiyle Türk Devleti tarafından Av
rupa'ya ovakit geri, iptidai cahil bir mevcudiyet 
arzeden bu kıtaya iletilmiş ve asırlar boyunca 
sarfedilen emekler, gayretler, gösterilen dikkat 
ve ihtimamlarla orada taazzuv ve inkişaf et
miş bir mefhum olduğunu, kısaca, ilk sermayesi 
özü, mayası bize ait bulunduğunu ihmal ederek, 
güya yepyeni bir eenebi metaı imiş gibi, bu 
memlekete yalan yanlış bir anlayışla sokulmak 
istenildiğini ve bu suretle psikolojik büyük bir 
hata irtikâp olunduğunu belirtmek ve binaen-
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aleyh bu sahte, kısır telâkkiye, basit taklitçili
ğe asla yer verilmemesini tebarüz ettirmek için
dir. . 

Her uzvunu onarmak mecburiyetinde bulun
duğumuz millî bünyemizde her çeşit malzeme 
ve maya mevcuttur. Bizim vazifemiz onun ip
tidailiğini, bugünün metotlariyle, ileri tekniğiy
le gidermek ve yeni kıyafetiyle müterakki adım
lar, hamlelerle yol almakta olan medeni kafile
nin saflarında lâyık olduğu mevkii ona temin 
etmektir. 

ALÎ RIZA ARI (İstanbul) — Sayın arkadaş
larım ; 

Benim temas etmek istediğim konuların bir 
çoğunun benden evvel sÖ2 almış olan kıymetli 
arkadaşlarımızdan vedad Dicleli 'rıhı beyanatı 
arasında geçtiğini gördüm. Benim izah edemiye-
ceğim bir vukuf ve şümul ile izahlarını yapan 
bu vesile ile mâruzâtımın azalmasına vesile olan 
sayın arkadaşıma teşekkürle söze başlamak is
terim. 

Gene benden evvel söz alan değerli arkadaşla
rımızdan Adnan Menderes'in tenkit ve mütalâa-

j larımm birçok isabetli cihetlerini görmekle bera
ber bâzı bakanlıkların kaldırtması hakkındaki 
temayül ve fikirleri arasnda Çalışma Bakanlığı
nın da yer almasını hayretle karşıladım. Bu ko
nuda daha geniş konuşmayı ve kendilerine cevap 
vermeyi Çalışma Bakanlığı Bütçesinin müzakere
sine bırakmayı müsaadeleriyle daha uygun gör
mekteyim. 

Tavzih ve tekrarında fayda düşündüğüm bâ
zı cihetleri arzetmek isterim. Eski Hükümetimiz 
bütçe tasarrufuna imkân görememişti. Yenisi ise 
60 küsur milyonluk bir tasarrufla bütçeyi huzu
runuza getirmiş bulunuyor. Geçen senede bötee 
müzakereleri sırasında israflardan, tasarruflardan 

I bahsedilmiş, imkânlar sayılmış ve çareler göste
rilmişti. Netice? Bu senede Meclise + e doğru bir 
artış ile geldi. Acaba eski ntikümet yenisinin gay
retini gösteremez, daha geniş ve şümullü bir ta
sarruf ile sene içinde alacağı tedbirlerle - almak 
isteseydi daha mütevazin bir bütçe ile Jıuzurıı-
muzâ gelmez midi? 

Yeni Hükümetin temin ettiği tasarrufu mem
nunlukla karşılarız. Fakat açıksız bir bütçe esas 
olduğu için bunu kâfi göremeyiz. Ne oraya doğ
ru gidişini bekleriz. 

Malî ve İktisadi durumu bizden daha çok iyi 
olan milletler vardır ki, yaşayışlarında yorganla-
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rınâ göre ayak uzatmaktadırlar. Biz de ayağımı
zı yorganımıza göre uzatmak mecburiyetindeyiz. 

Son Maliye Bakanımız bizi biraz da fazla ayak 
uzatmaya teşvik ettiler zannmdayım. Onlar emis
yon çokluğundan, borçların fazlalığından bahse
dilince «bizden fazla boroeu olan milletler vardır. 
Bugün borçsuz Hükümet yoktur.» nakaratını tek
rarladılar» ve teselli buldular. O milletlerin Mil
lî Gelir nispetlerini, ekonomik ve malî düzenle
rini bize bitaraf olarak izah edemediler. Aradaki 
mukayeseyi eksik bıraktılar sanırım. 

Bir sistem ve hâdisede mukayese yapılırken 
hep hoşa giden, işe gelen faktörler değil hakiki 
mukayeselerde hakiki faktörlere bir kül halinde 
kıymet vermek zarureti vardır. 

Ben Büyük Mecliste yapılan tenkitlere Bakan
larımızın müsaadeleriyle kıymet vermediklerine za 
hibim. Acaba Sayın eski Maliye. Bakanımız Şevket 

Adalan arakadaşnm geçen seneki tenkitlerden, tek
liflerden hangilerini nazarı dikkate aldılar? Ta
sarruf için Bakanlıklarında nerede, ne gibi bir 
tedbir ittihaz ettiler? Vergi kaçakçılığı babında 
bir tedbir aldılar ise neticesi ne oldu Lütfen 
bizi tenvir buyururlar mı? Zannederim, hayır. 

O halde \rüksek Meclisin tenkitleri ne oldu 
Bu tenkitler Meclis dışında da, şehir gazinosunda. 
köy kahvesinde, matbuatta da sapılmaktadır. 

Eğer halk ve efkârı umumiye varsa-ki vardır-
halkçı isek-ki umdemizde - bunlara kıymet ver
mek zorundayız. İstanbul'da iki senede yüzden 
fazla halk topluluğunda bulunduk, zaten halk 
arasında idim. Kongrelerde muvafıkmı, muha
lifini, bitarafını dinledik : İsrafları, ultremodern 
binaların inşasını, İstanbul'da Maliyenin yap
tırmakta olduğu duvarları granit ve mermer 
binaları, üniversite binasının marnken koltuk
larını buna benzeyen işlerin konservatuvara, 
Anıt Kabir ve Meclis binasına kadar tenkit etti
ler. Bunları huzurunuzda sizlere arz ve iblâğa bizi 
memur ettiler. Hlk bu tarzda lüks inşaatın ve 
lüzumsuz sarfiyatın bir zaman için durdurulma
sını bunlara sarfedileeek paraların tasarruf edil
mesini, tasarrufa lüzum yoksa fakir ve muztarip 
yurttaşların kalkınmasına tahsisini istedi ve isti
yor. 

Maliye Bakanlığı namına millî emlâk, şehit
lerde mülk satıyor. Bunların nasıl satıldığından 
beni haberdar ettiler. Gittim ve gördüm. Hazin" 
mallarını memleketin kıymetini bilmiyen ecdat 
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| mirası yiyen bir miras yedi gibi farkına varma-
I dan muhtelif kombinezonlara kaptırmakta, değe-
I rinden dun fiyatlarla satmaktadır. Eşhas mül-
I küne komşu hazine mülkünün üçte ve hattâ beş-
I te bir fiyatla satıldığı çok vâkidir. 
I Bunu ilgili makamlara anlatmaya çalıştık. 
I Hattâ Sayın Bakana anlattım. Dinlediler. Fakat 
I dinletemediler. Vergi kaçakçılığı, İstanbul'da ala-
I bildiğine meydan almaktadır. Bu iş için hususi 
I ınuameleciler ve mütahassıslar bile vardır. Bâzı 
I karaktersizler vazife ve salâhiyetlerini suiistimal 
I etmekte rol ve hisse almaktadırlar. 
I Eski Maliye Bakanımız İstanbul'un bu derdi-
I ni en az benim kadar bilirler sanırım. Acaba 
I fazla vergi tahsili tasarrufa medar olamaz mı 
I idi ? Bu konuda her hangi bir tedbirin müspet 

bir neticesini gördüler mi ? Bu işlerle meşgul 
I şube şeflerinden itimat ettikleri karakter sahibi 
I memurlarını dinlediler mi ? Çarelerini sordu-
I 1ar mı 1 

I Muhtelif temaslarımdan edindiğim intiba 
j şöyle ki : 
I Halk m nazarında Maliye Bakanlığı : Hâdi-
j selerin olduğu kadar biraz da israfın açtığı 

açıkları halka - takatini düşünmeden - vergi yük 
lemekle kapayan bir makamdır. Onun tek karak
teristik vasfı (nef'i hazine) zihniyetidir. 

İstanbul'da bir kısım açık gözler vergi mü 
kellefiyetinden muhtelif tertiplerle azade iken 
diğer tarafta (100) bini bulan işçi % 27-32 
vergi vermektedir. Fikir işçileri, memurlar bu 
yekûnun haricindedir. Bunlar da % 30 dan t'azla 
bir vergi vermektedirler. 

İstanbul'da bir kısmı esnaf vardır ki bunlar 
bildiğiniz verginin haricinde de bâzı parazitler 

j karşısındadır. 
İşçinin durumu gün geçtikçe artan hayat pa

halılığı karsısında (malî istikrarsızlık yüzünden) 
fenalaşmaktadır. 

Halk hayat, ucuzluğunu tasarruf ve istihsal
de görmektedir. Filhakika da böyledir. Bütçede 
tevazün de ancak bu suretle temin edilecektir 
zannındayım. 

j Benden evvel söz alan kıymetli arkadaşlar da 
buna temas ettiler. Bütçede tevazün ve istikrar 
muhtelif âmiller rol oynıyabilir. Fakat tasarruf 

ı ve istihsal esas olan faktörlerin başında gelir 
I sanırım. Halbuki bizde hâlâ ikisine de önem ve-
I rilmemektedir. 
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Biraz da istihsal dâvamızı görelini: Bunda da 

iki mühim şart vardır. Biri ihtisas, diğeri tabii 
kuvvetlerden faydalanmak enerji dâvası. Bi
zim yurdumuz için bunun kadar mühim toprak 
konusu. Bence bu iki mühim şartı da yıllardır 
ihmal ettik. Bunlar modern sanayiin ve modern 
hayatın temel direklerindendir. Bizdeki ihtisas 
sempati; iltimas, arkadaşlık hislerine yıllardır 
kurban gitmektedir. Bizde çok yıllar söğüt ka
buğundan mahun kaplama yapmaya çalışılmış
tır. Halbuki bu, yaradılışa, mahiyeti eşyaya ay
kırıdır. Onun için muvaffakiyet sağlanamamış
tır. İhtisas mevkiine getirilen öyle ihtisassızlar 
olmuştur ki iktisabı ihtisas için yıllar ve servet
ler israf edilmiştir. Emek ve zekâları ile muvaf
fak olanlar olduğu gibi, iş manzumesinde ava
re kasnak durumunda kalanlar da olmuştur. 
Böyle! eri güttükleri sistemde ahenksizliklere 
vesile olmuştur. 

Enerji dâvası 1932 denberi konuşulmaktadır, 
bir türlü bir karara bağlanmamıştır. Nerede 
tunç bilek çağlayık santralleri Ekonomi Bütçe
sinin müzakeresinde bu konuyu daha geniş ölçü

de konuşmak daha muvafık olur sanının, Yalnız şu
nu arzetmeden geçemiyeeeğim; muhtelif bölge
lerimizde enerji dâvasının bir karara bağlan
masını bekliyen teşebbüsler, İstanbul'da inkişaf 
bekliyen, enerji bekliyen fabrika ve tesisler, iş 
bekliyen işsizler ve işçiler vardır. İstihsal reka
beti için randımana ihtiyaç vardır. Bu da ener
jiye dayanmaktadır. Bizim tabiî kaynaklarımız
da yalnız inorganik enerji konusunda kalmakta 
kâfi değildir. Nüfusumuzun :% 8^ çiftçi ve köy
lüdür. Bugün onun hazinesi topraktır, tarım da
vasıdır. Bu da enerji dâvamızdan çok ilerde de
ğildir tabiî muasır memleketre göre. Lükse ve 
tâli inşaata ve dekorlara tahsis edilen mili! ser
vetimiz köye ve köylüye verilse idi ve verilebil-
se daha müreffeh bir devre mukadder olur zan-
mndaymı. 

Yılların biriktirdiği, son hâdiselerin yarattığı 
ağır şartlar altında iş başına gelen yeni Hükü
metimizden ve değerli arkadaşların millet ve 
ve memleket hayrına başarılar diliyerek teklif 
ve ricalarımı arzederim : 

1. — Vergi kaçakçılığını Önliyecek radikal 
tedbir ittihâzı, Gelir Vergisi Kanun tasarısının 
Meclise yakında sunulacağı hakkında kıymetli 
Maliye Bakanımızın vaitlerine teşekkürle tesi
rini ric8 ederim 
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| 2. — Bir müddet için lüks ve bina inşaatının 

durdurulması buradan yapılacak tasarrufun kö 
ye, köylüye ve toprağa tahsisi. 

| 3. — Şehirlerde emlâki millîyeye ait emlâk 
j ve arazinin satışının durdurulması, küçük par-
} sellere ayrılarak kıymetlendirildikten sonra sa

tışa arzedilmesi. • 
I 4. — Enerji santralleri işinin bir karar ve 
j programa bağlanması ve harekete geçilmesi. 
I 5. — Devlet veya belediye sermayesi ile her 
I sene yardım ve teminat ile yaşıyan tesislerin 
I % 51 sermayesini anonim bir şekle koyarak hal

ka mal edilmesi. 
I Bulunduğum muhitten aldığım intibalarla 

ve o saikle huzurunuza mâruzâta bulunmuş olu-
j yorum. 

HULUSİ ORAL (Denizli) - - Sayın arkadaş
lar, bendeniz rakamları konuşturacak değilim. 
Yalnız iki aylık bir teehhürden sonra gelen büt
çenin üzerinde duran birçok arkadaşlarım, büt-

j çenin vuzuh ve samimiyeti ve istinat ettiği gelir 
I ve giderlerin dağılıştaki vaziyetleri ve nihayet 

geçen sene muhalefetin muhtelif cephelerden 
tenkitlerinin bireı ifadesi olan mevzular üze
rinde kısa kısa durarak sizleri fazla rahatsız 
etmiyeceğim. 

Arkadaşlar, bütçe bir Devletin Devletler ca-
nıiasmdaki bünyesinin kuvvet ve kudretinin, 
bir Hükümetin bir sene zarfındaki o millet ve 
memlekette takip edeceği siyasetin ana hatlarını 
ve alış ve veriş şekillerini tâyin ve irae eden bir 
vesikadır. Bu seneki bütçe, hepimizin bildiği 
veçhile muhalefetin tenkit ettiği ve kendilerinin 
geçen sene ileri sürdükleri vuzuhsuzluk ve büt
çeyi murakabe Meclisin daima müşkülât çektiği 
hususlarını, bilhassa samimiyet ifade eden dağı
lıştaki isabetsizlikleri gidermek ve bilhassa ta
sarruf cihetine riayet etmek için tâli bir komis
yon teşkili ile işe yeni bir şekil vermek yolunda 
komisyonun aldığı kararın tatbiki için oraya 
gitmiş ve onun için gecikmiştir. 

Sayın Demokrat Parti Sözcüsü Adnan Men-
I deres'in dediği gibi, vuzuhta biraz daha ileri 

hamle saydığımız bu hareketi ilerisi için bir 
müjde telâkki etmek ve bunu daima görmek is
teriz, şeklindeki ifadesi, diğer muhalefet arka
daşlarının bu husustaki tenkitlerine bir cevap 

j teşkil eder. Yani kendi kendilerini cevaplandır-
j mışlardır. 
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Arkadaşlar, bütçede vuzuh vardır ve başla

mıştır, vuzuhsuzluk kalkmıştır. Fakat bu demek 
değildir ki, tekemmül etmiş bir bütçe, vuzuhu 
kâmileyi haiz ve her eline alınca, her ciheti gö
rülür ve anlaşılır bir bütçedir. Hayır yalnız 
bütçede vuzuh, hepimizin gördüğü veçhile niha
yet millî gelirin mevcut nispeti içinde işin ve 
işe taksiminde, hangi nispetler dairesinde nere
lere paranın ayrılmış olduğunu gösteren bir 
cetvel vardır. Onu sayın Maliye Bakanı göster
diler ve okudular. Onlar üzerinde durmıya lü
zum yoktur. Hattâ mukayeseli olarak Bütçe ta
sarısına boğlı hangi nispetler dairesinde bulun
duğu, haklar, sonra yardımlar, tahsisat ve sai
re de ne yapıldığı gösterilmiştir. Sonra Bütçede 
vuzuh vardır. Çünkü Özel idarelerden, beledi
yelerden, hattâ köylerden alınanların memleket 
dâhilinde ne nispette alındığı ve binaenaleyh 
millî gelirin mevcut vergi kanunlarına göre ne 
nispetinin Hazine tarafından alınmakta olduğu
nu gösterebilecek bir vuzuh vardır. Şu vaziyet
te açıkça anlaşılabilecek cetvelleri, vesikaları 
tamamiyle bağlamış ve bir Bütçe tasarısı getir
miştir. Binaenaleyh Bütçe iki ay teehhür etmiş
se bunu geçen Hükümetin şu veya bn şekildeki 
geleneklere uyularak eskisi gibi bir Bütçe ge
tirmek ve yeniden o Bütçeyi beğenmiyerek baş
ka bir şekle çevirmek yolunda bir husus yoktur 
arzettiğim gibi, vuzuh yoktur, anlıyamıyoruz, 
sözünü tekrar eden muhalefetin geçen seneki nu
tuklarında istediği noktayı açıklamak için yap
mıştır. Ve nihayet, mümkün olduğu kadar açık
lamış ve hepimizin anlıyabileceği bir şekle git
miştir. 

Arkadaşlar, geçen seneki tenkitle bu seneki 
tenkidi karşılaştırdım, tutanağı aldım okudum, 
sizi temin ederim ki, arkadaşlarımın hafızaların
da vardır tabiî, Sayın Adnan Menderes'in geçen 
sene 26 Aralıkta yapmış olduğu tenkit, bugün 
okuduğu tenkidin serisinden elifi elifine aynı 
olduğunu görürüz. Yalnız rakamlarda değişiklik 
olmuştur. Bir «Vuzuh» kelimesini bu sefer lüt
fen kabul etmişlerdir. Fakat diğer tenkit öden 
arkadaşlarımız bunu da kabul etmemişlerdir. 
Şu muhakkak ki Hükümet, hüsnüniyetle ve vu
zuha doğru yol almış gitmektedir. 

«Samimiyetsizlik» te ısrar etmişlerdir. Yüksek 
malûmlarıdır ki samimiyet; iç duyunun, mevcut 
durumla intibak ederek samimî ve hüsnüniyet
le ifadesidir. 
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O halde samimiyetsizliği şöyle tarif ediyor: 

Geçen sene, bu kapalı olarak, tahminlerdeki 
isabetsizlikler tesadüfi değildir. Kasdidir. Ge
çen seneki zapta bakınız. Bunun altında birçok 
mânalar vardır. Nitekim Millî Savunmaya fev
kalâde zamlar yaptığımız, aktarmalar yaptığı
mız zaman, bunlara karşı gelirimiz mevcuttu, 
birtakım ihtiyaçlarımız olur diye Meclisten bun
ları saklıyoruz, işte ek ödenekler, sene içinde 
aktarmalar samimiyetten uzaklığın delilleridir. 
diyorlar. Bunda gerek Adnan Menderes arka
daşımız, gerek müstakil demokratlar gerek 
müstakil ve Millet Partili arkadaşlarımız, yani 
muhalefet tamamen müttefiktirler. Ve sami
miyetsizliğin delili olarak bunu göstermektedir
ler. Fakat arkadaşlar bütçede sabit bir vaziyet 
yaparak, Hükümeti bir makine gibi buradan bir 
düğmeye basmak suretiyle kendi kendine işlet
mek mi demektir"? Bütçede elastikiyet olmaz 
olur mu arkadaşlar" Hangi Devletin bütçesi 
elâstikî olmamıştır. Hangimiz kendimizi şah
san ortaya koysak bundan sonra gelecek ihti
yaçları tesbit ederken mevcut paraların âtiye 
göre tanziminde katiyet ifade eden rakamlara 
istinat etmek kudretini gösteremeyiz? Eğer büt
çe dâvasında tam bir isabet yoksa bunu zama
nın anormal şartları içinde tabiî görmek ve 
ufak tefek münakale ve ek ödenek tekliflerini 
samimiyetin ancak hudutları dâhilinde saymak 
mecburiyetindeyiz. Eğer bu isabetsizlik c/c 30 
gibi bir nispete varırsa o vakit dedikleri gibi 
bunu samimiyetszilğe atfetmek kabil olabilir. 
Ben iktidar partisinin bir üyesi olrak Günaltay 
Hükümetinin 'getirdiği şu bütçenin samimiyet
siz olabileceğine ihtimal vermiyorum ve bu nok-
tai nazarımda hakikaten samimi bulunuyorum. 
Burada onların da kastettiği işleri nüfuzu na
zarla önceden görmek keyfiyetini ihtiva eden 
tam samimiyeti hepimiz görmekteyiz: Nihayet 
bunun en bariz delili, Saka Hükümetinin isti-
fasiyle gelen Günaltay Hükümetinin tasarruf 
imkânlarının âzamisini sağlamak suretiyle az 
zamanda su elimizde- gördüğümüz denk bütçeyi 
buraya getirmesidir. Üç vergi tasarısını geriye 
almak suretiyle 80 milyon lira gibi bir tasar
ruf sağlaması ve 48 senesi tahsislerinde ümit 
veren bir fazlalık bulması, 43 milyonu karşıla
yan bir milletin üzerinden bu kadar büyük bir 
yekûn kalkmasını temin eden bir Hükümet
te samimiyetsizlik aramak samimi değildir. 
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Ben im «Samimiyetsizlik» kelimesini yelinde 
bulmadım. Ben arkadaşlarımın dalıa samimi 
olmasını rica etmek suretiyle samimiyetin üze
rinde hassas davranmalarım hem şahsan hem 
de kendi partilei'i namına daha faydalı bul
maktayım. 

Dağılıştaki isabetsizlik de samimiyetsizliğin 
ifadesidir, dediler. Onun da listesini Sayın Mali
ye Bakanı okudular. Aynı zamanda cetveller de 
bağlıdır. Bu dağılışın elbette aksak tarafları, 
yanlış, hatalı taraf İri vardır, olabilir. Bu, niha
yet üç senelik muhalefetin mevcut bulunduğu 
bir zamanın eseri değildir. Muhalefet denilen 
şeyin mevcut olmadığı zamanlarda da görülen 
bütçelerde de ufak tefek aksaklıklar olmuşsa 
onu hepimiz sinemize çekeriz. Sayın muhalefet 
de bunun içinde dâhildir. O halde bu tevzi key-
fiyatinde Millî Eğitimin almış olduğu istikamette 
tasarrufa imkân yoktur. Her hangi bir Ekono
mi ve Ticaret Bakanlığı şu veya bu şekilde öz
lük haklarında, yönetim kısımlarında şu veya 
bu şekilde yapılabilecek bir tasarrufun niha
yet bir haddi ve hududu vardır. Biz yoktur de
miyoruz. Fakat memur üzerinde duran arkadaş
larımız, 279 000 rakamına vardığını tahmin et
tiğim bu memur kütlesinin. Devletin kendi
leriyle zımni olarak akdi mukavele ettiğini ka
bul ettiğimiz bu zümre üzerinde ceffelkalem şu
nu yapabiliriz, bunu yapabiliriz demek suretiy
le hakkı iptale zannediyorum ki. hiçbir kim* 
senin hakkı olamaz. Sayın arkadaşım Vedat 
Dicleli'nin dediği gibi, arkadaşların, bilhassa 
muhalefetin bizimle beraber olmasını rica ede
rim. Bir yandan tasarrufa imkân vardır, yüz 
bin kişi ile Devlet mekanizması idare edilir der
ken, diğer taraftan hiçbir zaman memur huku
ku ihlâl edilemez demeleri kendilerinin samimi 
almadıklarını göstermektedir. 

Onun için, bütçede tasarruflar lazımsa, Sayın 
Vedat Dicleli arkadaşımın tafsilen söylediği gibi, 
Bütçe Komisyonunda 24 e yakın maddelerde ga
yet açık, vazıh olarak yazıldığım ve Hükümetten 
de riea edildiğini görmekle ben, Bütçe Komisyo
nunun çok samimî bir Hüküm etin de büyük bir 
samimiyet içinde teklifle aynı yola gidişi hakikat
lerini görmüş bulunmaktayım. 

Bir derdi haykırmak çok kolaydır. Fakat onu 
teşhis etmek, tedavi ilâçlarını bulmak, bugünkü 
hayat şartlan içinde ne kadar güç olduğunu da 
beraberce düşünmek lâzimdir kanatiııdeyim. Yok-
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«a tenkit gayet kolaydır. Evet milletimiz çok bü
yük iktisadi yorgunluk içindedir. Ama inkişaf yo
lunda atılan hamlede bir az da mevcut durumu. 
iktisadi durumu ele almak ve birden bire bir kal
kınmanın imkânlarını ölçmek lâzımdır. Aksi tak
dirde ayarsız konuşulmuş olur. Nitekim de ayar
sız konuşulmuş olduğu, çok vardır. 

Vergiler bütçenin başlıca kaynağı olduğu için 
bunun üzerinde hassasiyetle durduklarını gör
düm. 

Arkadaşlar, mevcut vergilerimizin. Vergi ka
nunlarımızın sosyal adalete uygun olduğunu kim 
iddia; eder? Ben, bunu iddia eden bir arkadaş da 
görmedim. Hükümet Gelir Vergisi ile, vatandaşın 
asgari geçim seviyesini, hayat hakkını aşağıdan 
yukarıya doğru Müterakki Vergi ile Devlet büt
çelerine, Devlet hizmetlerine yatandasın iştiraki
ni teinin için yeni bir teşkilâta atılmış bulunuyor 
ve Yol Vergisinin iptidai olduğunu burada söyle
meye, Baş vergisinin, Hayvan Vergisinin, bunla-
rîn gayri âdilâne olduğunu biİmiyecek kadar bir-
sey yoktur. 

.Kazanç, Buhran Muvazene vergilerinin, bil
hassa vasıtalı vergilerin, Muamele ve İstihlâk 
vergilerinin adaleti temin ettiğini kimse iddia et
miyor. Fakat biliyorsunuz ki, Yüksek Komisyon
da müzakeresi iki senedenberi devam eden Gelir 
Vergisini hâlâ komisyondan çıkaramadık. Şu hal
de mevcut bütçe geliri Millî Gelirin bizde % 18 -
20 nispetinde ama 35 sine nazaran bizim yüzde 
18-20 daha ağırdır sözü doğrudur. Çünki vergi
de adalet yoktur. Ohalde daha çok çalışarak ver
gi adaletini tesis, sosyal adaleti temin için, Yük
sek Meclisin tenkitten ziyade çok çalışması VÖ 
bunları ele alması lâzımdır. Komisyonların daha 
çok iş çıkarması lâzımdır. 

Vergi adaletsizliği vardır. Alışta, dağıtışta 
noksanlık vardır demek malûmu ilâmdan başka 
birşey değildir. Bunları hepimiz biliyoruz. 

Yine kemiyetten bahsetmek istemedim. Vası
talı vergiler 700 küsur milyon lira, vasıtasız ver-
gelir 400-500 küsur milyon lira, diğerleri de şu 
kadardır, bunların hepsinde adaletsizlik vardır. 
Ona ne şüphe. Fakat bunlar patent vergiler, şu 
veya bu vergiler gibi başka memleketlerden alın
mış ve memleket bünyesine uyâuyan vergilerse 
elbette bunları zamanla, yeni demokrasi hayatı
mızdaki hamlelerle mütenasip olacak, sosyal ge
lişmemize U3*gun olarak, iktisadi bir devlet ol-
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atak kabiliyetini kııllatıarak ve her serden evvel 
hukuki bir devlet olduğumuzu göz önünde tuta
rak memleketimizin her bakımdan inkişafını 
temin yolunda bu gibi hataları bertaraf etmek, 
bunlara nail olmak için çalışan bir devletin ve
cibeleri arasındadır. Verginin, adalet ve cibayeti 
hususunda atacağımız adımları hep beraber ya
pacağız. Voksa bunu iktidar partisine veya Hü
kümeti üzerine yüklemekte hiç kimsenin hakkı 
yoktur. 

Gelirler kaynağı ile, vergiler üzerinde, dev
letçiliğin hususi teşebbüslere, serbest saye mâni 
olduğu üzerinde durdular, ki bu da vergilere, ik
tisadi ve zirai bünyemize fena tesir yapıyor, de
diler. 

Arkadaşlar, ben arkadaşlarımın programını 
da. gördüm. 'Hiç. birisi devletçiliği inkâr etme
miştir. Hududu çizmek, elestikiyeiin gaip olma
sıdır. Bu elestikiyetin gaip edilmesi makineleıı-
mektir ki olduğu yerde kalmak demektir. Hel
an değişmekte olan hayat şartları içinde elesti-
kiyet bir memleketin hüsnüniyetle idaresinde ' 
partinin, devletin, 'hükümetin en güzel hareket 
yoludur. Burada iktidarda bulunan hükümet. 
devletçiliği ne şekilde tatbik etmektedir. Hepi
miz biliyoruz, bilmekteyiz ki hususi teşebbüsün 
el atabileceği her sahaya kadar devlet hem 
mürşit hem nazım hem de doğrudan doğruya 
o yola götürecek şekilde giderek ve hususi te
şebbüs gittikçe devlet çekilecek bir surette milli 
bünyeye milletin fertlerine, ferdiyetlerine toplu
luklara bunu tntbika ' kalkmıştır. İşte bunun 
eserleri : 

Kayın Celal Bayar zamanında, onun delale
tiyle devlet iktisadi teşekküllerimin zararları 
nedir .' Hangi hususi teşebbüsleri öldürdü. Şu 
ikinci cihan harbi zamanında dört tarafı çev
rilmiş olan Türkiye ne ile idare etti'» Kurduğu 
üç dört fabrika ile ve saire ile değil mi? Onlar 
kâr müessesesi mi oldu? Hangi kâr? Zarar et
mediği, kâr ettiği günler de oldu. Millete ne şe
kilde el uzatmak lazımsa o şekilde el uzatarak, 
kefensiz kaldı dediğimiz zaman kefen yetiştir
mek, köylere kadar tevzi etmek ve her yolda 
devletin, kendisini teşkil eden fertlerin ihtiyaç
larını mümkün olduğu kadar en keşlime yoldan 
yetişmesine koşmak suretiyle çalıştı. İşte devlet
çiliğin bütün hedefi, gayesi budur. Bu yolda 
gitmiş ve bıı voîda gitmektedir Hiç bir zaman 
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hususi teşebbüslerin, devlet teşkilâtından ayrı 
lığını, gayri ligini, tutmuş değiliz. Bilâkis söy
lenmiştir ve söylenecektir, serbest, hususi teşeb
büsler ortaya atılsın. Devlet, şiddetli kış ve şid 
detli sıcak zamanında ateşten soğuğa, soğuktan 
sıcağa, ateşe yani nerede ihtiyaç varsa oraya 
koşmuştur. Böyle yapmakla hükümetin ne kabri 
ha t i vardır? 

•Sayın arkadaşlarım tasarruf üzerinde tadadi 
şekilde bâzı işlerden bahsettiler. « Halkevlerine 
ödenek verildi, esasen bu siyasi bir partinin bir 
teşekkülü mahiyetindedir, Meclis binaları... Ça
lışma Bakanlığı kalksın. Tekel kalksın, Ulaştır
ma kalksın... » daha buna mümasil birçok şeyler. 
Bendeniz de tasarruf imkânı yoktur demiyorum. 
Yeni Hükümet büyük bir samimiyetle tasarruf 
yoluna 43 milyon liranın 15 in i iyonu müstesna 
ne suretle tasarruf edileceğini bir haftada bildir 
mis ve Bütçe Komisyonu da tâli -komisyonu bu 
maksatla tesis etmiştir. Tâli komisyon raporunu 
kabul edilenler kabul edildikten sonra diğerleri 
ni temenni mahiyetinde birçok müesseselerde 
müşterek olan ihtiyaçları müşterek şekilde kar
şılamak, ayrı birer teşekkül halinden çıkarmak 
şartiyle tasarrufa doğru gitmesini onun samimi 
yetine bağlıyarak ifade etmiştir. "Elbet de bunlar 
tetkik edilerek zamanla üzerinde durularak, 
kabil olanlardan tasarruf yapılacaktır. Fakat 
öyle müesseseler vardır ki; mevcut tesisin bugün
kü durumunu çevirmek imkânı olmadığı gibi 
ikmal etmek zarureti de aşikârdır. Meselâ Meclis 
binasını su veya bunu, bu şekilde kurulan veya 
başlanan bir müesseseyi bırakın, bunu 50 milyon
dan 10 milyona indirin, bir tarafı işlesin, öbür ta
rafı harabol.su n, gibi ifadeler oradaki millî ser
vet kaybolsun, mânasında olur ki, bu da hiçbir 
zaman doğru değildir. 

Başkanlıkların ilgası, ademi ilgası keyfiyeti, 
bütçeleri geldiği zaman konuşulur. Lüzum ve 
ademi lüzumunu Yüksek Meclis takdir buyura
caktır. 

Arkadaşlar, hükümet, programında hepimize 
büyük bir müjde verdi. Fakat birdenbire bunun 
vereceği neticeyi tâyin veyahut da neticesini 
istemek hakkımız olmaz, Devlet plânı. Hakikaten 
bir insan, insan olmak sıfatiyîe ehliyeti tasar-
rufiyeyi iktisap ettikten sonra bütün aile kal
kıp da, 50 senelik vasati ömrünün ne olacağını 
bunun gibi Devlet de, hangi yoldan gideceğini, 
hangi işlere ehemmiyet vereceğini, millî bünye. 

http://harabol.su
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de, kendi bünyesinde hangi işlerle daha fazla 
meşgul olacağını tâyin etmedikçe ve bunu tâyin 
için bir Devlet plânı kurmadıkça istediğimiz 
gibi faydalı olamaz. Maalesef itiraf edeyim ki, 
şimdiye kadar gelen Hükümetler, diğer Hükü
metlerin programı üzerinde durmamak suretiy
le, millî bünyede faydalı olamamıştır. Ben Yük
sek Mecliste öteden beri taşıdığım bu ruhun 
ifadesini Şemsettin Günaltay'm ağzından duy
muş olmakla dedim ki; eşref saati gelmiştir, 
bundan sonraki şahısların, şahsın bakanların, 
bakanlıkların değil, Devletin iradesinin tecelli-
siyle plânın tatbikiyle, o çerçeve içerisinde onu 
takip edecek ve artık bu yolda yürüyerek o yo
lu ve böylece bu millet salâha yüz tutacaktır 
diye büyük bir sevinç duydum, bu, millet için 
bir falihayırdır. Bilhassa sayın Şemsettin Günal
tay'm bunun üzerinde hassasiyetle durması ve 
bunu tatbik mevkiine koymasiyle büyük bir se
vinç duyacağım. Çünki artık gelen Hükümet, 
10 senelik sağlık plânına lüzum yoktur, çünki 
eskisi vardır, 10 senelik ziraat plânına lüzum 
yoktur, çünki evvelce yapılmıştır, öbür taraf
tan sular keşfedilmiştir diye bunun üzerinde 
oynamaya imkân yoktur gibi böyle şeyler ol-
mıyacaktır. Sayın Şemsettin Günaltay 'dan Hü
kümet programında gösterilen şeylerin gerçek
leştirilmesini İktidar Partisi olsun, Hükümet ol
sun Devletin inkişafı noktasında birleşeceği 
için bunda ittifak edeceklerine eminim. Nitekim 
onlar da takdir etmişlerdir. 

Burada bâzı bakanlıkların durumundan bah
settiler, Tarım Bakanlığından, Ekonomi Bakan
lığından, Ticaret Bakanlığından bahsettiler. 
Bunlar, bütçeleri geldiği zaman konuşulacaktır 
tabiî. Nihayet karasabandan, kağnıdan bahset
tiler. Hepimiz o karasabannm kulpuna yapışan, 
kağnıyı süren ya insanlarız, ya da evlâtlarıyız, 
o dert ve acı hepimizin içindedir. Evet bu koca 
yükü o sabah ve kağnı götüremez fakat, Hükü
met, hiçbir teşebbüs almıyor diye bir fikir ak- s 
settirmek elbette hata olur. Sanayii ziraiye ve 
saire için 34 milyon ile bir de mahallî teşebbüs
ler, şahsi ticari hareketlerle memlekette oba 
oba çiftlikler, yani Devlet çiftlikleri, üretim 
çiftlikleri, deneme çiftlikleri, devlet haraları ve 
ve bunlar mümasil birçok vesaiti fenniye ve alâ-
tı ziraîye ile mücehhez çiftlikleri birgün gelecek 
göreceğiz ve sevineceğiz. Olduğu yerde, ekin 
savrulmuş doğulmuş olarak tarladan çıkarıldığı 
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zaman bundan hepimiz müftehir olacağız. Eğer 
bunlara bugüne kadar muvaffak olamadıksa bu, 
ne bu Hükümetin ne de bundan evvelkilerin ça
lışmaması değildir. Herhalde zamanın gayet ta
biî olarak bunda tesiri olduğunu, hepimiz içimiz
den en samimî bir surette kabul etmeliyiz. 

Gelir kaynağı yetmiyecek, yine istikrazla 
açıklar kapanacaktır, dediler. Arkadaşlar, ka-
ragün karagün olarak kalmaz. Bu milletin ak 
yazısı da vardır, en son tecellilerini görmüş, en 
tehlikeli anlarında herşeyi sinesine çekmiş ve 
bugün, Tanrıya şükür ki, istikametini almıştır. 

Arkadaşlar büyük hassasiyet gösterdiler se
çim Kanunundan bahsettiler; demokratik haya
tın gelişemediğinden bahsettiler, İktidar Parti
sinin hâlâ eski zihniyette devam ettiğini söyle
diler; fakat gördüler ki İktidar Partisi de sa
mimiyetle bu tenkitlerini dinlemektedir. 

Söyleyin arkadaşlar, söyleyin, bütün dertle
ri dökün, çünkü bunun deva yeri burasıdır. 
Çünkü sükûnetle, akliselim içinde bütün fikirler 
burada tahlil edilecek ve neticesi bu memlekete 
faydalı olacaktır. (Soldan alkışlar) 

ESAT TEKELİ (Urfa) — Muhterem arka
daşlar; 

Bütçenin ve iktisadi durumumuzun ana çiz
gileri, Bütçe Komisyonu raporunda belirtilmiş 
bulunuyor. Ben de bu raporu imza edenlerden 
olduğum için rapora uymıyan bir mütalâa ar-
zetmekliğim tabiî caiz olamaz. Bunun için ben
deniz rapora bağlı kalmak suretiyle kısaca bir
kaç noktaya temas etmek istiyorum. 

önce devlet plânından bahsedeceğim. Hükü
metin devlet plânı hazırlıklarını memnunlukla 
ve şükranla karşılamamak kabil değildir. Ger
çekten verimli çalışmalar yapamamamızın sebep
lerinden biri de, umumi plansızlıktır. Bir 
memleketin bütün ihtiyaçları ortaya serilip de 
bunlar, ehemmiyetleri derecesine göre sıralan
maz ve eldeki malî imkân bu sıraya göre serpiş-
tirilmezse, günün önümüze getirdiği üçüncü, 
dördüncü derecede bir ihtiyacı, en esaslı, en za
ruri ihtiyaçlara tercih ederek rasgele çalışmak
tan kendimizi kurtaramayız. Bugün her hangi 
bir inşaata ihtiyaç hâsıl olur, milyonları bu işe 
tahsis ediyoruz. Düşünemeyiz k i öte tarafta bu 
binayı yaptırmaktan çok daha mühim işlerimiz 
vardır. Meselâ Anadolu'da yollarımız pek azdır. 
Bunların hiç olmazsa en mühimlerini yaptırır-
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sak millî istihsali canlandırmış oluruz. Gene An
talya havalisi gibi, Çukurova gibi, Yeşilırmak 
mansabı gibi veya Harran ovası gibi feyzübereket 
tasan bâzı bölgelerimizde ziraat sahasında har
canacak bâzı himmetler bize kısa zamanda mil
yonlar kazandırabilir. Eldeki mahdut imkân
larımızı dağıtmıyarak böylece en verimli işler 
üzerinde teksif edersek elde edeceğimiz verim 
sayesinde birtakım büyük inşaatı ve daha başka 
şeyleri de az zaman sonra yptırmak imkânına 
gene kavuşuruz. 

Binaenaleyh bendenizoe devlet plânında Öne 
alınacak şey iktisadi kalkınmadır. Kalkınmanın 
da bizim memlekete göre başlıca âmili ziraat 
ve yoldur. Birkaç sene için bütün imkânlarımızı 
bu işlere harcamalı ötekileri ikinci plâna bırak
malıyız. Herşey aynı derecede ilerlesin dersek, 
elimizdeki imkânları dağıtıp parçalar ve hiçbir 
şey yapamamak mevkiine düşeriz. Ziraat ve yol 
sahasında en lüzumlu ve verimli işleri seçmek 
için de memleketi iyi tanımak lâzımdır. Bizde 
iktisadi coğrafya bilgisi eksiktir. Binaenaleyh 
işe başlamadan ziraat, ekonomi, bayındırlık mü-
tahassıslarını ve bunlarla birlikte yabancı uz
manları memleket içinde dolaştırarak, iktisadi 
tetkikler yaptırmak ve devlet plânını bu tetkik
lere istinat ettirmek lâzımdır. 

İkinci nokta olarak; rasyonelleştirme mese
lesine temas edeceğim. Memur sayısının 1929 
dan beri iki misli arttığı Komisyon raporunda 
yazalıyr. İhtiyaçtan çok fazla memur var demek
tir. Bunlar sayın Başbakanımızın bir vesile ile 
söylediği gibi, konacak çalışma kaideleri saye
sinde kendiliğinden tasaffi edemez. Tasfiyenin 
bu şekilde olması için çok uzun seneler bekle
mek lâzımdır. Binaenaleyh, işin her tarafı düşü
nülmek suretiyle radikal tedbirlere ihtiyaç var
dır. 

Üçüncü nokta Bütçe durumu . Bütçe duru
mumuz raporda izah edilmiştir. Bütçe açıklarını 
bundan sonra uzun vadeli istikrazlarla kapat
mak güçlenmiştir. Şu halde, 1950 de ne yapaca
ğız diye şimdiden düşünmek yerinde olur. Bu 
vaziyette bâzı masrafları esaslı surette kısmak 
zorundayız. Öte taraftan mevcut vergilerin ha
sılatını bugünden yarına ehemmiyetli nispette 
artırmağa imkân olmasa da yine bâzı şeyler 
yapmak mümkündür. Bâzılarında yanlız bir ze
hap vardır. Beyannamesiz Kazanç Vergisi mü
kellefleri beyannamelilerden çok as vergi veri-

yor zannederler. Vâkaa beyannamesiz mükellef
lerden az vergi verenler çoktur. Fakat bu, tutu
lan vergi usulünün icabıdır. Halbuki beyanna-
meliler de çok az vergi vermektedir. Gergi 1947 
de beyımnatnesızler 26 milyon lira, beyannameli-
ler ise 61 milyon lira vergi vermiştir ama bu, 
61 milyonun 23 milyonunu, kazançlarını saklı-
yamıyan şirketler, 24 milyon lirasını devlet sı
nai müesseseleri ve sadece 13,5 milyon lirasını 
beyannameli hakiki şahıslar vermiştir, içlerinde 
milyonluk sermayedarlar bulunan 5894 mükel
lefin verdiği bu 13,5 milyon lira bir hiçtir. Şura 
sı muhakkaktır ki, bu memlekette çok kazanan, 
ferih, fahur yaşıyan bâzı insanlar bâzan bir me
mur ve bir işçi kadar bile vergi vermemenin yo
lunu bulabiliyorlar. Bu, âdeta kanunla ve içti
mai mükellefiyetle istihza etmektir. Binaena
leyh, beyannameli mükelleflerin kontrolü üze
rinde şimdikinden daha fazla dikkatle durmak 
ve bütün gayretlerimizi Maliye hesap uzmanları
nın çalışmaları üzerinde teksif etmek mecburi
yetindeyiz. 

Dördüncü nokta; döviz ve ithalât durumu : 
İhracatı az ve dövizi kıt olan memleketler itha
lâtlarını tahdit zorunda kalmışlardır. Biz de it
halâtı serbest bırakmış değiliz. Fakat binbir 
güçlükle elde ettiğimiz dövizleri, en faydalı şe
kilde kullanmak için daha da imsak ile hareket 
etmek zorundayız. Binaenaleyh, ithalâtta zaruri 
ve vaz geçilmez istihlâk maddelerinden maada
sına yer vermemek ve imkânlarımızın en büyük 
kısmını istihsal vasıtalarına tahsis etmek için 
Hükümetçe bir ithalât sırası hazırlanmalıdır. 

5 nei nokta olarak müsaadenizle Bütçe Ko
misyonundaki müstakil demokrat arkadaşları
mızın 22 milyon liralık tasarruf teklifine temas 
edeceğim. 

Bu teklifler arasında er tayınlarının ;% 50 
sinin indirilmesi, hâkimlerimize verilen yargıç 
ödeneğinin i% 25 inin tenzili, temsil ödenekleri
nin tamamının kaldırılması ve iki üst dereceye 

ı kadar tâyin salâhiyetinin kaldırılması gibi tek-
i lifler de vardı. Bu tekliflerin ele alınabilmesi 
| için er tayınına ait 4684 numaralı Kanunun, 
j yargıç ödeneklerine ait 5017 numaralı Kanunun, 
; temsil ödeneğine ait 5027 numaralı Kanunun ve 
I iki üst derece tâyin salâhiyeti için 4598 ırama-. 
j rah Kanunun değiştirilmesi lâzımdı. Bunları 
j Bütçe Komisyonu yalnız başına yapamazdı. Yine 
) Bakanlıkların idare masrafında yüzde muayyen 
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nispette bir kısıntı teklif ediliyordu. İhtiyaçlar | 
tetkik edilmeden böyle alesseviye bir tenzil tek
lifi kabul edilemezdi. Kaldı ki bu teklifleri mü
zakereye başlamak, evvelce kararlaştırılan şey
leri değiştirmek ve Bütçeyi yeni baştan gözden j 
geçirmeye kalkışmak demek olurdu. Bu ise hem 
tüzüğe muagayirdi, hem de Bütçeyi gayrimuay- ı 
yen bir zamana kadar geciktirecekti. i 

öte taraftan bu teklifleri Komisyona yapan 
arkadaşlarımız, aynı şeyleri Kamutay müzakere- ı 
leri sırasında teklif etmek hakkını haiz bulunu
yorlar. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Teşek
kür ederim. I 

ESAT TEKELİ (Devamla) — İşte bu sebep- ! 
lerden dolayı Komisyon bu tekliflerin müzake- ı 
resine gidemezdi. i 

Diyorlar ki; o halde Hükümetin tadil tekli- . 
fini niçin müzakere ettiniz? sebebi şu : Bütçenin ' 
gelir tahmininde Kazanç ve Yol vergileri tadil-
1 erinden beklenen hasılatla Lüks Vergisi tahmini 
de vardı. Bunlara ait tasarıların geri alınması 
üzerine beklenen hasılat tahakkuk etmeyince 
masrafları o nispette indirmek tabiî ve zaruri 
idi. Aksi takdirde 120 milyon liralık açık kaba
racaktı. Hükümet, açığı ilk seviyesinde tutmak 
için bir hal tarzı göstermek mevkiinde idi. Hü- ı 
kümet bu hal çaresini göstermiş, Komisyon da 
tabiatiyle bunu müzakere mevzuu yapmıştır. 
Binaenaleyh Komisyon, Hükümetin tadil tekli
fini görüşmekle bir zarurete ittiba etmiştir. 
Yoksa Komisyon, müstakil demokrat arkadaşla
rımızın haksız olarak itham ettikleri gibi, Hü
kümetin organı sıfatiyle hareket etmiş değildir. I 

Müsaade buyurursanız biraz da (L) cetveli- ı 
ne geçerek onun hakkında da mâruzâtta bulu
nacağım. 

BAŞKAN — Maddesinde söylerseniz, daha 
muvafık olur. 

ESAT TEKELİ — Peki efendim. 
SADİ BEKTER (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlar; bugün Millet Meclisinin 1949 Bütçe
sinin tetkiki hususunda başladığı müzakerelerin 
ehemmiyeti üzerinde bir nebze tevakkuf etmek
te fayda vardır. 

Bence 1949 yılı Bütçesinin geçirdiği safhn- I 
lar, muvakkat bütçeler ve nihayet bugünkü şek
le intikali doğrudan doğruya bütçenin yapısı 
ile alâkalı, bütçe yapışma temel teşkil eden ana 
görüşle alâkalı bir meseledir, * j 

.19*9 0 : 2 
Denebilir ki, bugüne kadar Millet Meclisi 

Bütçe müzakereleri mevzuunda hiçbir zaman 
bu kadar ehemmiyetli, bu kadar hayati bir mü
zakere safhasına gelmiş değildir. Bizim bütçe 
anlayışımız muhtelif istihaleieler geçirmiştir. 
Millî' Mücadeleyi takip eden seneler, İkinci 
Cihan harbine kadar ulaşan çalışma istikameti 
ile İkinci Cihan harbi sırasında ve halen içinde 
bulunduğumuz devre içindeki çalışma istika
meti arasında ayrı, ayrı veçheler mütaâa etmek 
zarureti vardır. Binaenaleyh bugünün bütçe 
anlayışını dünkü bütıçe anlayışımızla kıyasladı
ğımız zaman o esasların bugünkü bütçesine esas 
temel olarak kabul edilmesine imkân yoktur. 

İşte benim bütçe zaviyesinden Bütçe Komis
yonunda ekseriyetle kabul edilen bütçenin ana 
yapısı hususundaki muhalefet görüşüm budur. 

Şimdi bunu biraz daha açıklamakta fayda 
olacaktır. 

Bütçe dediğimiz zaman, biliyorsunuz ki, bir 
sene içinde Hükümetin icraat proğramlariyle 
başladığı yerle ulaştırdığı yeri vazıh olarak gös
termek zarureti vardır. İşte bu cephesiyledir ki, 
ben bütçeyi tetkik ve mülâhaza ettiğim zaman 
maalesef bunu tebarüz ettirmek zorundayım ki, 
başladığımız yerle varacağımız neticeyi vazıh 
olarak ifade etmiye imkân yoktur. 

Diğer bir ifade ile, vazıh olarak ifadeye im
kân yok derken, bütün plân ve programdan bir 
seneye isabet eden ölçü bakımından vuzuh ara
mak mecburiyetindeyiz. Bu vuzuhu bulamadı
ğım içindir ki, ana görüşe dokunmakta fayda 
gördüm. Bugünün ve bundan sonraki bütçeleri
mizin yapısına tesir edecek görüş ne olmalıdır? 
Bu görüş her şeyden evvel ekonomik olacaktır. 
(Bravo sesleri). 

Bu görüşü hâkim kılmadıkça bütçemizin ve
rimi ne bundan sonraki bütçelerimizin memle
kete sağlıyacağı faydalar üzerinde tam bir inan 
ve itimatla durmak imkânı olacağı kanaatin
de değilim. Ekonomik anlayış dediğimiz zaman 
bunu bir bütün olarak mütalâa ediyoruz ve bu 
anlayış içinde bütçemizin yapısı bakımından 
bütün hizmetleri kavrıyacak bir görüşü kas
tediyoruz. Binaenaleyh bu anlayış içinde Millî 
Eğitim hizmetlerinin. Millî savunma hizmetleri
nin ekonomi ve ticaret hizmetlerinin, hattâ 
ve hattâ doğrudan doğruya ekonomik mâna ta
şımayan Devlet hizmetlerinin ifadesinde de bu 
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ummi anlayışa bir uygunluk olmadığı takdirde 
Devlet Bütçesinin yapısı daima sakat kalacak
lar. Binaenaleyh bütçe anlayışı, tasarruf anla
yışı dediğimiz zamanda yine bu rabıtadan mül
hem olmak zarureti vardır, öyle bir ekonomik 
temel kurmak mecburiyetindeyiz ki, bu ekono
mik temele dayanan Devlet idaresi telâkkisi 
yepyeni olacaktır. Bugüne kadar ki, düşün
celerimizde Devlet idaresinden ve Devlet hiz
metlerinden kastettiğimiz mâna ile bu ekono
mik anlayışa dayanacak Devlet idaresi ve Dev
let hizmetleri anlayışı bambaşka olmak zarure
tindedir. Hattâ bunu o kadar ileriye götürmek 
zaruret ve ihtiyacındayız ki, bu ekonomik rea
liteler hiçbir zaman münakaşa edilemiyecek 
kadar katiyet taşımaktadır. Şu halde bunla
rın zecrî ve tazyik edici tesirleri altında da
ima istikametimizi ona intibak ettirmek zaru-
retindeyiz. Binaenaleyh muvafakat olarak, mu
halefet olarak politik anlayışımız bundan sonra 
bu ekonomik realitenin tazyik ve tesiri altında 
kalacaktır. Yoksa Devlet idaresinin şu politik 
tesirle bugün bu istikameti alması bu politik 
tesirle yarın bu istikameti alması hiçbir zaman 
bize salim ve müstakar bir Devlet idaresi sis
temi getirmiyecektir. 

İşte sayın arkadaşların, bütçenin temel an
layışı bakımından huzurunuza serdiğim bu 
tablo bize 1950 senesi Bütçe çalışmaları bakı
mından çok esaslı bir rehber teşkil edecek ma
hiyettedir. Şüphesiz kendi kanaatimce. Bina
enaleyh dünün icaplarına göre birçok gelecek 
senelere sâri taahhütlerle bağlanmış bulunan 
Hükümetin bütçe yapısında bu taahhütlerin 
tesiri altında huzurunuza getireceği rakamlar 
daima münakaşa edilecektir. Keza kalıplaşmış 
ve incimat etmiş kadro telâkkileri ile huzu
runuza gelecek rakamlar daima münakaşa edi
lecektir. O halde netice, ancak bütçe çalışmala
rını bitirdiğimiz noktada, bütçe çalışmalarına 
yeniden başlamak suretiyle elde edilecektir. Ve 
bu zaviyeden de evvelâ Devlet idaresinden kas
tımız ne olduğunu ortaya koymak zaruretin-
deyiz. Devlet idaresini hangi anlayışla idare 
edeceğimizi dünkü sistemlerden hangilerini 
terketmek zaruretinde olduğumuzu yeniden orta
ya koymak zaruretindeyiz. Ancak bu suretledir ki, 
ana meselelerin yanında prosodür fedakârlığı 
yapmak suretiyledir ki, neticeyi elde etmek im
kân dâhiline girer. Bugünkü vaziyetimiz, g«rek 

2.1949 O ; 2 
Meclis olarak, gerek Hükümet olarak 'şudur ki; 
normal senelerde ve ilerde beklediğimiz inkişâf
ların tesiri altında kabul ettiğimiz birçok kanun
lar vardır. Eğer bugünün şartlariyle, bu kanun
ların icaplarım, bütçeye rakam olarak intikal et
tirirsek, istihsal ettiğimiz maksadı elde etmemi
ze imkân olmıyacaktır. Şu halde prosedürü bir 
tarafa bırakarak Devlet idaresi zihniyetinde hâ
kim kılacağımız anlayışı çizmemiz ve buna uygun 
olarak da nasl bir çalışma kadrosu yapmak lâzım-
geldiğini ortaya koymamız ve ondan sonra tasar
ruf anlayışında durmamız icabeder. 

Tasarruf bence, rakamlarda yapılacak indirme 
olmıyacaktır. Tasarruf, harcanan paranın tam 
hizmetin karşılığı demektir. Bugün tasarruf et
mediğimi/, israf ettiğimiz iddia edilen bütçe ra
kamları dahi doğrudan doğruya tam hizmet is
tihsali bakımından harcanmadığı için israf vazi-
yetindedir. Devlet İdaresine baş vuran vatanda
şın, Devlet kapısında işinin normal olarak görül
memesi gibi vaziyetler harcadığımız paranın is
rafı 'demek olur. Tasarruf anlayışını bu suretle 
anladığımız zamandır ki bu tasarruf anlayışı 
memleket ve millet için faydalı olur. Şimdi bu 
noktada tamamen bedbin olmak mevkiinde miyiz? 
Ben muhalif arkadaşlarımın ortaya attığı bedbin 
tablo karşısında irkilmiyorum. Bu memleketin is
tihsal kaynaklarını, istihsâl potansiyelini âzami 
seviyede tutmak imkânlarını arıyacak bir' zihni
yetle çalışma yoluna gittiğimiz zaman demekle 
hiç bir zaman tek parti ve tek Hükümeti kastet
miyorum, Meclisin Heyeti Umumiyesini nazarım
da canlanmış olarak ifade ediyorum, muhalefet 
ve iktidar olarak daima elbirliği yapmak suretiy
ledir ki ancak bu yolda müspet bir istikamete doğ
ru yönelebiliriz. Milletin özlediği istikbal de bu 
tablo içinde görülebilir. Bu bakımdan, arkadaşla
rımın hüsnü niyetlerine tam olarak inanmakla 
beraber onların çalışma istikametlerinde de bu 
görüşe katacakları pek çok hisseler bulunduğuna 
inanmaktayım. Ve bu hisselerini esirgemeden mil
lete vereceklerini hakkiyle beklemek vaziyetinde-
yim. 

Biraz da Bütçe Komisyonunda çalışmaların 
muhalefet tarafından yalnız Hükümet görüşleri
ne münkat olarak kabulü tarzındaki anlayışla^ 
rina mukabele etmek isterim. Çünki bu bütçe ça
lışmaları dolayısiyle komisyonda vazife almış 
orada mesuliyet hissesi olan bir arkadaşınız sı-
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fatiyle bunlara mukabele etmeden geçemiyece-
ğim. 

Bizim Bütçe anlayışımızın parlâmento haya
tımızda teessüs etmiş bir tradüsyonu yoktur. 
Bununla şunu kastediyorum. Bütçe bir idarî 
tasarruf mudur? Yoksa bir teşriî tasarruf mu
dur? Filhakika Anayasamız, Muhasebei Umu
miye Kanunumuz, içtüzüğümüz Bütçenin nasıl 
hazırlanacağını, nasıl tetkik edileceğini yazmış 
bulunmaktadır. Bunların ortaya koyduğu hü
kümler tetkik edildiği zaman açık kalan bir ta
raf görülmektedir. Bütçe idari tasarruf mudur? 
Şimdi bu hukuki noktadan böyle bir kanaat te
sis eder ama ilk programını okumuş ve kendi
sine itimat etmiş olduğunuz Hükümet bu prog
ramından sonra getirdiği Bütçe üzerindeki ta-
saruflarımız ancak programın şekli tatbikına 
inanmak veya inanmamak yolunda tecelli ede
cektir. Esasen kanunlarla verilmiş olan yetki
nin, kullanılması tarzını muhakeme etmek ve 
bunlar üzerinde durmak olacaktır ve Bütçe Ko
misyonu ancak şu şekilde bir mülâhaza ile ge
tirilen tasarıyı tetkik edecektir ! Hükümet bu 
sene şu kadar yol, şu kadar hastane, şu kadar 
mektep yapmak istiyor... Hayır, bu sene bu ka
dar mektep yapma, bunun bu kadarını da yola 
harca... tşte bizim hukuki tasarrufumuz Bütçe 
üzerinde bu olacaktır. İşi bu zivayeden mütalâa 
edince Hükümetin de karşımıza getireceği argü
manları hakkiyle mütalâa etmek zaruretinde ol
duğumuz muhakkaktır. İtimadımızı kaybetme
miş bir Hükümetin bu argümanlarını kabul et
mek elbette ki Bütçe Komisyonu ekseriyetinin 
bir hakkıdır. Akalliyette bulunan arkadaşlarımız, 
ekseriyetin bu fikrini benimsememekle ekseri
yetin vazifesini yapmadığı iddiasında nasıl bu
lunabilir? Bu itibarla kendilerinden insaf ve 
Bütçe Komisyonu çalışmaları hususunda daha 
iyi bir anlayış beklemek elbette ki bizim de hak
kımızdır. Mutmain olsunlar, millet huzurunda 
şunu ifade edebilirim ki, Türk Milletinin çalış
ma potansiyeli bugün çizdikleri bedbin tabloyu, 
daima nikbin bir halde huzurumuza inşirah ve
recek surette canlandırmaya müsaittir. Biz bu 
potansiyelin bugünkü çalışmalarımızla ve Hü
kümet tarafından müsmir bir istikamete götü
rülmekte olduğunu kabul ediyoruz. {Soldan 
alkışlar) 

,G1. VEHBİ KOCAGÜNEY (Erzurum) — 
Sayın arkadaşlar; geçen Aralık ayının son gece-

2.1949 0 : 2 
' si sabaha karşı .bütçemizi tasdik edip sayın 

Başbakan Hasan Saka'ya tevdi ettiğimiz zaman 
I buyurmuşlardı ki, tertip bakımından bugünkü 
| bütçemizin kusurları olduğunu yakından biliyo-
! ruz. Eğer gelecek seııeki bütçeyi sunmak şerefi 
j bize teveccüh ederse hiç olmazsa bu kusurları 
; izale etmiş olarak getirebilelim. 
i 
| Bu iyi temenni tahakkuk edemedi. 120 mil-
j yon lira yine açık var. Yeni Hükümet varidat 
i artışı ve masraf tenzilleri diyerek 82 milyonluk 
J bir farkla tekrar Yüksek Meclise sundu. Açık 
j yine 119 milyon. Samimî bir ruh ile hazırlanan 
| bütçemizin bu yıl da açığı iki engel dolayısiyle 

aşması. Bunu sevgili, büyük 'bir hizmet borcu 
lan ödeneğin bu sene de bütçemizin üçte birini 
aşması. Bunu sevgili, büyük bir hizmet borcu 
olarak tanıyor ve kabul ediyoruz. Kahraman 
ordumuza, cihan sulhunu ve istiklâlimizi koruma 
yolundaki gayretlerinde başarılar dileriz. 

tkincisi, Hükümet tasarrufu idi. Bundan 
evvelki Hükümetlerin programlarında yer al
mıştı. Fakat program başka, tatbik edebilme 
yine başkadır. Asıl marifet tatbik edebilmek
tedir. 

1948 de Tasarruf için birkaç adım atılmıştı. 
1949 için daha kuvvetli adımlara şahit olmak 
isterdik. 

1949 L cetveli 1948 e nispetle daha dolgun
du. Ama kalkınma ihtiyacında bulunan bir 
memleket için çok büyük sayıda, yüzden fazla 
milyonu içine alan ve âmme hizmetlerini aksat-
mıyan bir tasarruf yoluna girmek mutlak lâ
zımdır. Devlet dairelerinde bir hizmet artışı ol
madığı halde kadrolar o kadar genişlemiştir ki 
artık içinden sıkılamaz bir hale gelmiş. Bütçe
nin kabarıklığı bu yüzden de giderilememiş. 
Bütçemiz istihlâkçi bir bütçe halini almış, ve
rimlilik karakterini kuvvetle muhafaza edeme-
mistir. Bu böyle devam edemez. Yeni Hüküme
tin en ciddî, cesaretli ve radikal tedbirlere baş 
vurması lâzımdır. Bu hususta kuvvetle çalışıl
mamış denilemez. Ancak imkânsızlık karşısın
da kalınmıştır denilemez. Hükümet tedrici ve 
teenniyle bir tesviye yoluna girmiştir. Memle
kete hizmet etmiş, rasyonel çalışma yoluna gir
miş memurunu elden çıkarmak istemiyor. Büt
çe Komisyonundaki dinleyişlerim bana bu kanaa
ti verdi. Her Bakan arkadaşlarına kanat gerdi, 
kalkan oldu, bu onun hakkıdır, kadirşinaslık 
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eseridir. Ancak bir de memleketin yüksek men
faatini sağlam esasa bağlamak ihtiyacı vardır. 
Bu konuya dair eski sayın Ulaştırma Bakanı 
Kasım Gülek arkadaşımız bir cümlesi ile beni 
çok memnun etmiştir, demişlerdir k i ; fazla da 
olsa, vatandaşları sokağa atamayız. Yapmak 
istediğimiz; kadronun normale ircaıdır. Bir de 
dairelerde hiç iş gormiyen, fuzuli kimseleri da
irelerden, vazifeden uzaklaştırmaktır. Hepimi
zin dikkatini çeken bu cümledir. Dairelerde 
hiçbir iş gormiyen fuzuli memurlar vardır. Bu
nu bir bakan arkadaş söylüyor. Bütçe kitabına 
girmiş olan istisnasız bütün "bakanlıklarda böy
le işsiz, güçsüz acaba ne kadar memur vardır? 
Bu hususun dikkatli bir tetkika tâbi tutulması 
faydalı olur. 

Hükümet bütçe gerekçesinde yeni Emekli 
Kanunu ile memurlara bugüne nazaran daha mü
sait şartlarla emekliye ayrılmak imkânı veril-

,miş olacağından kadroların azalacağından beh-
sediyor bu iyi. Ümit ederim ki bu ayrılacaklara 
oldukça ferahlı bir hayat temin edilsin. 

Eğer bu hıısıusta gereken tedbirler alınma
dığı takdirde her yıl 100 milyondan fazla açık-
l r bütçenin memleketin malî durumunu yıldan 
yıla daha fazla güçleştirecektir. , 

Bundan evvel Maliye Bakanınnz buyurdu
lar ki, «harb dünyasının malî ve ekonomik du
rumu elverişli olarak sayılan memleketlerden 
biri Türkiyedir». Samimî bir ifadedir, ama 
umumi muvazene ve katma bütçelere ait iç 
ve dış iki milyar borç gözümüzün önünde iken 
bu gönüllere ılık su serpen müjdenin tam bir 
hakikat halinde tecellisine imkân görülebilir mi ?. 
Bu ancak bugünkü bütçe kabarıklığının ve açı
ğının azaltılması yolunda kuvvetli hamle yap
makla mümkün olur. İdari masrafların her çe
şidinden mümkün olan en büyük tasarrufun ya
pılması mutlaka lâzımdır. Hükümetin dikkatle
rine bir daha arzederim. Merkez ve illerin büro 
giderleri çok kabarıktır. 1.5 milyon döşeme ve 
demirbaşa ayrılmıştır. Merkeze ayrılanlar faz
ladır kesilmelidir. İller çok muhtaçtır. 

Merkezdeki kira karşılıkları büyük bir ye
kûn tutuyor. Ankara'da yeni konforlu apart
manlara bol bol para dökülüyor. Bakanlıklar 
dairelerinin bir kısmını içine alabilirken apart
manlara yerleştirmeyi mubah görmüşlerdir. 

îk thadi Devlet Teşekküllerinin israfları bü
küktür. Bunların boşu boşuna para harcaması-
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na son verilmelidir. Lüzumsuz inşaata çok para 
harcamışlardır. Bugün verem genişlemesi kar
şısında hastane yapacak bina bulamıyoruz. 

Sayın arkadaşlarım; 1949 yılı Bütçesi genel 
olarak üç bölümdür. Borç, ödeme, aylık ve ordu 
besleme... Yalnız bu devre geçen devreden fazla 
olarak, tarım, bayındırlık, sağlık ve ekono
mik işlerimiz için 61 milyon fazladan ayırabil
mişiz. Bütçenin % 20 sini memleketin her saha
sındaki kalkınmasına ayırmayan memlketler kal
kınma yoluna hiçbir zaman giremezler. Hükü
met eline aldığı Doğu illerinin kalkınma plân
lımda bu Gl milyonun 10 milyonunu ayırmış
lardır, bu şayanı memnuniyettir elbette. Yüz 
yıldan beri üzerinde çalışılmayan ve Cumhuri
yet devrinin ele almaya fırsat bulamadığı bu gü
zel yurt köşelerinde bu 10 milyonu bir başlangıç 
saymıyoruz, en az 100 milyona ihtiyaç vardır. 
Bu fedakârlığı göze almak lâzımdır. Yeni kabi
nemizin bunu bir ana dâva olarak ele alacağını 
ve kabinelerden kabinelere intikal ettireceğini 
kuvvetle umuyoruz. 

1949 Bütçemizde tarım, ekim, sağlık işleri
mize ayrılan para bu yıl biraz daha kabarıyor, 
ferah ve ümit vericidir. Fakat elbette ki, kifa
yetsizdir. 

Tarım Bakanlığının tarım aletleri getirmesi 
teşebbüsü bizi sevindirmiştir. Yalnız memleke
timizi bugünkü karasabandan kurtararak mo
dern tarımcılığa girecek durumdan çok uzağız. 
Millî ekonomimizin temeli olan tarımcılıkta 
esaslı tedbirleri geciktirmemeliyiz. 

Eğitim sahasında cehlin kökünü kazımak yo
lunda kuvvetli bir ödenek ayıramıyoruz. Sağlık 
işleri endişe verici halinde berdevamdır. Bu sa
haya ayrılan 4 milyon lira kuvvetli bir hamle 
yapmaya imkân vermiyeeektir. 

Çalışma Bakanlığı kuruluş maksadına erişe 
memiştir. Bu yıl da 4 bölümlü daire giderlerine 
İş ve İşçi Bulma Kurumuna iki milyon ayrıl
mıştır. Bu parayı eritmekten başka işçinin 
hayrına bir iş yapılmamıştır. İşçinin hayat şart
larını düzenliyecek tesisleri kurmadıktan sonra 
her yıl iki buçuk milyon lirayı eriten bu memur 
teşkilâtına ve Bakanlığa ne lüzum vardı? 1949 
bütçemiz arzettiğim gibi bayındırlık, tarım, eği
timde, sağlıkta, işçi zümresinin menfaatini ko
ruma yolunda kuvvetli imkânları sağlıyamamış 
olması sizler gibi beni de üzmüştür. Üç büyük po-
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tanın içinde bir milyara yakın para hallolup gi
diyor. Bütçenin bu hali yarma ait ümidimi sara
mamıştır. Dünyanın karanlık gitmedeKİ hali kar
şısında yurdun selâmetini Devlet mekanizmasının 
sağlam işleyebilmesini sağlıyacak bölümleri ha
vi oluşu gelecek yıllar için hayırlı ve sevindirici 
bir işarettir. Yeter ki; kadro masraflarında ra
dikal tedbirlerle indirme yapmanın yolunu, yer
altı servetlerimizden, en kısa zamanda en yüksek 
verimi almanın yolunu, topraküstü servetlerimi
zi işletmenin yolunu bulabilelim. 

Sayın arkadaşlar, kanaatimce memleketin 
idarî teşkilâtında yeni bir düzenlemeye ihtiyaç 
vardır. Anayasamızın coğrafi durum, ekonomi 
ilişikler bakımından bölünmesini uygun bulduğu 
İller, ilçeler, bucaklar, yeni şoselerimizin, de-
miryollarımızın, havayollarımızın sağladıkları fay
dalar ve kolaylıklar karşısında yeni bir teşkilâ
tı gerektirir. Küçük küçük ve az nüfuslu iller 
yerine daha geniş sahalar, daha fazla ilce ve bu
cakları içinde ele alınmalı, bugünden az sayıda il
ler kurulmalıdır. Ve bu suretle tasarrufa buradan 
başlamalıdır. 

Bütçe açığımızı kapamak içiıı, Sayın Hasan 
Saka Hükümetinin vardığı bir çare de Lüks Ver
gisi ihdası idi. İyidir fakat geç kalmıştır. Ay ba
cayı açtıktan sonra. 

1947 de memleketimize lüks eşya hücumu vâki 
oldu. Ticaret Bakanlığı memleket ihtiyacını ayar
lamakta biraz müsamahalı davranmış olsa gerek. 
Katî ihtiyacımız yerine lüzumsuz ve fantazi eş
ya gelmiştir. Büyük birkaç şehrimizin mağazaları 
bu süs eşyasiyle âdeta göz kamaştıracak derecede 
dolmuş ve zenginleşmiştir. 

Millî mâmulâta itibar kalmadı. Ne Bursa'nm 
ipeği, Ne Eskişehir'in beyaz taşı, ne Erzurum'un 
altın işlemeli siyah taşları rağbet görebildi. Kon
ya, Sivas, Trabzon ve Gazianteb'in gümüş takını
lan camekânlarda tozlandı, sanatkârımızın eli 
koynunda kaldı geçenlerde Sayın Ticaret Ba
kanı buyurmuşlardı ki, ticaretimizin alâmeti bu 
gibi eşyanın gelmesini gerektirir. Gelebilir, fa
kat bu yığınlarla değil, köylümüzün, hele Doğu 
halkının çok muhtaç olduğu giyim eşyası geti
rilseydi, hem buralar halkını büyük bir sıkın
tıdan kurtaracak ve hem de dövizlerimiz bu ka
dar çok miktarda süs eşyasına yatırılmış olmı-
yacaktı. Sözüme son vermeden önce müsaade
nizle bir noktayı belirtmek isterim. Memleketin 
malî ve ekonomik durumunu ve güvenerek, ihti-
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yaşlarımızı kavrıyarak bütçemizi tanzim etmiye 
çalıştığımız şüphesiz olmakla beraber bâzı 
bölümlere ay başı bordurolaran doldurur çibi 
dolduruyoruz. Müsaade eder s w : tir misâl ar-
zedeyim: Pir .'Jal»*: lığın büıç >;-ıhı 561 nci bö
lümünde 8 800 lira konferans ve ders ücreti 
konmuştur. Dikkatle ve çok iyi çalışan Bütçe 
Komisyonu bunun beş bin lirasının tenzilini tek
lif etti, Bakauda muvafakat buyurdu Bu, ufak 
bir miktardır, fakat dikkate lâyık bir örnek
tir. Böyle ne fazlalıklar konuyor, damla damla 
göl olur. öte tarafta ana dâvalara mühim ihti
yaçlara para bulamıyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, temenni ederim ki, Sa
yın Günaltay kabinesi 1950 Bütçesini Yüksek 
Meclise sunmak şerefine ersin de sağlam bir 
malî politikanın her şeyden evvel bütçe muva
zenesine dayanacağı inancını mutlak taşısınlar 
ve bunu sağlıyacak tedbirleri almış bulunsun
lar. Benim ümidim kuvvetlidir. 

4 . II . 1949 Cuma günkü Cumhuriyet Halk 
Partisi Grup toplantımızda Saym Maliye Baka
nımız îsmail Rüştü arkadaşımız buyurmuşlar
dı ki, zaman unsuru da göz önünde tutulacak 
olursa bütçe üzerinde tara ve esaslı tedbirleri 
alamamış olduğumuzu kabul buyurursunuz. Bir
çok düşüncelerimiz vardır. Bunlai' umumi Dev
let Bütçesini taksir edici mahiyettedir. Gelecek 
sene bütçemizin her halde haşka şekilde tertip
leneceğine emin olabilirsiniz. Temenni ederim 
ki, çok samimi olan ve iyi niyet ifade eden bu 
cümleler tahakkuk etsin. 

1949 Bütçesinin milletimize hayırlı olma
sını, cihan sulhu içinde ve memleketimizin se
lâmeti yolunda - harcanmasını dilerim. 

ÎBRAHÎM ABVAS (Van) — Muhterem ar
kadaşlar; bendeniz iki sene evvel verilmiş olan 
bir Heyeti Vekile kararım huzurunuzda mevzuu 
bahsetmek isterim : 

Tasarruf maksadiyle verilmiş olan bu karar 
münhal olan memuriyetlere kknsenin tâyin edil
memesi şeklindedir. Devlet kapısını sımsıkı ka-

! pamak suretiyle vatandaşı bağlıyan bu karar iki 
seneden beri yüksek mekteplerden çıkan genç
lerimizi cidden müteessir etmiştir. 

Şimdiye kadar bütün yüksek mekteplerden 
< çıkan gençlerimizin yegâne ümidi memuriyette 
j idi ve halen de böyledir. Blytvm cari olan tea-
I mülûmüzde de böyledir. Çünkü yüksekokul ta-
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lebelerinin % 80 i memuriyete intisabederdi. İki 
seneden beri vaziyet çok elimdir, hele fakir olan
lar âdeta sürünüyorlar. Binaenaleyh Meclisi Ali
nin bir geçici komisyonunda Tekaüt Kanunu 
müzakere edilmektedir ve iki aya kadar huzuru
nuza gelecek olan bu kanun mevkii tatbika geç
tiği zaman birçok memuriyetler açılacaktır. Ge
çen seneden beri çıkan yüksekokul talebelerini 
münhal bulunan bâzı memuriyetlere yerleştire
lim ve bu seneden itibaren bundan sonra çıka
cak talebeleri Devletin yerleştirmek mecburiye
tinde olmadığını ilân edelim. Bu suretle oku
makta olan talebelerimiz ona göre vaziyetini 
tesbit eder ve Hükümetten de iş istemeye hakkı 
olmaz. 

Bugün açıkta olan yüksek tahsil görmüş 
gençliği bu suretle himaye etmek, gerek Meclisi 
Âlinin ve gerekse Hükümetin meşgul olacağı ka
dar mühim bir iştir. Bunları, sefaletleri yüzün
den, her hangi menfi bir ideolojiye kaptırmamak 
lâzımdır. Bendeniz bu noktai nazardan bu işin 
üzerinde durulması lâzımolduğu kanaatindeyim. 

Muhterem Şemsettin Günaltay Hükümetin
den bu gençlerin sefaletine nihayet vermek için 
icabederı tedbirin alınmasını bilhassa rica ede
rim-

Paramızın yedi Eylül kararnamesiyle yüzde 
düve düşmesi memleketimizin iktisadiyatı üzeri
ne v<> hayat pahalılığı üzerine müthiş tesiri ma-
1 umdur. flele gümrüğe o vakit yapılan yüzde 
yüz elli zamla beraber yüzde iki yüz zam yapıl
mıştı r. Bugünkü hayat pa hal ılığının menşei bu
dur. Hükümetten istirham ederim, bu para işi 
ne de ehemmiyet versin ve behemehal bunu ta
mir etsin: Bu veçhile hayat pahalılığına karşı 
büyük bir tedbir olacağına kanaatim vardır. 

Şükranla' hu/urunuzda tebarüz ettirmek iste
diğim bir nokta da; Ticaret ve Ekonomi Bakan
lığı tarafından on dört vilâyet merkezinde açıları 
perakende yerli mallar pazarlarıdır. Hakikaten 
Ticaret ve Elkonomi Bakanlığı çok isabetli bil
iş yaptı. Devletin bugün fedakârlıkla sattığı 
malları doğrudan doğruya halkın eline yetiştir
mekle hayırlı bir is yapmıştır. Bunu da huzuru
nuzda takdirle ve sitayişle tebarüz ettirdikten 
sonra bu kararın bütün vilâyet merkezlerimize 
teşmilini hükümetten bilhassa rica ederim. 

Bütçede Şark illerimizin kalkınması için ay
rılan on milyon lira. her ne kadar mevcut ihti
yaca cevap verecek mahiyette değilse de fakat 

bu hususta ilk adımı attığından dolayı Şemsct 
tin Günaltay Hükümetine huzurunuzda şükran
larımı arz%dcr, gelecek sene bu miktarın iki mi
line iblâğım rica ederim. 

Devlet hizmetinde ve Devlet bankalarında 
••alışıp maaş alan hanımlardan da yol parasının 
alınması lüzumuna, kaniim. Bu suretle her sen-
yarını milyon lira tutacak olan bu para ile iki 
vilâyetin arasındaki şose yolunu yapmış oluruz. 
Bunun gelecek yol kanununda nazarı itibar;! 
almasını Hükümetten rica ederim. 

Diğer vekâlet bütçeleri geldiği vakit konuş
mak hakkımı muhafaza etmek şart iyi e şimdilik 
sözlerime nihayet veriyorum. 

ALÎ RİZA ESEN (Siird) — Sayın arkadaş 
lar; muhalif arkadaşlarımın burada serdettikleri 
bâzı düşünceler ve mütalâalar nazarı dikkatimi 
celbetti. Huzurunuza bunu açıklamak için çıkmış 
bulunuyorum. 

tBRAHÎM ARVAS (Van) - O n u Maliye Ba 
kanı cevaplasın. 

ALÎ RIZA ESEN (Siirt) — Ben bir partici 
olmak sıfatiyle cevabını vereceğim. 

Arkadaşlar; muhalif dört arkadaş hayat pa
halılığının esbap ve avamili hakkında burada 
söz söylediler ve dediler ki; Halk Partisi, Halk 
Partisi Hükümeti buna çare bulamadı ve haya
tı ucuzlatamadı. Buna emin olsunlar ki, hayat 
pahalılığını ucuzlatmanın imkânı yoktur ve 
mümkün değildir. Hiçbir vakit Saka Hükümet
leri ve onu istihlâf eden Şemsettin Günaltay Hü
kümeti zaten beyannamesinde de böyle bir söz 
vermiş değildir. Esasen dünyadaki hükümetler
de de buna bir çare bulamamışlardır. Hattâ 
Fransadaki Sosyalist Partinin lideri olan Blum 
başa geçtiği vakit de fiyatları % 5 kuruş indir
mek istedi. Fakat sonunda yine bir netice alına
madı. Herşey ucuz ve fazla istihsale dayanır. 
İstihsal ne kadar fazla ve maliyet ne kadar ucuz 
olursa alma kabiliyeti o kadar kolay olur. Ama 
bunun yanında bir de paranın satın alma kabili
yetini de artırmak lâzımdır. Bunu yapabildiği
miz anda iştira kabiliyetini yükseltmiş oluruz. 

Şimdi bunda muvaffak olan devletlerden 
bahsettiler. Bugün İsviçre'de hayat pahalılığı 
ucuzlamamış ve geçimi kolaylaştıramamışttr. 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — Bravo, yep yeni 
bir nazariye. 

ALI RIZA ESEN (Devamla) — Oraya ha
riçten birisi gittiği zaman onun için hayat, psr 
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halı değüdir. İtalya'ya, Fransa'ya hariçten bi
risi gittiği zaman onun için hayat pahalı değil
dir, fakat dâhildeki halk için pahalıdır. Bu da 
paranın kıymetinden neşet etmektedir, bunları 
izah etmeye çalışacağım. 

Bunlar iktisat kaideleridir, pahalılığı ucuz
latmak için çok çalışmak lâzımdır. Hükümetlerin 
ve 18 milyon halkın hepsinin birden çalışması lâ
zımdır. Bu çalışma bizde çok geridir. Bunu yap
mak bizim sağcı ve solcu arkadaşların gittikleri 
yerlerde (Alkışlar gürültüler bravo sesleri, gü
lüşmeler.) 

Aynı zamanda siyasi mülâhazaları beyan et
meden evvel halkı asıl bu noktada tenvir etme
leri lâzımdır. Demokrasi idaresi böyle yürüye
cektir. 

İkinci mesele tasarruf meselesidir. Üçüncü 
mesele istihlâki tahdit meselesidir, ithalâtı tah
dit meselesidir. Bunları yaptığımız anda hayat 
ucuzlıyacaktır. 

Arkadaşlar paranın düşkünlüğünden bahset
tiler. Emin olun beyefendiler, arkadaşlar, bizim 
para denildiği kadar düşük değildir. Çünkü C. 
H. P. Hükümetleri bu memleket için hayırlı ha
reketler görmüştür. 1945 yılında 236 ton altın 
biriktirmiştir. Vaktaki harb nihayet bulmuş bun
ları sarfetmiye başlamıştır. Kısa birşey okuya
cağım; bundan da göreceksiniz ki (Gürültüler 
bravo sesleri.) Burada bu hakikati göreceksiniz. 
Burada söylersem arkadaşlar ümit ederim ki bir 
ferahlığa girer. Altın, bütün kâğıdın matrahı
dır. 31 gram, küsuru da var, bir ons tâbir eder
ler, bu 36 franktır. Bu, New - York'ta Kasım 
ayında 48 - 49 dur - bir ons 42 dolardır, - Ocak 
ayında 43 tür. Kanada'da 43 - 44 tür; Zürih'te 
42 - 43; Lizbon'da 45-46; Stokholm'de 45 - 46; 
Tancada 5 6 - 5 3 ; İstanbul'da 56 - 53; bu, üç 
dört aylıktır. Paris'te 56 - 53, bizden aşağı; Ber
lin'de 63-80; Buenos Aires'te 67-44; Peru'da 
7 0 - 5 1 ; Kahire'de 7 1 - 6 2 ; Atina'da 7 2 - 7 3 ; 
Bükreş'te 72 - 82; Bombay'da 88 - 82 Hindistan'
da 89 - 83 tür-

Demekki dünya devletleri arasında vasatta 
bulunuyoruz. Esefle şöyliyeyim arkadaşlar, bu, 
siyasi particilikten başka birşey değildir. Bun
lar herkes tarafından bilinir ve bilinen şeylerdir. 

Şimdi muhalif arkadaşlar dediler ki, 46 ve 
47 seneleri bütçe tebafoterinden yapılan sakat
lıklardan dolayı mütaakıp senelere fazla intikal 
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I yapıldı. Dünyanın her tarafında yapılan bütçe 
| tahminatı az veya çok bir fark gösterir. Bu 
i anormal bir vaziyet değildir. Normal bir vazi

yette her Hükümet tarafından yapılan tahmin
lerde noksanlık veya çokluk olabilir. 1947 ve 
1948 seneleri Amerika'dan yüz milyonluk bir 
teçhizatı askeriye gönderilmiştir. Bunlar ne va
kit gönderilecek, nasıl teslim alınacak, ne kadar 
masraf olacak, teşkilâtı ne olacak? Bunu evvel
den tâyin etmek imkânsızdır. Bu imkânsızlığa 
binaen yapılan tahminde de noksanlık vardır. 
1947 senesinde vâki olan münakale meselesinin 
15 milyonu askeriyeye aittir. 30 milyonu muh
telif bakanlıkların tasarrufunda vâki olan ve 
ihtiyatı karşılıyan bir paradır. Bunu mükerre-
ren söylemekte mâna yoktur. Samimiyetsizlik 
buradadır. Adnan Menderes de pekâlâ bilir. 
(Sağdan daha öğrenememiş sesleri, gülüşmeler) 
her sene bunu tekrar etmekte mâna yoktur. De
mokrasi hayatı böyle yürümez. Demokrasi bir
birine emniyetle olur. 

Arkadaşlar, zabıta, asayiş ve diğer işlerde 
memur fazlalığından bahsedildi. 19 sene evveli
ne nazaran bugün 170 bin memur fazla olmuş. 
Lâkin nerelerde bulunuyor, bunlar, bunu da dü
şünmek lâzımdır. Arkadaşlar biz modern bir 
Devlet kurduk, modern Devlet millî hudutları
mız dahilindeki emniyeti, asayişi ve istikrarı te
min edecektir. Bütün malımızla, canımızla, em
niyette olarak her istediğimiz yere kadar gide-
biliyoruz. Bunu bu müddet içinde yaptık. Bun
ları yapmak için tabiî masraf da yapmak zaru
ridir. Zaten bunun çoğu jandarmadır. Jandar
ma masrafı arttı, emniyet teşkilâtı arttı. Bilir
siniz 19 sene evvel Türkiye'nin her tarafına ad
lî cihazımız yayılmış mı idif 19 senedenberi ad
lî cihazımız, Türkiye'nin her tarafına yayılmış-

I tır. Her kazada bir adlî teşkilât vardır. Bu da 
en az 300 hâkim eder. Devlet İktisadi Teşekkül
leri; bu memlekette yepyeni bir teşekkül olarak 
vücut bulmuştur. Bu 32 müessesedir. Bu müesse
selerin bu memlekete olan faydalarını anlamak 
için yüksek murakabenin raporlarını iyice göz-

I den geçirmek lâzımdır. Hakikaten memlekete 
I müfit mi olmuş, yoksa zararlı mı olmuş ancak 
I o zaman anlaşılır. Ona göre bir kanaat sahibi 
I olursunuz. 
I Orman işleri: Ormanlar bu memlekete va-
I ridat getirsin dediler. Bunlar varidat getirecek 
l haMen çıkmıştır. Bunların heyeti umumiyesini 
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siyasi ve politik şekilden çıkarmak iktiza eder. i 
Bugün memlekette yirmi senelik orman yan
mıştır. Bunu halka sevdirmek lâzımdır. Yoksa 
emin olunuz, bu memleketin Afrika çöllerine j 
dönmesi muhakkaktır. Bunu halka iyice aşı- I 
lamak icabeder. Bunun üzerinde titiz durulması 
lâzımdır. Bu her birinize ayrı ayrı düşen vazi- i 
fedir. Hepimiz buna yardım etmekle mükellefiz. 
Bu memleketin ikbali halkın sıhhati, ziraat ve | 
ormancılığın vücudu ile kabildir. Bu orman
cılık meselesi gayet mühimdir. | 

Arkadaşlar; Hakkı Gedik arkadaşımız Meclis ] 
binasından bahsettiler. Meclis binasını mükerre- I 
ren söylediler. Beş milyon Ura! azdır, insaf edin. 
Bu senede verilen beş milyon liradır. Bunu Ata
türk hazırlamıştır, o zamanda kurulmuştur. | 
Şurasını söylemek isterim ki, bu bina bize dar 
geliyor. Modern ve demokratik hayat kurmak 
için ikinci bir Meclis binasma lüzum vardır. Hali 
hâzırda dört parti vardır. Her birine birer oda 
vereceğz, beşinci bir parti gelirse aşağıdaki oda
da mı oturtacağız bunları? Bunları düşünmek \ 
lâzım değl mi? Bu hakikatleri anlamak için in- I 
sanın kafasının biraz işlemesi lâzımdır. (Alkış-
lar, gülüşmeler). 

Maruzatım bundan ibarettir. (Sağdan ve sol
dan alkışlar). j 

HAMDÎ ŞARLAN (Ordu) — Sayın arka)- j 
daşlar, Bütçenin iki ay teehhürle gelmesine âmil •! 
olan sebeplerden birisi de çok cazip olan ve her- j 
keşi ilgilendiren muvafık ve muhalif arkadaşlar i 
tarafından ileriye sürülen tasarruf iddiası idi. , 
Hiç şüphesiz arkadaşların ciddî ve samimî olarak \ 
ileri attıkları bu tasarruf iddiasının ne mahiyet, • 
ne netice alacağını, alâkalı arkadaşların yanında ı 
bütçeye rey verecek bir arkadaşınız sıfatiyle ben j 
de şahsan takip ediyorum. Komisyon müzake- j 
relerini takip ettim ve yine hiç şüphesiz ciddî ve ; 
samimî olarak Bütçe Komisyonunda iş üzerinde j 
incelemeler, tetkikler yapılırken iddiayı ortaya; j 
atan arkadaşlarımıza karşı müdafi vaziyetinde ; 
olan Hükümet de ciddî ve samimî olarak tasar- \ 
ruf iddiası üzerinde ne tarzda hareket etmek 
ieabettiğini derpiş ederek, Yüksek Komisyon hu- ' 
zurunda müdafaasını yapıyordu. Hepiniz bilir- j 
siniz; Komisyonun bu husustaki mesaisi diğer se- ' 
nelere nazaran ayrı bir komisyon teşkili sure- | 
tiyle daha esaslı bir şekilde yapılmış ve nitekim, 
az da olsa; şayanı şükran olan bir miktar da ta- ! 

sarruf yapılmıştır i 

. im) o • t 
Bir varidat kanunu dolayısiyle mev

kiini terkeden sabık Hükümeti istihlâf 
eden Hükümet de bu tasarrufu sağla
mak yolunda bütçe Ödeneklerinden ten
zilât yapmak suretiyle tasarrufa ancak çare 
bulabilmiştir. Bendeniz, müzakerelere başlandığı 
zaman, tasarruf iddialarını ileriye atan muhalif 
ve muvafık arkadaşların, Yüksek Kamutay huzu
runda ne gibi esaslaradan bahsedeceklerini me
rak ediyordum. Kendilerini dinledim ve dinledik
ten sonra birkaç dakikanızı almak üzere sizi ra
hatsız etmiş oluyorum. 

Arkadaşlarım, yine tasarruf vadisinde, Büt
çe, Kanununa rey verecek olan bu âciz arkadaşı
nızı, bendenizi, tatmin edecek şekilde esaslı bir 
şeyler söyliyemediler. Meselâ halkevlerine yardı
mı kaldıralım dediler, Beden Terbiyesinden 
tenzilât dediler, otomobilden tenzilât dediler... 
Şimdi vehleiulâda bunların tutarının neden iba
ret olacağını rakamla ifadeye muktedir değilim. 
ama, eğer bu zamana kadar Bütçe Komisyonu
nun mesasini geri bırakan âmiller bunlardan iba
ret ise, tasarruf iddiaları, bendenizce, pek kıy
met ifade etmez. 

ABİDİN POTUOĞLU (Eskişehir) — Okur
san neler olduğunu görürsün. 

HAMDİ ŞARLAN (Devamla) — Arkadaşlar, 
halk memleketin kalkınması için birçok metalipte 
bulunuyor. Onların hislerine tercüman olarak biz 
de o metalibi tekrarlıyoruz. 

Bölümlere geçildiği zaman, Yüksek huzuru
nuzda, muvafık muhalif arkadaşlar da birçok me
talipte bulunacaklardır. Bu metalibi scağlamak 
yolunda Hükümetin elinde, hiç şüphesiz varidat 
kaynaklan mevcut olmalıdır. Halk ve Milletve
killeri yeni vergi ihdasını istemedikleri gibi, Hü
kümet de müetennindir. Halkın ihtiyaçlarını kar
şılamak için çare bulmak lâzımdır. Bunun tecrü
besini yapan Sayın Hasan Saka Hükümeti de, 
Kazanç Vergisi üzerinde Yüksek Kamutayda 
vâki olan tezahür sebebiyle çekilmeye mecbur ol
muştur. Bunu da biliyoruz. Şu halde tasarruf id
diası karşısında Devlet Bütçesini üç bölüme ayı
rırsak, birisi, kadrolara mütalliktir. Ve bunların 
tenzili lâzım geldiğini par prensip kabul etmiş 
olsak dahi, uzun bir zamana mütevakkif olduğunu 
memur statüsü olduğunu şu olduğunu, bu oldu
ğunu akleu ve mantıkan kabul etmek mecburiye
tindeyiz. 
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Bunun yanı başında .Millî Savunmaya muta- I 

allik işler gelir ki, bunun üzerinde ufacık bir in
dirme dalıi hatırlınızdan geçmediği gibi, gücümüz 
yettiği takdirde daha fazla fedakârlık yapmak 
zorunda olduğumuzu izaha lüzum görmem. 

Ancak üçüncü kısım, elimizde, memleketimi
zin inkişâfına yardm edecek bâzı hamlelerin ta
hakkuku yolunda tahsis edilmiş paralara inhisar 
etmektedir. Saym Menderes beyanlarında, bu 
gibi hizmetlerin, iktisadi uçuruma gidilmekte 
olması münasebetiyle, âtiye talikinin zaruri ol
duğunu ifade ettiler. İşte mâruzâtta bulunmak-
lığımm sebeplerinden birisi de budur. İktisa
di çöküntü münasebetiyle hizmetlerin âtiye 
talikmda zaruret vardır, buyurdular. Arkadaş
lar; o halde mesuliyet mevkiinde bulunan Hükü
met sadece memurlarına maaş vermek ve bir de 
orduyu beslemek üzere bir bütçe tanzim edip 
hu seneyi bu şekilde geçirmesi lâzımgelir. Hal
buki harbe girip çıkmış milletler, harb yılla
rında kaybettiklerini telâfiye çalışırken, biz 
dünya siyasetinin üzerimizde yaptığı tesirler
den mahrumiyetlerden kurtularak, hiç olmazsa 
biraz yola, biraz ziraate, biraz sıhhate, biraz 
eğitim işlerimize kaderimizce, iktidarımızca 
tahsis ettiğimiz şeylerden fedakârlık yapmak ve 
bunu propaganda şeklinde gösterip, işin içinden 
çıkmak gibi bir neticeyi, bendeniz C. H. Parti
sinin mensubu olmak itibariyle kabul edemem, 
kendi partimi temsil eden Hükümetin böyle 
bir yola gitmesi, iktidara muhalif partiden 
birisi dahi olsam, her iki takdirde de, böyle 
bir dâvanın tahakkuku karşısında hiçbir za
man vicdanen rey vermekte asla müsamaha ede
mem ve reyimi kullanamam. Binaenaleyh; Hü
kümeti, bütçesinde, raporda da belirtmiş oldu
ğu veçhile, memleketin inkişafı için birtakım 
işlere tahsis ettiği masraflar için, «İktisat et
miyor» diye ittiham etmelerini ve onu «İktisadi 
çöküntü» diye tavsif etmelerini ben doğru 
görmüyorum. Bendeniz iktisatçı değilim. Mem
lekette iktisadi çöküntü var mıdır; yok mudur? 
İktisadi çöküntüyü mesuliyet makamına gelen 
Hükümetin idrak edip etmediğini tahmin et
mekte kendimde biraz tereddüt gösteriyor ve 
böyle bir hali biraz vahim diye telâkki ediyo
rum. 

Kendi iddialarında nasıl samimî iseler, Hü
kümet ve Bütçe Komisyonunun da aynı sami
miyeti taşıdığına şüphe yoktur. Bu işin direksiyo-
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nunu elinde tutan. Meclisin hattı hareketi, reali
teler karşısında varacağı netice, bu muaraza, bu 
mücadele ve münakaşalardan sonra işin haki
katini bulup ona göre bir istikamet verdirmek
ten ibarettir. Yoksa böyle iktisadi bir çöküntü 
vahimesine kapılarak elimizdeki bütçeleri âtiye 
talik edip memleketin inkişafından vazgeçmek 

gibi bir noktaya varmayı bendeniz doğru bul
madım. 

Bu noktaları tebarüz ettirmek için Yüksek 
Huzurunuza çıkmış ve sizleri rahatsız etmiş bu
lunuyorum. 

BAŞKAN — Akif Eyidoğan. 
AKİF EYİDOĞAN (Kara) — 1949 Bütçesi

ni bir aile kendi evinin işini görüşür gibi konuş
maktayız. Bundan iftihar duyuyorum, karşıki 
kapının komşusu gibi, dışarı gitmiş gelin gibi, 
övey evlât gibi değil aynı ailenin öz evlâtları 
gibi konuşuyoruz. 

Şemsettin Günaltay Kabinesinin sunduğu 
bütçe daha evvelkilerine nazaran, herhalde daha 
ileri bir tekâmül safhası arzediyor ki, muhalefet
ten gelen tenkitler de nispeten yumuşak olmuş
tur. Daha doğrusu esldsine nazaran çok daha 
az kusur bulmuş, bulabilmiş olduklarını görüyo
ruz. Elbette Devletin bütçesi açıkken muhale
fetin ağzı açılmasın, böyle şey olmaz. Yalnız 
bu arada pek edip, lebip, vatansever, milletper-
ver arkadaşım Hakkı Gedik Doğu illerinin kal
kınmasına ait tahsisata ilişirken biraz çerçeve 
haricinde, biraz nişangâhsrz, Doğu illerinin ih
tiyaçlarına şimdiye kadar hiç el atılmamıştır yo
lunda bir ifadede bulundular. 

Arkadaşlar; Doğu illeri 25 Cumhuriyet yılın
da muhakkak ki, cenneti âlâya çevrilmiş değil
dir. Fakat dünyadaki, görebildiğimiz söylenebi-
len, denebilen cennetlerin çoğundan benim Kars 
vilâyetim çok daha âlâ bir cennettir. 

Arkadaşlar, 25 Cumhuriyet yılında, bilhas
sa son yıllarda Doğu illerine yalnız elimizi değil, 
bir kere üç yoldan demiryollarımızı uzatmışız ve 
daha da uzatmaktayız. Diğer taraftan seneler
den beri o illerde bütün bir memleket gençliği, 
mühendisleri, öğretmenleri, doktorları, eczacı, 
dişçi, hastabakıcı kadınlı erkekli bir memleket 
gençliği oranın genç nesillerini, çocuklarını ye
tiştirmek için, hastalarını tedavi etmek için açı
lan müesseselerde çalışmaktadırlar. Yalnız Kars 
ilinde bir lise, 4 tane ortaokul açılmıştır. 9 kaza-
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nın dördünde açılmış, beşincisinde de açılmak I 
üzeredir. Bir erkek, bir kız sanat okulu ve 460 
köy okulu açılmıştır. Merkez hastanesi inşaatı 
yeni bitti. Kasabaların, merkezin, kazaların içme 
sularına, elektriklerine, yollarına bir hayli him
met edilmiş, Hükümet konakları yaptırılmıştır. 
Bunların hepsi geçen yıllarda olan himmetlerdir. 
Fakat daha pek çok da muhakkak yapılması lâ-
zımgelen işler vardır. İhtiyaçlar büyüktür. Doğu 
tahsisatından yine yardım isteriz. Bu noktayı 
hatır nişanı âlileri olmak üzere muhterem ar
kadaşıma arzetmek isterim. 

İBRAHİM ARVAS (Yan) — Bravo, iştirak 
ederiz. ] 

AKİF EYİDOĞAN (Devamla) — Arkadaş-
larım bütçe denince çok rakamlardan ve pek çok 1 
paradan bahsedildi. Bendeniz müsaade ederse
niz hayatımda aile bütçesi, köy bütçesi, belediye 
bütçesi, vilâyet bütçesi diye yirmi sene yüzlerce 
bütçenin tahlilini, tenkidini, kontrolünü, tasdi
kini yapmış arkadaşınız olarak - bu para işinden 
bilhassa rakamlardan zaten bu oturumda da çok 
konuşuldu, gına gelmiştir, fakat bâzı kelime
lerden, o kıymetlerin muvazenesinden bahsetme
ye de ihtiyaç vardır. 

Zannolunur ki, bütçyi Maliye Bakanı hazır
lar 16 kişilik bir Hükümet, Kabine yapar, Bütçe 
Komisyonu üstünde birkaç ay çalışır, bütçeyi 
çıkarır. 

Arkadaşlar; bütçeyi bütün bir millet alnının 
teri ile, kafası ile ve bütün bir tabiat «ebru bâdü 
mehü hurşidü felek...» hep beraber bütçeyi ya-
par"iz. (Bravo sesleri). Onun için aile hayatuıda, 
köy hayatında en küçük ölçüde bir bütçe an
layışından başlıyarak, şunu arzedebilirim ki, 
bütçemizi yaparken birinci tasamız, dünün bize 
yüklediği külfetlerden ceste ceste sıyrılmaktır 
Tabiî yine parayı düşünen arkadaşlar, eski dü
yunu umumiye bakayasından sıyrılmakta oldu 
ğıımuzun farkında olduklarını da şimdi derha-
tır ederler. Halbuki dünün külfeti olarak tra
hom sıtma, firengi mücadelesi; ağır bir vazife 
şeklinde, ciddî bir yük, millî bir külfettir. Fa
kat bunlarla uğraşmamız gerektir. Buna muka
bil mazinin bize bırakmış olduğu, vârisleri oldu
ğumuz birçok nimetler de vardır. Bunlardan da 
hakkiyle istifade etmemin gerektir. Bütçesi ge
lince münakaşa edeceğiz. Bu da kütüphaneler, 
müzeler âbidat bugüne kadar korunmuş tabiat 
levhaları ve saire... Turizm yolunda bu kaynak- j 
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lardan da hakkiyle istifade etmemiz icap eder. 

İkincisi; bugünün imkânları dâhilinde, bu
günün vasıtalariyle, bugünün işini yarına bırak
mamak şar tiyle çalışmamız gerekir ki bu esası 
bütçenin kavraması iktiza eder, Diğer taraftan 
hepsinden daha mühimini, yarının Türk heyeti 
içtinıaiyesini, kendi evine, kendi işine, iş yerine. 
is vasıtalarına ve kendi istihsal hayatına müsta
kildi sahip ailelerden mürekkep olan Türk Hey
eti içtinıaiyesini, yarının mesut, müreffeh Türk 
neslini hazırlamak vazifesi de bize düşer. Bu du 
birinci derecede bütçe anlayışı içinde düşünece
ğimiz noktadır. Âtiyi sağlamak, âtiyi besliyc-
eek olan tedbirlere tevessül etmek gerekir.' Sin
di bütçe rakamlarının ötesinde bendenizin as.! 
kıymet verdiğim iki unsur vardır. Birisi insan 
unsuru, diğeri de zaman unsurudur. Acaba bun 
lan nasıl tasarruf ediyoruz. İnsan denince Hü
kümetin nüfus politikası üzerindeki görüşünü, 
anlayışını, travaymı anlamamız lâzımdır. Büt
çeleri, fasılları gelince yine peyderpey temas 
imkânını buluruz belki. Malûmuihsanınız bk 
beş senede bir nüfus sayımı yaparız ve gayet 
ilmî bir istatistik tutarız.. Beş seneden beş sene
ye de artışımızı ilmî olarak tesbit edebiliriz. 
Amma bu iki muayyen sayını tarihi arasında 
artış tempomuz yükseliyor mu, yükselmiyor mu 
tevakkuf mu ediyor ne oluyor nüfus hareketlerini 
ilmî şekilde takip etmemekteyiz, edemiyoruz. 

Arkadaşlar, 22 seneden beri istatik şekilde
ki istatistikleri yapıyoruz da dinamik istatistik
leri yapmaya acaba neden kudretimiz yetmiyor? 
Bunun sebeplerinin araştırılmasını ve buna bir 
çare bulunmasını bilhassa rica edeceğim. Çünkü 
muhtelif yerlerde nüfus hareketlerine dair da
ğınık dağınık rakamlara rastlıyoruz. Hamdol-
sun ben Kars İlinden memnunum. Nüfus artı
yor 1939 yılında 310 bin olarak bildiğim Kars'
ın nüfusu 9 sene içersinde 380 bine çıkmıştır. 
Artış nispeti % 25 e yakındır. Bu 927 ilk sayı
mı ile 935 ikinci sayımı arasındaki artış tem
posuna yakın ve uygun bir örnektir. Fakat nü
fus hareketleri bakımından şehir şehir, kasaba 
kasaba, endişeli rakamlara da muttali oluyoruz. 
Ve bunların sahihini veren bir Hükümet dairesi 
de yoktur. Yani doğum ve ölüm nispetleri üze
rinde bâzı endişeli rakamlar alıyoruz, bunun ya 
teyit veya tekzip edilmesi, herhalde aydınlatma
mız lâzımdır. Meselâ İstanbul şehri içersinde 7 ev-

, lenmeye karşı bir boşanma isabet etmesi ağır 
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bir endeksiydi, düşündürücü bir endikasyon-
dur. Ama bu nispet doğru mudur? Boşanmaları 
mahkeme kayıtlarından anlıyoruz, fakat evlen
melerin miktarı hakikisinin ne olduğunu acaba 
nasıl tesbit edeceğiz? 

Arkadaşlar, nüfus politikamızın şümul su
ltasında memleketteki iç iskân meselesi birinci 
derecede yer alacak önemdedir. Toprak Kanunu 
üzerinde çalıştık, çıkardık. Tarım Bakanlığı 
Toprak Umum Müdürlüğü ile İskânın birleşti
rilmesi etrafında j'eni tekliflerle gelecektir. 
Umarım ki, Hükümet yakın zamanda bunu da 
tertiplemeye imkân bulacaktır. 

Geçim zorluğu ile mücadele keyfiyeti hiçbir 
Hükümetin üzerinden el çekemiyeceği bir bahis
tir. Arkadaşlar, meseleyi gözümüzde büyütme
meliyiz. Hudutlarımızın dışındaki şartların içe
riye tesirine ait izah edilen sebepleri olduğu gi
bi haydi kabul edelim. Fakat memleketin büyük 
nüfuslu şehirlerinde ciddî bir belediye kontrolü 
mevcut olduğu iddiasını verifiye etmek müşkül
dür. Otomobillerin taksimetrelerine varıneiya 
kadar ciddî bir kontrol mevcut olmadığı arka
daşların da müşahadeleri ile pek kolay anlaşı
lır. istanbul civarında domates yetiştirenlerden 
birisiyle görüştüm. Hiçbir vakit, iki seneden be
ri, kilosu altı kuruşun üstünde domates satma
dım, dedi. Perakende olarak müstehlike hiçbir 
vakit 25 kuruştan daha ucuza domates de satıl-
mamıştır. 

Şimdi, buğdayın üzerine müstahsıldan alman 
fij'atla müstehlike verilen fiyat, arasında bir 
yaklaştırmaya müessir olan Hükümet diğer gı
da maddelerinde, fazla birşey .değil, normal 
belediye kanunlarının gösterdiği şartlarla mües
sir olamaz mı? 

Arkadaşlar, İstanbul'un, yalnız İstanbul'un 
idaresi üzerinde ciddî bir tiıyajla Hükümetin 
meşgul olması, şahsan iddia edebilirim ki, İstan
bul hayatında;% 10 a kadar ve bütün memlekete 
de şâmil olmak üzere % 10 a kadar bir ucuzluk, 
bir geçim ferahlığı sağlıyabilir, kanatindeyim. 

Muhterem arkadaşlar üç senedenberi Bütçe 
münasebetiyle yüksek huzurunuza çıkar, tek he
celi altı kelimeden bahsederdim. Bunların birisi 
yol, birisi su, birisi de nur, elektrik. Bugün 
bunlardan bahsetmiyeceğim. Çünkü Hükümet 
bu yola girmiştir. Diğer üç meselemiz olarak da 
köy, ev, iş mefhumları üzerinde tevakkufa ihti
yacımız vardır. .. . . 
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| Yani Doğu kalkınmasına Hükümet 10 milyon 

verdiği gibi, keşke senede beş, on milyon lira da 
köy idarelerinin mahallî mahiyette müşterek ih
tiyaçları için bir fon ayırıp vermeye çare bul
sa. Keski belediye gelirlerinde olduğu gibi, mev-
cut 33 bin muhtarlığımızdan hiç olmazsa, beş, 

ı altı bini üzerinde böyle bir fonla kısa bir za
manda içme ve sulama sularına, iğne ile kuyu 
kazar gibi, mesken şartlarının ıslâhına, ufak te
fek bataklıkların kurutulmasına imkân bulabii-
sek. Şüphesiz 25 yıllık Cumhuriyet yıllarında 
köylünün refahı, kalkınması için gerek vergi, 
gerek kredi, gerek teknik ve okutma bakımından 
birçok mesai sarfedilmiştir. Fakat bir köy vah
deti olarak, birkaç bin köyü ele alıp da beledi
yelerde az çok gördüğümüz inkişaf gibi ve ona 
paralel bir gelişmeyi hazırlıyacak imkânlara he
nüz yanaşamamış bulunuyoruz. 

Ev bahsinde geçen yıl kabul ettiğimiz ka
nunlarla ucuz ev inşaatı teminine bir yol tçıb 

I mış ve başlanmıştı. Fakat evlere arsa temini 
I keyfiyeti hâlâ, hâlâ sağda solda sürüklenmektedir. 

Bilhassa İstanbul'da dünkü Akşam gazetesinde 
j görmüştüm; bir fıkrası büsbütün hayretimi mu

cip oldu. Yani belediye, idarei hususiye, evkaf 
arsalarını belediyeye devredeeekmiş, belediye 
bunları müzayede ile sataeakmış hasılatı ile de 
bir fon tesis edecekmiş, bu fonla da hususi şa
hıslar elindeki arsaları istimlâk edeceklermiş 
(yapar mı yapar sesleri) 

j Bilmiyorum, teyide muhtaçtır, tahkika muh
taçtır. Fakat eğer böyle yazıldığı gibi ise haki-

i katen şayanı hayrettir. 
İş bahsinde, gençlerin, yeniden yetişecek olan

ların ve kâh il nesilden şayanı istifade mühim bir 
kısmının, Devlet Bütçesine dâhil, yahut âmme 

j hizmetleri bütçelerine bağlı ayhkç-ılık şeklinden 
! behemehal kurtarılmasını isterim. 

Recep Peker kabinesinin programında « Milli 
zekâyı islemek» diye bir tâbir vardı. Zannede
rim ki o kabineye dâhil olan Say m lîeşat Şem
settin Sirer Millî Eğitim Bakanı olarak bu mil!i 
zekâyı işlemek kaziyesinin • başlıca elamanı ola
rak bulunuyordu. Kendileri şimdi Çalışma Ba-

I kanıdırlar. Hakikaten vatandaşa yeni hünerleri 
r üs unla kazandırmak ve onları yeni iş ve istihsal 

ı sahalarına sevk etmekte lüzum ve fayda vardır. 
Hattâ memur kısmının hattâ şu veya bu sıfat 
ve sanatta gördüğümüz kimselerin ikinci bir 

1 hüner iktisap etmelerinde memleketin istikbali 
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için çok büyük menfaat vardır. Şimdi arkadaş
lar, saman unsuru bahsine gelince; birkaç nok
taya dikkatinizi eelbedeceğim; bir kaziyei bir 
devletin cihazı tefekkürüne ve cihazı teşebbüsü
ne sindirmek hayli zamana mütevakkıf bir me
seledir. Yirmi yıl önce vali iken 1928 de teklil' 
ettiğim Zonguldak'taki büyük enerji santralı işi 
1948 de ancak tahakkuk edebilmiştir. Karadeniz 
Ereğli'sine yedi kilometre mesafede bütün malze
mesi mevcut bir çimento fabrikası yapılmasını 
teklif ettim. Şimdi Karadeniz Ereğli'sinin limam 
İstanbul'dan gelen çimentolarla yapılmaktadır. 
Ve bitmiştir. Fakat Ereğli çimento fabrikası 
yapılmamıştır. Ne kadar geç kalınmış olsa gen-) 
de erkendir. Eğer tetkik edilir ya hususi serma
ye veya devlet sermayesinden buna tevessül 
edilebilirse Karadeniz'de yapacağımız diğer li
manlara behemehal yani Sivas çimentosundan 
daha ucuza çimento maletmek kabildir. 

Arkadaşlar, zamanı yiyen, zaman israfına se
bep olan bir devlet cihazı içinde en mühim un
sur bürokrasidir. Maalesef bizde hakiki mâııa-
siyle büro olmadığı halde bürokrasi vardır. Ha
lef selefin işini takibetmezse ona sebep bürokra
sidir. Hükümetin bürokrasiyi yenmek vadisinde 
muvaffak olacağına inanıyorum. 

Aziz arkadaşlarım, bendenizin yine, sözleri
min başında da arzettiğim gibi. bütçe münase
betiyle, bütçenin heyeti umumiyesi üzerinde ko
nuşurken paradan ve para rakkamlar nidan bah-
setmiyeceğim dedim. Fakat gerek bu senenin ge
rekse ileriki bütçelerin unsuru alisi olan insan 
kıymeti üzerinde ve zaman kıymeti üzerinde 
tasarruf hususunda bilhassa dikkatli olmalarını 
son derecede rica ederim. Vazifeye iyi hazırlan
mamış insan ister bütçe bakımından ister para 
bakımından ister zamanca hangi hizmetin ba
sma koyarsanız koyunuz en büyük israfı teşkil 
eder. Onun için en küçük hizmetten en büyüğü
ne kadar Sayın Cuhurbaşkanımızın ilk Cumhur
başkanı seçildiği günkü ııutuklarmda söylediği 
gibi «Millet hizmetlerini hakiki erbabına vermek-* 
insan kıymetinde en hakiki tasarrufun yoludur. 
15unda da Sayın Günaltay'ın muvaffak olacağı-

Bilhassa vali-
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na şüphe etmiyorum. 

İBRAHİM ARVAS (Van) 
ler için. 

BAŞKAN — Arkadaşlar sekiz dakika kalmış
tır. Cemil Alevli arkadaşımız sekiz dakikada bi
tirecekler mi ] 

CEMİL ALEVLİ (Gazianteb) — Daha az 
söylerim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
CEMİL ALEVLİ (Gazianteb) Efen

dim, bendeniz bir tek noktanın tavzihi için söz 
alını? bulunuyorum. O da şudur; Millet Partisi 
adına konuşan sayın Suphi Batur arkadaşımız. 
iktisadi, işlerin iyi yürütülmediğini tebarüz etti
rirken misal olarak dediler ki, Hükümet köy
lüden bir kilo pamuğu 1,5-2 liraya satın alıyor 
ve bunu iplik yaptıktan sonra 22 liraya satıyor. 

Buna benzer, bir şeyi de bugün Ankara'da 
çıkan biı gazetenin baş makalesinde okudum. 
O makale de aynı şeye temas ediyor ve diyor-
ki; Hükümet köylüden pamuğun kilosunu 1,5-2 
liraya alıyor, iplik imal ettikten sonra onu 22 
liraya satıyor, diyor. Başka memleketlerde di
yor, pamuktan yapılan ipliğin satış fiyatı niha
yet pamuğun iki mislini geçmez, halbuki bizde 
10-11 mislini buluyor, diyor. Ben bunun fahiş 
biı hata olduğunu tebarüz ettirmek istiyorum. 
Bizde köylüden alman pamuğun kilosu bir bu
çuk, iki liradır. Bu, iplik haline geldikten son
ra numarasına göre 4-5 lira kilosu satılmakta
dır. Yani başka memleketlerde de aynıdır. İki 
misli ve buna yakındır. Bir defa iplik kilo ile 
satılmaz, malûmuâliniz paketle satılır. Bir paket 
4 kilo 530 gramdır. Hakikaten 22 liraya satıh 
yor, ama kilosu değildir. Bu cihetin tavzihi için 
söz aldım. Millet Partisi sözcüsü arkadaşımdan 
bunun tavzihini rica ederim. (Doğru sesleri") 

BAŞKAN — Vakit gelmiştir, yani dört da
kika vardır, daha da dört arkadaş söz almıştır, 
onlardan da istifade edebilir miyiz bilmem. 
(Vakit geldi sesleri) 

O halde yarın saat onda toplanılmak üzere 
birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 24 

f> & M> M, Bawm#t* 
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Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 30 . IX . 1948 tarihinde Yüksek Mec-
v lise sunulması kararlaştırılan 1949 yılı Bütçe Kanunu tasarısının gerekçe ve ilisikleriyle birKkte su

nulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan Yerine 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

F. A, Barutçu 

HükUmetîn Bütçe Kanunu Tasarısı Gerekçesi 

Takdim olunan 1949 bütçe tasarısının ana hatları hakkında izahata geçilmeden önce yeni büt
çenin tertibinde yapılan bir yeniliğe işaret etmek faydalı görülmüştür. 

önümüzdeki yıl bütçesinin masrafları, biri (Genel giderler) diğeri (Tesis, sermaye ve kre
diler) olmak üzere iki kısma ayrılarak ayrı cetvellerde gösterilmiştir. 

(Genel giderler) e ait birinci cetvelde, Dev-letin her yıl tekerrür eden normal hizmetlerinin 
giderlerine, (Tesis, sermaye ve krediler) e ilişkin ikinci cetvelde de yurdumuzun imarına ve ik
tisadi ciha-zlanmasma ayrılan ödeneklere yer verilmiştir. 

Yeni bütçemizde teknik bakımdan yapılan bu değişiklik, normal hizmet giderleri ile faydala
rı bütçe devresini aşan ve maddi varlıklara veya kâr getiren sermayeye münkalip olarak gelecek 
nesillere intikal eden ödemeler hakkında daha vazıh bir fikir edinilmesini sağlamağa matuftur. 

Bu tefrik aynı zamanda Devletin normal giderlerinin tamamen vergilerle karşılanıp karşılanma
dığını ve diğer taraftan çeşitli tesislere ve sermaye tahsislerine ne harcandığım ve buna mukabil 
ne kadar istikraz yapıldığını bir bakışta görmek faydasını temin edecektir. 

Bütçenin gider ve gelirlerinin tasnifinde ve bölümlere tefrikinde vuzuha yarayacak başka de
ğişiklikler de yapılmıştır. 

Ezcümle, genel giderlere ait ödeneklerin mahiyetlerine göre kısımlara tevzü yeniden gözden 
geçirilerek esaslı surette ıslâh edilmiştir. 

Gider bölümleri masraf çeşitlerine göre daha çok maddeler» ayrılmıştır, 
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Aynı mahiyette oldukları halde birden fazla tertiplere dağılmış olan bazı masrafların karşılık

ları bir tertipte toplanmıştır. 

Muhtelif bakanlıkların yapı işlerine ait ödeneklerin Bayındırlık Bakanlığı bütçesinde toplanması 
yoluna gidilmiştir. 

Masraf tertiplerinden yapılacak harcamalara ait formüller tasfiye ve ıslah edilmiştir. 

Bütçemizin gelir kısmında bu yıla kadar yapılagelmiş olan tasnifte vergileri âdi ve fevkalâde 
oluşlarına göre ayırt etmek maksadı takip edilmiştir. Bu da harb yılları bütçelerinede olağanüstü 
Millî Savunma ödeneklerinin giderlerde ayrı bir kısımda gösterilmiş olması dolayısiyle gelirlerde 
aynı mahiyette bir tasnife yer verilmek istenilmesinden ileri geliyordu, 

Halbuki vergilere yapılan olağanüstü zamları asıllarından tefrik etmekteki müşkülât dolayısiyle 
bu maksat lâyıkı ile temin edilememiş olduktan başka, menşeleri aynı olmıyan gelirlerin bir kı
sımda veya gurupta, menşeleri aynı olan gelirlerin ise ayrı kısımlarda yer alması bunların tetkik 
ve mukayesesini de güçleştirmekte idi. 

Son yıllarda Millî Savunmanın olağanüstü masraflarının bütçede ayrı bir kısımda göste
rilmesi usulü terk edilmiş olduğundan, gelirlerin o usulden mülhem ve ona muvazi olarak 
yapılan tasnifini idame ettirmeğe seebep kalmamış ve takdim olunan 1949 Bütçesinde ge
nlerimiz ilmî esaslara daha uygun olarak mense lerine ve mahiyetlerine göre gruplandırıiarak 
sekiz kısma tefrik olunmuştur. 

Vasıtasız vergiler birinci kısımda toplanmıştır. Vasıtalı vergilerinizden muamele ve istihlâk />-
vergileri ikinci kısımda, servetin tedavülü sırasında alınan ve tedavül vergisi diye anılan ver
gilerle harçlar üçüncü kısımda, tekel hasılatı ile tekel maddelerinden alınan müdafaa vergileri 
dördüncü kısımda toplanmıştır,. 

Devletin emlâk ile işletmelerden sağlanan gelirler 5-7 nci kısımlarda, çeşitli kaynaklardan 
temin olunan hasılat ile cezalar da sonuncu kısımda gösterilmiştir. 

Devlet gelirlerini mahiyetlerine ve menşelerine göre tefrika tâbi tutan bu tasnif sayesinde 
vergilerle emlâk ve işletme hasılatını bir bakışta görmek mümkün olabileceği gibi, vasıtasız ve 
vasıtalı vergilerin ayrı kısımlarda bir araya getirilmesi de vergilerin dağılışı hakkında kolay
lıkla bir fikir edinilmesini temin edecektir. 

1949 bütçesinin gider ve gelir kısımlarında yapılan bu teknik değişiklikler yeni bütçemizin 
vuzuh bakımından daha mütekâmil bir çehre almasını sağlamağa yarar mahiyette bulunmuştur. 

1949 bütçesinin giderleri, (1 264 174 470) lirası (Genel giderlere) ve (151 375 530) lirası 
(Tesis, sermaye ve krediler)e ait olmak üzere (1 415 550 000) liradır. 

Gelir tahminleri de yeni vergi ve zamlar ile (1 295 550 000) lira olup aradaki farkı teşkil 
eden (120 000 000) lira uzun vadeli iç istikrazla kapatılacaktır. 

Bu rakamlar önümüzdeki yılın normal masraflarının temamen vergilerle tesis, sermaye ve 
kredilere ait ödeneklerin ise kısmen vergilerle, kısmen de istikrazlarla karşılanacağını ifade 
etmektedir. 

önümüzdeki yılın giderler toplamı 1948 yılı bütçesinin (1 243 550 000) lira miktarındaki 
giderlerine nisbetle (172 000 000) lira fazladır. Bununla beraber 1948 bütçesi giderlerinin yıl 
içinde yapılan ek ve olağanüstü ödenek ilâveleri ile birlikte (1 339 000 000) liraya yükseldiği 
nazara alınırsa, 1949 bütçesi giderlerinin cari bütçeye kıyasla fazlasının hakikatte (76 000 000) 
liradan ibaret olduğu anlaşılır. 

Bu fazlalık bir taraftan giderlerde yapılan kısıntıda diğer tarafta mübrem ve faydalı işler 
için teklif olunan ilâvelerin muhassalasını teşkil etmektedir. 
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Filhakika bu yıl alınan bazı kararlar cari bütçenin bir çok bölümlerinde tasarruf la r sağla

mış ve bundan önümüzdeki yıl bütçesi de faydalandırılmıştır. 

Tahakkuk ettirilen tasarruflar arasında bazı Devlet yapılarının tehiri, kararından elde edilen 
miktar bütçe giderlerini azaltmaktan başka, inşa faaliyeti sahasında Devletin hususi teşebbüse 
daha geniş bir yer bırakması faydasını sağlıyacaktıı*. 

Bütçenin çeşitli müstahdemler ve geçici hizmetliler bölümlerinde ve yönetim giderleri kısmın
da yapılan tasarruflarla istihlâke giden masrafların mümkün olduğu kadar azaltılması maksadı 
takip edilmiştir. 

Memur aylıklarında yapılan tasarruf münhallere zaruri haller dışında açıktan memur tayin 
edilmemesi hakkında bu yıl alınmış olan kararın uygulanmasından açık kalan bazı kadroların 
kaldırılması suretiyle tahakkuk ettirilerek, iş başında olan memurların açığa çıkarılması yoluna 
gidilmemiştir. Bununla beraber bütçemizde büyük nispette yer alan ve her halde azaltılması 
gereken aylık ve özlük haklar bahsinde İm tedbir ile iktifa olunmıyarak, işlerin" ra-syonel bir şe
kilde yürütülmesini ve kadroların azaltılmasını temin edecek tasarıların süratle hazırlanması ve 
aynı zamanda yeni Emeklilik Kanunu tasarısının da şimdiden Büyük Millet Meclisine sunulma
sı kararlaştırılmıştır. 

Emeklilik Kanunu tasarısı prim usulüne bağlanmış olan emeklilik hükümlerinin ıslah ve te.n-
sikı, gerek bnudan sonra bağlanacak ve gerek halen ödenmekte olan emeklilik aylıklarının artırıl
ması ve müteferrik Tekaüt Sandıklarının birleştirilmesi gayelerini istihdaf etmektedir. Tasarı 
Yüksek Meclisçe onandığı zaman memurlarımızdan bir kısmının bu günküne nazaran daha mü
sait şartlarla emekliliğe ayrılmaları kabil olacağından, bu kanun aynı zamanda kadroların azaltıl
masını da kolaylaştıracaktır. 

Bütçe giderlerini azaltmaya matuf olan bu tasarruf tedbirleri alınmakla beraber bazı zaruri ve 
verimli işler için 1949 bütçesinde cari yıl bütçesine nispetle, ödenek artırmaları yapmak lüzum ye 
ihtiyacı duyulmuştur. 

Kvvelâ Millî Savunma bütçesinin durumunu izah etmek faydalı olacaktır. 

Harbin hitammdanberi Birleşmiş Milletler ülküsü etrafında toplanan bütün memleketlerle birlik 
te biran evvel sulha kavuşmak harb yüzünden aksıyan imar ve iktisadi cihazlanma işlerimize hızla 
koyulmak hususundaki bütün arzu ve emellerimize rağmen, dünyada emniyet ve huzurun teessüs 
edememesi neticesi olarak, bütçelerimize Millî Savunmamız için ehemmiyetli yekûnlara varan öde
nekler konduktan başka her yıl bu ödenekleri artırmak zorunda kaldığımız bir hakikattir. Bunun en 
son misâli olmak üzere içinde bulunduğumuz yıl bütçesinde Millî Savunma ödenekleri bidayeten 
( 377 000 000 ) lira olarak tesbit edildiği halde, sonradan buna ( 100 000 000 ) lira eklenmesi za
rureti tahassül ettiği derhatır olunur. Yıl başınakadar daha bir miktar ödeneğe ihtiyaç vardır. 

Yıllardanberi edinilen tecrübeden faydalanılarak önümüzdeki sene bütçesine Millî Savunmanın 
yıllık ihtiyacı defaten konmuş ve bu maksatla 1948 yılı bütçesinin tasdikmda verilen (377 000 000) 
liradan (85 000 000) lira fazlası ile (462 000 000) lira teklif edilmiştir. 

Gerçi siyaset âleminin son zamandaki kararsın ve sıkıntılı halinin önümüzdeki yıl ne yolda inki
şaf edeceği kestirilemez. Fakat gelecek sene, siyasi durumda esaslı bir değişiklik olmadığı taktirde 
yeni bütçemize konan ödeneğin yıl içinde artırılmasına mahal kalmıyacaktır. 

1949 bütçesinde cari yıl bütçesine nazaran görülen diğer fazlalıklar umumiyetle faydalı veya 
verimli işlere ait bulunmaktadır. 1948—1949 ödeneklerinin mukayesesini mümkün kılacak şekilde 
hazırlanan (A) ve (A/ l ) işaretli cetvellerin tetkiki bu hususta mücmel bir fikir vermeye yarıyacağı 
gibi daha fazla izahat her Bakanlığa ait bütçenin gerekçesinde görülecektir. 
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Memleketimizde lıarb boyunca kaynaklarımızdan çoğunun Millî Savunma gayesine yönetilmiş 

olmasından bizzarur aksıyan ve geciken Bayındırlık, Tarım, Ekonomi ve Sağlık işlerimiz lıarb erte
sinde siyasi durumumuzun gerektirdiği büyük askerî masreflar ve cihan ekonomik durumundaki is
tikrarsızlığın yurdumuza sirayeti pek tabiî olan akisleri yüzünden yeter derecede inkişaf edeme 
mistir. 

Yurdumuzuz imarı ve Millî Ekonomimizin gelişmesi için büyük hamleler yapmak zorundayız. Ta
rım,sanayi ve ulaştırma alanlarında ahenkli bir kalkınmayı süratle başarmak iktisadi faaliyetlerde 
en esaslı unsur olan insan gücünün korunması için sağlık tedbirlerimizi artırmak ıztirarmdayız. Bil
hassa yurdumuzun bir iktisadi bütün haline kavuşması için ulaştırma şebekemizi tamamlamak ihti
yacındayız. Millî Eğitim, programlarımızdan fariğ olamayız. 

Bu hakikatleri tekrar etmekten maksat şu neticeye varmaktır : İçinde bulunduğumuz şartlar ne 
kadar elverişsiz olursa olsun hem millî gelir ve refahın artmasını sağlamak hem de dünyada harbten 
sonra girişilen düzenleme faaliyetine ayak uydurarak memleketimize düşen rolü başarmak bakımın
dan millî ekonomimizin inkişafı için istitaatımızı kullanmaklığımız gerekmektedir. 

işte bu sebepledir ki, Tarım, Bayındırlık, Sağlık, Ekonomi işlerimiz ve Doğu bölgesinin kalkındı
rılması için önümüzdeki yıl bütçesine 1948 Bütçesine nispetle, (6.1,5) milyon lira fazla ödenek kon
muş bulunmaktadır. Bunun (•')()) milyon lirası programa bağlanmış bulunan yol inşaatına ayrılmış
tır. 

Millî Eğitim bütçesine ilkokul öğretmenleri aylıklarının Umumî Muvazeneye alınması dolayisiy-
le Maliye bütçesinden yapılan aktarmadan başka çeşitli eğitim hizmetlerini karşılamak üzere yeni
den (26) milyon lira eklenmiştir. 

(leürlere gelince; 1949 yılında elde olunacak gelirin (1 295 550 000) lira tahmin olunduğu yu
karda bildirilmişti. 1948 yılı tahmini (1 115 600 000) lira olduğuna göre önümüzdeki yıl (179 950 
000) lira tutarında bir gelir fazlası beklendiği an laşılır. 

Yeni bütçemize gelirler bakımından lâyıki ile nüfuz edilebilmesini teminen aşağıdaki izahatın 
verilmesi gerekli görülmüştür. 

Bilindiği gibi; bu günkü vergi sitemimiz, âmme varidatı ile millî gelir arasında organik bir a-
henk ve münasebet; kurulmasına imkân vermemektedir. Bilhassa vasıtasız vergilerimizden bir kısmı
nın karine esasına dayanması Devlet gelirlerinin millî gelirdeki inkişafları kavramasına mâni teş
kil etmektedir. Bu sebeple bütçe gelirlerinin millî gelirin artışı ile mütenasip bir inkişaf gösterme
si vergi sistemimizde esaslı bir reform yapılmasına bağlı bulunmaktadır. 

Bi! reform bir taraftan vergilerin verimlerini artırmak diğer taraftan vergileri, vatan taşların 
ödeme güçleri ile mütenasip bir hale getirmek gayesini sağlıyacaktır. 

Bu ıslahatla ilgili olarak evvelce hazırlanmış olan kanun tasarılarından bir kısmı, Yüksek Mec
lise sunulmuş bulunmaktadır. 

Islahatın semere vermesi için yeni vergi sistemimizin mihverini teşkil eden gelir vergisinin biran 
evvel yürürlüğe girmesi lâzımgelmektedir. (Jelir vergisinin tatbikından sonra diğer vergilerimizi 
bu mihver etrafında geliştirmek imkânı elde olunacaktır. 

Vergi sistemimizin arzolunan bu kifayetsizliğine rağmen, bütçe gelirlerinin bir miktar inkişaf 
göstermiş olduğunu da kaydetmek yerinde olur. Filhakika, 1948 muhammenatı arasında bulunan 
Toprak Mahsulleri Vergisi, artıkları ile ithal mallarından alman primin önümüzdeki yıl bütçesinde 
yer almaması, Devlet vergilerinden belediyelere verilecek hisselerin artırılmış olması ve bina yapı
mını teşvik için bazı muaflıklar ihdas edilmesi gibi sebeplerle önümüzdeki yıl gelirlerinde vukuu 
tabiî bulunan azalmanın mevcut vergilerde devam eden inkişaf ile karşıla uçağı ve hattâ 1948 yılı 
gelir muhammenatı da aşağı tahmin olunmuştur. Bununla- beraber bu gelirlerin biraz önce açıkla
nan zaruri sebeplerle artan 1949 bütçesi giderlerini tamamiyle karşılıyamadığı ve arada hâsıl olan 



yılı Bütçesiyle 1949 
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farkın hepsini istikrazla kapatmak yoluna gidilmesi uygun görülmediği için bu farkın bir kısmını 
yeni vergiler ile karşılamak zarureti hâsıl olmuştur. 

Bütçe açığını emisyon ile kapatmak veya açık bir bütçe yapmak düşünülmeğe bile mütehammil 
olmadığından, bütçenin denkleştirilmesi, ya giderlerden kısıntı yapmak veya gelirleri artırmakla 
mümkün olabilirdi. Daha önce izah olunduğu veçhile, giderlerde Amme hizmetlerini aksatmadan ya
pılması mümkün, olan tasarruflar yapılmıştır. 'Bunun dışında yapılabilecek tasarruf, bütçelerimizde 
en geniş yeri işgal eden aylık ve özlük haklarına taallûk edebilir. Memurlarımızı kitle halinde açı
ğa çıkarmak pahasına tahakkuk ettirilebilecek olan böyle bir tasarruftan tevakki edilmiştir. Gi
derlerde tasarrm: sağlayabilmek için teşkilâtın daraltılması ve idare faaliyetinin rasyonelleştiril
mesi mevzuu ayrıca ve daha esaslı bir şekilde ele alınmış bulunmaktadır. 

P>u şartlar altında önümüzdeki, yıl bütçesinin denkleştirilmesi için tasarrui! tedbiri ile müteradii: 
olarak yeni gelir kaynakları araştırmak yolu ihtiyar edilmiştir. 

Gelirleri artırmak konusunda vergi sisteminde yapılmakta olan ıslahatın semere vermesine 
intizaren kazanç ve yol. vergilerindeki adaletsizlikleri kısmen, bertaraf etmek suretiyle bu ver
gilerin verimlerini, artırmak, diğer taraftan, ihtiyat; maddeleri haricinde kalan lüks ve konfor 
maddelerinden bir vergi, almak ve şeker istihlâk vergisini bir miktar artırmak düşünülmüştür. 

Kazanç vergisinde yapılması düşünülen ıslahatın, hedefi, ticaretlerini yaptıkları yerlerin tah
rir usulü ile bulunmuş gayrisâfi iratları üzerinden vergi veren-mükelleflerin vergilerini, hakiki 
kazançları, ile az çok mütenasip bir hadde çıkarmaktır. Kazanç Vergisi Kanunumuz beyannameye 
tâbi zümre ile hizmet erbabını yüksek nispetlerle teklif altına aldığı halde, gayrisâfi irat ka
rinesine göre veıgi. veren mükelleflerin kazanç vergileri çok düşük bir seviyede kalmıştır. Bu 
sınıfa, dâhil 2H0 bin mükellefin, ödedikleri vergi fevkalâde "zamları da. dâhil, olduğu halde (27) 
milyon lirayı aşmamaktadır. 

Hazırlanan kanun tasarısı ile gelir ve esnaf vergileri tatbik ediliııciye kadar gayrisâfi irat 
ve gündelik gayrisâfi kazanç karineleri üzerinden vergi ödeyenlerin bugünküne nispetle daha 
mâkul bir tarzda vergilendirilmesi maksadı güdülmektedir. 

Tasarının mükellefiyet şekline ve teklif usullerine ait hükümleri halen Yüksek Meclisle mü
zakere edilmekte olan. esna i' vergisi kanunu tasarısındaki esaslara uygundur. 

Aynı tasarı, bu mükelleflerden halen kazanç vergisine ilâveten alınan çeşitli zamları da kal
dırmaktadır. 

Yol vergisi için hazırlanan kanun tasarısı, halen yürürlükte olan kanunun tekemmül etti
rilmiş şeklini ihtiva, etmektedir. Bu tadil ile servet ve iratlarına bakmadan ödevlileri eşit bir 
mükellefiyete tâbi tutmakta olan. yol vergisi bugünün vergi adaleti telâkkilerine daha uygun 
bir hale getirilmiş olacaktır. 

İhdası teklif olunan lüks vergisi, ise, ihtiyaç maddeleri dışında kalan ve muhasıran lüks ve 
konfor eşyası mahiyetindeki maddelerden alınacaktır. Hemen her memlekette tatbik, edilmekte 
olan bu vergi, aynı zamanda istihlâk vergilerimiz içinde teklif adaletini daha ziyade okşıyan 
bir unsur teşkil, edecektir. 

Şeker fiatlarına, bir miktar zam yapılması bir taraftan dahilî istihsal ile istihlâkimiz ara
sında bir ahenk ve muvazene sağlamayı ve diğer taraftan milli savunmamızın devam edegele'ıı 
fevkalâde, masraflarını karşılamayı imkân altına almak zaruretinden ileri gelmiştir. 

*Bu zamların ve lüks vergisinin gelir bütçemize 142 milyon lira tutarında bir hasılat getireceği 
tahmin edilmektedir. Gerekli kanun tasarıları Yüksek Meclise sunulmak üzeredir. 

1949 bütçemizin genel durumu hakkındaki izahları tamamlamak üzere şu ciheti de kaydede
lim ki, bu yılın gelir ve giderleri, arasmdaki(120) milyon, lira, farkın karşılanması için Büyük 
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Müht Meclisinden alınacak istikra/, yetkisinedayanıiarak çıkarılacak uzun süreli tahvillerden 
(80) milyon liralık kısmı yeni kurulacak Devlet Emeklilik .Sandığına fazla parası mukabilinde 
satılacaktır, ({eri. kalan (40) milyon liralık kısım, gelirlerde tahmin üstünde bir inkişaf olma
dığı takdirde piyasaya plase .edilecektir. 

Devletin her halde önümüzdeki yıl sermaye piyasasından yapacağı borçlanma talebi (40) 
ini İyon lirayı aşmıyaeaktır. 

Buraya kadar verilen izahat 1949 yılı bütçesinin muhtevası ve hangi şartlar altında hazır
landığı hakkında, bir fikir verir. 

Bütçe Kanunu tasarısının birinci maddesi yukarda izah olunduğu veçhile bütçe giderleri
nin (Genel giderler) ve (sermaye, kredi ve tesisler) adlariyle iki kısımda gösterilmesi esasına 
uygun olarak hazırlanın ıştır. 

1949 yılı içinde Millî Savunma Bakanlığı ihtiyacı için ithal olunacak akaryakıtların her . 
türlü vergi \e resimlerden muaflığı Devlet menfaatlerini uygun görülerek tasarının. 21 nci madde
si o yolda düzenlenmiştir. 

Evvelki yıllar zarfında, çıkan olağanüstü ödenek kanunlarının karşılıklarından mütevellit borç
lardan bir kısmı eski yılların gelir fazlalarından Hazinede biriken para ile ödenmiş olduğundan 
bu ödemenin malısını şeklinde bütçeye ve ona müsteniden katı hesap) kanuna mal edilmesini sağ-
lıyacak kanuni yetkiyi t azamimin (itmek üzere hazırlanan 22 nci madde tasarıya dercedilmiştir. 

Tasarının diğer maddeleri Mııhasebei Umumiye Kan ununun gerektirdiği hükümlere mütaallik 
olup, esası bakımından geçen yıl bütçesindeki maddelerden farksızdır. 

L949 yılı bütçesi giderlerinin muhtelif kısımlara ayrılışı hakkında yapılacak tetkikleri kolaylaş
tırmak üzere düzen I ('nen tablo ilişik olarak sunulmuştur. (TOk : 1) 

Telkikmdan da anlaşılacağı üzere bu tablo, ödeneklerin geni1! giderlerde beş kısım arasında ne veç
hile dağıldığını göstermeye yarıyacak ve her kısma giren ödeneklerin 1948 yılındaki miktarları ile 
bir bakışta mukayesesini mümkün kılacak şekilde düzenlenmiştir. Aynı zamanda kısım toplamları
nın giderler toplamı içerisinde işgal ettiği r/< nisbeti de cetvellerde her iki yıl için ayrıca gösteril
miştir. 

# 
* # 

Bütçede en mühim yeri işgal eden özlük hakları içinde dairelerin sivil memur aylıklnriyle hizmet
liler ücretlerinin ne kadar yekûn tuttuğunu ve bu memur ve hizmetlilerin adedi neye baliğ olduğu 
im göstermek üzere düzenlenen cetveller bağlıdır. (Ek: 2) 

Bu cetvelde sivil dairelerin memur ve hizmelilerinin 1949 yılma ait filî adedleriyle aylık ve ücret 
tutarları gösterilmiştir. Aynı mahiyette olmak üzere hazırlanan gerekçeye bağlanan diğer bir cetvel
de de ( Ek: 2) bu memurlarla, hizmetlilerin 1948 yılındaki adedleri, aylık ve ücret tutarları göste
rilmiştir. 

# # 

Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesine yetki veren kanunlar Muhasebei Umumiye Ka
nununun 29 ncu maddesi gereğince Bütçe Kanununa bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmekle bera
ber, bu kanunlarla kabul edilen yüklenme yetkillerinden ne miktar kullanılıp, ne miktar kaldığı 
hakkında yapılacak tetkikleri kolaylaştırmak maksadile hazırlanan bir tablo ayrıca takdim kılın
mıştır. (Ek: 3) 

Gumhııriyet Bütçelerinin giderler itibariyle 2.» yıllık seyrini göstermek üzere hazırlanan cetvel 
ilişik olarak sunulmuştur. (Ek: 4) 

1942 yılından itibaren 1948 yılma kadar 2."> yıllı!, bir devre içinde Genel Bütçeye dâhil dairele-
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re ait giderlerin durumunu ihtiva eden bu dergi, Cumhuriyet Maliyesinin çeyrek asırlık tarihi için 
değerli bir malûmat kaynağı olacaktır. Bu malûmat, her nevi hizmet itibariyle Devlet masrafları
nın artış seyrini ve nihayet bu devre içinde her hizmet veya hizmetler grupu için sarfedilen paranın 
genel yekûnunu vereceği cihetle, birçok faydalı tahlillerin yapılmasını mümkün kılacaktır. 

Genel Bütçe giderleri hakkında muhtelif bakımlardan bilgi vermeye yarıyacak izahatın yanı sıra 
katma bütçeli idarelerimizin 1949 yılı Bütçe Kanunu tasarılarına göre durumunu da toplu bir halde 
göstermek maksadiyle düzenlenen tablo aşağıya dereedilmiştir. 

D a i r e l e r Gelirler Giderler 

Vakıflar Genel Müdürlüğk 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Ankara Üniversitesi 
Beden terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Hudut ve Sahiller Sağlık Gn. Md. 
Tekel Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 
Devlet Demiryolları ve Li. iş. G. Md. 
Devlet Denizyolları ve » » » 
Devlet Havayolları Genel M d. 
Posta Telgraf ve Telefon îş. G. Md. 

7 825 300 
14 523 981 
4 685 369 
7 349 180 
1 020 004 
1 151 260 

14 006 563 
162 000 000 

20 510 000 
45 552 695 

[1] 
[2] 

7 825 300 
14 523 981 
4 685 369 
7 349 180 
1 020 004 
1 151 260 

14 006 563 
162 000 000 

20 509 165 
62 052 695 

Katma bütçeli dairelerin durumuna nüfuz edebilmek için bu idarelerin gelirleri üzerinde du
rulması gerekmektedir. Bunların çoğu Genel Bütçeden yardım gördüklerinden, gelirlerinin bir kıs
mı bu kaynaktan terekküp etmektedir. Her birinin gelirleri arasında Devletçe yapılan yardım mik
tarları aşağıdadır. 

D a i r e l e r Gelirler 

14 523 981 
4 685 369 
7 349 180 
7 825 300 
1 020 004 
1 151 260 
20 510 000 

Hazineden yapılan 
yardım miktarı 

12 498 015 
4 055 369 
6 811 339 
2 755 000 
920 000 
310 000 

11 888 505 

Yardımların 
gelirlere nispeti 

86.05 
86.54 
92.68 
35.20 
90.19 
26.93 
57.96 

İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Ankara Üniversitesi 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Hudut ve sahiller Sağlık Genel Md. 
Devlet Havayolları Genel Md. 

Şu cihet de kayda şayandır ki, katma bütçeli idarelerden yalnız ikisi Genel Bütçeye hasılat 
vermektedir. Bunlar da Tekel ve Orman Genel Müdürlükleridir. Tekel idaresinin Genel bütçeye te
min ettiği safi gelir, Millî Savunma vergisi hariç olmak üzere ( ) lira, Orman Genel Müdür
lüğünün temin ettiği hasılat da (250 000) liradır. 

* * 
Memleketimizde âmme hizmetlerine harcanan paralarla bunların karşılıkları mevzuunda genel bir 

[1] Aradaki farkı teşkil eden lira açık, çıkarılacak bono hâsılı ile karşılanacaktır. 
[2] Aradaki farkı teşkil edem 16 500 000 lira açık, çıkarılacak bono hâsilk ile karşilanacaktr. 
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fikir edinilmek için yapılacak tetkiklerde faydalanılmak üzere Özel İdarelere ait bütçe yekûnları 
hakkında bilgi verilmesi faydalı görülmüştür. 

Bu idarelerin 1949 yılı bütçelerinin hazırlığı henüz bitmemiş bulunduğundan, 1948 yılı bütçeleri
nin gelir ve gider rakamları gösterilmiştir. (Ek : 5) 

1949 yılı bütçesinin gelirler kısmı üzerinde yapılacak tetkiklerde faydalı olacağı mülâhazasiyle 
mütaaddit cetveller hazırlanarak sunulmuştur. 

Bunlar tamamlanan yıl ile ondan evvelki 1946 yılına taallûk etmekte olup konuları itibariyle aşa
ğıda sıralanmıştır. 

Kazanç Vergisi mükelleflerinin muhtelif grupları ile her grupun ödediği vergi miktarını göste
ren cetvel (Ek : 6 ve 7) 

Kazanç vergisi mükelleflerinden beyannamelilerin meslek grupları itibariyle sayısını, kâr ve zarar
larını gösteren cetvel (Ek : 8) 

Kazanç vergisi mükelleflerinden gündelik gayrisâfi kazançları üzerinden vergi verenlerin seyyar 
ve müstahdem zümreleri itibariyle adedini ve ödedikleri vergi miktarını gösteren cetvel (Ek : 9) 

Memlekette vergiye tâbi hayranların cinsleri ile adedlerini ve bunlara taallûk eden vergileri 
gösteren cetvel (Ek : 10) 

Madenlerde cinsleri itibariyle alman vergilerimi tahakkuk ve tahsilatını gösteren cetvel (Ek : 11' 

Muamele Vergisine tâbi mükelleflerin sanayi zümreleri itibariyle adedleri ile ödedikleri vergileri 
miktarlarını, gösteren cetvel (Ek : 12) 

Muamele Vergisinden muaf küçük sınıf müesseselerinin sanayi zümreleri itibariyle adedlerini, 
müteharrik kuvvetlerini, işçi sayılarını gösteren 1944 yılma ait cetvel (Ek : 13) 

Şeker istihsal ve satışları miktarını ve alman vergi tutarını gösteren cetvel (Ek : 14) 

Nakliyat resini ödiyen müesseselerin nevilerini, taşıdıkları yolcu adedlerini, yolcu ve eşya rlolayı-
siyle ödedikleri vergi miktarını gösteren cetvel (Kik : 15) 

Gelirlerin saymanlık itibariyle dağılışını gösteren cetvel (Ek : 10) 

Veraset vergisi tahakkukatmı gösteren cetvel (Ek : 18) 

Radyo gelirlerini gösteren cetvel (Ek : 19) 

Yukarda gösterilen cetvellerden başka 1948 yılından geriye doğru 10 yıllık gelir tahsilatımızın 
gelir nev'i itibariyle miktarını göstermek maksadiyle biri 1949 Bütçesindeki tasnifine diğeri de daha 
evvelki yıllardaki tertibe uygun olarak düzenlenen cetvel hazırlanarak iliştirilmiştir. (Ek : 17, 17/A) 

Bu cetveller son 10 yıllık gelirlerimizin seyrini göstermek bakımından faydalı olacaktır. 

Devlet Maliyesi ile yakından ilgili bazı hususlara dair aşağıdaki bilgilerin verilmesi faydalı gö
rülmüştür : 

Tedavüldeki banknotlar: 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının en son haftalık bültenine göre tedavüldeki banknotların 
25 . IX . 1948 tarihindeki miktarı 914 718 858 liradır. 

Bu miktar 1947 sonunda 883,9 milyon, 1946 sonunda da 930,6 milyon lira idi. 
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ihracat ve ithalât : 

Bu yılın elde mevcut rakamlarına göre Ocak - Ağustos 1948 devresine ait 8 aylık ihracat ve itha
lât miktarları şöyledir: 

İhracat İthalât 

Milvon lira. Ton 

247,1 470 

Son iki senenin dış ticaret rakamları da şöyledir: 

Yılı ihracat 

Milvon lira Ton 

Milyon lira 

487,2 

Milyon 1 

685 
336 f* 

İth 

ira 

'1 

Ton 

525 

•alât 

,8 

Ton 

621.821 
402.733 

1947 625 1.173.038 
1946 607 H 905.000 

Altın ve döviz mevcudu : 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 25 . IX . 1948 tarihli bültenine nazaran altın ve 
döviz mevcutları şunlardır: 

Altın Döviz Toplam 

Ton Milyon Türk lirası. Türk lirasiyle değeri (Milyon) Milyon lira 
142,3 448,5 42,1 490,6 

Bu altınların 46,4 tonu Hazineye, 2,1 tonu Amortisman sandığına, 93,8 tonu da bankaya aittir. 

Hazinenin ayrıca Milletlerarası Para Sandığına sermaye olarak koyduğu 30 milyon Türk lirası 
değerinde 9,5 ton altını vardır. 

Altın Döviz Toplam 

Ton Milyon Türk lirası ' Türk lirasiyle değeri (Milyon) Milyon lira 
1947 151,1 476,3 155,1 631,4 
1946 210,5 663,2 79,9 743,1 

Umumi Muvazeneye ve Katma bütçeli idarelere ait borç miktarları hakkında Devlet Borçları 
hütçesine ait gerekçede izahat verilmiştir. 

[*] Teni kurlarla 





Ek: 2 

Memur ve hizmetlilerin 1948 yılı Bütçesiyle 1949 yılı Bütçe Kanunu tasarısına göre aylık, ücret, 
aded ve tutarlarını gösterir cetveller 
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Aylıklı kadroların 

1 2 3 4 5 6 7 
150 125 100 90 80 70 60 

Daireler 1000 875 750 625 550 475 400 

Büyük Millet Meclisi 
Cumhurbaşkanlığı 
Sayıştay Başkanlığı 
Başbakanlık 
Danıştay Başkanlığı 
Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü 
İstatistik Genel Müdürlüğü 
Devlet Meteoıoloji İşleri G. Müdürlüğü 
Diyanet İşleri Başkanlığı [*] 
Adalet Bakanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Millî Savunma Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Ekonomi Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
Tarım Bakanlığı 
Ulaştırma Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 

Toplam 

1 
1 
1 
f ) 

1 
— 
— 
— 

1 
') 

— 
- -
18 
— 
__.. 
28 
— 
13 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

64 

. 
— 

4 
1 
7 
l 
.1 
1 

— 
18 

1 
— 
28 

1 
— 
19 
4 

27 
4 
o 
• 1 

5 
1 

— 
1 
2 
3 
2 

124 

7 
4 

14 
5 

29 
2 

— 
— 

1 
67 
— 

1 
29 
6 

— 
16 
80 
64 
21 
19 
18 
4 

— 
8 

12 
8 
8 

373 

o • ) 
1 

— 
3 
8 

15 
1 
1 
5 

87 
2 

— 
36 
15 
— 
25 
90 

205 
50 
28 
51 

4 
— 
28 
17 
9 
8 

692 

6 
2 

24 
5 
8 

34 
• > 

7 
— 

138 
8 
2 

1.1.2 
17 
— 
88 

167 
479 
107 
38 

161 
13 
.1 

82 
29 
51 
20 

1547 

15 

39 
9 

11 
43 

9 
6 
3 

263 
17 
7 

138 
42 

75 
176 
577 
106 
5 8 

178 
88» 

1 
165 . 
81 
50 
24 

2069 

5 
o 

48 
5 
5 

52 
4 

18 
•i 

869 
32 

(i 
136 
(İS 
— 
67 

281 
801 
131 
29 

289 
29 

1 

288 
24 
88 
18 

2652 

[*] Bütçe Kanununa bağlı (D) cetvelindeki aylıklı vaiz ve dersiamlar d.a bu rakamlara dâhildir. 
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30 . IX . 1948 durumu 

8 9 10 11 12 13 14 
50 40 35 30 25 20 15 
350 800 250 225 200 175 150 Toplam Aylık tutarı Yıllık tutan 

19 
4 
46 
9 
8 
33 
6 
18 
5 

442 
30 
5 

166 
119 
2 
72 
288 

1 116 
271 
38 
860 
' 42 
10 
366 
33 
59 
15 

26 
1 

21 
17 
12 
29 
1 
33 
9 

825 
51 
5 

210 
107 
13 
84 
447 

2 099 
264 
47 
440 
92 
29 
519 
42 
(\l 
84 

19 
— 
20 
11 
14 
31 
13 
37 
29 
995 
112 
31 
169 
242 
12 
90 
821 

4 172 
170 
45 
552 
68 
29 
505 
38 
85 
40 

8 
— 
2ü 
17 
11 
30 
11 
83 
38 
729 
178 
50 
394 
480 
(i 
10 

945 
10 051 

203 
50 
491 
822 
59 
877 
49 
47 
22 

o o 
— 
25 
8 
20 
41 
17 
113 
78 
587 
307 
120 
889 

1 054 
— 
10 

1 273 
7 326 
244 
55 
966 
278> 
137 
488 
72 
28 
25 

23 
— 
70 
__. 
— 
24 
48 
87 
160 

1 260 
589 
' 154 
1 820 
(i 762 

__ 
_.. 

1 701 
4 122 

49 
20 

1 519 
578 
400 
506 
45 
25 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
26 
— 
661 

2 606 
269 
— 
757 
243 
— 
— 

3 874 
451 
4 
— 

1 408 
324 

1 388 
304 
— 
— 
— 

135 
18 
327 
93 
136 
335 
135 
404 
988 

8 878 
1 591 
381 

4 892 
9 106 

33 
529 

10 047 . 
31 503 
1 624 
425 

6 438 
1 778 
2 006 
4 082 
394 
464 
216 

46 175 
9 650 

113 075 
34 950 
62 675 
118 825 
31 975 
97 350 
169 500 

2 007 450 
824 950 
80 775 

1 123 400 
1 732 850 

8 950 
227 725 

2 136 250 
7 649 650 
532 300 
156 450 

1 514 400 
876 025 
333 900 

1 081 175 
128 600 
162 000 
77 750 

554 100 
115 800 

1 356 900 
419 400 
752 100 

1 425 900 
383 700 

1 168 200 
, 2 034 000 

24 089 400 
8) 899 400 
969 300 

13 480 800 
20 794 200 

107 400 
2 732 700 
25 635 000 
91 795 800 
6 387 600 
1 877 400 
18 172 800 
4 512 800 
4 006 800 
12 974 100 
1 548 200 
1 944 000 
933 000 

3 582 5 518 8 350 15 126 14 149 19 952 12 255 86 453 20 338 775 244 065 300 



Daireler 

Büyük Millet Meclisi 
Cumhurbaşkan lığı 
Sayıştay Başkanlığı 
Başbakanlık 
Danıştay Başkanlığı 
Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü 
İstatistik Genel Müdürlüğü 
Devlet Meteoroloji İşleri 6. Müdürlüğü 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Adalet Bakanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Millî Savunma Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
-Jandarma Genel Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Milli Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Ekonomi Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal' Yardım Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tarım Bakanlığı 
Ulaştırma Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 

Toplam 
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sarısı (Li cetveli 

8 
50 
350 

9 
40 
300 

10 
35 
250 

U 
30 
225 

12 
25 
200 

13 
20 
175 

14 
15 
150 Toplanı Ayhk tutarı Yıllık tutarı 

3 350 40 200 

18 
.... 
__ 

1 
1 

1 
1 

12 
24 
223 
39 
22 
10 
ö 

148 

18 
1 

528 

24 

39 
] 

•>>) 
-

17 
16 

378 
39 
-
K; 
1 

210 
** 
9 

775 

Ki 
•> 

..»•.» 
ti 

17 
— 

34 
17 
347 
31 
14 
20 
t 

121 
2 
10 
2 

664 

17 
— 
o 

72 
o 

11 
— 

43 
417 
50 
18 
36 
,1 

173 
2 
4 
2 

855 

27 
.._ 
50 

48 
._ 

o 
— 

40 
1 191 

92 
ı<; 
194 
2T> 
66 
•> 
>) 
1 

1 762 

15 
3 
9 

55 
._ 

25 
8 

29 
452 
8 
20 
223 
23* 
42 
6 
5 
— 

1 138 

— 
1 
-

. _ 
1 

265 
35 

• 
5 
85 

86 
239 
207 
— 

— 

924 

176 
8 
64 

.345 
18 

374 
47 

101 
258 

3 639 
301 
135 
623 
515 

1 152 
27 
78 
16 

7 884 

57 
2 
13 

101 
5 

75 
8 

36 
84 
961 
84 
44 

200 
125 
275 

950 
775 

050 
350 

950 
525 
950 
250 
900 

130 025 
86 
317 
8 
27 
6 

2 055 

300 
300 
550 
550 
400 

775 

1 

1 
11 
1 

1 
t 
3 

24 

686 400 
25 500 
159 300 

223 400 
69 300 

900 600 
100 200 

443 400 
014 300 
543 400 
011 000 
538 800 
560 300 
035 600 
807 600 
102 600 
330 600 
76 800 

669 300 
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1949 yılı Bütçe Kanunu tasarısına göre 

1 2 3 4 5 fi 7 
150 125 100 90 80 70 60 

Daireler 1000 875 750 625 550 475 400 

Büyük Millet Meclisi 
Cumhurbaşkanlığı 
Sayıştay Başkanlığı 
Başbakanlık 
Danıştay Başkanlığı 
Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü 
İstatistik Genel Müdürlüğü 
Devlet Meteoroloji İşleri G. Müdürlüğü 
Diyanet İşleri Başkanlığı |*j 
Adalet Bakanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Millî Savunma Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Ekonomi Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tarım Bakanlığı 
riaştırma Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 

Toplam 

1 
1 
1 
2 
1 

— 
— 
— 

1 
2 

— 
— 
14 
— 
— 
23-
— 
13 
— 
— 
__ 
— 
— 
— 
.._.._ 

— 

59 

-•-
4 
1 
7 
1 
1 
1 

— 
13 
1 

—-
19 

1 
— 
Kİ 
4 

25 
4 
3 
5 
1 
1 
•> 
•» • > 
2 

115 

7 
4 

14 
4 

29 
1 

— 
— 

1 
67 
— 

1 
29 

6 
— 
15 
30 
56 
21 
19 
18 

4 
S 

12 
8 
8 . 

362 

o 

1 
— 

3 
8 

13 
— 

1 
5 

87 
2 

_.. 
36 
15 
— 
23 
76 

1.63 
49 
19 
51 

4 
23 
17 
8 
7 

615 

fi 
2 

24 
5 
8 

20 
o 

6 
— 

109 
8 
o 

.108 
16 
— 
38 

132 
394 

98 
26 

147 
14 
62 
28 
46 
18 

1 320 

15 
3 

39 
7 

11 
25 

7 
5 
•> 
o 230 

14 
7 

131 
42 
— 
52 

155 
370 

83 
38 

170 

117 
25 
38 
19 

1 639 

5 
2 

43 
5 
7 

28 
4 

18 
3 

322 
28 

6 
122 
66 
_.. 
58 

217 
599 
122 

20 
273 

35 
126 
22 
26 
16 

2 173 

[#] Bütçe Kanununa bağlı (D) cetvelinde ki ay hkiı vaiz ve dersiamlar da bu rakamlara dâhildir, 
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aylıklı memur kadrolarının fiilî durumu 

8 9 10 11 12 13 
50 40 35 30 25 20 
350 300 250 225 200 175 

19 
4 
46 
9 
8 
15 
6 
18 
5 

438 
29 
5 

165 
118 
2 
60 
264 
893 
232 
16 
350 
49 
218 
30 
41 
14 

054 

26 
1 
21 
17 
12 
5 
1 

33 
9 

786 
50 
5 

188 
107 
13 
67 
431 

1 721 
225 
47 
424 
120 
309 
39 
52 
34 

4 743 

19 
— 
20 
10 
14 
15 • 
11 
37 
29 
972 
106 
31 
.152 
242 
12 
56 
804 

3 825 
139 
31 
532 
96 
384 
36 
75 
38 

7 686 

8 
— 
20 
17 
11 
13 
11 
80 
38 
657 
171 
50 
383 
430 
6 
10 
902 

9 634 
153 
32 
455 
376 
704 
47 
43 
20 

14 271 

• > 
— 
25 
fi 
20 
14 . 
17 
63 
73 
539 
307 
120 
884 

1 054 
-— 
10 

1 233 
6 135 
152 
39 
772 
384 
417 
70 
26 
24 

12 387 

23 
— 
70 
— 
— 
9 
40 
78 
160 

1 205 
589 
154 

1 795 
6 754 

— 
— 

1 672 
3 670 

41 
— 

1 296 
735 
4(İ4 
39 
20 
— 

18 814 

14 
15 
150 Toplam Aylık tutarı Yıllık tutarı 

— 
— 
— 
— 
_-.. 
— 
25 
— 
661 
606 
268 
— 
492 
208 
— 
— 
869 
366 
4 
— 
317 
418 
97 
— 
— 
— 

* 

8 
1 

4 
9 

9 
27 
J 

5 
3 
2 

135 
18 

327 
86 
136 
159 
127 
340 
988 
033 
573 
381 
518 
059 
33 
428 
789 
864 
323 
290 
810 
269 
980 
367 
386 
200 

46 
9 

113 
31 
62 
61 
29 
84 
169 

1 905 
319 
80 

1 048 
1 724 

175 
650 
075 
600 
675 
625 x 
850 
075 
500 
500 
175 
775 
350 
500 

8 950 
190 

2 051 
6 687 
448 
111 

1 384 
623 
763 
120 
134 
71 

775 
725 
700 
050 
550 
375 
625 
875 
050 
450 
350 

554 100 
115 800 

1 356 900 
379 200 
752 100 
739 500 
358 200 

1 008 900 
2 034 000 

22 866 000 
3 830 100 

969 300 . 
12 580 200 
20 694 000 

107 400 
2 289 300 

24 620 700 
80 252 400 
5 376 600 
1 338 600 
16 612 500 
7 483 500 
9 166 500 
1 440 600 
1 613 400 
856 200 

11 331 78 569 18 283 000 219 396 000 
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Daireler 

1 
150 
1000 

o 

125 
875 

o 
100 
750 

4 
90 
625 

0 

80 
550 

1948 yılı Bütçe 

6 7 
70 GO 

475 400 

Büyük Millet Meclisi 
Cumhurbaşkanlığı — •— — 
•Sayıştay Başkanlığı — — — 
Başbakanlık 1 1 — — 2 
Danıştay Başkanlığı -— -•-- — 
Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü — — . 1 2 14 18 23 
İstatistik Gene! Müdürlüğü -~ •— —- —•• —• 2 
Devlet Meteoroloji î.şlcri G. Müdürlüğü — — — - - 1 1 
Diyanet İşleri Başkanlığı — — — 
Adalet Bakanlığı — — - - 24 .'-»3 47 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü •— - — -- 3 \ 
Millî Savunma Bakanlığı — 
İçişleri Bakanlığı 4 4 —• -•- 4 2 14 
Emniyet Genel Müdürlüğü — —- - — I I 
Jandarma Genci Komutanlığı . — — 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Ekononıi Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
(rümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
Tarım Bakanlığı 
Ulaştırma Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 

4 
>5 
1 
9 

5 

1 
1 

---
35 
H7 
<\ 

10 
fi 

20 
1 
4 
o 

2-i 

21 
221) 
23 
13 

«i 

1 

4* 
4 
s 
r\ 

\) 
13 

222 
!l 

7 
^ 

112 
•1 

4 
1 

Toplam 18 20 29 90 218 439 476 
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- 11 -

8 9 10 11 12 13 
50 40 35 30 25 20 

350 300 250 225 200 175 

— 

18 
— 
— 

4 
1 

1 

12 
24 
224 
38 
19 
27 
2 

148 
2 
13 
1 

— 

23 
— 
— 

39 
1 

22 

17 
14 
390 
38 
— 
10 
— 

210 
3 
5 
— 

1 

16 
2 
— 

23 
6 

17 

34 
14 
430 
31 
14 
83 
1 

121 
2 
6 
1 

— 

17 
— 
— 

64 
2 

11 

— 

39 
1 344 

48 
16 
21 
5 

173 
1 
2 
1 

2 

23 
— * 
48 

48 
— 

3 

— 

36 
1 212 

90 
14 
187 
21 

66 
1 
2 
1 

— 

13 
3 
9 

65 
— 

23 
3 
— 

27 
457 
8 
20 
340 
236 

42 
4 
2 
— 

534 772 802 1 744 1 754 1 252 

14 
15 

150 Toplam Aylık tutarı Yıllık tutarı 

3 350 " 40 200 

___ 
1 
— 

1 

265 
35 

5 
86 
—-
— 
225 
43 
196 
207 
— 
— 
— 

168 
8 
59 

347 
18 

370 
40 

101 
242 

4 784 
295 
122 
914 
309 
196 

1 152 
20 
47 
13 

55 
2 
12 

101 
5 

74 
6 

36 
80 

1 262 
82 
40 

178 

350 
125 
200 

900 
775 

300 
725 

950 
725 
075 
750 
150 
675 

54 500 
29 
317 
6 

400 
3€0 
475 

16 975 
5 525 

1 

15 

2 

3 

664 200 
25 500 
146 400 

222 800 
69 300 

891 600 
80 700 

443 400 
968 700 
144 900 
993 000 
481 800 
144 100 
654 000 
352 800 
807 600 
77 700 
203 700 
66 300 

1 064 9 212 2 373 225 28 478 700 
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Aylıklı kadroların 

ı 2 ;: 4 5 (i 7 
150 125 100 !)0 80 70 60 

Daireler 1000 875 750 625 550 475 400 

Büyük Millet Meclisi 1 —• 7 3 6 15 
Cumhurbaşkanlığı .1 4 1 2 3 
Sayıştay Başkanlığı 1 4 14 
Başbakanlık 2 1 4 
Danıştay Başkanlığı 1 7 29 
Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü —- 1 1 
istatistik Genel Müdürlüğü - - 1 
Devlet Meteoroloji İşleri G. Müdürlüğü 1 
Diyanet İşleri Başkanlığı |* | I — 1 
Adalet Bakanlığı 2 i:j 67 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü •••• 1 
Millî Savunma Bakanlığı - - — 1 
İçişleri Bakanlığı 14 19 29 
Emniyet (İenel Müdürlüğü —- I 6 
-Jandarma (İenel Komutanlığı -•- —• 
Dışişleri Bakanlığı 25 16 15 
Maliye Bakanlığı —- 4 30 
Millî Eğitim Bakanlığı —• 14 W 
Bayındırlık Bakanlığı —- 4 21 
Ekonomi Bakanlığı — 3 19 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı —- 5 17 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı — 1 4 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
Tarım Bakanlığı --- 1 8 
l'laştırnıa Bakanlığı — 2 12 
Ticaret Bakanlığı --- 3 8 
Çalışma Bakanlığı - - 2 8 

• ) 
8 
13 
1 
1 
0 

87 
2 

:!6 
15 

23» 
76 
50 
49 
19 
51 
4 
— 
23 
17 
8 
7 

24 

8 
20 
• > 
6 

109 
8 

1.08 
16 

38 
132 
392 
98 
28 

.155 
13 
1 
62 
28 
47 
18 

39 
o 
11 
25 
7 
5 

230 
14 

I 

131 
42 

52 
153 
351 
83 
40 
172 
32 
1 

117 
27 
42 
19 

43 

7 
29 
4 
18 
• > 

322 
28 

122 
67 

58 
218 
579 
122 
22 
281 
29 
7 

126 
22 
34 
17 

Toptem 46 104 344 602 1 329 1 630 2 176 

Biiiee Kanununa bağlı (D) cetvelindeki aylıklı vaiz ve dersiamlarda hu rakamlara dâhildir, 
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30 . IX . 1948 de fiilî durunıu 

8 9 10 11 12 13 14 
50 40 35. 30 25 20 15 
50 

19 
4 
46 
9 
8 
15 
6 
18 
5 

438 
29 
5 

165 
119 
2 
60 
264 
892 
233 
19 
333 
40 
10 
218 
31 
46 
14 

048 

300 

26 
1 

21 
17 
12 
6 
1 

• ).) 
9 

786 
50 
5 

188 
107 
13 
67 
433 

1 709 
226 
47 
430 
92 
29 
309 
39 
56 
34 

4 746 

250 

19 
— 
20 
10 
14 
15 
11 
37 
29 
972 

' 106 
.31 
152 
242 
12 
56 
807 

3 742 
139 
31 
469 
67 
29 

3,84 
36 
79 
39 

7 548 

225 

8 
— 
20 
17 
11 
13 
11 
^ 
38 
665 
171 
50 
383 
430 
6 
10 
906 

8 707 
155 
34 

470 
317 
59 
704 
48 
45 
21 

13 382 

200 

> > 
— 
25 
0 
20 
18 
17 
65 
73 
539 
307 
120 
886 

1 054 
• — 

10 
1 237 
6 114 
154 
41 
779 
252 
137 
417 
71 
26 
24 

12 395 

175 

28 
— 
70 
— 
_... 
11 
40 
78 
160 

1 195 
589 
154 

1 797 
6 759 

— 
— 

1 674 
8 665 

41 
— 

1 179 
887 
400 
464 
41 
23 

18 700 

150 

— 
— 
— 
— 
— 
25 
— 
661 

2 606 
268 
— 
492 
208 
— 
— 

8 869 
865 
4 

— 
1 178 
281 

1 137 
97 
— 
— 

11 191 

To planı 

135 
18 
327 
86 

.136 
167 
127 
845 
988 

8 031 
1 

4 
9 

9 
26 
1 

5 
1 
1 
2 

573 
381 
522 
066 
38, 
428 
805 
719 
329 
303 
519 
469 
810 
930 
374 
417 
203 

77 241 

Aylık tutarı 

46 175 
9 650 

113 075 
31 600 
62 675 
63 475 
29 850 
85 .150 
169 500 

1 905 550 
319 175 
80 775 

1 049 .100 
1 726 125 

8 950 
190 775 

2 055 525 
6 387 575 

449 550 
1.16 300 

1 835 725 
321 525 
804 500 
768 875 
122 125 
145 025 
72 225 

17 965 550 

Yıllık 

1 

1 
2 
22 
*> O 

12 
20 

2 
24 
76 
5 
1 

10 

• ) >) 
9 
1 
1 

215 

. tatarı 

554 100 
115 800 
356 900 
379 200 
752 100 
761 700 
358 200 
021 800 
034 000 
866 600 
830 100 
969 300 
589 200 
713 500 
107 400 
289 800 
666 300 
650 900 
394 600 
395 600 
028 700 
858 300 
654 000 
166 500 
465 500 
740 300 
866 700 

586 600 
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1949 yılı Bütçe 

Çalışma Bakanlığı 

Ticaret » 

Ulaştırma » 

Tarım » 

Günırük. ve Mu. 

Sağlık ve S. Y. B. 

Ekonomi Bakanlığı 

Bayındırlık » 

Millî Eğitim » 

Maliye » 

Dışişleri » 

Jandarma K. 

Emniyet G.. M. 

içişleri Bakanlığı 

Tapu ve K. 

Adalet Bakanlığı 

Diyanet İ. Başkanlığı 

D. Met. İş. G. Md. 

İstatistik G. Md. 

Basın Y. G. Md. 

Daniştay Başkanlığı 

Başbakanlık 
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tasarısı hizmetliler kadrosu 

t ı ı <M ' 

Aded Aylık tutarı Yıllık tutarı 

O l 

X 
X 

•M 

' M 

?ı c c ı 

s — s -
£ 

7-1 — 
o 

X I 

' M 

OJ | 

o cc 

co o 

X I 

— ~ I x S: 

£-£:: 

-M — | X 

O 
X 

X M H X 

CM 

r-l ! Ol 

O <M ''t1 

Ol 

~ O l 

CC X : 
O l CO 

X l - LO 
-t CO 

oî İ t - İ S 
O l i O - t 

CC Ol 

X O r ı "t* 
r- T-I cc co 

T-H (M r -

CO t -
X " t 
O l CO 

l O 0 0 
O l O l 

x oı I 
ıO I 

X c£ I 
oi io 
-t- -t- I 
—ı -+ I 

- t » H C : O K n O O M 5 ) 0 
S : X M c : ' C ı - H X l > ' f i C 

t— O l ! 0 C <û H r-H 

CO ı - ı OJ 

rH lO 

CO O I 
t - LC I 
O l CO 

T-H O l 
LO O l O l 

O l 
CO 

X -+ lO CO 
X CO CO CO 

T-H T-H O l 

CM 
• X 

O i 0 0 X T-H O 
TH O I "+ r-
O l Ct T-H 

ı I w o 

ir: 
co 

£ ^ 

r - T t 

O i l.C 
O i O 
co co 

l - X »' 

Oi LO T - CO 
-+ Ol -+ r-1 

I ! 

O i CO CM 
O l 

0 0 

2 6317 

L40 

277 

5114 

1872 

94 

92 
136 
250 
2526 

10 650 
18 320 
26 875 
231 965 

127 800 
219 840 
322 500 

2 783 580 

404 

194 

60 400 

531 560 

20 485 

14 445 

13 215 

724 800 

6 378 720 

245 820 

35 170 422 040 
462 865 5 554 380 
193 865 2 326 380 

173 340 

188 

289 
1419 
330 

2740 

24 470 

22 275 
65 700 
21 955 

223 005 

293 640 

267 180 
788 400 
263 460 

2 676 060 

158 580 

249 
100 
320 
27 
66 

23144 
446 

23 455 
11 275 
58 720 
3 075 
11 093 

2 084 825 

281 460 
135 300 
704 040 
36 900 
133 080 

25 017 900 
1 180 998 

23590 26 198 898 

o ı n o o ı a o ı o o m o û o a o o i f t o ı o c ı n o ı s o u j o ı o o i f t 
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1948 vılı Bütçesi 

Çalışma Bakanlığı I I 

Ticaret » | ?1 

Ulaştırma » | | 

Tarım » | ^ 

flümrük Muh. G. K. | | 

Gümrük Tekel Bak. | | 

Sağlık ve S. Y. Bak. ^ ^ 

Ekonomi Bakanlığı I I 

Bayındırlık » | I 

Millî Eğitim » | ** 

Maliye » 

Dışişleri » 

Jandarma G. K. 

Emniyet G. Md. 

İçişleri Bakanlığı 

Tapu ve Kad. G. Md. 

Adalet Bakanlığı 

Diyanet İşleri Bşk. 

Devlet Mete. İş. (i. M. 

İstatistik G. Md. 

Basın ve Yayın G. M. 

Daniştay Başkanlığı 

Başbakanlık 

Sayiştay Başkanlığı 

Büyük Millet Meclisi 

! ! i 

00 | 

**• "M X X 

'I TC - S | — i t I 'M I in 71 

;c ^ x l—ı 

I ?'i ı r e 
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X 
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hizmetliler kadro.su 

I H I I I - t f I I O l 

Afled Aylık tutarı Yıl l ıkl ıdan 

cc o 

X 
CC 

O l r - T f f 
T - — O l 

*+ x 
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C5 O l 
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Oa 
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X 
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155 

278 

2948 

83i) 

140 

o 6226 

155 

227 

5768 

2058 

108 

202 
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1664 

372 

O l 

X CO CC GC 

l -
oı 

O M i " t 

-M ' t O X " —i ıf? 
O l CC I r - — L - I O O 
O l O l < — ı »O CC 
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CC X 

c c — I cc re cc 
,C O l 

o o-ı 
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X 
CC 

CO I O l 
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11 850 141 960 

20 385 ' 244 020 

29 800 .357 600 

265 465 8 185 580 

49 210 590 520 

12 825 153 900 

521 145 6 253 740 

22 760 278 120 

24 480 298 760 

513 290 (i 159 480 

209 830 2 517 960 

16 055 

25 895 

24 740 

73 200 

24 370 

192 «60 
310 740 
296 880 
878 400 

292 440 

2784 

219 
281 
26 
395 
24 
75 
50 
294 

25166 
600 

224 

14 
26 
2 
«5 
2 

12 
4 
40 

035 

690 
070 
905 
535 
525 
285 
965 
655 

2 288 895 

2 688 420 

176 280 
812 840 
8,4 860 
786 420 
30 800 

147 420 
59 580 
487 800 

26 866 740 
1 230 000 

25 766 28 096 740 
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Hizmetliler kadro adetleriyle tutarları 

Adet 
Daireler 1948 1949 Fazlası Noksanı 

Başbakanlık 
Danıştay Başkanlığı 
Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü 
İstatistik Genel Müdürlüğü 
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Adalet Bakanlığı 
Tüpü ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Ekonomi Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tarım Bakanlığı 
Ulaştırma Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 

Toplam 
Elçilik ve konsolosluklar 

>) 

1 

«> 
5 

(i 

o 

24 

75 
24 
359 
20 
281 
219 
784 
372 
064 
322 
202 
108 
058 
70:: 
227 
155 
220 
479 
943 
278 
155 
102 

822 
000 

•) 

1 

1 
5 

0 

\> 

23 

00 
27 
320 
100 
249 
194 
740 
330 
419 
289 
188 
94 
872 
114 
277 
140 
317 
404 
520 
250 
130 
92 

144 
440 

•> 
f> 

— 
74 
— 
— 

— 
--
._... 
— 
— 
— 
.— 
50 

— • 

91 
— 
— 
— 
— 
— 

218 
— 

9 
. — 

39 
— 
32 
25 
44 
42 
245 
33 
14 
14 
180 
049 
___ 
15 

75 
417 
28 
19 
10 

1 896 
154 

25 422 23 590 218 2 050 



- 29 -
mukayesesini gösterir cetvel 

Ödenek 
1948 1949 Fazlası Noksanı 

147 420 
30 300 

786 420 
34 860 
312 840 
176 280 

2 688 420 
292 440 
878 400 
296 880 
310 740 
192 660 

2 517 960 
(i 159 480 
293 760 
273 120 

6 253 740 
744 420 

3 185 580 
3.57 600 
244 020 
141 960 

26 319 300 
1 230 000 

133 080 
3,6 900 

704 640 
135 300 
281 460 
158 580 

2 676 060 
263 460 
788 400 
267 180 
293 640 
173 340 

2 326 380 
5 554 380 
422 040 
245 820 

(i 378 720 
724 800 

2 783 580 
322 500 
219 840 
127 800 

25 017 900 
1 180 998 

(i 600 
— 

100 440 
---
— -
- • • 

—-
-

— 
— 
--
— 
— 

.128 280 
— 

124 980 
— 
— 
_.._ 
_.. 
— 

360 300 

14 340 
_ 

81 780 
__ 

31 380 
17 700 
12 360 
28 980 
90 000 
29 700 
17 100 
19 320 

191 580 
605 100 

—• 
27 3.00 

— 
19 620 

402 000 
35 100 
24 180 
14 160 

1 661 700 
49 002 

27 549 300 26 198 898 360 300 1 710 702 





Ek: 3 

Gelecek yıllara geçici yüklenme kanunlariyle verilen yetkilerin kullanılan ve kullanılacak miktar
larını gösterir cetvel 

Kanunun 
Numarası Tarihi Adı 

(1) 1050 1927 Muhasebei Umumiye Kanunu 
(2) 520!) — Muhasebei Umumiye Kanununun (50) ııei maddesinin değiştiril

mesi hakkındaki kanun 

(1) Bu kanunun 5 nci geçici maddesine göre her daire bu maddede yazılı tayinat, teçhizat, inşa
at, mektep ve hastane muayyenatı posta nakliyatı gibi hizmetler için cari yıl bütçesinde m'oveui öde
neğin yarısı nispetinde ve yalnız mütaakıp yıl büt-çesine geçici yüklenmelere girişebilir. 

(2) Mevcut yetkiyi yiyecek, giyecek ve teçhizat hizmetlerine ait imal işleriyle taşıma hizmetlerine ve 
5127 sayılı Kanun gereğince yaptırılacak etüd ve proje işlerine de teşmil etmiştir.> 

a 

Kanunun 
Numarası Tarihi Adı 

1375 5.1 .1929 Anadolu ve Mersin - Tarsus - Adana Demiryolları ve Haydar
paşa Limanı ve Zürih'te Şark Demiryolları Bankası arasında 
ınünakit 4 kıta itilaf name ve merbutlarına ait Ktnun 

Bu kanun Hükümetle Anadolu ve Mersin - Tarsus - Adana Demiryolları ve Haydarpaşa Liman 
Şirketleri ve Zürih'te kâin Şark Demiryolları Bankası arasında Aralık 1928 tarihinde Ankara'da tan 
zim ve imza olunan satış işlerine ait 4 kıta itilâfnamenin tasdikına mütaallik olup yıllık taksitle
rini ödeyinceye kadar bütçeye konulacağından bu maksatla (G) cetveline alınmıştır. Yıllık taksit
lere ait ödenekler bütçede mevcuttur. 

Si 

Kanunun 
Numarası -Tarihi Adı 

1391 2 Şubat 1929 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ilö Fort Motor Kampani Ekspo-
reylet şirketi arasında akdedilen mukavelenamenin tasdikına daiv 
Kanun. 

Mukavelenamenin esası Türkiye hudutları içinde Fort müessesesine ait taşıtların montajı yapılmak 
üzere bir• saha tahsisine dair olup süresi 25 senedir. Bütçeyi ödenek bakımından ilgilendiren esaslı bir 
hükmü yoktur. 

* 
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Kanunun 

Numarası Tarihi Adı 

2173 8 . V . 193'î Jlarb gemilerinin (amiri için Gölcük'te tamir limanı, tersane 
yaptırılması hakkında Kanun. 

Kanunun esasi: Gölcük'te bir harlı limanı ve tersane inşası irin her yıl ödenecek miktarı o yılın 
bütçesine konmak üzere 4 milyon liraya gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında
dı r 

Teranenin çok fazlaya mal olacağı anlaşılması üzerine bu kanuna dayanılarak bir .yüklenmeye 
girişilmemiştir. Kanunda müddet kaydı bulunmadğı cihetle meriyeti devam etmekte ise de bundan 
sonra, ela bir yüklenmeye girişilmesi mevzuubahis olacağı umulmaktadır. Tersane işi esaslı olarak ele 
alındığı zaman yeniden bir kanun hazırlanması tabiî ve zanıri olacağından ozaman bu kanunun 
meriyetten kaldırılması icabedecektir. 

Kanunun 
Numarası Tarihi Adı 

2182 20.5.1933 Tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 numa
ralı Kanuna katılacak kanun. 

Kanunun esası : Ankara Numune hastanesinde vazife görmek ve dışarda hekimlik etmemek ve hiz
met süreleri 5 yılı geçmemek şartiyle yabancı uzman tabip kullanılabileceği hakkındadır. 

Bu hükme dayanılarak kullanılan yabancı tabiplerin kadroları her yıl Bakanlar Kuralımdan alın
maktadır. Ücretlerine karşılık ödenekler de bütçede yabancı uzmanlar bölümünde mevcuettur. 

Kanunun 
Numarası Tarihi Adı 

2876 25.12.1935 Tababet re şuabatı sanatlarının tarz ve icrasına dair olan 1219 
sayılı Kanuna eklenen 2182 sayılı Kanuna ek kanun. 

Kanun Ankara Numune hastanesinde ayrıca 3 yabancı uzman tabip ile daha 5 yıl süre ile muka
vele addedilmesi hakkmdadır. 

Kamınım 
Numarası Tarihi Adı 

2214 23.5.1933 Filyos - Ereğli hattı ile Ereğli limanının inşasına dair Kanun 
5223 2 1 . 6 .1948 Filyos - Ereğli hattı ile Ereğli limanının inşasına dair olan 2214 

sayılı Kanunda değişiklik yapması hakkında kanun. 

Kanunun esası : Filyos - Ereğli hattı inşası için 20 milyon liraya ve Ereğli limanı inşası için de 
10 milyon liraya kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere gelişilmesi hakkındadır. Filyos - Ereğli 
haftma ait kısmın halen hükmü kalmamıştır. Ereğli limanı için verilen' (10) milyonluk yetki 5223 sa
yılı Kanunla (20) milyona ve bitirme süresi de (6) yıldan (10) yıla çıkarılmıştır. 



Hreg-li Limanı hakkndaki -durum şöyledir: 
Yılları Yapılan ödenekler 

1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 

1949 

168 469 
1 344 897 
1 085 837 
2 510 373 
2 409 000 
3 867 000 

11 385 576 
3. 337 000 

Sarfiyat 
» 

Toplam 
Toklu' 

14 722 576 Toplam 

# » 

Kanunun 
Xum arası Tarihi Adı 

2510 14.6 .1934 tokan kanunu 

Madde 40 — iskân ameliyat ve inşaatı için her yılın tahakkuk edecek miktarı o yıl Bütçesinden 
verilmek üzere gelecek yıllara sâri taahhütler ya])maya hükümet yetkilidir. 

İhtiyaç hâsıl olursa kullanılmak üzere böyle bir yetki verilmiş olmasına rağmen uzun yıllardan 
beri bu yetkiye dayanılarak yüklenmelere girişilmiş değildir. 

Kanunun 
Numarası Tarihi Adı 

2755 3 .6 .1935 Ankara Merkez Flıfzıssılılıa Müessesesinde kullanılacak yabancı 
uzmanlara ait kanun 

Kanunun esasi: Bu müessesede çalıştırılacak yabancı uzmanlarla süresi 5 yıl geçmemek üzere mu
kavele akdine dairdir. (Çalıştırılmakta olanların kadroları bütçedeki yabancı uzmanlar tertibinden 
Bakanlar Kurulu karariyle alınmakta ve ücretleri bu tertipteki ödeneklerden ödenmektedir. 

# 
# * 

Kanunun 
N'umarası Tarihi Adı 

2832 21 .10 .1935 Millî Müdafaa Vekâleti ile bu vekâlete bağlı teşekküllerde kulla
nılacak yabaneıdevlet tebaasından mütahassıs ve ustalarla yapıla
cak mukaveleler hakkında kanun 

Kanunun esası: Bu mütehassıs ustalarla üç yıl müddetle ve zaruret halinde Bakanlar Kurulu ka
rariyle 5 yıl müddetle gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındadır. 
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Kanunun 

Numarası Tarihi Adı 

2917 6 .2 .1936 2784 numaralı kanunun 6 neı maddesine 1 fıkra ilâvesine dair 
kanun 

Aydın ve şuabatı demiryollarının tesisat ve tadilatı için Bayındırlık Bakanlığınca gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındadır. Belli süresi yoktur. Maahaza halen bu kanuna dayanıla
rak girişilmiş bir yüklenme de yoktur. Kaldırılmasına tevessül edilmiştir. 

# 
« » 

Kanunun 
Numarası Tarihi Adı 

3132 12 .2 .1937 Yeniden yapılacak su işlerine 31 milyon lira tahsis ve bunun için 
gelecek senelere geçici taahhüt icrasına mezuniyet verilmesi hak
kında kanun 

3483 22 .6 .1938 Muhtelif su işleri için sarf edilecek paranın sureti temini hakkın
da kanun 

4100 8.8 .1941 Yeniden yapılacak su işlerine 81 milyon lira tahsisi hakkında
ki 3132 ve bu paranın sureti temini hakkındaki 3483 sayılı 
kanunlara ek Kanun 

4649 8. 8 . 1944 Yeniden yapılacak su işleri için gelecek senelere seçici taah
hüt icrasına mezuniyet verilmesi hakkındaki 8488 sayılı Kamı
na, ok Kanun 

5259 Yeniden yapilacek su işleri için gelecek yıllara geçici yüklen
melere girişilmesine izin verilmesi hakkındaki 8132. 4100 ve 
4649 sayılı kanunlara ek Kanun 

3132 sayılı Kanun 81 milyon liranın sarfına yetki vermiştir. 4100 sayılı Kanunla buna 50 mil
yon lira daha eklenmiştir. 4649 sayılı Kanunla buna 40 milyon ve 5259 sayılı Kanunla da bun
lara (165) milyon lira. daha eklenmiştir. Tamamı (286)milyon liraya baliğ olmuştur. 

Ödenek ve sarfiyat miktarları şöyledir: 
yıl Lira 

1936 
1987 
1988 
1989 
1940 
1941 
1942 
1948. 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

1 
• > 

6 
6 
7 
S 
12 
11 
6 
11 
12 
12 
16 

105 508 
?M 041 
616 637 
704 161 
787 614 
516 967 
967 568 
483 524 
102 231 
600 393 
025 177 
359 418 
566 716 
614 354 

Ödeme değil ödenekir 
» » » 

Teklif 

117 816 309 Toplam 
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Kanunun 

Numarası Tarihi Adı 

3142 15.2 . 19.'37 Anadolu Demiryolları ve Haydarpaşa Liman şirketiyle akde
dilen 10 . 12 . 1928 tarihli mukavelenamelerin bazı maddeleri
nin tadiline dair iki kıta •mukavelenamenin tasdiki hakkında 
Kanun 

1375 sayılı kanunla ilgilidir. 

Kanunun 
Numarası Tarihi Adı 

3262 14. (i. 19:57 Diyarbakır istasyonunda Irak ve Iran hudutlarına kadar yapı
lacak demiryolları hakkında Kanun 

50 milyon liraya kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeğe bu miktar dâhilinde bono çı
karmağa yetki vermiştir. 

Yıllık ödeme miktarı her sene bütçesine konulacak ödemeler ile mukayyet tutulmuştur- Miktar 
tâyin olunmuştur. 

Kanunun 
Numarası Tarihi Adı 

3813 6 .5 .1940 Diyarbakır yolu ile İrak ve İran hudutlarına kadar yapılacak de
miryolları hakkındaki 3262 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin tâdi
line dair Kanun 

Ayrıca Bitlis'e müntehi olmak üzere bir şube hattı inşası, Van gölü sahilinde nihayet bulduğu 
nokta ile Van arasında yanaşma iskeleleri vücude getirilmesi ve feribot yapılması husıılarını kabul 
etmiştir. 

Kanunun 
Numarası Tarihi Adı 

4643 2 .8 .1944 Demiryollar ve limanlar inşaatı iyin gelecek yıllara geçici ta
ahhütlere girişilmesi hakkında Kanun 

İran Irak hattı için evvelce verilen 50 milyon liralık yetki 90 milyon liraya çıkarılmıştır. 

Kanunun 
Numarası Tarihi Adı 

5075 11 • f>. 1947 Demiryollar ve Limanlar inşaatı için gelecek yıllara geçici yük
lenmelere girişilmesi hakkındaki 4643 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılması hakkında Kanun 
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Bvı hat. için ilaveten 120 000 000 lira daha gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hak

kında yel ki verilmektedir. 

Ödeme şekli şöyledir: 

400 370 Sarfivat 1037 
1038 
1030 
1040 
1041 
l'l cetveli 
1042 
1-] cetveli 
1043 
1044 
1045 
1046 
1047 
K cetveli 
.1048 
K cetveli 
104!) 
K cetveli 

Toplam 

• • ) 

) 
•) 
1. 

(i 

11 
8 
5 
14 
12 

S 

10 

90 

400 
386 
238 
060 
S80 
113 
030 
50!) 
121 
614 
541 
560 
040 
50 
000 
50 

000 
50 

326 

370 
566 
640 
301 
521 
124 
250 
614 
654 
544 
077 
08!) 
064 
340 
000 
000 
000 
000 

062 

/ 
S 
1 
\ 

1 
/ 
s 
\ 
\ 

\ i 
S 

< 

• 
K * 

3 386 
5 238 
2 060 

1 !)!)3 

(i 598 

11 121 
S 614 
5 541 

14 560 

12 091 

8 650 

10 050 

566 
640 
3!)1 

645 

873 
654 
544 
077 
080 
304 

000 

000 

Öt 

Te 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

lenek 

» 

•İd ir 

kanım un 
Numarası Tarihi Adı 

3305 2 0 . 5 . 1038 Millî Müdafaa ihtiyaçları iein (125,5) milyon liraya kadar taah
hüde girişilmesi hakkında kanun 

Tamamı .125,5 milyon liradır. Senelik ödeme mi ktarı 12,5 milyon lira olarak ve şayet 1 yıl bu mik
tar sarf edileni e/se müta<afkıp yıl için 14,5 milyon lira olarak tesbitolunmuştur. 

Kanunun 
Numarası Tarihi Adı 

3587 26 .1 .1930 Millî Müdafaa ihtiyaçları için .1.25,5 milyon liraya kadar taahhüde 
girişilmesi hakkındaki 3895 sayılı Kanuna.ek kanun. 

Yıllık tediye miktarlarmı değiştirmektedir. 193!) tediye miktarı 18 milyon 1940 tediye miktarı 
17 milvon lirava çıkarılmıştır. 
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Yapılan Ödemeler şöyledir; 

Vılı 

1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 

5 
13 
î) 
4 

Toplam 31 
— ; • : = : 

— 

Kara 

400 000 
208 604 
I4f> 665 
164 075 

_ _ „ 

918 344 
. • . - - • — — 

Hava 

2 000 000 
1 849 659 

.-._ 

...,. 

.._ 
— 
— 
— 
._ 
— 

3 849 659 
-T^r. — — z^z. 

Deniz 

1 600 000 
31 000 
__. 

--
— 
__ 
— 
— 
—-
— 

1 631 000 

As. Fabrikalar 

5 000 000 
464 106 
— 

981 376 
1 517 347 

— 
— 
— 
— 
— 

7 962 829 

Ka ra - Harita 

— 
,_. 
—-

— 
928 313 

1 682 543 
284 118 

l 
1 
5 

2 894 981 

Toplam 

14 000 000 
15 553 369 
9 145 665 
5 145 451 
1 517 317 
928 313 

1 682 543 
284 118 

1 
1 
.» 

48 256 813 

Genel toplanı 48 256 813 liradır. 1946 yılmdan itibaren artık bu kanuna dayanılarak bir taahhüde 
girişiknemektedir. 

* * 

Kanunun 
Numarası Tarihi Adı 

3892 3.7.1940 Ceza «vîeri inşası iyin istikraz akdine ve sâri taahhüdat icrasına 
dair kanun. 

1 500 000 liraya kadar gelecek yıllara geçic» yüklenmelere girişilmesi hakkında yetki vermekle
dir. Yıllık ödeme miktarı en çok 500 000 liradır. Emlâk Bankasından istikraz yapılmıştır. 

Yapılan ödemeler şöyledir: 
1941 468 217 
1942 576 216 
1943 496 399 
1944 304 852 
1945 121 483 

Bû kanun ile girişilen taahhütler karşılığı aynı zamanda 2548 sayılı Kanunla malhkûrnılardan ek
mek parası karşılığı olarak alınmakta olan ve ceza evlerinin inşasına tahsis edilen paralarla birlikte 
aynı tertibe yazılmaktadır. 

Kanunun 
Numarası Tarihi Adı 

4099 8 . VHT . 1941 Ankara .şehri lağımları hakkında Kanun 

Esası 7 200 000 liraya kadar gelecek yıllara seçici yüklenmelere girişilmesi hakkındadır. 
Yıllık ödeme miktarı kanunda gösterilmemiştir, 



Yapılan ödemeler şöyledir: 
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1942 
1948 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 

5Ü0 000 Ödemeler 
^67 411 » 
519 501 » 
607 992 » 
716 077 » 

1 450 000 Ödenekler 
1 000 000 » 

1949 
5 160 981 Toplam 
1 500 000 Teklif 

6 660 981 Toplam 

Kanunun 
Numarası Tarihi Adı 

4304 14. VII 1.1942 Meslekî ve teknik okullar anılması ve mevcutlarının büyütül
mesi hakkında Kanun 

Tamamı 81 milyon liradır. Senelik ödeme miktarı kanunda 8 milyon lir;ı olarak tesbil olun
muştur. Süresi .1942 - 1951 olmak üzere H> yıldır. 

Ödemeler şekli şöyledir 

1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 

1949 

3 548 770 Ödemeler 
13 8<S6 673 » 
II 469 742 » 
8 485 077 » 

2.1 254 067 * 
9 H\io 184 Ödenekler 
7 000 000 » 

74 977 513 Toplam 
4 970 000 Teklif 

79 947 513 Toplam 

Kanunun 
Numarası Tarihi Adı 

4t75 16. V(i ..194:.) I'asuı ve Yayın Umum Müdürlüğü teşkilâtı, vazife ve memur
ları hakkında Kanun 

Kanunun esası Umum Müdürlüğün Anadolu Ajansı ile 5 seneye kadar taahhüde girişmesi 
(Madde 36) ve yabancı mütehassıslarla 5 yıla kadar taahhüde girişilmesi (Madde 44'! hakkın
dadır. 

# # 
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Kanunun 

Numarası Tarihi Adı 

'4626 18 . V ü . 1944 Memur meskenleri inşası hakkında Kanun 

Kanuna göre tamamı 25 milyon liradır.Senelik miktarı 2,5 milyon liradan az olmıyacaktır. 

ödeme şekli şöyledir: 

2 500 000 Ödeme 1944 
1945 
1946 
1947 
1948 

1949 

7 830 000 » 
1 900 655 ;» 
2 498 087 Ödenek 
3 270 000 » 

17 998 742 Toplam 
3 600 000 Teklif 

21 598 742 Toplam 

* * 

Kanunun 
Numarası Tarihi Adı 

4635 2. VIII . 1944 Devlet öğrenim kurumlarında çalıştırılacak yabancı profesör, 
öğretmen mütehassıs ve ustalarla gelecek yıllara geçici muka
veleler akdi hakkında Kanun 

İdarelere bunlarla 10 yılı geçmemek üzere gelecek yıllara geçici hizmet mukavelesi yapıl
masına vetki verilmektedir. 

Kanunun 
Numarası Tarihi Adı 

4643 2 . VITI . 1944 Demiryollar ve Limanlar inşaatı için gelecek yıllara geçici taah
hütlere girişilmesi hakkında Kanun 

5222 21 . VI . 1948 Demiryollar ve Limanlar inşaatı için gelecek yıllara geçici yük
lenmelere girişilmesi hakkındaki 4643 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair Kanun 

4643 sayılı Kanun Trabzon Limanı inşaatı için 10 milyon liraya kadar geleck yıllara geçici 
yüklenmelere girişilmesi hakında yetki verilmekte ve 5222 sayılı Kanunda 'bu yetkiyi 20 milyon lira
ya çıkarmaktadır. 



Ödeme şekli şöyledir: 

40 

J94H 
1947 
1948 

1949 

:>;-J7 84tt 
2 600 000 
2 000 000 

4 937 846 
4 r>oo ooo 

Ödeme 
Ödenek 

->> 

Toplam 
Teklif 

9 437 846 Toplam 

Kanunun 
Numarası Tarihi Adı 

4648 2 . 8 . 1944 Demiryollar vr limanlar inşaatı için gelecek yıllara geçici taah 
hütlere girişilmesi hakkında kanım 

Maraş - Gaziantep şube hatları inşası için 20 milyon liraya kadar gelecek yıllara geçici yüklen
melere girişilmesi hakkında yetki vermektedir. Yıllık ödeme miktarını hükümet tesbit edecektir, 

Ödeme şekli şöyledir : 

1945 
1940 
1947 
1948 

1949 

4 
891 518 

1 495 768 
2 500 000 

4 887 290 
:J 100 000 

ödeme 
» 

ödenek 
» 

Toplam 
Teklif 

7 987 290 Toplam 

Kanunun 
Numarası Tarihi Adı 

* 4643 2 .8 .1944 Demiryollar ve Limanlar inşaatı için gelecek yıllara geçici taah
hütlere girişilmesi hakkında kanun 

Erzurum - Sarıkamış hattı için 40 milyon liraya kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere yetki 
vermektedir. 



~ 41 
Ödeme şekli şöyledir 

1945 
1946 
1947 
1948 

1949 

974 684 
2 089 465 
1 776 405 
4 100 000 

7 940 554 
3 844 588 

ödeiııe 
» 

ödenek 
.» 

Toplam 
Teklif 

11 785 142 Toplam 

Kanunun 
Numarası Tarihi Adı 

4670 15.9 .1944 Yeniden radvo istasyonları kurulmasına dair kanun 

1945- 1946 yıllarında 5,5 milyon lirayn kadar gelecek yıllara geçici taahhüde girişilmesi hakkın
da. vetki vermektedir. 

492^ 1 0 . 6 . 1946 Yeniden radyo istasyonları kurulmasına dair 4670 sayılı kanunda 
değişiklik yap1 İması hakkında kanun 

Müddet 1948 yılına kadar uzatılmakla yetki miktarı 9 500 000 liraya çıkarıknaiktadır. 

ödeme şekli şöyledir: 
1944 305 826 ödeme 
1945 186 003 » 
1946 3 007 526 » 
1947 5 666 862 ödenek 
1948 5 586 931 > 

1949 
14 753 148 
2 923 908 

Toplam 
Teklif 

17 677 056 Toplam 

Not: Miktar yeni tekilf ile 15,5 milyon lirava çıkarılacaktır. 

• • 
Kanunun 

Numarası Tarihi Adı 

4677 22.11.1944 Atatürk Anıt Kabri inşasına dair Kanun 

Yıllık miktarı 2,5 milyon lirayı geçmemek üzere 10 milyon liraya kadar 1945 - 1949 yılla
rına geçici yüklenmelere girişilmesi ha-kmda yetki vermektedir. 



Ödeme şekli şöyledir: 
1944 777 469 ödeme 
1945 841 800 » 
1946 I 791 872 » 
1947 472 138 Ödenek 
1948 2 472 188 » 

6 855 417 Toplam 
1949 2 472 188 Teklif 

8 827 555 Toplam 

Not : Kanunun neşrinden evvel ayrıca hu iş için istimlâk, proje, mubayaa, jüri Masraflarına. 
karşılık olmak üzere 2 milyon lira sart'olunmuştur. 

* 

Kanunun 
Nıı ma r a s ı Tarih i A d ı 

4761 20 .6 .1945 Ankara Tıp Fakültesi kurulması hakkında Kanun 

2 milyon 800 hin liraya kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında yet
ki vermektedir. 

4879 6 .5 .1946 Ankara Tıp ve Fen Fakülteleri yapımı için gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişilmesi hakkında Kanun 

Yıllık ödeme miktarı o,5 milyon lirayı geçmemek üzere 15 milyon liraya kadar gelecek yılla
ra geçiei yüklenmelere girişilmesi hakkında yetki vermektedir. 

Ödeme şekli şöyledir: 
1945 600 000 ödeme 
.1946 591 561 » 
1947 700 000 Ödenek 
.1948 385 000 » 

2 276 561 Toplam 
1949 500 000 Teklif 

2 776 561 Toplam 

* 
# * 

Kanunun 
Numarası Tarihi Adı 

4870 13 .2 .1946 İnebolu ve Amasra Limanlan yapımı için gelecek yıllara geçiei 
yüklenmelere girişilmesi hakkında Kanun 

5241 6 . 7 . 1948 Ineholu ve Amasra Limanları yapımı için gelecek yıllara geçiei 
yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 4870 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 

Yıllık ödeme mkt-arı 900 000 lirayı geçmem»4; ıVore 3,5 milyon liraya kadar gelecek yıllara 
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geçişi yüklenmelere girişilmesine yetki vermektedir. 5241 sayılı kanundaki yetkiyi 7 milyon liraya 
çıkarmakta ve yıllık ödeme miktarının teshilini hükümetti bırakmaktadır. 

Ödeme şekli şöyledir: 
1946 444 936 ödeme 
1947 486 OOO Ödenek 
1948 254 000 » 

1949 
1 184 936 
1 000 000 

Toplam 
Teklif 

2 184 936 Toplam 

Kanunun 
Numarası Tarihi Adı 

4940 13 . 6 . 1946 Devlet kitapları döner sermayesi hakkındaki Kanunun 4 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

Döner sermayenin bankalarda 1 -milyon liraya kadar cari hesap açtırmağa ve bunu 1950 yılı 
sonuna kadaı kapatmağa yetki vermektedir. 

# * 

Kanunun 
Numarası Tarihi Adı 

5011 1 7 . 2 . 1947 Türkiye Büyük Millet Meclisi binası ve eklenti binaları ile tesis
lerinin yapım yetkisinin Bayındırlık Bakanlığına devri hakkında 

Yıllık ödeme miktarı 5 milyon lirayı geçmemek üzere 20 milyon liraya kadar gelecek yılla
ra geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında yetki vermektedir. 

Ödeme şekli şöyledir: 
1947 5 ()()ü 00ü Ödenek 
1948 :> 000 000 Ödenek 
1949 5 000 000 Teklif 

1950 15 000 000 Toplam 

Not: 
Bundan daha evvel çeşitli kanunlarla ve ödeneklerle de inşaat için sarfiyat yapılmış bulunmak

tadır, 

• * 

Kanunun 
Numarası Tarihi Adı 

5032 1 . IX . 1947 İstanbul Adalet binası inşası için gelecek yıllara geçici yüklen
melere girişilmesi hakkında Kanun. 

Yıllık ödeme miktarı 2 milyon lirayı geçmemek üzere 7,5 milyon liraya kadar gelecek yıllara ge-
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cici yüklenmelere girişilmesi hakkında yetki ver inektedir. 

Ödeme şekli şöyledir: 
1047 500 000 Bütçe ile ödenek 

500 000 2510 sayılı Kanunla te 
nıin edilen 

1 000 000 Toplam 
1948 937 698 Ödenek 

l 937 698 Toplanı 
1949 985 000 Teklif 

2 922 698 Toplam 

Kanunun 
Numarası Tarihi Adı 

5129 3 . IX . 1947 Şose ve köprüler yapımı için gelecek yıllara geçici yüklenmelere, 
girişilmesi hakkında Kanun. 

Senelik tediye miktarı 10 milyon lirayı geçmemek üzer»' 50 milyon liraya kadar gelecek yulara 
geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında yetki vermektedir. 

Kanunun 
Numarası Tarihi Adı 

5243 6 . VII . 1948 Erzincan'da yaptırılacak meskenler hakkında Karnın. 

Yıllık ödeme miktarı (2) milyon lirayı geçmemek üzere (6) milyon liraya kadar gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında yetki ve rilmektediv. 

1949 2 000 000 IVklil 



— 46 — 
Ek: 5 

îl Özel İdarelerinin 1948 yılı bütçelerine göre gelir ve giderlerini gösterir cetvel 

Geliri içindeki 
ti adı Geliri Gideri Hazine yardımı 

Afyon 
Ağrı 
Amasya 
Anka ra 
Antalya 
Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bingöl 
Bitlis 
Bolu 
Burdur 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 
Çoruh 
Çorum 
Denizli 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 
Gazianteb 
Giresun 
Gümüşane 
Hakkâri 
Hatay 
İçel 
İsparta 
İstanbul 
İzmir 
Kars 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırklareli 
Kirşehir 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Malatya 

1 624 421 
471 168 
728 527 

7 611 788 
1 254 599 
1 902 436 
3 111 616 
797 334 
311 943 
288 114 

1 387 661 
618 772 

8 728 126 
1 496 899 
863 916 
586 447 

1 281 018 
1 421 079 
1 207 574 
1 177 066 
935 965 
658 360 

1 885 837 
1 756 058 
1 446 515 
1 133 528 
689 402 
237 168 

1 492 279 
1 535 978 
892 765 

28 189 200 
7 023 274 
1 314 107 
1 833 111 
1 483 253 
1 008 981 
730 343 

2 860 118 
8 852 046 
1 820 577 
1 664 601 

1 912 157 
504 046 
820 270 

8 085 000 
1 643 691 
2 283 404 
8 607 614 
945 944 
327 359 
827 410 

1 614 142 
751 989 

4 225 246 
1 850 788 
1 017 510 
707 847 

1 480 416 
1 783 870 
1 207 574 
1 314 364 
947 828 
828 489 

1 630 829 
1 957 118 
1 677 384 
1 376 739 . 
870 702 
257 255 

1 658 612 
L 777 324 
1 015 483 

84 778 883 
8 036 789 
1 447 037 
2 187 303 
1 770 900 
1 179 110 
920 408 

8» 121 501 
8, 758 068 
2 177 800 
1 775 417 

422 524 
121 982 
236 321 

1 448 288 
407 188 
492 282 

1 027 368 
284 700 
85 024 
98 430 

8,49 911 
183 588 

1 083 656 
412 099 
279 531 
166 708 
303 042 
416 035 
16 000 

409 932 
214 061 
214 408 
421 618 
424 949 
819 975 
337 769 
194 740 
61 262 
385 707 
563 789 
249 657 

— 
2 026 697 
338 070 
462 647 
335 JÛ3 
305 618 
204 972 
767 977 
804 848 
46 417 
325 702 
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İl adı 

Manisa 
Maraş 
Mardin 
Muğla 
Muş 
Niğde 
Ordu 
Rize 
Samsun 
Seyhan 
Siird 
Sinob 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Tunceli 
Urfa 
Van 
Yozgad 
Zonguldak 

Toplam 

Geliri 

2 856 
754 
579 

1 148 
291 

1 228 
1 118 
528 

2 062 

800 
368 
157 
296 
668 
718 
439 
254 
920 

2 314 957-
429 
846 

1 944 
1 166 
1 603 
1 145 
385 
895 
547 
1 274 
2 450 

120 877 

189 
784 
775 
535 
038 
186 
910 
781 
466 
816 
131 

153 

Gideri 

3 122 

1 

1 
1 

imi 

2 

2 
1 
1 
1 

1 

i 
2 

141 

895 
642 
392 
352 
491 
234 
609 
370 
813 
529 
992 
076 
518 
800 
472 
455 
000 
704 
430 
598 

063 

737 
479 
270 
510 
300 
356 
054 
880 
000 
832 
225 
136 
757 
740 
420 
105 
294 
572 
360 
414 
991 

547 

Geliri içindeki 
Hazine yardımı 

767 743 
200 613 
175 346 
372 796 
73 791 
504 169 
256 545 
130 954 
554 430 
627 108 
130 390 
212 578 
601 308 
397 455 
390 718 
356 146 
101 816 
213 380 
130 150 
281 658 
484 868 

24 205 537 



Ek: 6,7 

Kazanç vergili mükelleflerinin grnplan ile her grupun 1946 ve 1947 yıllarında ödedikleri vergi 
miktarlarını gösterir oetveldir. 
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Mükellef grupları 

Beyannameye tâbi mükellefler 

(Jayrisâfi irat üzerinden vergi veren mükellefler 
(lündelik gayrisâfi kazanç vergisi veren mükellefler 
İstisnai muameleye tâbi mükellefler 
Beynelmilel nakliyat kumpanya ve acentalarmırı 
şubeleri 
Bordroya tâbi hizmet erbabı 
Bordroya tâbi olmıyan hizmet -erbabı 
Merkez Saymanlığınca mahsuben tahsil edilen hiz
met erbabı vergisi. 

Toplam 

Mükellef 
Adedi 

(i 71:5 

265 578 
280 732 
6 821 

120 
109 851 
195 994 

— 

863 907 

Kuru» 
si, 
•k 

ü tezkere-
vergi 

arnesi 
Lira 

674 482 

1 474 03!) 
565 486 
682 100 

480 
• — 

— 

— 

3 396 587 

1946 Yılı 

K< .ızane 
vergisi 
1 

14 

7 
.) 
5 

7 
17 

9 

iira 

130 518 

036 819 
928 110 
138 340 

504 718 
575 611 
614 824 

290 560 

67 219 500 



Kazanç Vergisi 
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Buhran 
Vergisi 

Lira 

2 968 

l 328 
1 183 
1 027 

72 
9 546 
21 541 

12 706 

L 

362 

997 
578 
668 

778 
501 
167 

315 

50 375 366 

Olağanüstü 
zamlar 

Lira 

19 296 788 

16 958 322 
888 026 

5 362 814 

422 233 
— 
— 

— 

42 928 183 

Muvazene 
Vergisi 
Lira 

— 
— 
— 

9 205 337 
22 812 338 

13 077 538 

45 095 208 

H. K. Yardım 
Vergisi 
• Lira 

— 
— 
— 

5 992 020 
14 368 568 

7 398 307 

27 753 895 

('eza 
zamları 
Lira 

873 441 

306 
574 

1 285 

65 
572 

552 
183 
662 

. . 
218 
429 

— 

3 677 485 

Vergi ve zam 
Yekûnu 
Lira 

36 
[*] 18 

25 
7 
11 

32 
76 

42 

251 

395 668 
239 168 
324 138 
999 714 
528 822 

999 729 
319 469 
336 897 

467 715 

611 320 

İcmal 

Bu yıl 
tahakkuk 

Lira 

Kesinhesaba göre 
Bu yıl Geçen yıllar 
tahsil tahsil 
Lira K. Lira K. 

Toplam 
Lira K. 

Ruhsat tezkeresi, vergi kar 
harcı 
Ticari kazanç, olağanüstü 
Hizmet erbabı kazanç 
Ticari kazanç, buhran 
Hizmet erbabı buhran 
Hizmet erbabı muvazene 
Hizmet erbabı TT. K. Yard 

nesi 

zam 

im 

3 896 587 
75 666 688 
34 480 995 
6 581 383 

43 793 983 
45 095 208 
27 753 895 

2 853 877,83 
69 969 453,46 
34 830 329,41 
6 021 950,66 

48 774 386,84 
45 068 257,16 
27 740 353.42 

157 199,42 
41 552 965,15 

165 711,02 
3 651 498,97 
141 009,50 
144 492,02 
139 427,47 

3 011 077,25 
111 522 418,61 
34 496 040,48 
9 673 429,63 

43 915 396,34 
45 212 749,18 
27 879 780,89 

2 - 7nci sütunların toplamı 233 372 152 226 904 710,95 
[*] 18 239 168 

45 795 104,13 272 699 815,08 

251 611 320 

|*] İktisadi devlet teşekküllerine ait vergi ohtp 
girdiğinden 

tahsilat kayıtlarıyla sabıka tahsilatı meyamnda 
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Mükellef grupları 

Beyannameye tâbi mükellefler 

(îayrisâfi irat üzerinden v>ergıiye tâbi mükellefler 
Gündelik gayrksâfi kazanç üzerinden vergi veren 
mükellefler 
İstisnai muameleye tâbi mükellefler 
Beynelmilel nakliyat kumpanya ve aeentalarınm 
şubeleri 
Bordroya tâbi hizmet erbabı 
Bordroya tâbi olmıyan hizmet erbabı 

Toplam 

Mükellef 
Adedi 

7 101 

280 000 

307 987 
3 755 

155 
120 800 
200 000 

919 798 

Ruhsat tezkere
si, vergi 
karnesi 

Lira 

731 772 

1 401 992 

769 106 
417 715 

504 

— 

3 321 089 

1947 Tılı 

Kazanç 
vergisi 

Lira 

15 846 170 

6 461 491 

6 487 516 
4 381 495 

891 025 

59 048 011 

93 115 708 



Kazanç Vergisi 
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Buhran 
Vergisi 

Lira 

Olağanüstü 
zamlar 

Lira 

Muvazene 
Vergisi 

Lira 

11. K. Yardım 
Vergisi 

Lira 

3 867 645 

1 614 250 

1 31» 281 
918 40(5 

178 22:! 
88 946 770 

96 844 575 
— -

22 740 712 

18 037 231 

937 719 
1 898 125 

891 255 

47 505 042 
— — . 

70 

70 

70 472 487 44 330 982 

70 472 487 44 330 982 

Ceza 
zamlar 

Lira 

Vergi ve zam 
Yekûnu 

Lira 

782 502 42 454 527 
|*1 IS 895 847 

295 127 26 112 972 

VI 

2 

64.1 208 
50 (522 

— 

1 769 459 

8 714 516 
10 198 026 

l 9B0 503 
262 798 250 

371 164 641 

Not: 
1 — Ruhsat tezkeresi, vergi karnesi harçlariyle ceza zamları yan toplama dâhil değildir. 
2 — Bu yıla ait hizmet erbain vergilerinin tahakkuku genel mizandaki tahakkuklardır 

temal 

Bu yıl 
tahakkuk 

Lira 

Kesin hesaba gör« 
Bu yıl Öeçen yıllar 
tahsil tahsil 
Lira K. Lira K. 

Toplam 
Lira K. 

Ruhsat tezkeresi vergi karnesi 
harcı 
Ticari kazanç olağanüstü 
Hizmet erbabı kazanç 
Ticari kazanç, buhran 
Hizmet erbabı buhran 
Hizmet erbabı muvazene 
Hizmet E. H. K. Y. 

zam 
3 321 089 

81 572 739 
59 048 011 
7 897 805 

88 946 770 
70 472 487 
44 330 982 

3 135 456,37 
76 743 041,37 
58 896 789,15 
6 890 295,71 

88 898 138,55 
70 445 597,75 
44 305 026,01 

231 847,79 
29 036 208,12 

315 661,76 
2 548 857,90 
330 894,19 
331 439,20 
179 344,88 

3 367 304,16 
105 779 249,49 
59 212 450,91 
9 439 153,61 

89 229 032,74 
70 757 036,95 
44 484 370,89 

2 - 7 noi sütunların toplamı 352 268 794 
[*] 18 895 847 

371 164 641 

346 178 888,54 32 742 406,05 378 901 294,59 

[*] İktisadi Devlet Teşekküllerine ait vergi olvp. tahsilat kayıtlarına sabıka tahsilat meyanındet 
ftirdiğinden 



Ek: 8 

Beyannameye tâbi kazanç vergisi mükelleflerinin meslek grupları itibariyle adedini 
yıllarındaki kâr ve zararlarını gösterir cetvel 

1946 

Beyannameye tâbi mükellefi erin 
»•urupları 

1 Merkezleri Türkiye'de bulunan 
anonim şirketlerle şubeleri 284 

2 Merkezleri Türkiye'de bulunan 
komandit şirketlerle şubeleri 83 

3 Merkezleri Türkiye'de bulunan 
limited şirketlerle şubeleri 218 

4 Merkezleri Türkiye'de bulunan ka
zanç dağıtan kooperatif şirketlerle 
şubeleri 234 

5 Türkiye'de yerleşmiş sayılan ecne
bi müesseseleri 33 

6 Umumi, müllıak ve lıususi bütçeli 
daire ve müesseselerle menafii umu-
miyeye hadim cemiyetlere ait olup 
ticari bir gaye takip eden mües
seseler 98 

7 Şirket halinde olmıyan bankalar, 
bankerler Ve bankerlik muamelele-
tiyle uğraşan sarraflar 50 

Mükellef adedi 
Beyan- Beyan- Zarar 
name name göste-

veren vermiyen ren 
Aded Aded Aded 

Sâf i kazanç 
Lira 

Zarar 
Lira 

Mükellef ad 
Beyan- Beyan-
name name 

veren vermiyen 
Aded Aded 

3 91 42 505 807 

23 2 272 833 

2 74 5 436 936 

3 77 

1 18 

16 56 

417 918 

799 631 

784 395 

285 564 

2 114 953 424 28 

153 313 137 

1 051 569 281 1 

76 747 252 4 

782 333 57 2 

9 898 385 121 11 

35 061 60 
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1946 
A . 

t ' . 4: 

Mükellef adedi Mükellef ad 
Beyan- Beyan- Zarar Beyan- Beyan-
name name göste- name name 

Beyaımameye tâbi mükelleflerin veren vermiyen ren Safi kazanç Zarar veren vermiyen 
gurupları • Aded Aded Aded Lira Lira Aded A del 

25 İkrazatçılar 15 2 
26 Kanunun 47 nci maddesi mucibin

ce beyanname vermeyi tercih 
edenler 410 10 

27 Tarım kredi kooperatifleri 16 3 

1 

13 
11 

6 819 

855 024 
6 904 

79 

36 030 
19 453 

19 

464 
50 

8 

8 
1 

Toplam 5346 157 1097 77 434 170 17 572 335 5884 211 

28 Kollektif şirketler 705 3 122 7 691 683 295 516 573 1 

____ 
Genel toplam 6051 160 1219 85 125 853 17 867 851 6457 212 

Not: Bu cetveldeki mükellef adedinin, 19 - 22 nci saMfe (erdeki beyannameli mükellef adedinden az 
lerle beyannameleri merkezlerimden verÜem, şubelerin dâhil edememesinden ileri gelenektedir. 



Ek: 9 

Gündelik gayriaâfi kazançları üzerinden kazanç vergisi veren mükelleflerin grupları ile 1946 ve 
1947 yıllarındaki adedlerini ve ödedikleri vergi miktannı gösterir cetvel 

Kazanç ve 
Mükellef Karne olağanüstü Vergi ve zam 

Mükellef grupları adedi harcı zamlar Buhran Ceza toplamı 

1946 

Seyyar mükellefler 182 445 499 991 5 018 770 842 076 311 087 5 860 846 

Karneli' müstahdemler 98 287 65 495 1 797 366 341 502 263 096 2 138 868 

1947 4 

Toplam 280 732 565 486 6 816 136 1 183 578 574 183 7 999 714 

f fteyyaı- mükellefler 196 808 709 562 fi 478 747 966 323 433 972 6 445 070 

Karneli müstahdemler 111 179 59 484 1946 488* 352 958 207 236 2 299 446 

Toplam 307 987 769 046 7 425 235 1 319 281 641 208 ,8 744 516 

Not : Karne harcı ve ceza,.yan toplama dâhil değildir. 



Ek: 10 

Vergiye tâbi hayvanların cinsleri ile adedlerini ve vergi tahakkukatını gösteren cetvel 
1946,1917 yıllarında mevcut hayvan adediyle tahakkuk ettirilen hayvanlar vergisini gösterir cet ve 

1946 194" 
Hayvanların cinsi 

Koyun 
Merinos koyunu 
Kıl keçi 
Tiftikkcçi 
Deve 
Domuz 
Sığır 
Manda 
At 
Katır 
Eşek 
Yoklamadan sonra taksit müd
detlerinin nihayetine kadar ih
bar veya tahkikatla meydana 
Çıkarılan hayvanlar için yapı
lan tahakkuk 

Toplam 

Adedi 

181 815 
9 650 875 
2 835 668 

89 386 
2 898 

7 434 490 
656 867 
782 858 
81 578 

1 206 399 

Vergisi 
Lira K. 

17 742 512 14 399 368,00 
52 938,80 

7 865 404,00 
1 299 798,50 

135 768,00 
5 046,00 

3 888 090,50 
827 466,25 
998 021,25 
104 212,50 
307 318,75 

Adedi 

18 828 188 
137 406 

10 366 252 
2 986 848 

90 579 
2 008 

7 812 121 
673 544 
820 785 
79 104 

1 282 526 

Vergisi 
Lira K. 

14 H66 915,20 
55 028,00 

s 440 520,00 
1 862 272,40 

188 655,50 
8 081,00 

3 567 664,35 
849 610,(10 

1 147 881,25 
101 387,50 
827 172,00 

306 518,72 

40 615 341 29 383 427,56 42 579 371 31 072 705,92 

îcmal 

Yılı 

1946 
1947 

Tahakkuk 

Lira İv. 

29 388 427 55 ' 
31 072 705 92 

Bu yıl 
Lira 

27 434 528 
29 624 032 

K. 

16 
01 

T 
Gecen yıllar 

Lira 

t 469 275 
1 443 672 

'ahsil 

K. 

47 
71 

Toplam 
Lira 

28 908 803 
81 067 704 

K. 

(^ 
72 



Ek: 11 

Madenlerden cinsleri itibariyle alman vergilerin tahakkuk ve tahsilatını gfösteren cetvel 
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Madenlerin 1946 ve 1947 yıllarındaki istihsal, 

Maddenin cinsi 

Amyant 
Antimuan 
Bakır 
Borasit 
Civa 
Çimento 
(J. kurşun 
Demir 
Kurşun 
Kükürt 
Krom 
Linyit 
Lületaşı 
Maden kömürü 
Kok 
Fülüşpat 
Briket 
Manganez 
Manyezit 
Madensuyu 
Pirit 
S. Kurşun 
Zımpara 
Zırnık 
Sair madenlerden 

istihsal 
ton 

55 
78 

10 050 
2 210 

321 462 
150 

112 210 

3 018 
103 167 
603 532 

625 
3 830 536 

43 883 
115 

12 572 
1 185 
100 

300 

S 451 

îmrarat 
ton 

55 
125 

20 901 
3 198 

75 
326 893 

121 548 

J 171 
49 095 

490 236 
554 

2 317 100 
42 497 

1.15 
13 386 
2 370 

79 

300 

10 752 

1946 
F. O. B. satış 
kıymeti 
T. li. 

3 300 
9 068 

14 647 630 
227 264 
16 953 

16 808 093 

1 462 086 

224 702 
3 135 722 
7 927 070 

91 350 
51 643 532 
1 695 986 

20 671 
384 857 
94 800 
2 677 

9 600 

516 239 

Nispî 
resim 
T. L. 

85 
1 230 

195 223 
24 635 

783 
163 440 

15 801 

6 925 
124 065 
219 790 
1 561 

548 604 

1 097 

2 114 
71 

500 

6 648 

ölçü 

Ton 
» 
» 
>:• 

Şişe 
Ton 

» 

Ton 
» 
» 

Sandık 
Ton 
» 
s> 
» 
» 
» 

Ton 

Ton 

Toplam 5 053 699 3 400 348 98 921 600 1 314 572 
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îmrar, F. O. B. kıymet re nispî resim miktarları 

İstihsal 
ton 

36 
233 

10 075 
3 608 

98 
350 456 

1 627 
144 909 
2 036 
2 662 • 

102 875 
819 379 

178 
3 946 245 

63 279 

15 130 
4 633 
860 

881 566 
5 000 

40 
12 094 

1,5 

6 367 020.5 

îınrarat 
ton 

12 
6 

354 

100 
201 
094 
375 
42 
098 

4 080 
136 
o 
1 

151 

221 
036 
092 
531 

675 711 

2 364 
62 

15 
3 

HM 
5 

10 

4 687 

167 
474 
941 

247 
970 
5J5 
271 
000 
40 
695 
1,5 

902,5 

1947 
F 0 B. satış 

kıymeti 
T. 

17 

17 

1 

12 
10 

52 
<> 

117 

L. 

15 250 
98 004 
095 
767 
12 
472 
308 
636 

282 
797 
698 
46 
885 
446 

449 
150 
18 
214 
175 

(ı02 

668 

411 
364 
930 
338 
317 
750 

534 
759 
847 
030 
113 
729 

024 
860 
137 
159 
000 

953 

504 

Nispî 
resim 
T. L. 

2 121 

127 496 
97 469 

297 
203 481 
10 615 
79 584 
10 181 
11 127 
88 288 
134 404 

360 

553 888 

3 685 
650 
716 

9 395 
400 

3 739 
18 

643 615 

1 981 529 

öı< 

Ton 
» 
» 
» 
Şiş* 
Ton 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 

Sandık 
Ton 
» 

Ton 
» 
» 
Litre 
Ton 

•» 

» 

î C M A L 

T a h s i l 

Yılı 

1946 
1947 

Tahakkuk 
Lira 

1 314 572 
1 981 529 

B u yıl 
Lira 

1 210 256 
1 915 422 

K. 

98 
21 

fteçen yıllar 
Lira K. 

735 56 
27 419 74 

Toplam 
Lira 

1 210 990 
1 942 841 

K. 

54 
95 



Ek: 12 

Muamele Vergisine tâbi mükelleflerin sanayi zümrelerini ve adedleriyle ödedikleri veya miktarlarını 
gösteren cetvel 

1946 

Mükellef gurupları 

1 — Toprak sanayii 
9 
t~ •— 

3 -
4 __ 
5 — 
6 — 
7 — 
8 -
9 — 

Tahta 
- Maîden 
- Kimya 
- Gıda 
- Mensucat 
- Deri 
- Kauçuk 
• Kâğıt 

» 
» 
» 
*> 
» 
» 
» 
» 

10 — Müteferrik sanayi 
11 — Ücret üzerinden vergiye tâbi mükellefler 
12 — Toptancılar 

Mükellef adedi toplamı 
tmalât muamele vergisi toplanıl 
İthalât » » » 
Banka, banker, sigorta şirketleri 
İmalâttan alman istihlâk vergisi 
îdhalâttan alınan istihlâk vergisi 

Mükellef adedi 

88 
641 
433 
767 

2 338 
700 
175 
34 

149 
383 

941 

6 649 

678 

Muamele Veı 
fevkalâde 

•gisi ve 
zam 

toplamı 

2 
3 
5 
1. 

32 
48 

3 

2 
1 
1 
3 

106 

088 215 
116 192 
479 288 
970 979 
258 495 
721 037 
498 162 
908 516 
114 633 
685 446 
012 991 
982 100 

836 054 
28 479 501 
12 
11 

154 498 
500 098 

6 423 201 

tmalât muamele vergisi 
İthalât » » 
Banka, banker sigorta şirketleri 
tıualâttau alman istihlâk vergisi 
İthalâttan » » » 

Bu yıl tahakkuk 
Lira K. 

106 836 054,00 
28 479 301,47 
12 154 498,00 
11 500 098,00 

6 423 201,00 

Kesin hesaba göre tahsil 
Bu yıl tahsil Geçen yıllar tahsil Toplam 

lâra K, Lira K. Lira K. 

105 590 781,43 
28 479 501,47 
11 867 137,36 
11 216 581,66 

6 423 002,17 

2 909 680,16 
1 166 677,09 

53 188,26 
530 855,00 

83 326,15 

108 500 461,59 
29 646 178,56 
11 920 325,62 
11 747 436,66 

6 506 328,32 



— 61 — 

1947 

Mükellef gurupları 

1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -

10 -
11 -
12 -

- Toprak sanayii 
- Tahta 
- Maden 
— Kimya 
- Gıda 
- Mensucat 
- Deri 
- Kauçuk 
- Kâğıt 
- Müteferrik 

» 
> 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
sanayi 

- Ücret üzerinden vergiye 
- Toptancılar 

tâbi mükellefler 

Mükellef adedi toplamı 
İmalât muamele vergisi toplamı 
İthalât » » » 
Banka, banker, sigorta şirketleri 
îlâve tahakkuk 

_ 

Mükellef adedi 

99 
659 
434 
761 

3 480 
741 
173 
45 

131 
470 

400 • 

7 393 

671 

Muamele Vergisi ve 
fevkalâde zam 

toplamı 

1 975 927 
3 161 004 
6 459 443 
2 038 3)4 

33 455 866 
53 800 600 

5 549 833 
1 874 612 
3 712 373 
2 439 658 
1. 235 700 
1 941 7?9 

117 645 059 
116 707 948 

\ 15 285 551 
l 300 000 

15 585 551 

Bu yıl tahakkuk 
Lira K. 

îmalât muamele vergisi 117 645 059 
İthalât » » 116 707 948 
Banka, banker, sigorta şirketleri 15 285 551 
tlâve tahakkuk 300 000 

Kesin hesaba göre tahsil 
Bu yıl tahsil Geçen yıllar tahsil Toplam 

Lira K. Lira K. Lira K. 

117 233 771,41 
115 986 037,99 
15 571 201,86 

7 554 572,84 124 788 344,25 
1 265 433,55 117 251 471,54 

164 064,14 15 735 266,00 

15 586 551 



Ek: 13 

Muamele Vergisinden muaf küçük sınıf müesseselerinin sanayi zümreleri itibariyle adedlerini, mü
teharrik kuvvetlerini, işçi sayılarını gösteren 1944 yılma ait cetvel 

Sanat 

Toprak 
Tahta 
Maden 
Kimya 
üıda 
Mensucat 
Deri 
Kauçuk 
Kâğıt 
Müteferrik 

Muaf müesseselerden 
Muharrik 

kuvveti 
olanlar 

gru pu Aded 

(i 
359 
665 

28 
134 
239 

7:5 
25 
19 

227 

Toplam 1 785 

Muhi 
kuv\ 

ırrik 
'eti 

olınıyanlar 
Aded 

•> 
8 

j 

10 
13 

1 

39 

566 
662 
691 

85 
086 
789 
018 
79 
81 

714 

771 

Toplanı 
Aded 

572 
4 02.1 
9 356 

113 
1 220 

11 028 
13 091 

104 
100 

1 941 

41 546 

-

Muhar r ik 
kuvvet 
loplamı 

6 
576 
878 

•')•> 
239 
222 

84 
26 
20 

249 

2 333 

Muhar ik 
kıı v eti 

olan 
müessese
lerde ça
lışan işçi 
Adedi 

14 
978 

1 703 
70 

360 
780 
223 
79 
71 

659 

4 987 

Mııhirrik 
kuvveti 
olmıyan 
müessese
lerde ça
lışan işçi 
Adedi 

1 199 
6 495 

14 863 
188 

2 127 
22 533 
24 802 

174 
233 

2 713 

75 327 

Toplanı 

l 213 
7 473 

16 566 
258 

2 487 
23 313 
25 025 

253 
304 

3 372 

80 264 



Ek: 14 

Şeker istihsal ve satışları miktarını ve alman vergi tutarını gösteren cetv 

İstihsal olunan şeker miktarı Satılan şeker miktarı Verg 
Toz Kesme Yekûn Toz Kesme Yekûn Mütehavv 

Yılı Ton Ton Ton Ton Ton Ton Lira 

1946 59 051 100 37 536 000 96 587 100 63 592 863 31 575 434 95 168 297 7 464 0 

1947 74 784 000 21 851 450 96 635 450 106 097 425 42 297 738 148 395 183 11 544 82 





• 

Ek: 15 

Nakliyat resmi ödiyen müesseselerin nevilerini, taşıdıkları yolou adedlerini ve ödedikleri vergi 
miktarını gösteren oetvel 



66 

Müessesenin adı ' 

D. Demiryolları ve Li
manları İş. G. Md. 
I). Denizyolları ve Li
manları îş. G. Md. 
Cenup Demiryolları 
İstanbul Tramvay 1. 
Tünel işletmesi 
I). Denizyolları Marma
ra Jhattı 
Haliç hattı 
D. Denizyolları Boğa/ 
hattı 
İzmit körfezi 
Üsküdar 

Birinci 
Yolcu 
adedi 

2.504.161 

280.661 
1.781 

23.388.407 
1.308.027 

11.156.341 
3.551.012 

7.424.696 
307.549 

4.295.767 
Yataklı vagonlar müessesem 26.923 
50 nakliyat müessesesi 
taraf ından yapılan eşya 
nakliyatından alman 
navlun ve nakliyat res
mi tutarları 
D. Denizyolları Van gö
lü İşletmesi 
izmir Belediyesi elek
trikli tramvayları 
İzmir Belediyesi atlı 
tramvayları 
İzmir körfez vapurları 

— 

12.362 

682.950 

198.885 
2.666.350 

mevki 
Nakliyat 

resmi 
Lira K. 

467.671,14. 

296.468,49 
3.801,0'? 

229.199,24 
6.540,13 

129.095,37 
31.054,43 

101.425,62 
12.993,35 
41.213,46 
27.230,40 

— 

6.010,57 

4.496,18 

497,81 
20.567,79 . 

İkinci 
Yolcu 
nded i 

11.844.009 

272.009 
15.461 

52.438.879 
3.135.206 

5.939.670 
3.574.357 

6.990.450 
157.387 

6.088.127 
72.585 

— 

23.580 

8.621.815 

— 
1.289.096 

mevki 
Nakliyat 

resmi 
Lira K. 

1.825.588,43 

191385,57 
18.460,70 

263.349,61 
7.838,02 

37.328,69 
16.170,20 

42.660,15 
3.629,34 

31082,24 
68.061,17 

— 

1430,24 

42.904,52 

— 
7.404,30 

Üçüncü 
Yolcu 
adedi 

» 

28.878.976 

682.002 
142.971 
. — 

— 

— 
— 

— 
— 
— 
— 

— 

— 

— 

— 
— 

1946 rıh 
. 'mevki 

Nakliyat 
resmi 

Lira K. 

1959.286.91 
•• ,-ji 

202.74140 
27.550,^8 

— 
— 

— 
— 

— 
— 
— 
— 

— 

— 

— 

— 
— 

Toplam 57.755.872 1.378.265,00 100.462.681 2.557.293,18 29.703.949 2.189.579,19 



Nakliyat resmi 

E ş y a 
Nakliyat resini 

Lira l\. 

— 67 — 

Resme. tâbi 
(i e ıı e I t o j> 1 a m olmıyan 

Nakliyat resmi yolcu adedi 
Volen adedi Lira K. 

Resme tâbi 
olmıyan eşya Munzam 
nakil ücreti nakliye resmi 

Lira K. Lira K. 

5 091 876.58 4:! 227 146 i) 344 423.00 4 247 176 20 757 492,75 '94 167,1 M 

580 938.10 
27 509.20 

I 184 (172 
160 21:; 

75 827 286 
4 443 233 

271 533,56 
77 321,80 

425 548,85 
14 378,15 

326 8S9 

16 452 966 
347 050 

3 320 980.38 
3 468.68 

7 069 011 
7 125 369 

166 424,00 
47 224,63 

2 373 142 
676 435 

14 415 146 
464 936 

10 383 894 
99 508 

144 085,77 
16 622,69 
72 295,70 
95 291,57 

2 318 612 
164 539 

3 041 648 

432 228.96 

3 985.15 

.... 

1 909,05 

6 138 447,04 

_._. 

:55 942 

9 30 1 765 

198 885 
3 955 446 

187 922 452 

432 228,96 

1 1 125.96 

47 100,70 

497.81 
29 881,14 

12 263 584,41 

— 

362 213 

2 935 720 

76 959 
750 106 

34 072 455 

3 207 964,83 

30 340,66 

..._ 

_ _. 
16 030,35 

27 331 808,97 97 035,81 
İ C M A L Resme tâbi olmıyan 

Nakliyal resmi eşya nakil ücreti 
Volen adedi Lira K. Lira K. 

Birinci mevki 57 755 872 
Jkinci » 100 462 631 
Üçüncü » 29 703 949 
llesme tâbi olmıyan yolcu adedi 34 072 455 
Eşya nakliyat resmi 
Munzam nakliyat resmi 

Toplam 221 994 907 

27 331 808 97 

T a h a k k u k 

Yılı iiı-a K. 
Bu yıl 
Lira K. 

1 378 265 00 
2 557 293 18 
2 189 579 19 

(i 138 447 04 
97 635 XI 

12 361 220 22 
T a h s i I 

(iecen yıllar Toplam 
Lira K. Lira K. 

1946 12 36J 220 22 U 203 231 20 84 438 53 11 287 669 73 



— « — 
1947 vıh 

Müessesenin adı 

l). Demiryolları ve l i 
manları İş. G. Md. 
1). Denizyolları ve Li
manları îş. G. Md. 
Cenup Demiryolları 
İstanbul Tramvay İş. 
Tünel İşletmesi 
D. Denizyolları Marma
ra hattı 
Haliç hattı 
Boğaz » 
izmit körfezi 
Üsküdar tramvayı 
Yataklı vagonlar Md. 
Nakliye müesseseleri 
tarafından yapılan eşya 
nakliyatından alınan 
navlun ve nakliyat res
mi tutarları 
Memleket dışında bulu
nan beş motor sahibine 
ait yük nakliyatından 
tahakkuk eden vergi 
Vangölü İşletmesi 
İzmir Belediyesi elek
trikli tramvayları 
izmir Belediyesi -atlı 
tramvayları 
izmir körfez vapurları 
Sair nakil vasıtaları 

Toplam 

Birinci mevki 
Yolcu Nakliyat 
adedi resmi 

Lira K. 

İkinci mevki 
Yolcu Nakliyat 
mledi resmi 

Lira K. 

Üçüncü mevki 
Yolcu Nakliyat 
adedi resmi 

Lira K. 

2.530.162 457.918,95 11.597.643 2.026.075,56 29.533.858 2.057.742,53 

220.850 302.555,64 256.942 202.726,76 
1.614 4.067,25 14.992 19.657,51 

23.232.520 227.176,30 55.168.011 276.884,05 
2.562.276 12.811,38 6.405.041 16.012,60 

11.915.376 176.170,15 6.319.502 53.520,75 
3.935.193 34.284,74 3.649.583 16.303.85 
8.004.760 108.811,52 7.116.634 49.171,21 

445.870 20.555,24 171.654 4.102,25 
4.202.311 41.024,00 6.006.910 31.033,60 

24.125 36.056,61 73.808 103.066,60 

15.218 

576.418 

_ 
1.385.700 

59.052.393 

7.456,66 

4.865,92 

__ 
24.409,65 

1.458.163,82 

— 

6.231.784 

25.252 
866.433 

103.904.189 

— 

45.984,86 

63,13 
7.519,77 

2.852.322,50 

625.583 
120.523 

212.477X2 
21.328/22 

67.729 167.909.00 

80.347.693 2.293.227,46 



Nakliyat resmi 

E 9 y a 
Nakliyat resmi 

Lira K. 

- Ğ * -

G e n e l t o p1 a m 
Nakliyat resmi 

Yolcu adedi Lira K. 

Resme tâbi 
olmıyan 

yolcu adedi 

Resme tâbi 
olmıyan eşya Munzam 
nakil ücreti . nakliye resmi 

Liraı K. Lira K. 

6 097 253,75 

641 730,14 
19 755,17 

43 661 663 10 638 990,79 

1 103 375 
137 129 

78 400 531 
8 967 317 

18 234 878 
7 584 776 
15 121 394 

617 524 
İÜ 209 221 

97 933 

1 359 690,16 
64 808,15 
504 060,35 
28 823,98 

229 690,91 
50 588,59 
.157 982,73 
24 657,49 
72 057,60 
189 123,01 

6 000 287 32 715 214,00 

454 106 2 666 633,97 

17 296 400 — 
761 238 — 

2 663 341 — 
748 421 

2 672 482 — 
201 570 — 

3 023 283 — 

100 900,12 

2 530,13. 
390,64 

488 676,42 488 676,42 

3 261,84 
4 382,80 

— 

] 477,11 
211 482,06 

82 947 

6 808 202 

25 252 
2 252 133 

3 261,84 
13 518,55 

50 850,78 

63,13 
33 406,53 

211 482,06 

35 937 

3 042 H75 

13 218 
761 514 

80 116,62 

7 468 019,29 193 304 275 14 071733,07 34 974 672 35 461964,59 104 820,69 



~~ 70 ^ 
Î C M A t 

• * * 

Yolcu adedi 

Birinci mevki 59 052 393 
İkinci mevki 103 904 189 
Üçüncü mevki 30 347 693 
Resme tâbi olmıyan yolcu adedi 34 974 672 
E§ya nakliyat R. — 
Munzam nakliyat R. — 

Toplam 228 278 947 

Resme tâbi olmıyan 
Naldiyat resmi eşya nakil ücreti 

Lira K. Lira K. 

1 45£ 163 82 
2 852 322 50 
2 293 227' 46 

7 468 019 29 
104 820 89 

14 176 553 96 

35 461 964 5-9 

T a h a k k u k 

Yılı Lira K. 

T a h s i l 
Bu yıl Geçen yıllar Toplam 
Lira K. Lira K, Lira K. 

1947 14 176 553 96 14 019 332 28 156 859 68 14 176 191 96 



Ek: 16 

Gelirlesin Saymanlık itibariyle dağılışını gösteren cetvel 

194ü 1947 
Tahsilat. Tahsilat 

îli veya saymanlığı Lira K. Lira K. 

Afyon Ktyrahisar 
Ağrı 
Amasya 
Ankara 
Antalya 
Aydın ^ 
Balıkesir 
Bilecik 
Bingöl 
Bitlis : ^-;, 
Bolu 
Burdur 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 
Çoruh' 
Çorum 
Denizli 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Erzincan ""' 
Erzurum 
Eskişehir 
Gazianteb 
Giresun 
Gümuşane 
Hakkâri 
Hatay 
tçel 
İsparta 
îstanbul 
İzmir 
Kars 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırşehir ""-
Kocaeli 

2 411 080 
916 992 

1 456 148 
87 867 881 
3 038 110 

SE'\. 8 216 014 
7 096 532 
1 579 692 
461 868 
553 647 

2 429 870 
937 575 

15 895 606 
2 723 906 
1 542 729 

T" ^-"-J. 775 3T7 
1 597 253 

£#•• •"••'-' 2 882 243 
2 057 069 
2 291 939 
1 993 119 

'*•• 1 Ö77 867 
2 467 665 
26 133 825 
2 984 934 
1 195 214 
795 501 
224 520 

2 941 157 
10 629 407 
1 316 322 

145 126 674 
49 148 024 
2 309 873 
2 288 840 
9 133 319 
13 142 544 

765 734 
10 842 »17 

75 
90 
49 
65 
30 
43 
14 
82 
26 
57 
35 
88 
19 
99 
55 
51 
20 
31 
57 
18 
43 
07 
33 
91 
48 
50 
09 
07 
28 
39 
72 
67 
29 
73 
27 
47 
71 
01 
16 

2 740 507 89 
1 031 237 19 
t 731 961 79 

84 108 337 51 
3 265 831 05 
8 374 355 59 
9 792 267 03 
1 652 079 91 
530 772 00 
720 885 34 

2 528 964 51 
1 162 962 68 
16 902 461 53 
3 153 760 40 
1 769 946 65 
877 449 80 

1 912 308 03 
3 110 816 71 
2 669 591 63 
2 171 862 80 
2 229 389 98 
1 387 841 99 
3 285 789 66 
24 900 624 42 
4 108 474 37 
1 653 500 57 
1 029 224 24 
270 411 95 

3 483 685 14 
9 933 045 67 
1 643 768 95 

185 263 972 11 
44 935 998 11 
2 772 644 78 
3 029 255 63 
11 557 064 00 
10 940 230 66 
1 028 888 63 
J2 114 871 98 



?' *—» ı X -*-~ 
1946 1947 

Tahsilat Tahsilat 
tli veya sayüiaahğı lira K. lira &. 

Konya 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 
Maraş 
Mardin 
Muğla 
Muş 
Niğde '.V"--'-ri--'.. 
Ordu 
Rize 
Samsun 
Seyhan -.-î.-^â^ 
Siird •'•';:•'' ;::? 
Sinob ;":' -• 
Sivas - l ^ / 
Tekirdağ - V ^ , ^ . ; ^w:$>. 
Tokad 
Trabzon 
Tunceli 
Uraf 
Van . . 
Yozgad 
Zonguldak 
Merkez Saymanlığı 
Gelirler Saymanlığı 
Hazine Saymanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığ-ı Saymanlığı 
Dışişleri Bakanlığı Saymanlığı 
.Askerî ve Mülkî Müessesat Saymanlığı 

7 596 492 
14 846 673 
6 634 161 
8 259 628 
1 442 488 
1 025 177 
2 962 863 

439 978 
2 043 459 
1 257 621 

667 892 
8 201 682 

14 202 861 
763 387 

2 135 338 
4 089 347 
2 045 595 

21 270 827 
3 237 2.12 

481 234 
L 500 590 
1 042 438 
1 585 269 

16 791 511 
43 311 069 

235 610 344 
48 697 008 
80 769 740 

1 451 500 
11 834 516 

23 
64 
72 
89 
81 
31 
17 
33 
90 
24 
20 
24 
80 
74 
41 
07 
68 
98 
43 
95 
26 
20 
68 
38 
75 
30 
89 
93 
76 
70 

9 631 821 00 
13 046 228 00 
7 552 135 00 
7 612 344 00 
1 700 451 76 
1 190 271 88 
2 544 352 49 

643 024 25 
2 456 179 72 
1 538 341 29 

721 61.1 13 
6 366 380 42 

11 834 946 60 
971 365 02 

2 280 539 43 
4 634 279 60 
2 281 763 77 

23 633 060 11 
2 802 997 19 

532 824 40 
1 762 377 25 
1 257 391 52 
1 894 722 65 

18 147 642 89 
90 826 715 95 

183 659 723 25 
345 539 6S1 28 
262 378 941 74 

4 412 453 61 
34 130 556 64 

Toplam 977 779 823 21 1 523 762 049 14 
İstikraz 63 714 568 45 — • — 

©enel toplam 1 041 494 391 66 1 523 T62 049 14 
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B. M. Belirin çeşidi 
1 9 3 8 
Lira 

1 9 3 9 
Lira K. 

Birinci kısım 
İrat ve Servet Vergileri 

Kazanç Vergisi 
1 Ruhsat ve unvan tezkereleri 
2 Ticari ve sınai teşebbüslerle sair işlerden 
3 Hizmet erbabından 

Bölüm toplamı 

2 İktisadi Buhran Vergisi 
1 Ticari ve sınai işlerle sair işlerden 
2 Hizmet erbabından 

Bölüm toplamı 

3 Muvazene Vergisi 
4 Hava Kuvvetlerine Yardım Vergisi 
5 Yol Vergisi 
6 Hayvanlar Vergisi 

1 Davar, develer \"e domuzlar 
2 Diğer havvnnlar 

Bölüm toplamı 

457 544 82 4f>6 815 04 
10 668 399 07 13 136 068 58 
13 029 833 77 13 324 256 44 

24 155 777 66 26 917 140 06 

2 548 274 3 142 258 13 
13 877 568 26 15 098 895 05 

16 425 842 26 18 241 153 18 

17 193 624 24 18 311 871 62 
6 117 175 24 6 580 982 66 

11 822 584 21 12 191 860 09 
3 330 527 08 3 322 197 40 

15 153 111 29 15 514 057 49 

7 Veraset ve İntikal Vergisi 
8 Binalardan alman Savunma Vergisi 

Birinci kısım toplamı 

İkinci kistin 
Muamele ve İstihlâk Vergileri 

9 Gümrük Vergileri 
1 Uümrük Resmi 
2 Ardive ücretleri 

553 355 13 :56 262 72 

79 598 885 82 86 .121 467 73 

49 005 630 50 34 457 346 I I 
241 706 10 244 587 08 

Bölüm toplamı 49 247 396 66 34 701 933 19 

10 Muamele Vergisi 
1 İthalât M uaınele \\M gisi 14 982 059 71 10 621 258 OS 

NOT : 1947 ve 1948 rakamları tahmin olunan miktarlardı: 

Ek: 17 
Gelir nev'i itibariyle 10 yıllık tahsilâat 

Kesin hesap kanun 
1940 1941 

Lira K. Lira K. L 

559 488 65 798 546 18 
22 863 022 7(5 36 060 707 31 49 
14 056 667 68 15 681 864 69 20 

37 479 179 09 52 541 118 18 70 

3 922 348 08 4 622 597 59 6 
16 236 435 32 18 023 160 29 23 

20 158 783 40 22 645 757 88 29 

20 236 653 68 22 262 839 77 27 
13 743 437 86 15 065 173 45 17 

0 

12 317 466 52 18 228 379 10 22 
3 377 004 17 3 817 297 09 5 

15 694 470 69 22 045 676 19 28 2 

597 621 21 788 348 20 
— 2 227 491 17 2 

107 910 145 93 137 576 404 84 177 

19 097 787 45 24 622 267 44 31 
236 549 14 258 428 46 

19 334 336 59 24 880 695 90 31 

7 901 175 21 11 091 912 92 25 
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B, M. Gelirin çeşidi 
1938 
Lira K. 

1939 
Lira K. 

1940 
Lira K. 

1941 
Lira K. L 

Dördüncü kısım 
Tekel gelirleri 

27 Tekel İdaresi 
1 Tütün, tuz, çay, ispirto, ispirtolu içkiler, rövelver 

fişek ve patlayıcı maddeler, kibrit ve çakmak 
2 Tekel maddelerinden alman Savunma Vergisi 

28 Oyun kâğıdı 

ve çakmak 
ııa Vergisi 

Bölüm toplamı 

38 141 529 
3 841 067 

41 982 597 

67 769 

80 
75 

55 

81 

39 966 393 
4 348 902 

44 315 296 

4 163 

73 
27 

00 

50 

40 169 169 
10 753 150 

50 922 320 

38 576 

95 

84 

79 

55 

36 787 662 
29 405 405 

66 193 067 

32 637 

54 
03 

57 

71 

68 
4 

72 

Dördüncü kısmı toplamı 

30 

1 
2 
3 
4 
5 

Beşinci kısım 
Devlet malları gelirleri 

öayritnenkullerden alınan 
Peşin para ile satüan gayrimenkuller satış bedeli 
Taksitle satılan gayrimenkullerin satış bedeli 
Borçlanma taksit bedelleri 
Kiralar 
Eerimisiller 

Bölüm toplamı 

Menkul mallar satış bedeli 

Beşinci kısım toplam» 

1 461 677 
— 
—• 

309 074 
— 

1 770 762 

344 524 

2 115 276 

74 

41 

15 

20 

35 

1 542 814 
— 
— 

266 836 
—. 

1 809 650 

319 348 

2 128 999 

04 

11 

15 

89 

04 

1 435 564 
— 
— 

220 548 
— 

1 656 112 

486 785 

2 142 898 

18 

53 

71 

94 

65 

1 121 574 
930 686 
159 967 
300 937 

66 792 

2 579 957 

1 177 085 

3 757 043 

50 
18 
02 
62 
43 

75 

83 

58 

1 
1 

3 

1 

4 

Altıncı kısım 
Devletçe idare edilen kumımlar 

31 Katma bütçe ile idare edilen işletmeler 
1 Posta, telgraf ve telefon 
2 Devlet Demiryolları ve Limanları 
3 Devlet Denizyolları ve limanları 
4 Devlet Havayolları 
5 Devlet Ormanları 

Bölüm toplamı 

32 Sabit veya mütedavil sermaye ile işletilenler veya 
Genel Bütçe içinde bulunanlar 

1 Darphane ve basımevi 
2 Resmi basımevleri 
3 Resmi okullar 
4 Sulama idareleri 

37 317 
30 428 
27 309 
68 121 

40 
37 
30 
09 

40 055 
21 067 
23 470 
54 702 

10 
45 
32 
86 

30 815 
26 089 
20 336 
65 811 

09 
07 
93 
21 

83 223 
23 717 
35 897 
63 420 

51 
08 
43 
84 
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Ĥ  S 
OJ O 
X CC' 
r H 0C 

H^ CC 
00 CO 
Ol 

09 C O 
'Ct* cn 

^ I i i 8 

pj 

ıra en en 
c -

O l 

0 1 

i 
s 

§ 8 S ÜŞ* 

N CÛ H I 01 
OO i: X 
O ' "^ 
oo : —ı 

8 

S i İ 

® CC: 
_ . O l 
co ^ 
| > OC 
0 0 Ol 
ç p r H 

O 
r H 
C0 

CO 

5 x- °f-> 

O 'X-' Ol =! t - 'X 
O ı^ cn 
-4- CO ı-O 
r H CC O 

O 

56
1 

486
 

:J8 

871
 

25
4 

oî oî 

O l T H 

cc oı 
0 1 < * 

oı 

SI 

046
 

27
7 

»ra 

en co 

| 
fp 
fr» 

C4 
^ 
O) 
t H 

« 

S 
a 

|>» CO 

83
0 

o 
»H Ol 

Ol 
co 

51
2 

a 

!4 

TH 47
2 

t -

9 

3 

£ 

S 
en 

II f H 

co 
en 
t > 
0 0 
CO 

g m co 
es j> oc 

co 

o 

co 

rH n\ ^ 
fc S2 w 
en eo f-
S 51 OJ 

§ 8 £ 

13
3 

96
1 

23
1 

088
 

61
9 
36
1 

M O 

i! s 
| i ^ 

U 

% s i § 
co O eo •<+ © oı 
eo oı 
00 C-

r H sn 
l O CO 

ao oı 

§ il 

27
7 

en 

O <*• oı 
3 —' °c 
o »rai ıra 
O r-C OC' 5 x co 
ff ıra r—f 
r H CO T - , 
r H r- ı 

i S 

25
1 

29
1 

:( I H 

607
 

26
2 

0 1 t -
co co 

H ı LO 
O l r H 
cn '-/D 
Ol t -
oc ıra 
0 1 O l 

t H 

E-

o »ra o 
e5 «c o 
o "* ^ 
S İM CC 3 H- X 

I P g 

i ©« 

092 

23
1 

İ İ C ^ 

15
0 

23
1 

en co 

rh en 
CO O 
sn t» 
o o ı 
CO 01 
Ol 

i £5 

674
 

| | 

co 
Ol 

t -

en 
cn 

tf 

O 

t -
ıra 

o^ 
cn 

So 
eo 

% r? 8 S S 
8g 
" 9 CN 

18 
İl en. 

on 

I 
M o ı 
II co 

Cft r-< 

O r H 
t H CO 
O TH 

Q <* * en oo oı 

t H 

t H 

2 12 ^ 
c ^ r-< 

§ oı t~ 

O i?? 
T H ^ . cn t oc Lra ^ i 

oo 

o 
00 

CO O l 
r H O 
r H CO 

3 oı 

co 
r H en 

£ 

8 
r H 

öd 3 ! 8 l i < * 
ıra 8 * O İl cn « ö S 8 I S 8 5 ol ı s M So Cn rn I S 

cn 
00 
cn 
t H 

0 0 
CO 
cn 
t H 

S M 

a 

w 

a 

£ 
co 
rH 
"2 rH 

t -

0 0 
t H 

OO 
r H 

§ 

co 

İl £ 
jl cn 
ıl o 
II 3 

co 
co 
cn 
0 1 

cn 

fi tH i »O I 
cs cn Is m ıı 

§ § S il 3 II 

§ fe «o II ^ II 
S 51 ;|8 j 

81
2 

349
 

r H 

ıra 
Ol 

66
0 

48
3 

95
0 

18
6 

co 

co 

90
5 

37
0 

CO 

1 
•* 

& 

999 

0 0 

M 

Ci M ! Q !| 
ıra oı ı oo I oı co j us I; 
l O r-ı i CO ' 0 0 
O t - " ' -

2: ^' cn cn 
r H ç\i 
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İt. M. 

45 
46 

47 

1. 

2 Zam cezaları 

Müteferrik geli 

Gelirin çeşidi 

rler 

Bölüm toplamı 

1 9 3 8 
Lira 

1 515 421 

1 892 541 

3 624 654 

K. 

71 

90 

57 

1 9 3 9 
Lira 

1 735 059 

2 161 127 

4 471 082 

K. 

92 

58 

23 

19 4 0 
Lira 

2 082 785 

2 649 907 

4 106 780 
3/4635 sayılı Bankalar Kurulu Karariyle onanan 658 
sayılı Koordinasyon kararı gereğince ithal malların
dan alınacak prim 
Nâzım gelirler 

Sekizinci kısmı toplamı 

65 651 720 63 133 259 878 31 264 293 330 

74 759 539 52 145 013 041 88 273 923 647 

1949 Bütçesinden önceki bütçelerde görülen 
istisnai gelirler 

1 Çeşitli maddeler İstihlâk Vergisi (Yalnız 1938 - 1946 
yıllarında) 

t ithalâttan alman çeşitli maddeler 
İstihlâk Vergisi 

2 İmalâttan alman çeşitli maddeler İstihlâk Verdisi 

Bölüm toplamı 

2 Aran geliri (Yalnız 1938 - 1940 yıllarında) 
3 Askerlik mükellefiyeti (1938 - 1945 yıllarında) 
4 Buğdayı Koruma Vergisi (1938 - 1941 yıllarında) 
5 Gümrük Çıkış Vergisi (1944 - 1946 yıllarında) 
6 İhracattan alınan Savunma Vergisi (1941 - 1943 yıl

larında) 
7 Toprak Mahsulleri Vergisi (1944 -1945 yıllarında) 
8 Geçen yıllardan devredilen olağanüstü gelir (Yalnız 

1944 yılında) 

İstisnai gelirler toplamı 

13 962 348 56 12 789 968 92 14 372 093 

13 962 348 56 12 789 968 92 14 372 093 

19 778 47 
2 542 215 97 
7 735 443 70 

5 600 55 
2 405 480 40 
8 700 777 29 

22 894 
16 670 

9 182 970 

24 259 786 70 23 901 827 16 23 594 628 

KISIMLAR TOPLAMI 
Birinci kısım toplamı 
Ikinei » » 
Üçüncü » 
Dördüncü » 
Beşinci » 
Altıncı » 
Yedinci » 
Sekizinci » 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

79 598 885 82 
80 768 628 48 
17 148 947 15 
42 050 367 36 
2 115 276 35 
296 363 90 

1 936 054 01 

86 121 467 73 
69 677 720 38 
16 715 171 35 
44 319 459 50 
2 128 999 04 
290 952 56 

1 553 224 96 

107 910 195 
70 000 819 
19 557 142 
50 960 897 
2 142 898 
1 076 359 
1 042 849 

74 759 539 52 145 013 041 88 273 923 647 

GENEL TOPLAM 322 933 849 219 380 721 864 56 550 209 438 

1941 
Lira 

2 254 986 

3 014 081 

4 385 420 

31 

30 

76 

77 

L 

3 

4 

25 

281 693 781 75 455 

291 654 901 29 490 

9 226 242 27 6 

8 068 040 31 12 

17 294 282 58 18 

6 020 00 
4 227 914 58 

4 015 179 40 21 

25 543 396 56 40 

137 576 404 84 177 
95 736 349 27 149 
25 269 526 91 40 
66 225 705 28 72 
3 757 043 58 4 
l 371 012 10 1 
984 412 02 

291 654 901 29 490 

648 118 751 85 978 



Ek: 1 7 / A 
Gelir Bev'î itibariyle 10 yıllık tahsilat miktarını göel 

(Eski tertibe göre) 

193 8 
Bu yıl - Geçen yıllar 

Lira K. 

1939 
Bu yü - Geçen yıllaı 

Lira K. 

1940 
Bo yıl - Gecen yıllar 

Lira K. 

Kesin hesaplardan 
1941 

B« yıl - Geçen yıllar 

Lira K. 

1942 
Bu yıl - Gesen yıllar -

Lira K. 

den 

ölüm toplamı 

457 544 82 
10 668 399 07 
i:} 029 83:} 77 

456 015 04 
13 136 068 58 
13 324 256 44 

559 488 65 
22 863 022 76 
14 056 667 68 

798 456 18 
36 060 707 31 
15 681 864 69 

870 124 78 
49 060 662 98 
20 871 741 09 

24 155 777 66 26 917 140 06 37 479 179 09 .52 541 118 18 70 802 528 85 

ölüm toplamı 

11 822 584 21 
3 330 527 08 

12 191 860 09 12 317 466 52 
3 322 197 40 3 377 004 17 

18 228 379 10 22 627 789 89 
3 817 297 09 5 643 145 90 

15 153 111 29 15 514 057 49 15 691 470 69 22 045 676 19 28 270 935 79 

553 355 13 
759 860 99 

556 262 72 
762 896 38 

597 621 22 
815 409 86 

788 343 20 
684 781 35 

815 782 17 
1 179 087 15 

grup toplamı 

ileri 

40 622 105 07 43 750 356 65 54 586 680 86 76 059 923 92 101 068 333 96 

49 005 630 56 34 457 346 11 19 097 787 45 24 (-22 267 44 
munla İstanbul 
,k maktu ücret 
yapıştırılacak 

ilürn toplamı 

241 766 10 

128 566 25 

244 587 08 

91 007 44 

230 549 14 

47 659 02 

258 428 46 

102 354 58 

31 132 223 05 

270 983 85 

275 371 38 

49 375 962 91 34 792 940 63 19 381 995 61 24 983 050 48 31 678 578 28 

ııamele Vergisi 

ilüm toplamı 

14 982 059 71 
10 932 585 32 

956 432 89 

10 621 258 08 
13 759 984 10 

941 489 16 

7 901 175 21 
20 131 471 22 
2 138 205 94 

11 091 912 92 
30 167 185 34 
3 009 292 93 

25 377 543 03 
51 391 390 14 
5 957 990 77 

26 871 077 92 25 322 731 34 30 170 852 37 44 268 391 19 82 726 923 94 

624 702 86 5 402 425 40 13 65:5 756 10 20 454 489 99 29 131 759 00 

cetvel 

1943 1944 
Bu yıl - Geçen yıllar Bu yıl - Geçen yıllar Bu 

Lira K. Lira K. 

2 800 638 67 2 988 069 01 
79 123 269 47 102 688 944 90 6 
29 308 324 61 31 924 589 32 1 

111 232 232 75 137 601 603 23 8 

21 344 537 79 22 811 835 41 2 
5 294 168 44 5 371 073 45 

26 638 706 23 28 182 908 86 2 

1 054 481 09 1 307 594 60 
1 764 670 96 1 241 212 99 

140 690 091 03 168 333 319 68 11 

29 756 898 76 20 374 490 98 1 

304 033 91 227 387 31 

297 596 01 147 675 79 

30 358 528 68 20 749 554 08 1 

35 500 540 40 21 223 220 72 1 
83 607 833 10 98 226 897 94 6 
10 059 465 50 10 904 581 31 

129 167 839 00 130 354 699 97 8 

63 659 473 97 7 835 711 86 



s? 
< 
s* 

M S-

i 

a 
o 

ti 

O 

5" 
2 

to 

co 
en 
- 4 

O l i ^ CC t O 

a- a- es I §' s. 

311 S 
£ 

£ I! 3 II 81 

co 
M co a 

«5 M t» 
O) 00 O Q 
4* Ol O» tO 
CO I fk * J O ) 

feoİco 

ö 

003 

9-t-

o 
1EL 
p -

E 

4 * 
0 0 
co 

co 

II S 

İ l i İ 
Sil S 

CO t O M 

< 

pr 
P 
İ34 

P 

4 * 
0 0 O i H-ı 

O t CO 4 * 
4 * CO CO 
CO O 0 0 

W 00 * . 
CO O Ol 

ı-3 
P 

W arçl 

<< 
» K

ayd 

w <D fin ele 

• I 

3 
E 

* < j ' 

^ e+ 
<3 <î ergisi 

â 

çp 
e < 
(D 
W 
& 
3 A

vV
 

gileri 

C 0 0 0 O H * O İ6Q O l 

O ÇO t O to o a 
^ O ) O ) 

o co o co -a o 8 

0 0 

O 

O l 
o 
to 

S & ^ g o i S & S l I £ 

o 

w 
p 
o* 

eden 

P İm
an tstih 

P> 

< 
co ?isi 

1 1 

O l 

îm
alâ ttan 

P İm
an çeşit 

H-" 
M « 

3 
P 

eler 

*-+ stihlâk V
ergisi 

1 1 

4*. 

H-f halattan 
» ılınan çeşitl 

>-<• 
P 

eler 

H-H stihlâk V
ergisi 

13 

co 
os to 
co 
4»> 
0 0 

O l 
Oi 

< j ergi 

t - l ' 

h-ı 

0 0 
M 
CO 

O i 
CO 
- 4 

co 
Oi 

CO to 

w w 
p 
B petrol 

en 
o rıdan 

çıkarı lan 

3 addeler 
istihlâk 

lekt rik v 

CO H
ava gazı 

• - * • 
00 tihl 

p > 

«3 
co 

0 9 isi 
2 

co 
l - ı 
l - ı 

0 0 
l - ı 
CO 

£ 

w 
* 

I 
M » 

3. 

**• 
Bt 

. tr1 

$ 

w 

c 

I 
1 
o 

i % 
e 

co 
H * 
co 

O i 
CO 

O 

CO 
co 

- 3 o 
O l 

to 
0 0 

Ol 
co 
co 
ot 
to 

II * 
II 8 

* fc l i O l 

311 İ 
g II s 

II 
II 8 

oo ot 
-a II o> ı o 8 

Sil 3 

8 

34 

CO 
M * • 0 0 

eo , co #1 © 
CO O t 0 0 l - ı 
CO CO ÇO Q 
O 0 0 © CO -a oo to -^ 

l~» t O - 4 
t O « 3 O i 

M O OC 

« * ) M co »a oı oı 
M I CO CO ~ J 

OO CO M CO 
• 3 t O O l OS to oo o to 

3 g S 

3 Oı 

9P * • S> 

g°.* <I O co 
co o» co «a co 
.to.a» •£ co c© 
• ) O» M 0 C u 

O t Ö t S OD 

IS 
* . M 

ÇO M M 
O • ! 0 0 

• * 0 0 I - * 
M O l - 3 
CO O t O 

CO 

$ 

8 I! $ II S I 3 $ $ 3 

S 
S 
O l 
O l 
- 4 

to 
CO 

o 
H-ı 
to 
4 » 
Ol 

co 
II ot 

CO 

0 0 
to 
a> 
-4 

- 4 
4 * 

t O 
O 

~ 3 

O t 
H-ı 
O l 

57 861 

sil 

ol 

68
0 

S 

Sil 1 
£ 

-a a» 

ot 
O l 

O l 
- 4 

O t 
co 

s 

311 8 
£ I 00 
0 H* 
0 1 M 

oo 391 

OC' 
co 

oo 333 

M 
CO 

CO 
OO 114 

O ı 

oo - a 

co -P-
co 4> 
- 4 4 > 
0 0 * » 

CO 
0 0 

İ O O i t O 
- 4 H * CC 
CO t O l - ı 

CO 

4 -
0 0 *>• C7> 

4^ Ol Oi 
01 -4 tO 
-J «Ö * . 

O t CO 4 * 
O —J r- ı 

co 
o» 

-a 
ot 

to 
O l 

0 0 
0 0 

K » M I - * 

- 4 CO 
co w to M oı -4 co 

O l l - ı O l C O O ! C O © 4 > 
C O O S C O t O O i O t O r f ^ 
O C O C O O C O M ^ O I O I 

0 0 ( 0 0 1 0 0 0 0 0 1 - 1 ( 0 
İ Ç o o ü i ı - ı f r S c o f c 

h » 0 0 h i to 

O l s ^ 

to h* to co 
o to 
ça •-* $9 
t O O» O ı 

O C 4 0 0 C 4 O ) O ) ^ O 
• q o ) 9 ( n o t 3 0 < 

3 8 § S o İ 5 § ^ 

I - * I - * t O O l Ct3 ~ J M 

t o t o o ı c o ı - ^ M t o o ı 
İ N t S ^ ^ O M O ) > 

E 5 < 5 t o b İ w t o - 3 o o 

ot S to 

g 

' r f ^ 

^ 

ss 
O M c o c û - S c o c o i ^ ı ı O 

"' < «O M 5 « tO 
m M M *J I! »U 

g O » H » O l ^ 3 b O C O O t | | O t 
b 3 CO CD M O ^ 0 0 I rfk 

il fe 
ÖS || S 

tfe 
^ 3 
O ) 

s 
s 

g§ ti 3 s 8 I! 3 

0 0 O i 
CO O 

CO CO 
O ) CO 
0 0 O l 

CO W-
to oc 

4*. 4 ^ 

to 

co 

co 
O ı 

to 
•̂ 1 

to 372 

86
0 

cO' 
co 

CC CO 

o to 
O ) t O 
oo a> 

o to 

£ s 

1—ı 
t O Oi 

o *» 
ot oo 
cr> oo 

a to 
to oo 

h-ı O t 

217 682 

to 

to 777 349 

to 655 

66
0 

S 

624 192 

8 

co 355 422 

4 * 
4 * 

CO 529 160 

CO 

W 

t< t 

E î M 

w 

t4 s-

W 

i 
co 
CO 
to 

-s S 
1 1 

- -1 

en 
H-l 
O» 
to 

Sil S-li 8 I S 52 
oc 

o t 
- 4 

t O 
CO 
4 * 

tO 
O t 
co 
- 4 
O 
co 

â 

S 
2 11 811 S 

t0 - 3 
to oo 
CO Oi 
co co 

co 
co 

4* Oi 
co co 

M » 0 0 OS H * M 

rfkOSoiCOOOOtOH-* 

c S S ^ s s s o ^ ^ o ^ 

co 

Q < J - ^ O t r f w O t O t O O t O t O 

2° 

CO O i CO 

O O İ CO 
H-ı H-ı CO 
as oo Oi 
Oi 4 ^ - 4 
0 0 CO O i 
0 0 O 4 i . 

H-ı t O O t 
- t O l CO 

*-
H * 
H-l 
H-ı 

OO 
CO 
0 0 

CO 
O l 

S a 
3 o £ s 3 w I 
* 

M 

o *> 
CO 

on 
-4 

<0 

3 
i II fg li S 
CO | | H | | K 

3 II -Sil -£ 

to 
H-ı 

fcO 
CO 

0 0 
4^ 
^3 
co 
Oi o oo I! ot 

§ il S 

o co 
co 
~ 3 to 

Oı 

to 
- 4 

4 -
05 

ı_k co co as 
H-* II ÇO 
^ H-ı I CO 

^52 O 
0 0 

H * £ t oı to t o û t c o e o t o c o a s o ı 
OI H *, 00 O) O J> 

£ 4* H^ ~q -3 co CO Co O H-ı 00 CO CO Ol OS 

-4 
CO 

CO 
O) 

4 * 

CO 
CO 
H-ı 

O 
~î CO 

C/l 
oo 

co 
CO 
O i 

o 
O l 
H-ı 
O 

0 0 
CO 

o; 
H-ı 
CO 
H-ı 

H-ı 

*• 4 ^ 

O 
4 -

4 -

to 
0 0 
Oi 

to 
~ J 
to 

Ot 
CO 

£ 
§ p 

« 

I 

r 3 
"S 

? 

M 

co 
İP* 

»̂  

1 !j S i| I 
<7> II Ot ü O SI! SII S 

Oı 

co 
Ol 
O» 
Oo -4 Ol 
00 00 
to 

Ol 

00 
Oi 
Oi 

Oi Oı 4* 
4> tO H-ı 4*- 4* -4 OS CO O 

H-i tO CO 00 
00 S «O >-* 0» H» »4 
B a o ı * q < D ö H > o o 
O l C O O l C O t O t O O O I 
- 4 0 > < J I - * ~ 4 » 3 a 4 H * 
O O O t H - ^ C O - 4 C O t O 

b3 

Oi 

3 

o oc to -4 4* ı—ı to to et» 
to o s 4* as O H-

CO to o 
co to -3 

g I1 * Ol 

-* 'I ot il $ s Ot 
to 

O |] P 
co II co 

O 0i X 
o o co 

o o g j t o t o ç o ı o t o ç f t to H-ı CO O f-ı h* O 5S I 
O ı 

% w 

1 * i 
£ ' i C 

i l * 
* - 3 

S 
' . H » 

- O 

>-* 
Oı 
-00 to 

to 
S2 
~1 

2 
tv l 

1 
' 

co 
1 to 

S 
rit 

—ı i— tO 
co co ~-ı 
O H-ı CO 

H-ı CO CÖ 
üt -4 -4 H-* ÇO CO CO CO CO Ol tO H-ı 
H» 4*. t-k O 

a» 

3 
co 
co 

H-ı 

CO 

rf*. 

H-ı 
h+ 

^ 
•5ı 
a» 
«̂  

H-ı 

O t 
* 3 
M 

* 4 
<Vl 

1 

CO 
- 4 

^ CO 

co 
. . - ı 

Ol CO 
Oi £ 

4* CO OO to 
00 

co 
l* 
o» 



w 

o o ıo o 
0 0 r H 

CO O l 
O l O 

O 
ıo 
OS 

I O 
C0 

© © © © 
O O o O 
O O o O 
O O o O 
O © o »O 
LO O ç q CO 

H* rr* r-f 

OS 0 0 o ° ° 
LO CO o tt> 

O 
o o 
O ' 
I O 
co 
o 
T H 

ÇJ* 
^5 o 
O 
LO 
ı o 

r H 
T-H 

co 
o 
co 

o ıo ıo o o o o m oo t- o oo o o 
T H I O r l O O O 

t H 0 0 

CO t H l O 0 0 Ç 0 T * eO 
OS 0 5 t - O O t H O 

0 0 
0 0 

0 9 

fcSfc II S 

o 
LO co 

o 
LO 

0 5 

CO O l 
0 0 0 0 
co © • 

0 0 LO 
<M O 
OS ı-H 

O 

o 

N « ı ( O ' t . 
co os eo co 
t>- •HH GO OS 
CO O f - C0 
T H CO CO t ~ 
O t - O «O 

o; w H 

CO 
CM 
O 

0 5 

3 
CO 
T - ) 

CO 
OS 
T * 

( M 

Tt l 
r H 

w a co 05 o w « 
l O © H M T ( l H t » 
H 0 0 l - «O N t » -U< 

CO 

0 0 s • * CO t > 0 5 
0 5 O t H C 0 
«K C0 0 0 C l 

ı H t * 

0 0 
O l 
CO 

co 
r H 

O 

0 5 
LO 

( M 

CO 

OS 

CO 
t ' 
OS 

W O os 
co oı 

OS 
0 0 O l 

O0 t r 
CO ^+ 8 O l OS l Q T * • * 0 0 C - I O 

C5 CO l O OS «cH 0 0 CO 
O l 
0 0 OS CO CO ıo o» 

co 
T * 
0 5 

^ * 

*# 

O l CO 
>o 

CO 

0 5 
0 0 
ıo 

o t-•Xı LO _ -
co co eo °o 
H C i!5 <C 

r H c o CO OS . . _ . . 
O O l c^j r h 
co o os ıo 
M (M 

co 
co 
o 
t H 
co 

co 
OS 

co 
o 
OS 
co 

U5 H O ) H H 0 0 0 0 
co co o co oo TP - * 05 H N W I O «O 

8 O ^ l O O 
I O 0 0 CO 0 0 
C<J T H CO CO 

t H CO 

t * co o 
o 
0 0 
OS 

5 * OS 

I O 0 0 0 0 o o 
«O t H 

o 
OS 
CO 
CM 
CM 

0 0 
t -
0 0 

S 

i* 

ıo S 

co co 

CO CO 
CO r H 
T * t -

<M O l 
O Ol 
co 

OS 

o 
0 0 

ıo 
CM co 

O '•' t~- o s 
co co Jb co 
CO r - ^ CO 
«D 0C c o O 
• * co © « o 

m t o j g t » 
r H H/l r H H/l 
H (N S N 
LO r H 

0 0 

08
5 

12
2 

l| 
II 

II 
II 
II 

co 
O 

26
6 

44
7 

0 0 CO £ - T * 
I O C 0 0 TP 

eo tu 
»o t -

ı H T f l 0 0 ^ h 4 * CO CO 
O T H r f l O O CO O 
0 0 C0 CO. t > C 5 C 0 t H 

t H <tf O C0 CO OS CO 
OS C0 CO CO O t H CO 

t H t H OS fc» 

C0 

O l 
OS 

CO 
IO 

t -oı o 
Tt< 

OS o 3g 
« 8 co 

os 

os 

CM 
CO 

ıo 
t-

s 

w 

0 5 * • < 

t* 
0 5 

3 
0 0 

oo co os o 
O CO OD r H 

H ı OS r H " * 
CO t - T* CO 
X ^ j j j Q 

os os oo "^ 
O î O W <M 
CO OS oo CO 

co 

OS 
t H 
co 

0 0 

co 

lig 
ÜS 

OS 

II "* 
O l 
co 

OS 

19
0 

116
 

fc 
15
9 

0 0 

co 
T H 

50
7 

0 5 
I O 

8 $ 
co c-
t H t > 
T * l O 

T * 0 0 
TJ< CO 
C 0 T H 

ı H 

809
 

50
2 

0 0 
o 

96
2 

23
3 

eo 
ıı oı 

62
3 

37
3 

t H T f 

t"" t"" I I CO 
0 5 I O I I LO 

o ıo II o 

co o Lf5 
co 

8 
os 
r H 
CO 

0 5 

w o 
co 

24
1 

31
6 

co 
o 

1—i 
3t 

co 
co 

co 
co 

28
2 

449
 

OS 
es 0 

O l — 

oo 

i—l 0 0 t— O l 
" * r-1 C 0 LO 
CO LO LO CO 

O CO o & 
CS r H c s -rt* r- o -' -~ 

co 
o 
o 
I O 
co 
0 0 
co 
o 

OJ 
co 
co 
t ~ 
0 0 

0 0 

489
 

o 
OS 

OS 

877
 

co 
eo 

3 

97
2 

co 
OS 

o 
O S 

99
5 

24
7 

S 

57
3 

14
0 

o 

706
 

34
2 

II £ 

| l 
1 ı~< 

s 

s O t H 
C 0 I O 

2J O O 
o ıo co 
co eo TH 

CO 0 0 o o co co 8 

§ 
O l 

t -
oc 
co 

eo 

0 5 

S 

0 5 

ut 

O «5 

CO 

49
5 

306
 

S 

48
9 

108
 

S 

984
 

41
4 

O l CO 
c o • * 

t - O l 
CO OS 

8 

I O 
o 
o 

co 

t— OS r+ l O0 
os oo co os 

0 0 0 0 ( M LO 
TT* O l d OS 
O O r H OS 

t - t > O OS 
co o eo os 
os eo © co 

CO O OO O l 
0 0 LO r H O 

m <* (o t -
oo t - oo co 
o LO co os 

r H o OS 
O l OO LO 
r H OS r H 

00 i rH 
• * II oı 
CO r H 
CO II LO 
co 
Tt< 

LO 

CO 
I O 

CO 
t H 
co 
OS 
0 0 

co 
co 

os 
oo 
os 

0 0 
LO 

co 
o 
t -
LO 

§2 H H l > I O ÖJ 
I O 0 5 CO O - ^ & 

| > O 0 5 O *tf< ^ 1 
TU t > CO CO 0 5 CO 
O N 0 0 CO OS ^ 

O ) CO I O O ^ 4 < 
O CO I O r H OS 0 0 
t H C0 r H 

H 0 0 0Q O ^ I O 
l O O rf CO 0 0 CO 

CO t > 
CO t H _ . _ 
C0 t - 0 0 • * 

t - C0 O ÇD 

® ^ 53 S 
I O 4 1 CO O 
C0 l > CO 0 5 

T H 0 5 

t -
CO 
os 
1 > 
0 0 
co 

O l 
r H 
O 

CO 

IO «O 
C5 t » 

C5 

eöİ 

^ § 8 ^ 
H 0 0 H 
CO 0 0 CO 
C 5 O CO 

S2 30 2 
0 0 CO H 
t H CO e o 

II § 

984
 4
12
 

CM 
• « * • 

CO 
co 
o 
co 
oî 

L O 

0 0 

o 
T * 
0 5 

w 

•3 3 

co co 
CO LO 

TJH 0 0 
OS T * 
0 0 LO 

OJ 
CM 

CM 

< * 
os 

78
5 

486
 

co 
r H 

56
4 

43
5 

co 

o 
I O 

co 
co 

0 0 
0 0 

O l os 
tr-

LO 
co 

o 

81
5 

o 
co 

o 

OS 
0 0 
o 

8 

os 

eo 

o 
co 

£ 
51 
co 
0 5 

5 

£ 

S 
s 

9 
I O 
co 

l O t -

II 
II 
II 
II 

LO 
co 

os 
LO 
co 
CO 

o 

§ 3 3 
O oo eo 
o ı o s 
O I O t » 

Sol§ 

|| % 

849
 

04
2 

3 
o 
O 

* 

0 5 
CO 
OS 

LO 
LO 

60
0 

LO 

r H 
r H 

83
6 

CO 
CO 

co 
co 

co 

co 

OS Hr 
oo o 

0 0 T f 
H/l r H 
co oo 
os oı 
r H H< 
CO LO 

co 
os 

16
2 

86
2 

II S 

59
9 

II H-
1 co 

r - l 

S^SS 
ıo t» o eo co 
ıo eo t - ıo o 
O O T K O t » 

Q tH CO rH ^ 1 
^ İ C0 C 0 I O l O 

II «O 

II "* 

29
0 

95
2 

o co 
O Od 

OS 0 0 
I O I O 
O CO 

0 5 <«* 

3 3 

o o 

807
 

919
 

II 
II 
II 
II 

co 
os 

22
4 

55
3 

O l 

X 

as 
H-

0 0 
co 
0 5 

hd t -
T h 

77
8 

S 

r H 
H * 

074
 

30
9 

0 0 
0 0 

co 
i O 
0 0 

0 0 
co co 

o 
O l 

52
4 

34
4 

t— 

67
7 

T H 
CO 

os 

20
1 

80
6 

l| <M 
il & 

05
4 

İl ıo 
II c0 

Ş M S t- O 
t » CO 0 5 N H 
TH çg o oo co 
CO T j t CO T H T H 

t ^ C 5 t t W CO 
co eo co co 

co 
CO 
co 
co 
os 
O l 

8 § 8 || S 
o t * eo 
o eo tH 
o eo Tjt 
o o ıo ıo co eo co co o 

Tj« 
LO 
O 
co 
eo 
os 

cc 

öo 

a> 

- O 
C0 

S 
X 

o. 
d 

- M 

o. 

be 

93 

+-J 

--t 

> a> 
Q 
S 

(T l I 
O 

g 
be 



B. İt. Gelirin çegidi 

2 Faiz 

Bölüm toplanu 

— Askerlik mükellefiyet 
— Kıymetli kâğıtlar 
— Muayyen giderler karşılığı gelirler 

1 Kambiyo murakabesi mukabili Cumhuriyet Merkez 
Bankasından alman 

2 Teftiş mukabili şirketlerden alınan 
3 Teberruat 

Bölüm toplamı 

— Saki ftimgiMpa' 
1 Tavizlerden ve ikrazlardan geri almanlar 
2 Kaldırılmış vergiler artıkları 

fS^f 

Bölüm toplamı 

Cezalar 
1 Para cezaları 
2 Zam cezaları 

İstanbul Üniversitesi geliri 
Çeşitli gelirler 

Bölüm toplamı 

Yedinci grup toplamı 

Sekizinci Ch'up 
Geçici vergiler 

İktisadi Buhran Vergisi 
1 Hizmet erbabından 
2 Sair kazanç erbabından 

Muvazene Vergisi 
Buğdayı Koruma Vergisi 

Bölüm toplamı 

Sekizinci grup toplamı 

Birinci kısım toplamı 
• . . -^L 

t&•£'*:.* . o . : ' .:::.-. • " --Wv. £*.jt=-AzJ:i. IS^^a^it^İL 

— İ l — 
1938 1989 1940 1941 

Bu yıl • Ceren yıllar Ihı yit - Gcgmı yıllar Mu yıl • Gcsen yıllar Ihı y»i • Geçen yıllar Ba y 

Lira K. Lira K. İâra K. lira K. 

2 370 905 38 3 186 950 05 1 294 131 11 1 044 432 69 1 

2 864 666 63 4 636 762 16 2 134 142 06 1 846 531 20 2 

2 642 215 97 2 406 480 40 16 670 47 0 020 00 
244 894 90 198 463 87 180 508 04 231 150 99 

*• 
90 000 00 100 000 00 100 000 00 100 000 00 

200 199 88 105 259 44 89 102 41 71 424 65 
56 292 78 71 321 22 57 457 19 59 836 07 

346 492 66 276 580 66 246 559 60 231 260 72 

26 234 28 84 008 91 194 116 67 230 964 92 
118 435 06 25 138 16 112 802 13 22 709 65 

144 669 34 109 147 07 306 918 80 253 674 57 

377 120 19 426 067 66 567 122 85 759 094 99 
1 515 421 71 1 735 059 92 2 082 785 00 2 254 986 31 3 

1 892 541 90 2 161.127 58 2 649 907 85 3 014 081 30 4 

81 373 91 94 644 32 97 000 78 109 476 62 
3 624 654 57 4 471 082 23 4 106 780 68 4 385 420 76 25 

11 731 408 77 14 253 288 29 9 738 486 27 10 076 616 16 34 

13 877 568 26 15 098 895 05 16 236 435 32 18 023 160 29 23 
2 548 274 00 3 142 258 13 3 922 348 08 4 622 597 59 6 

16 425 842 26 18 241153 18 20 158 783 40 22 645 757 88 29 

17 193 624 24 18 311 871 62 20 236 653 68 22 262 839 77 27 
7 735 443 70 8 700 777 29 9 182 970 15 4 227 914 58 

41354 910*30 45 253 802 09 49 578 407 23 49 136 512 23 57 

249 251 754 02 247 815 240 93 270 161 925 25 341 793 393 03 474 



— 82 — 
1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 

Bu yıl - Geçen yıllar Bu yıl - Geçen yıllar Bu yıl - Gecen yılLur Bu yıl - Gc-ren yıllar Bu yıl - Geçen yıllar Bu yıl - Gecen yıllar Bu yıl - Geçen yıllar Bu y 

Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. 

— 4 015 179 40 21 926 220 78 33 993 093 50 — 
Vergisi — — - — 89 130 958 38 46 

— — — _ 6 526 214 47 6 
bedelle -

— — 864 611 52 2 145 036 59 2 659 211 25 3 263 968 35 2 
— — 2 227 491 17 2 868 241 17 3 104 043 90 3 379 903 35 1 

rup toplann — — . — 7 107 282 09 26 939 498 54 39 756 348 65 102 301 044 55 56 

alınan ek is

le onanan 658 

ithal 

— - — — . — 16 630 445 30 12 
1 994 573 31 2 160 406 98 2 102 193 80 2 568 598 15 3 262 446 41 4 676 712 53 5 893 704 61 4 
8 117 175 24 6 580 982 66 13 743 437 86 15 065 173 46 17 998 761 57 24 303 589 15 26 238 756 96 15 

— — — — — — 47 275 054 39 66 

— — — — — — 72 360 615 23 40 

— — _ — _ — _ 

toplamı 8 111748 55 8 741389 64 15 845 631 66 17 633 771 60 2 1 2 6 1 2 0 7 98 28 980 301 68 168 398 576 49 139 

toplamı 8 111 748 55 8 741 389 64 15 845 631 66 24 741 053 69 48 200 706 52 68 736 650 33 270 699 621 04 196 

elir — — — — — •. — 73 987 821 71 

65 570 346 72 133 165 233 99 264 201 881 28 281 584 305 13 455 542 266 04 335 144 563 61 55 999 417 86 55 

249 251 754 02 247 815 240 93 270 161 925 25 341 793 393 03 474 390 316 67 627 614 301 92 616 468 325 86 407 
8 111 748 55 8 741 389 64 15 845 631 66 24 741 053 69 48 200 706 52 68 736 650 33 270 699 621 04 196 

_ — __ _ _ __ 73 987 821 71 
65 570 346 72 133 165 233 99 264 201 881 28 281 584 305 13 455 542 266 04 335 144 553 61 55 999 417 86 55 

TOPLAM 322 933 849 29 389 721 864 56 960 209 438 19 648 118 751 86 978 133 289 23 1 031 495 505 86 1 017 156 186 47 658 
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Ek: 18 

1946 ve 1947 yıllan Veraset ve İntikal Vergisi tahakkukatını gösterir cetvel 

1946, 1947 yıllan Veraset ve İntikal Vergisi tahakkukatı 
Menkul vergi Cfayriınenkul 

miktarı vergi Toplam 
Yılı Lira Lira Lira 

1946 723 504 1 107 245 1 830 749 
1947 920 188 1345 566 2 265 754 

İcmal 

Tahsilat 
Tahakkukat Bu yıl Geçen yıllar Toplam 

Yılı Lira K. Lira K Lira K. Lira K. 

1946 1 830 749 00 988 561 53 617 753 70 1 606 315 53 
1947 2 265 754 00 1 708 965 89 556 100 00 2 265 065 89 

Ek: 19 

1942 -1947 yıllan radyo gelirlerini gösterir cetvel 

Safi gelir 
Tahakkuk Tahsil 

Yılı Lira K. Lira K. 

1942 1 184 424 49 1 184 424 49 
1943 1 342 824 04 1 342 706 04 
1944 1 503 323 01 1 502 809 14 

Safi gelir 
Tahakkuk Tahsil 

Yılı Lira K. Lira K. 

1945 919 638 22 919 363 74 
1946 1 625 747 01 1 625 548 87 
1947 1 818 230 27 1 817 718 14 



Hükümetin Gider Bütçesi gerekçesi 

Büyük Millet Meclisi 

Genel toplamı 10 564681 liradan ib«*t plan Büyük Millet Meclisinin 1949 yılına ait olmak 
üzere hazırlanan bütçe tasarısı hizmetlilerin kadrosunu kapsıyan (D) ve gider bölümlerinden yapıla 
cak harcamalara ilişkin formülü kapsıyan (R) işaretli cetvelle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Geçen 1948 yılı bütçesiyle kabul olunan 10 718 964 liradan bilâhara 5249 sayılı Kanun gere
ğince diğer daireler bütçesine aktarılan 80 000 lira çıkarıldıktan sonra geriye kalan 10 638 964 
liraya tasarıda müfredatı görüleceği üzere 1949 yılı zarfında kanunen iktisap eyleyecekleri hak
lara mukabil memurlara verilecek üst derece maaşlariyle hizmetlilere yapılan bir miktar zam ve 
aynı zamanda Büyük Meclisin geceleri de devam edecek mesaileri sebebiyle çalışmaya mecbur ola
cak memur ve hizmetlilere tediyesi düşünülen yevmiyelerin karşılığı olarak yapılan 270 180 
liralık ilâveye rağmen dahi 1949 yılı bütçesi 74 333 lira noksaniyle bağlanmıştır. 

Bu tasarının bütün bölüm ve maddelerinin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere o da kati ihtiyaç 
sebebiyle bir iki tertip hariç sadece kanun ve zaruret icabı olarak memur ve hizmetliler için ilgili 
tertiplere zam ve bunun dışında kalan bütün masraf tertiplerinden âzami indirmeler yapılmıştır. 

Binaenaleyh 1949 yılı içinde ifası düşünülen hizmetlerin karşılığı olan rakamların tamamen ha
kiki miktarlardan ibaret olmasına büyük bir dikkat gösterilmekle beraber tasarruf esası daima 
göz önünde bulundurulmuştur. 

Yukarda arzedildiği veç&ile 19&9 yıü Büyük Millet Meclisi bütçesinin 10 564 631 lira olarak 
kabulüne müsaade buyrulmasmı yüksek tasviplerine arzeyleriz. 

Cumhurbaşkanlığı 

Cumhurbaşkanlığı 1949 yılı bütçesinin umumi yckû ;nu geçen yılın aynı olarak 1 063 496 lira 
olarak teklif edilmiştir : 

Bölüm ve maddelerdeki değişiklikler : 

Birinci kısımda : 1948 yılı içinde terfi edenlere ait ödenek farkı olarak 32/1 memur aylılarına 
4 500 lira; ve buna bağlı olarak (37) emekli keseneğine 105 lira eklenmiş, karşılıkları (34) hizmet
liler ücreti bölümünde yapılan tasarrufla karşılanmıştır. 
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ikinci kısma teşkil eden ve yekûnu geçen-yıl- gibi yine 50Ö060 öra olarak teklif edilen 38 nci 

(genel giderler, memur ve hizmetliler yiyecek giderleri) bölümünün maddelerinde yapılan deği
şikliğin esas sebebi 1948 sonuna kadar ödeneği Büyük Millet Meclisi bütçelerine konulagelmış 
olan bazı masrafların, karşılığı alınmadan 1948 de Cumhurbaşkanlığı bütçesinden maddeler ara
sında aktarma suretiyle teminine zaruret hâsıl olmasıdır. Elektrik, havagazı, su, bahçe masrafları 
ve bahçe amele ücretleriyle sigorta bedelinden ve yıllık tutarı 120 000 lira olan bu masraflar için 
yeni tasarıda kısmen yeni maddeler açılmış, 1948 de başka giderler maddesinden ödenen binek 
hayvanları masrafı ayrı maddede gösterilmiştir. 

Bu izahattan da anlaşılacağı gibi, 38 nci bölüm yine 500 000 lira teklif edilmiş olmakla beraber 
lıukikatta (120 000) liralık bir tasarruf sağlanmıştır. 

Sayıştay Başkanlığı 

1949 yılı bütçe giderleri geçen yıl bütçesine nazaran 162 lira noksaniyle 1 992 638 lira olarak 
hesap ve tahmin olunmuş ve yapılan bazı değişiklikler aşağıda gösterilmiştir: 

1. — 40 nci aylıklar bölümündeki ödenek 1948 yılı bütçesindeki ödeneğin aynıdır. 

2. — 41 nci hizmetliler ücreti bölümüne (D) cetvelinde bazı değişiklikler yapılarak 1948 yılı 
bütçesindeki ödeneğe nazaran 3 060 lira noksanı ile 56 520 lira ödenek ^konulmuştur. 

3. — 42, 43 ve 44 ncü bölümlere 1943 yılı bütçesindeki ödenekler aynen konulmuştur. 

4. — 45 nci (4644 ve 4805 sayılı kanunlar gereğince ödenecek emekli keseneği karşılığı) bölü
müne 41 nci hizmetliler ücreti bölümünde yapılan 3 060 liranın % 5 emekli keseneği olarak 1948 yılı 
bütçesine nazaran 153 lira noksanı ile 81 676 lira ödenek konulmuştur. 

5. — 46 nci büro giderleri bölümünün 1, 2, 3 ve 5 nci maddelerine 1948 yılı bütçesindeki ödenek 
aynen konulmuş yalnız bu bölümün 4 ncü ısıtma maddesine kömür bedellerinden !% 10 tasarruf edil
mek suretiyle 1948 yılı bütçesine nazaran 1 200 lira noksanı ile 10 800 lira ödenek konulmuştur. 

6. — 47 nci basılı kâğıt bölümüne 1948 yılı bütçesindeki ödenek 1948 yılı içinde fevkalâde zaruret 
karşısında yapılmış 2 000 liralık aktarmadan evvelki ödenek olan 1 600 lira aynen ipka edilmiştir. 

7. — 48 nci bölümün 1 nci posta ve telgraf ücreti maddesine aktarmadan evvel 1948 yılı bütçe
sine nazaran tasarruf edilebileceği düşünülen 500 lira noksanı ile 7 981 lira ödenek konulmuştur, 

8. — Aynı bölümün 2 nci ve başka haberleşme ücreti ve giderleri maddesine 1948 yılı 
bütçesindeki ödenek aynen konulmuştur. 

9. — 49 ncu Başkanlık otomobili giderleri bölümünün 1 nci maddesine 9 senedenberi konulmakta 
olan 1939 modeli Hudson markalı otomobilin yapılan bunca masrafa mukabil tamir ve istimaline im
kân kalmamış olduğundan 1,5 senedenberi Maliye Bakanlığı motorlu nakil vasıtaları garajında hurda 
bir halde bulunmaktadır. Bu sebeple halen kullnaılmakta ve Hudson markalı otomobilden eskilikçe 
aşağı kalmıyan yine 1939 modeli Kadillak markalı otomobil de emaneten Maliye Bakanlığından alın
mış olup miadı dolmuş bulunan bu arabanın da sık sık arıza yaparak birçok tamir masrafını istilzam 
etmekte ve eskiliği dolayısı ile de pek çok benzin sarfına sebebiyet vermekte bulunması hasebiyle 
yeni bir otomobil alınabilmesini sağlamak üzere (12 500) lira ödenek konulmuştur. 
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Aynı bölümün 2 nci ve 3 ncü maddelerindeki ödenekler yekûnu olan 4 000 lira geçen yıl bütçe

sindeki ödeneğin aynı olup bundan 3 000 lirası 2 nci işletme gideri maddesine ve 1 000 liram da 
3 ncü tamir gideri maddesine konulmuştur. 

10. — 50 nci yolluk bölümündeki ödenek 1948 yılı bütçesindeki Ödeneğin aynıdır. 

11. — 51 nci giyecekler bölümüne bu yıl ban odacılara palto yaptırılmıyâcağından 1948 yıh büt
çesine nazaran (1 750) lira noksanı ile 7 500 lira ödenek konulmuştur. 

12. — 52, 53, 54 ve 55 nci bölümlerdeki ödenekler 1948 yılı bütçesi ile verilmiş olan Ödeneklerin 
aynıdır. 

13. — 1949 yılı bütçesinde (A, 55) adı ile açıları bölüme 3 656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek yabancı dil ikramiyesinin lüzumu halinde ödenebilmesi ve bu bölüme ödenek sağlan
masını temin maksadı ile 1 İra konulmuştur. 

14. — 56 nci borçlar bölümünün 1 nci maddesine Sayıştay üyelerinden Eagıp ögePin 1948 yılında 
yönetmeliği gereğince ttalyancadan verdiği imtihanda başarı kazanmış olduğundan 3656 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesi gereğince kendisine tahsisat bulunamamasından dolayı ödenmemiş olan yabancı 
dil ikramiyesinin Ödenebilmesi için 1 500 lira ödenek konulmuştur. 

Aynı bölümün 2 nci eski yıllar borçları maddesindeki 7 500 lira 1949 yılı bütçesinden çıkarılmış 
ve yalnız lüzumu halinde bu maddeye ödenek sağlanabilmesi maksadı ile 1 lira konulmuştur. 
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Başbakanlık 

Devlet Bakanları ödeneği: 
1948 bütçesine mevzu üç Devlet Bakanı ödeneğinden bir Devlet Bakanına isabet mik
tarı tenzil olunarak 5 320 lira noksaniyle 10 640 lira konulmuştur. 

Hizmetliler ücreti: 
Tasarruf maksadiyle (D) cetvelinden on hizmetli kadrosu çıkarılmış ve buna muka
bil hususi kalemin daktilo ihtiyacı nazarı itibaro alınarak kadroya yeniden 225 lira 
ücretli bir daktilo kadrosu ilâve edilmek suretiyle neticede bu tertipten 14 340 liralık 
bir tasarruf sağlanarak bu tertibin ödeneği geçen yıla nazaran 9 300 lira noksaniyle 
teklif olunmuştur. Tasarruf edilen miktarla noksan teklif olunan miktar arasındaki 
fark hizmetliler ücreti ödeneğinin 1948 bütçesinde kadroya nazaran 5 040 lira noksaniyle 
konulmuş olmasından mütevellittir. 

Geçici tazminat: 
Memurlar kadrosu ve bulunduğu derecede üst derece maaşı alanların istihkakları üze
rinden hesap edilerek 1 175 lira noksaniyle J.8 589 lira teklif edilmiştir. 

Emekli keseneği karşılığı: 
Memurlarla hizmetlilere ait kadroların aylık tutarlarının %5i üzerinden hesap edilerek 
1 055 lira nosaniyle 27 409 lira teklif olunmuştur. 

Kırtasiye: 
Tasarruf maksadiyle 1 500 lira noksaniyle 2 000 lira teklif olunmuştur. 
Döşeme ve demirbaş: 
Tasarrf nıaksadiyle 500 lira noksaniyle 4 500 lira teklif edilmiştir. 
öteberi giderleri: 
Tasarruf maksadiyle 1948 yılı ödeneğini', nazaran 1 000 lira noksaniyle 3 000 lira tek
lif olunmuştur. 

Döşeme ve demirbaş: 
Tasarruf maksadiyle 500 lira noksaniyle (i50 lira teklif edilmiştir. 

Basılı kâğıt ve defterler: 
Tasarruf maksadiyle 1948 yılı ödeneğine nazaran 750 lira noksaniyle 1 500 lira teklif 
olunmuştur. 

Posta, telgraf ve telefon ücret giderleri: 
Posta ve telgraf ücretleri: 
Tasarruf maksadiyle 4 974 lira noksaniyle 10 000 lira teklif olunmuştur. 

Taşıt giderleri: 
Devlet Bakanları otomobilleri tamir giderleri: 
Tasarruf maksadiyle 1 000 lira noksaniyle 2 000 Ura teklif olunmuştur. 

Başka taşıtlar: 
îşletme: 
Tasarruf maksadiyle l 000 lira noksaniyle 5 000 lira teklif olunmuştur'. 
Tamir : 
Tasarruf maksadiyle 1000 lira noksaııivle 3000 lira teklif edilmiştir. 
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72 Yolluklar : 
1 Sürekli görev yolluğu : 

1") lira noksan iyi e 500 lira konulmuştur. 
2 Geçici görev yolluğu : 

75 nci bölümün 5 ııci maddesi kaldırılarak ödeneğini teşkil eden 2500 lira bu tertibe nak
lolunmuş ve tertibin baliğ olduğu 5500 liradan tasarruf maksadiyle 1700 lira indirilerek 
IİMOO lira teklif olunmuştur. 

73 Giyecekler : 
Tasarruf maksadiyle 1948 yılı ödeneğine nazaran 1700 lira noksaniyle 6800 lira tekli t' 
olunmuştur. 

74 4598 sayılı kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yollukları : 
1580 lira noksaniyle 2000 lira konulmuştur. 

75 Basımevi giderleri : 
5 Geçici görev yolluğu : 

72 ne i bölümün 2 nei maddesinde izahat arzed itmiştir. 

78 Konuk ağırlama giderleri : 
Tasarruf maksadiyle 30 000 lira noksaniyle 20 000 lira teklif olunmuştur. 

80 înönü armağanları karşılığı : 
200 000 lira noksaniyle 50 000 lira teklif olunmuştur, 
Diğer bölüm ve maddelere konulan ödenekler 1948 yılı bütçesine mevzu ödeneklerin ay
ındı ı, 

Danıştay Başkanlığı 

85 1 Memurlar aylığı: 
4598 sayılı Kanuna göre bulundukları kadrolara nazaran halen bir veya iki üst derece 
maa.ş alanlar ve gerek içinde bulunduğumuz yıl içinde ve gerekse 1949 yılında üst dere
ce maaşı alacak olanlar gözönünde bulundurularak memurlar aylığı tertibi 1948 yılı 
bütçesine nazaran 22 297 lira l'a/Jasiyle teklif olunmaktadır. 

85 2 Açık aylığı: 
Geçen yılın aynıdır. 

86 Hizmetliler ücreti: 
İdare dâvalarının ve Danıştaya mevdu diğer işlerin sayısı mevcut istatistiklere göre 
günden güne artmaktadır. Hattâ bu zaruret sebebiledir ki 4904 sayılı Kanunla 6 neı daire 
ihdas olunmuş ve kanun sözlüğü teşkilâtlandırılmış bulunmaktadır. Buna rağmen Da-
nışlaym yukarda mâruz kanundan önceki beşten ibaret daktilo kadrosuna hiç bir ilâve 
yapılmamış ve bir yılda onbinleri aşan idare dâvalarına ait ilâmlarla sair kazai ve ida
ri mukarreratın vo birçok muhaberatın yazılması aynj zamanda kanuni mezuniyetler ve 
sıhhi sebepler dolayısiyle çalışmaya ara vermekte dâhil okluğu cihetle; bugün için 
artık bu kadro ile başarılmayacak bir ha! almıştır. Danıştaydan çıkacak her türlü ka-



radarın vaktinde yazılıp alâkadarlar;-, tebliği bu idari kaza müessesesinin başta gelen 
vazifelşri cümlesinden iken açılan dâvaların neticesini maahaza kadrosuzluk yüzünden 
taraflara isal ve iblâğ edememek gibi maksat ve gaye ile telifi mümkün olmayacak bir 
durumun tahaddüsüne meydan vermemek için bu güne kadar^âzami gayret sarfedümiş 
ve hattâ emsali müesseselere nazaran kendilerine pek cüzi ücret verilmekte olan dakti
lolarımız mesai saatleri dışında dahi çalışmaya mecbur bırakılmış ve dâva dairelerinde 
vo diğer idari dairelerde işleri esasen başlarından aşkın olan memurlarımızdan bazıları 
esas vazifelerinin gecikmesi bahasına mesai saatleri dışında daktilolara yardımcı olarak 
tavzif edilmekte bulunmuştur, öteyandan ilâm ve mukarreratın yazılması gibi hususi 
bir dikkat ve itinaya ihtiyaç gösteren yazı işlerinin bir Devlet dairesiyle kıyas kabul et
in iyecek derecede mahdut bir kadro ile başarılması mümkün olmadığı kadar verilen 
bu ücret miktariyle bu günkü şartlar muvacehesinde kabiliyetli daktilo bulmak imkânı 
da kalmamış ve devamlı mesai ile az çok bir terakki ve inkişaf gösteren daktilolarımı
zın da daha yüksek ücretli vazifelere geçmesine ve bu suretle dairemizde ancak mah
dut kabiliyetli daktiloların kalmasına yol açılmıştır. Bütün bu sebeplere binaen daktilo 
ücretinin 200 lira ve iki daktilo ücreti nin de 175 lira olarak tesbiti hizmetin selâmetle 
işlemesi hesabına yerinde görülmüş ve İni sebeple hizmetliler ücreti ödeneği fi900 lira 
fazlasiyle 37 200 lira teklif edilmiştir. 

Temsil ödeneği: 
1948 yılı bütçesindeki ödenek, miktarının aynıdır. 

Geçici tazminat: 
Bu tertipte geçen yıla nazaran görülen 390 lira fazlalık halen 4598 sayılı Kanuna göre 
1 veya 2 üst derece alanlarla ilerde alacak olanların mesken tazminatı farklarını karşı
lamak içindir. 

Çocuk zammı: 
Halen çocuk zammı alanların yıllık istihkakları 1*2 000 liraya baliğ olmuştur. Bu itibarla 
ilerde tahakkuk edecek istihkakları da karşılamak maksadiyle bu tertip için geçen yıla 
nazaran 3000 lira fazlasiyle 13 000 lira Ödenek teklif edilmektedir. 

Ölüm yardımı: 
1948 bütçesindeki ödenek miktarının aynıdır. 
ölüm yardımı : 
1948 bütçesindeki ödenek miktarının aynıdır. 

4644 ve 4805 sayılı Kanunlar gereğince ödenecek emekli keseneği karşılığı: 
Geçen yıla nazaran bu tertipte görülen 1411 liradan ibaret fazlalık 4598 sayılı Kanuna 
göre üst derece maaşı alanlarla alacakların ve teklif edilen üç daktilo kadrosunun ke-. 
seneklerini karşılamak içindir. 
Diğer bölüm ve maddeler 1948 yılı ödeneğinin 'aynıdır. 
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101 1 Memurlar aylığı: 
1948 yılında ödeneği 920 62T> lira idi. Bu yıl. yedi memurla 00 lira maaşlı bir Basiti. 
A t eş esi kadrosu L cetveline alındığından bunların tutarı oları 17 400 lira indirilmiş 
ve bu suretle ödeneği Sİ'.) 225 lira olarak konulmuştur. 

102 Hizmetliler ücreti: 
Geçen yıla nazaran r/r 10 tasarruf edilerek 78 042 Lira noksan konulmuşlTir. 

103 Geçici hizmetliler ücreti: 
Geçen yıla nazaran H 400 lira noksandır, 

10? 1 Kırtasiye: 
(»ecen yıla nazaran 1 000 lira. noksandı?. 

2 Döşeme ve demirbaş: 
Geçen yıla nazaran fi 000 lira noksandır. 

4 Isıtma: 
Geçen yıla nezeran 600 lira noksandır. 

5 Öteberi giderleri: 
Geçen yıla nazaran 1 200 lira noksandır. 

109 2 Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri: 
(»ecen yıla nazaran 20 000 lira noksandır. 

110 Kira Karşılığı: 
Geçen yıl ödeneğine nazaran i) 7.*>() lira fazladır. Bu l'azlahk kira bedeli, geçen yıllarda 
Başbakanlık tarafından verilen bazı dairelerin kirasının bu yıl. bütçemizden verilmesi 
zaruretinden ileri »elinektedir. 

111 1 Motorlu taşıtların işletme giderleri: 
Göçen yıla nazaran 4 fv!2 lira noksandn'. 

2 Motorlu taşıtların tamir giderleri: 
Geçen yıla nazaran 1 000 İra noksandır. 

112 1 Sürekli görev yolluğu: 
Geçen yıla nazaran 200 lira noksandır. 

2 Geçici gröev yolluğu: 
Geçen yıl ödeneği 5 000 lira idi. Muhtelit bölümlerdeki geçici görev yol hıklarının bir
leştirilmesi gerektiğinden bu miktara 1 İH nei bölümün 7 nei maddesindeki 7 000 lira 
İIG 117 nei bölümün 8 nei maddesindeki 7 000 liranın ilâvesiyle ödeneği 19 000 liraya 
baliğ olmakta ise de 2 000 lira noksa.niylc 17 000 lira ödenek konulmuştur. 

3 Yabancı memleketler yolluğu: 
Geçen yıla nazaran 06 000 lira noksandır. 

113 Giyecekler: 
Geçen yıla nazaran 3 000 lira noksandır. 

114 4598 sayılı kanun g-ereğince yapılacak tedavi giderleri ve yollukları: 
Geçen yıla nazazran 000 lira noksandır. 
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115 1 Satınalma ve abone karşılığı: 
Geçen yıla nazaran 4 000 lira noksandır. 

2 Başka her çeşit yayın giderleri: 
Geçen yıla nazaran 40 618 lira noksandiı1. 

3 Foto - film servisi giderleri: 
Geçen yıla nazaran 11 000 lira noksandiı*. 

5 Propaganda giderleri: 
Geçen yıla nazaran 4 000 lira noksandiı'. 

6 Radyo dinleme ve bültenleştirme giderleri : 
Geçen yıla nazaran 11 000 lira noksandır. 

7 Geçici görev yolluğu : 
ödeneği 112 nci bölümün 2 nci maddesine nakledilmiştir. 

116 Ajans ödeneği ve ajans dış muhabirleri her türlü ücret ve giderleri : 
Geçen yıla nazaran 120 837 lira noksandır. : 

117 8 Geçici görev yolluğu: 
Ödeneği 112 nei bölümün 2 nci maddesine nakledilmiştir. 

118 1 Kira karşılığı: 
Geçen yıla nazaran 2 500 lira noksandı?. 

2 Posta, telgraf ve telefon ücretleri: 
Geçen yıla nazaran 7 879 lira noksandır. 

3 Diğer yönetim giderleri : 
Bu maddedeki ödenek ayrılarak ihtiyaca göre 5 000 lira noksaniyle aşağıdaki kırtasiye, 
döşeme ve demirbaş, aydınlatma, ısıtma ve öteberi giderleri maddelerine konulmuştur. 

4 Kırtasiye : 
Basın ateşelikleriyle haber bürosunun kırtasiye ihtiyacı 3 000 lira olarak lesbit edilmiş
tir. 

5 Döşeme ve demirbaş: 
Basın ateşelikleriyle haber bürosunım ihtiyacı 4 000 lira olarak lesbit edilmiştir. 

6 Aydınlatma : 
Basın ateşelikleriyle haber bürosunun ihtiyacı 4 000 lira olarak tesiri t edilmiştir. 

7 Isıtma : 
Basın ateşelikleriyle haber bürosunun ihtiyacı 4 000 lira olarak tesbit edilmiştir. 

8 öteberi giderleri : 
Basın ateşelikleriyle haber bürosunun ihtiyacı 5 000 lira olarak tesbit edilmiştir. 

119 1 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlar ücreti : 
Bir liradan ibaret olan ödeneği birinci kısma nakledilmiştir. 

2 Yolluk ve başka giderler : 
Bir liradan ibaret olan ödeneği ikinci kısma nakledilmiştir. 

124 Çeşitli yardımlar : 
ödeneği Maliye Bakanlığı Bütçesine konulmak üzere tamamen çıkarılmıştır. 

1 Yeniden Radyo istasyonları kurulması ve eldeki istasyonun esash genişletme, değiştir
me ve düzenleme her türlü giderleri : 
Geçen yıla nazaran ödeneği 553 934 lira noksaniyle 2 923 908 liradır. 

— Diğer bölüm ve maddelerdeki ödenekler geçen senekinin aynıdır. 

77 Milletlerarası radyo difüzyon konferanslarına iştirak edilmesi için Başbakanlık bütçesine 
40 000 liralık ödenek konulması lüzumlu görülmüştür. 
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Şimdiye kadar Umum Müdürlüğümüz bütçesine konulan ödenekten yardım görmekte olan 
Türkiye Turing ve Otomobil 'Kurumu Bergamayı Sevenler Cemiyeti, Ege Turizm Cemi
yeti ve diğer eski eserler ve turizm teşekküllerine yardım nıaksadiyle Maliye Bakanlığı 
bütçesine 25 000 lira ödenek konulması uygun görülmüştür. 

Umum Müdürlük hesabına radyo istasyonlarına mühendis yetiştirmek nıaksadiyle beşi 
Fransa ve beşi İngiltere'ye gönderilmiş olan on mühendis öğrencinin bir yıllık tahsil gi
derlerine karşılık olarak Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine gecen yıla nazaran 9 950 lira 
ngksaniyle 65 000 lira Ödenek konulmuştur. 

İstatistik Genel Müdürlüğü 

Açık aylığı: 
(«ecen yıla nazaran bu bölümde görülen 999 lira fazlanın (îenel Müdürlük emrine alınmış 
olan bir memur aylığının karşılığıdır. 

Hizmetliler ücreti: 
Bu bölümde görülen fazlalık Bakanlar Kurulundan alınan kadrolarla idare edilen sayını 
neticelerinin tasnifi hizmetinin daimî mahiyet iktisap etmesi dolayısiyla Bütçe Kanunu 
hükmüne uyularak (D) cetveline naklinden mütevellit olup geçen yılda bu bölümde gö
rülen 34 860 lira ile 128 nci geçici hizmetliler ücreti bölümündeki .139 140 liranın yekûnu
nu teşkil eden 174 000 liraya karşılık 38 700 lira noksaniyle 135 300 lira teklif edilmiş
tir. Bu miktar 1948 yılında (E) cetveli kadrosunda yapılan % 25 ve (D) cetvelinde ya
pılan % 10 tasarruftan sonra bakiye kalan ücretlerin aynen karşılığıdır. 

Geçici hizmetliler ücreti : 
1940 - 1945 nüfûs sayımları tasnifi: 
Bu maddede görülen 220 000 lira 1949 ve 1950 senelerinde yapılacak çeşitli sayımlar do-
layisiyle tasnifi henüz bitirilmemiş olan 1940 - 1945 nüfus sayımları tasniflerinin bir se
ne içerisinde bitirilmesine zaruret ha sil olduğundan bu maksatla hizmete alınacak' ge
çici hizmetli ihtiyacı karşılığıdır. 
Zirai işletme anketi tasnifi: 
Bu yeniden açılan maddedeki tahsisat 1949 senesinde yapılacak köy sayımı ve zirai işlet
me anketinin tasnifi için çalıştırılacak geçici hizmetlilerin ücreti karşılığıdır. 
Sanayi sayımı tasnifi: 
Bu yeniden açılan maddedeki tahsisat 1949 senesinde yapılacak olan sanayi sayımının 
tasnifinde çalıştırılacak geçici hizmetlilerin ücretleri karşılığıdır. 
Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücreti: 
Yeniden açılan bu bölümde görülen 20 000 lira çeşitli sayım hazırlıkları için getirile
cek yabancı uzmanlara verilecek ücret karşılığıdır. 

4644 ve 4805 sayılı Kanunlar gereğince ödenecek emekli keseneği karşılığı: 
Geçen seneye nazaran 5093 lira fazlalık terliler dolayisiyle artan memur maaşları ve 1948 
bütçesinde (E) cetvelinde olııpda 1949 bütçesinde (D) cetveline nakledilmiş bulunan 74 
kadronun emekli keseneklerinden ileri gelmiştir. 
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132 Merkez büro giderleri: 
Bu bölümde görülen 2714 lira artışın sebebi 1940 - 1945 sayımlarının tasnifini intaç et
mek üzere yapılacak olan gece mesaisi dolayısıyla artacak aydınlatma masrafı ve sayım
lar dolayısiyla artacak öteberi giderlerini karşılamak içindir. 

183 îller büro giderleri: 
Bu bölümde geçen yıla nazaran görülen 520 lira artış sayımlar dolayısiyla bürolarımızın 
fazlalaşacak olan öteberi masraflarını karşılamak içindir. 

134 Basılı kâğıt ve defterler: 
Bu bölümde görülen 1200 lira fazlalık sayımlar dolayısiyJe artacak oJan basılı kâğıt 
ve defter ihtiyacı karşılığıdır. 

135 Posta, Telgraf ve Telefon ücret ve giderleri: 
Bu bölümde geçen seneye nazaran görülen 9 500 lira artış sayımlar dolayısiyle geniş 
ölçüde artacak olan Posta ve Telgraf ücretleri karşılığıdır. 

137 Yolluklar: 
Bu bölümün yeniden açılan 3 ncü maddesine konulan 40 000 lira çeşitli sayımlar do
layısiyle Milletlerarası teşkilâtın muhtelif memleketlerde açacağı sayım teknisiyenleri 
yetiştirmek kurslariyle, ileri memleketlerin sayım idarelerine göndereceğimiz memur
lar ve çeşitli memleketlerdeki sayımlar arasında dairemizden gönderilecek müşahit
lerin yolluklarını karşılamak içindir. 

— Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanların yolluk giderleri: 
Yeniden açılan bu bölüme konulan 5 000 lira ödenek sayımlar dolayısiyle getirtilecek 
yabancı uzmanların yolluk ve giderleri karşılığıdır. 

138 Giyecekler: 
Bu bölümde görülen 300 lira azalma odacılar sayısında yapılan fr 10 tasarruftan ileri 
gelmektedir. 

130 4598 sayılı kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yollukları: 
Tasarruf maksadiyle 200 lira noksan teklif edilmiştir. 

140 Sayım giderleri: 
1 1950 nüfus sayımı giderleri: hazırlığı: 

Bu maddedeki 7 700 lira 1950 senesinde yapılacak olan genel nüfus sayımına hazırlık 
olmak üzere icrası derpiş edilen deneme sayımı ve diğer hazırlıklar karşılığıdır. 

2 1950 tarım sayımı hazırlığı giderleri: 
10 temmuz 1947 tarihli koordinasyon karariyle yapılması tensip edilen 1950 tarım sa
yımına hazrlık olmak üzere 1949 yılında girişilecek köy sayımı ve ziraat işletmeleri 
sayımı anketi karşılığıdır. 

3 Sanayi sayımı giderleri: 
10 Temmuz 1947 tarihli koordinasyon karariyle yapılması tensip edilen sanayi sayımı 
karşılığıdır. 

141 Yayın işleri: 
1 Satmalına ve abone: 

Bu maddede geçen yıla nazaran mevcut 4 000 lira fazlalık sayımlarla ilgili teknik 
meseleler dolayısiyle dairece yapılmasına lüzum görülen elüdler ve tercümeler mas-

% rafları karşılığıdır, 
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Başka her çeşit giderler: 
!'>u maddede geçen seneye nazaran görülen 28 445 lira fazlalık dairede birikmiş ve bi
rikmekte, bulunan ve bastırılamamış olan önemli istatistiklerin ve sayımlar dolayı-
siyle tasnif derecelerinin bastırılması ve her türlü ciltlerin yaptırılması karşılığıdır. 

Makina ve aksamı ve makina fişi satmalına ve işletme giderleri: 
Ibı bölümde 194 000 lira fazlalık vardır. I'»n fazlalık halen çalıştırılmakta olan maki
nelerin ilâveten lakviyesiylc eski nüfus sayımlarına ait birikmiş işlerin süratle netiee-
lendirilnıesi, üst üste yapılacak nüfus tarım, sanayi sayımlarına ait tasnif işlerinin 
normal zamanda bitirilebilmesi ve teşkilâtımızın artmış' ve artmakta olan tasnif ve dö
küm işleriyle çeşitli devlet dairelerinin istatistik makinelerinde yapılması gereken türlü 
hizmet ve ihtiyaçlarını (tediye muvazenesi. Marşa! plânı çalışmaları, çeşitli anketler 
ve saire) daha geniş ölçüde karşılamak içindir. 

İstatistik Genel Müdürlüğü: 
Azası bulunduğumu;': Milletlerarası Enstitüsünün 104-9 da toplanacak olan kongresiyle 
yne âzası, bulunduğumuz Birleşmiş. Milletler Teşkilâtı İstatistik Komisyonunun yıllık 
toplantısına ve hususi istatistik kongreleriyle ilgili diğer toplantılara asgari birer kişiy
le1 işlirak için Başbakanlık Bütçesine aktarılmak üzere 20 000 lira teklif olunmuştur. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 

Aylıklar: 
Memurlar aylığı: 
Tasarruf maksadiyle :>() lira aylıklı 0 ve 25 lira aylıklı iki memur (L) cetveline alınarak 
12 900 lira düşülmüş ve fiilî kadroda bulunan memurların aylıklariyle kadro üstünde ay
lık alanların derece farkları hesap edilerek 1948 yılı ödeneğine nazaran 26 598 lira faz-
.1 asiyle teklif olunmuştur. 

Hizmetliler ücreti: 
Tasarruf maksadiyle (D) cetvelinden çıkarılan :>2 kadronun karşılığı olan ol 320 lira 
tenzil edilerek 281 460 lira teklif olun-muştur. 

Geçici hizmetliler ücreti: 
Tasarruf maksadiyle 2 840 lira noksaniyle S 500 lira konulmuştur. 

Geçici tazminat: 
(L) cetveline alınan 5 merkez uıemuru-nun istihkakını teşkil eden 900 lira tenzil edilerek 
18 100 lira konulmuştur. 

4644 ve 4805 sayılı Kanunlar gereğince ödenecek emekli keseneği karşılığı: 
Memur ve hizmetlilerin c/r 5 emekli keseneği karşılığı olarak 201. o noksaniyle 64 479 lira 
teklif olunmuştur. 

Merkez büro giderleri: 
Tasarruf maksadiyle bölümün 5 maddesinden de % 20 hesabiyle 4600 lira düşülerek 18 000 
lira teklif olunmuştur. 
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154 tiler Büro giderleri: 
Bölümün 5 maddesine mevzu ödenekte tasarruf nıaksadiyle % 20 hesabiyle ceman 8 800 
lira tenzil edilerek 35 200 lira teklif edilmiştir. 

155 Basılı kağıt ve defterler: 
Tasarmf nıaksadiyle 1 600 lira noksaniyie 6 400 liira teklif olunmuştur. 

156 Posta, Telgraf ve Telefon ücret ve giderleri; 

1 Posta ve Telgraf ücretleri: 
1949 yılında 194 468 lira ile hizmetin tedvir edileceği tahmin edilerek 120 586 lira nok
saniyie teklif olunmuştur. 

158 Taşıt giderleri: 
1 işletme: 

Tasarruf nıaksadiyle 800 lira noksaniyie 3 200 lira teklif olunmuştur. 
2 Tamir: 

Tasarruf nıaksadiyle 1948 ödeneğine nazaran 400 lira noksaniyie 1 600 lira teklif olun
muştur. 

S Motorsuz taşıtlar satmalına ve tamir karşılığı: 
1948 yılı bütçesinde bu ödeneğin unvanı yalnız satınalma karşılığı idi. Bu ödenekle dai
renin bisiklet ihtiyacı 1948 yılında temin edilmiş olduğundan mevcut bisikletlerin ta
mir masraflarını karşılayabilmek üzere tertibin unvanına tamir ilâve edilmiş ve 1949 yılı 
için 1 300 lira noksaniyie 200 lira teklif edilmiştir. 

159 Yolluklar: 
1 Sürekli görev yolluğu: 

Tasarruf nıaksadiyle 3 000 lira noksaniyie 12 000 lira teklif olunmuştur. 
2 Geçici görev yolluğu: 

167/2. 162 ve 163 ncü bölümlere mevzu ödeneklere dâhil bulunan çeşitli görevlere ait yol
luklar bu tertibe naklolunarak 4 500 lira f azlasiylc 12 000 lira teklif olunmuştur. 

180 Giyecekler: 
(D) cetvelinden tenzil olunan hizmetlilere isabet eden ödenek de tenzil edilerek 2 400 li
ra noksaniyie 9 600 lira teklif olunmuştur. 

168 Her ttirlüTasat: 
26 641 lira noksaniyie 400 000 lirn teklif olunmuştur. 

165 Milletlerarası kurumlara katılma payı: 
Beynelmilel Meteoroloji teşekküllerine katılma payı alarak 1948 bütçesine 3 000 lira ta
ahhüt olunan miktara tekabül etmediğinden sene içinde 1 000 lira ek ödenek alınmış ve 
bu sebeple 1949 yılı içinde aynı miktarın ilavesiyle 4 W() lira teklif edilmiştir. 

187 1 Meteoroloji meslek okulu masrafları: 
Meslek okulunun birinci sınıfına bu yıl talebe almmıyacağından 11 000 lira noksaniyie 
36 000 lira teklif edilmiştir. 

2 Kurs ve staj giderleri: 
2 000 lira noksaniyie 3 000 lira teklif olunmuştur. 
Şikago hava anlaşması ve Vaşington kararları gereğince dünya meteoroloji organizas
yonunun 2 ve 6 ncı rejyonuna dâhil bulunduğumuzdan Paris ve Delhi'de senede ikişer 
defa daha içtima edecek olan iki komisyonun birer içtimaına ikişer kişiyle iştirakimizi 
(emin için Başbakanlık Bütçesine aktarılmak üzere 10 000 liralık ödenek teklif edilmesi 
zaruri görülmüştür. 
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Düğer bölüm ve maddelere konulunan ödenekler 1948 yılı bütçesine mevzu ödeneklerin 
aynıdır. 

Diyanet İşleri Başkanlığı 

Hizmetliler ücreti : 
Tasarruf maksadiyle 17 705 lira noksaniyle 158 580 lira teklif edilmiştir. 

Geçici tazminat : 

53 lira noksaniyle 12 024 lira teklif edilmiştir. 
Merkez büro giderleri: 
Bu bölümden 900 lira noksanlık kâğıt fiyatJarının düşmesi ve tasarruf maksadiyle yapıl 
mıştır. 
İller büro giderleri : 
Bu bölümde görülen 9 394 lira noksanlık kâğıt fiyatlarının düşmesi ve tasarruf maksadiy
le yapılmıştır. 

Basılı kâğıt ve defterler : 
Tasarruf maksadiyle 1 000 lira noksaniyle 4 000 lira teklif edilmiştir. 

Telefon ve haberleşme : 
394 lira noksaniyle 1 500 lira teklif edilmiştir. 

Yolluklar : 
Bu bölümdeki 2 954 lira noksanlık tasarruf maksadiyle yapılmıştır. 

Giyecekler : 
1 000 lira noksaniyle 4 000 lira teklif edilmiştir. 

Tedavi giderleri : 
1 400 lira noksaniyle 5 600 lira teklif edilmiştir. 
Dini günleri kutlama giderleri : 
Mevlût ve mukabele masrafları ve buna benzer diğer harcamaları karşılamak maksadiyle 
yeniden açılacak bu tertibe 500 lira konmuştur. 
Diğer bölüm ve maddeler 1948 yılı ödeneğinin aynıdır. 
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Adalet Bakanlığı 

Bölüm : 188 • Madde : 1 — Memurlar aylığı 
1948 1949 Fazlası 

24 016 057 24 366 057 350 000 
4598 sayılı Kanun gereğince derecesi yükseltilen yargıç ve memurların üst derece farklarını 

karşılamak üzere artırılmıştır. 

L. cetvelinde yapılan değişiklik 
Mahkeme kâtipliği kadrosuna fazla ihtiyaç bulunmasına binaen bir yıllık aylıkları tutarı 

21 600 lira olan 10 aded 20 lira maaşlı kâtiplik kadrosu L. cetvelinden çıkarılarak buna mukabil 
30 lira aylıklı 8 aded yargıç adayı kadrosu L. cetveline konmuştur. 

Bunların bir yıllık ödenekleri de 21 600 lira olduğundan ödenek bakımından bir fark husule 
gelmemiştir. 

Madde : 2 — Açık aylığı 
1948 1949 > 

10 000 10 000 
Bakanlık emrinde bulunanların açık aylıklarını karşılamak üzere geçen yılın aynı teklif edil

miştir. 

Bölüm : 189 - Hizmetliler ücreti 
1948 1949 Noksanı 

2 682 720 2 676 060 6 660 

Zam Tenzil 

50 460 
5 700 

28 500 

9 600 

43 800 = 43 800 

Tasarruf edilen 49 aded hizmetli kadrosu karşılığı. 
Geçen yıl ödeneği kadroya nazaran bu miktar noksan olduğundan ikmalen. 
5 gardiyan ücretinin 175 liradan 200 liraya, 60 lira ücretli 220 gardiyan
dan 50 adedinin ücretinin 90 liraya, 50 adedinin ücretinin 75 liraya 
çıkarılması sebebiyle. 
Adana, Eskişehir, Kayseri, Konya ve Üsküdar ceza evleri için birer şoför 
ilâvesi dolayısiyle. 
2 X 175 = 350 
3 X 150 = 450 " * 

800 X 12 = 9600 

6 660 Tenzil olunan 

Bölüm : 190 - Yargıç ödeneği 
1948 1949 Noksanı 

3 621 100 3 620 100 1 000 
Fiilî kadroya dâhil yargıç kadrolarına göre 1 000 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 
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Bölüm : 191 - Temsil ödeneği 

1948 1949 

1 500 1 500 
Gec;en yılın, aynıdır. 

Bölüm . 192 - Geçici tazminat 
1948 1949 Fazlası 

228 761 239 532 10 771 
Merkezde vo Ankara İlinde bulunan adalet memurlarının geçici tazminatlarını karşılamadığın

dan arttırılması zarurî görülmüştür. 1948 yılındaki ödenek de yetişmediğinden aktarma yapmak zaru
retinde kalınmıştır. 

Bölüm : 193 - Madde : 1 — Çocuk gamım 
1948 1949 

1 860 000 1 360 000 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince memur ve müstahdemlere verilmekte olan çocuk zamları

nı karşılamaya bir yıl evvelki teerübeye nazaran kâfi görüldüğünden ödenek miktarı değiştirilnıiye-
rek aynen teklif edilmiştir, 

Madde : 2 — Yakacak zammı 
1948 1949 

27 900 27 900 
4178 sayılı kanunun 9 neu maddesi gereğince ödenmektedir. Gecen yılın aynıdır. 

Madde : 3 — Doğum yardımı 
1948 1949 Fazlası 

Bütçe ile alman 70 000 
Ek ödenek 150 000 

220 000 220 000 160 000 

4598 sayılı kanun gereğince çocuğu dünyaya gelen memurlara bir aylık maaşları nispetinde ikra
miye verilmektedir. Bu tertibe, 1947 yılında 140 305 lira, 1948 yılında da 150 000 lira eklenmiş ol
duğu nazara alınarak 1949 yılı için 150 000 lira fazlasiyle 220 000 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm : 103 - Madde : 4 — Ölüm yardımı 
1948 1949 

50 000 50 000 
4598 sayılı Kanun gereğince Ölen memurların ailesine son maaşlarının iki aylık tutarı ve ailesi 

ölen memura da bir aylık tutarı yardım olarak verilmektedir. İhtiyacı karşıladığından miktar 
itibariyle değişiklik yapılmamıştır. 

Bölüm : 194 - 4544 ve 4895 sayılı kanunlar gereğince ödenecek elmekli keseneği karşılığı 

1948 1949 Fazlası 

1 334 212 l 354 212 20 000 
Memurların üst derece farklarının karşılığı olarak artırılmıştır. 
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Bolüm : 195 - Madde : 1 — Kırtasiye 

1948 1949 

23 500 23 500 
Hecen yılıtı aynıdır. Merkez dairelerinin kırtasiye ihtiyaçları karşılığıdır 

Madde : 2 — Döşeme demirbaş 
1948 1949 Noksanı 

45 000 25 000 20 000 
20 000 lirası tasarruf maksadiyle tenzil edilmiştir. 

Madde : 3 — Aydınlatana 
1948 1949 

4 500 4 500 
(feçen yılıln aynıdır. Merkez dairelerinin aydınlatma ve elektrik ücretleriyle, aydınlatma ge

reçlerini karşılamak üzere konmuştur. 

Madde : 4 — Isıtma 
1948 1949 

21 000 21 000 
İhtiyacı karşılamakta olduğundan aynen konmuştur. 

Madde : 5 — öteberi giderleri 
1948 1949 

T 900 7 900 
Su, Gazete, ilân, temizlik malzemesi ve ufak tefek onarım ihtiyaçlarını karşılamak üzere kon

muştur. 

Bölüm : 196 - Madde : 1 — Kırtasiye (Eler) 
1948 1949 Noksanı 

280 000 230 000 50 000 
Tanarruf zarureti ve kâğıt fiyatlarındaki tenzilat nazara alınarak 50,000 lira tenzil edilmiştir. 

Madde . 2 — Döşeme ve demirbaş 
1948 1949 

337 000 337 000 
1949 yılında asgari 300 yazı makinesi alınacağından bunun IGO.OOO lirası makine bedeline, 

mütebaki mevcut makinelerin tamirlerine, soba ve teferruatına ve mevelt mefruşat ve demirbaş 
eşyalarının tamirlerine ve köhne olanların tecdidine sarf olunacaktır. 

Madde : 3 — Aydınlatma 
1948 1949 

30 000 30 000 
iller Adalet dairelerinin aydınlatma ihtiyacını karşılamak üzere geçen yıl ödeneğinin aynı 

konmuştur. 
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Madde : 4 — Isıtma 

1948 1949 

180 000 180 000 
İller Adalet dairelerinin ısıtma ihtiyaçlarını karşılamak üzere geçen yılın aynı teklif edilmiştir, 

Bölüm : 196 - Madde ; 5 — Ötebeti giderleri 
1948 1949 

35 000 35 000 
Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

Bölüm : 197 - Basılı kâğıt ve defterler 
1948 1949 Fazlası 

Bütçe ile alman 400 000 
Eklenen " 200 000 

600 000 600 000 200 000 
Adalet teşkilâtında kullanılan örneklerden maada dosya usulünün tatbiki dolayısiyle tutanaktık 

kâğıt vo dosya bedelleri ve baskıları ile adlî sicilin bülten, fiş giderleri ve merkez ile Yargıtaym 
basılı kâğıt ve defterlerinin malzeme bedeli, baskı ücretleri ambalaj masraflarıni karşılamadığın.. 
dan geçen sene alman ek odenekde gözönünde tutularak 200 000 lira fazlasivle 600 000 lira teklif edil
miştir. 

Bölüm : 108 - Madde : 1 — Posta ve Telgraf üoretleri 
1948 1949 Fazlası 

Bütçe ile alman 1 298 875 
Eklenen 800 000 

2 098 875 2 098 875 800 000 
İhtiyacı karşılamamaktadır. Bu sebeple geçen yıldan 800 000 lira ek Ödenek alınmak zarureti kar 

şısındr, kalındığından aynı miktarda tezyit edilmiştir. 

Madde : 2 — Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri 
1948 1949 

' ' * 20 000 20 000 _ , , 
üeçen yılın aynıdır. 

Bölüm : 199 - Kira karşılığı 
1948 1949 

106 000 106 000 
Binası olmıyan Adalet daireleri kira karşılığı geçen sene ödeneğinin kifayet etmekte olmasına 

binaen aynen teklif edilmiştir. 

Bölüm : 200 - Madde : 1 — Bakanlık otomobili işletme gideri 
1948 1949 

3 000 3 000 
Geçen yılm aynıdır. 



— 105 — 
Madde : 2 — Bakanlık otomobili tamir giderleri 

1948 1949 

1 000 1 000 

Başkanlığı ve Başsavcılık otomobilleri işletme giderleri 
1948 1949 

4 000 4 000 

Başkanlığı ve Başsavcılık otomobilleri tamir giderleri 
1948 1949 

2 000 2 000 
Geçen yılın aynıdır. 

Bölüm : 200/A - Madde : 1 — İşletme (Başka taşıtlar için) Ceza evleri için 
1948 1949 Fazlası 

13 750 20 000 f, 280 
Konya, Kayseri ceza evleri için yeniden alınacak taşıtlarla 1948 yılı sonlarında hizmete giren 

Adana ve Eskişehir ecza evleri taşıtları işletmeleri için 6 280 lira ilâve edilmek suretiyle teklif 
edilmiştir. 

Madde : 2 — Tamir (Başka taşıtlar) oeza evleri için 
1948 1949 

fi 000 6 000 
Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

Bölüm : 201 - Madde : 1 — Sürekli görev yolluğu 
1948 1949 Noksanı 

İSO 000 160 000 20 000 
Tasarruf zarureti dolayısiyle 20 000 lira tenzil edilmiştir. 

Madde : 2 — Geçici görev yolluğu 
1948 1949 

G8 000 68 000 
Muvakkat memuriyetle görevlendirilenlerle, geçici yetki ile bir mahalden diğer mahalle gön

derilen yargıçların yollukları için geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

Madde : 3 — Müfettişler yolluğu 
1948 1949 Noksanı 

130 000 100 000 30 000 
Tasarruf zarureti dolayısiyle 30 000 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 

Madde : 4 — Yabancı memleketler yolluğu 
1948 1949 

13 000 13 000 
Geçen yılın aynıdır. 

Geçen yılın aynıdır. 

Madde : 3 — Yargıtay 

Geçen yılın aynıdır. 

Madde : 4 — Yargıtay 
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Bölüm : 202 - Giyeoekler 

1948 1949 Noksanı 

90 000 80 000 10 000 
Müstahdemin elbiseleri karşılığıdır. Geçen yıl ödeneğine nazaran 10 000 lira noksaniyle teklif 

edilmiştir. 

Bölüm : 208 - 4698 sayılı Kanun gereğince yaptırılacak tedavi giderleri ve yollukları 
1948 1949 

54 000 

Meşhut suçlar giderleri 
Fazlası 

474 735 600 000 125 265 
Bıı ödenek yetişmemekte ve sene içinde aktarma veya ek ödenek şeklinde .ilâve yapmak zarureti 

hâsıl olmaktadır. 1947 yılında 100 000 lira ek ödenek alınmıştı. 1948 yılında da aynı miktar ek öde
nek istemek zarureti karşısında kalındığından 1949 yılı için 125 265 lira fazla teklif edilmiştir. 

Madde : 2 — Hukuk Mahkemeleri Usulü gereğince adliye müzahereti giderleri 
1948 1949 

3000 3000 
Geçen yılın aynıdır. 

Madde : 3 — Yabancılar istinabe giderleri 
1948 1949 

100 100 
Geçen yılın aynıdır. 

Madde : 4 — Medenî Kanunla Nüfus Kanunu gereğince savcılar tarafından açılacak dâvalar 
giderleri 

1948 1949 

200 200 
Geçen yılın aynıdır. 

Madde : 5 — Medenî Kanunla ve başka kanunlar gereğince yargıcın kendiliğinden gütmeye ve 
yapmaya ödevli bulunduğu dâva ve işler giderleri 

1948 1949 

2000 2000 
Geçen yılın aynıdır. 

Bölüm : 206 - Meşhut Suçlar Kanunu gereğince çalışma saatleri dışında nöbet beklemeye 
ödevli olan yargıç, savcı ve kâtipler ücreti 

1948 1949 

1 1. 
Geçen yılım aynıdır. 

54 000 
Geçen yılın aynıdır. 

Bölüm : 204 - Madde : 1 — 
1948 1949 
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Bölüm : 206 - Madde : 1 —Müşahede evi yiyecek giderleri 

1948 1949 

13 300 13 300 
(4eçen yılın aynıdır. 

Madde : 2 — Demirbaş aletler ve gereçleri, otopsi sandıkları ve kimyevi ecza ve gereçleri a t m 
alına, onarma ve^baaka giderleri 

1948 , 1949 

19 500 19 500 
Adlî Tıp Kimyahanesine alınması lüzumlu görülen aletler bedeli ve mevcutların tamiriyle 

kimyevi ecza ve gereçler karşılığı olarak geçen yılın aynıdır. 

Madde : 3 — Yönetim giderleri 
1948 1949 

14 250 14 250 
(reçeıı yılın aynıdır. 

Bolüm : 207 - Madde : 1 — Yiyecek giderleri 
1948 1949 

1 

2 

800 000 
200 000 
50 000 

050 000 

1948 Bütçesiyle alınan 1 800 000 
1948 de ek ödenek 200 000 İhtiyacı karşılamadığından ek. 

208 nci çocuk ıslahevleri bölü-
2 000 000 münden naklen 

îş esası üzerine kurulmuş olan cezaevleri hariç olmak üzere ekmek verilmesi gereken mah
kûm ve mevkuf adedi 25 000 kadardır. Cezaevlerinde ekmeğini temin edebilen hükümlülere ek
mek verilmemesi prensip ittihaz edilmiştir. 1948 yılı başında ekmek verilen mahkûm ve mevkuf adedi 
22 911 olarak tesbit edilmiştir. 750 gramlık bir ekmeğin rayici 24.09 kuruştur. Şu hale göre bir 

Aded Rayiç Gün 
yıllık ekmek ihtiyacı ( • X --= ) == 2.014.564,23 liradır. Ayrıca 7262 fa-

22 911 24.90 360 
kir hükümlü ve tutuğa sıcak yemek verilmektedir. Sıcak y çimeğin rayici do 12 ilâ 20 kuruştur. Bun
dan başka vazife başında bulunan gardiyanlara da ekmek verilmesi gerekmekte ise de tahsisat kifa
yetsizliğinden yalnız İstanbul, Ankara ve İzmir gardiyanlarına tevziat yapılmaktadır. 

Madde : 2 — Doktor ve tedavi ücret ve ilâç karşılığı 
1948 1949 

38 000 38 000 
2 500 208 nci hükümlü çocuk ıslahevi 

bölümünden naklen 
40 500 

Çocuk ıslahevleri bölümü kaldırıldığından bu tertipten 2 500 lirası buraya nakledilmiştir. 
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Madde : 3 — Yönetim giderleri 

1948 1949 

389 500 389 500 
30 000 208 nei hükümlü çocuk ıslahevi 

————• bölümünden naklen 
419 500 

* 
Cezaevlerinin her türlü ihtiyacı bu tertipten karşılanır. Elektrik, petrol, odun, kömür, su, her 

türlü kırtasiye ve basılı kâğıtlar çeşitli müteferrik eşya, küçük tamirat, kira bedeli, yatak ve leva
zımı, elbise çamaşır, ayakkabı, gardiyan melbusatı ve saire gibi. 

Madde : 4 — Hükümlü, mücrim ve mevkufların gönderme ve geri gönderme giderleriyle götür
meye memur edilenlerin yollukları 

1948 1949 

1948 Bütçesiyle alman 66 500 m 500 
1948 de ek ödenek 25 000 33 500 İhtiyacı karşılamadığın-

dan eklenen 
91 500 5 000 208 nci hükümlü çocuk ıs

lahevleri bölümünden naklen 

105 000 

Hükümlü ve mevkutların şevkinde kullanılan bu ödenek azlığı yüzünden her sene ihtiyacı karşı
lamamakta ve ek ödenek alınması zarureti hâsıl olmaktadır. Mevkufiyetin temadisine, duruşmala
rın talikine, hasta hükümlü ve tutukların muayene ve tedavilerinin aksamasına mahal verme
mek üzere bu tahsisatın 33 500 lira nispetinde artırılması zaruri görülmüş ayrıca ayrı bir bölüm 
halinde gösterilmesine lüzum ve mahal kalmıyan 208 nci hükümlü (-ocuk ıslahevleri bölümünden 

' de 5 000 lira buraya nakledilmiştir. 

Madde : 5 — Ceze ve Tevkif evleriyle hükümlü çocuk ıslah evlerinde alınacak sağlık tedbirlerine 
ilişkin genel giderleri 
1948 1949 

23 750 23 750 
2 500 208 nci hükümlü çocuk ıslah ev

leri bölümünden naklen 

2(5 250 
Sâri ve salgın hastalıkları önleyici tedbirlerin ittihazı için kullanılmaktadır. 

Bölüm : 208 - Hükümlü çocuk ıslah evleri genel giderleri 
1948 1949 

90 000 0 

Bu tertipteki, ödenek 207 nci ceza ve tevkif evleri bölümünün aşağıdaki maddelerine tevzi 
edilmek suretiyle birleştirilmiş ve bu bölümde ka İdinim ıştır. 
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Lira 

50 000 207/1 Yiyecek giderlerine 
2 500 207/2 Doktor, İlâç ve saire 

30 000 207/3 Yönetim giderlerine 
5 000 207/4 Sevk masrafı 
2 500 207/5 Sağlık tedbirlerine 

90 000 

Bölüm : 209 - Madde : 1 — Saıtnalma ve abone karşılığı 
1948 1^49 

10 000 10 000 
Kitap ve mecmuaların satın alma ve abone karşılı klan için geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

Madde : 2 — Başka her çeşt giderleri (yayın) 
1948 1949 Noksanı 

65 000 50 000 15 000 
Bu tertipten 15 000 lira tasarruf edilmiştir. Yazı ücretleri, mahkemeler içtihat dergisi vo yayı

ma ait yollama ve bağlama, hamaliye, ve bütün sair giderler ve telif hakkı karşılığıdır. 

Madde : 3 — Adlî kanun, tüzük ve yünetmelikleri hazırlama ve düzenleme giderleri 
1948 1949 Noksanı 

25 000 15 000 10 000 
10 000 lira tasarruf ve tenzil edilmiştir. 

Bölüm : 210 — Ankara Hukuk Fakültesi Talebe Yurdu genel giderleri 
1948 1949 Noksanı 

140 000 116 100 23 900 
Birinci sınıfa yeniden talebe alınmamak suretiyle bir sınıf kaldırılmıştır. 2, 3 ve 4 ncü sınıf tale

belerinin mevcudu 86 olduğuna ve bir talebenin yıllık masrafı 1350 Jira tahmin edildiğine göre 
(86X1350 = 116 100) lira konmuştur. 

Bölüm : 211 — 4439 sayılı Kanuna göre staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin yollukla
rı ile başka her çeşit giderleri 

1948 1949 

* 14 96© 14 960 
Mesleğine ait tahsilini bitirmiş ve ilgili hizmetlerde enaz iki yıl başarı ile çalışmış olanlardan 

bilgi, görgü ve ihtisaslarını arttırmak üzere yabancı memleketlere yollananlara yalnız yolda geçen 
zamana ve bir defaya mahsus olmak üzere umumî hükümlere göre ve muvakkat memuriyetle gönderi
lenler misillü harcirah verileceği gibi ilim ve ihtisaslarını arttınnalarmı veya stajlarını yapmaları 
için lüzumlu masraflarla aylıkları verilmek suretiyle» gönderileceklerden aylıkları tutarı bulundukla
rı mahalle ait talebe tahsisatından az olanlara aradaki fark bu bölümden verilmektedir. 

Bölüm : 212 — Pasif Korunma ve tahliye vetahrip talimatnamesine göre yapılacak hizmetler gi
derleri 

1948 1949 

Bu bölüm kaldırılmıştır. 
1 0 
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Bölüm : 213 — Geçen yıl borçları 

1948 1949 Fazlası 

23 800 'Mi 74;? .15 "9* S 
Sene, sonlarında tahakkuk eden ve senesi içinde ödeneni iyen borçların tesviyesine kifayet etmedi

ği tatbikatla anlaşılmakta olan bu bölüme sene içinde aktarmr, zarureti karşısında kalınmasına binaen 
eski yıllar borçlarından ve diğer tertiplerden naklen tezyit edilmiştir. 

Bölüm : 214 Madde : 1 — 1944 - 1947 yılları borçları 
1948 1949 Noksanı 

51 766 41 766 10 000 
Bu yıllara ait tahakkuk eden borçların azalmış olması hesabile 10 000 lira tenzil ve geçen yıl 

yıl borçlarına nakledilmiştir. 

Madde : 2 — 1928 -1943 yılları borçları 
1948 1949 Noksanı 

8 900 3 900 5 000 
Bu yıllara, ait borçların azalmış olması hasebiyle tenzil olunan 5 000 lira geçen yıl borçları bölü

müne aktarılmıştır. 

Bölüm : 215 - Ceza ve tevkif evleri ve hükümlü çocuk ıslah evleri döner sermayesi 
1948 1949 

1 100 1 100 
Geçen yılın aynıdır. 

Bölüm : 216 - Ceza ve Tevkif evleri yapma ve esaslı onarma işleri 
1948 1949 Noksanı 

1 550 000 .1. 000 000 550 000 
O ecen yıl ödeneğine nazaran 550 000 lira noksan teklif edilmiştir. 

1949 Maliye Bütçesinin 467/2 bölümüne aktarılmak üzere gerekli taşıt bedelleri 
- Bir adet Konya Ceza evine kamyon 15 000 Lira 

— Kayseri Ceza evine bir kamyon 15 000 •» 
— Eskimiş olan Adlî Tıp İşleri kamyonunun yenilenmesi 15 000 » 

İstanbul kadrosunda mevcut iki kamyondan birisinin artık kullan ilam ıyaeak 
derecede eskimesi dolayısiyle (1947 de alman yeni şaselerden birine) karoser 
yapılarak İstanbul Ceza evine verilmesi için kamser beden* 5 000 » 

— Üsküdar Ceza evine bir kamyon kadrosu verilmesi (Bu yere de 1947 de alı
nan şaselerden birisi üzerine karoser yapılacaktır ) karşılığı 5 000 » 

— 1928 senesindenberi kullanılmakta bulunan İzmir Ceza evi kamyonunun ye
nilenmesi ieap ettiğinden buraya da bir kamyon alınması zamreti vardır. . 15 000 » 

70 000 » 
1949 Mal ive Bütçesine konan ödenek 38 714 » 

1949 yılı Adalet Bütçesine konan ödenek . 31 286 » 
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

Bölüm : 217 - Madde : 1 — Memurlar aylığı 
1948 1949 Fazlası 

4 072 546 4 149 487 76 941 
4598 sayılı Kanun gereğince terfi ettirilen 1060 memurun üst derece farklarını karşılamak üze-

re 76 941 lira fazla teklif edilmiştir. 

Madde : 2 — Açık aylığı 
1948 1949 Fazlası 

6 500 20 000 13 500 
1948 yılı bütçesindeki 6 500 lira açıktaki memurların ancak beş aylık istihkaklarını karşılıya -

bilmiş bulunduğundan bu tertipteki ödenek 13 500 lira ilâvesiyle 20 000 liraya çıkarılmıştır. 

Bölüm : 218 - Hizmetliler ücreti 
1948 1949 Noksanı 

292 440 .263 196 2? 244 
% 10 hesabiyle 29 244 lira tasarruf ve tenzil edilmiştir. 

Bölüm : 219 - Geçici hizmetliler ücreti 
1948 1949 Noksanı 

112 097 92 237 19 860 
Arşiv ayırıcıları ve arşiv fişçileri hariç olmak üzere diğer müstahdeminden"-% 10 tasarruf edil

miş olduğundan 19 860 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 

Bölüm : 220 - Yargıç ödeneği 
1948 1949 

27 000 27 000 
Kadroya göre geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

Bölüm : 221 - Geçici tazminat 
1948 1949 

30 800 30 800 
Merkezde ve ankara'da bulunan memurların geçici tazminatlarım karşılamak ötfe-ıe geçen yüı« 

aynı teklif edilmiştir. 
Bölüm : 222 - Madde : 1 — Çocuk zammı 

1948 1949 Noksanı 

360 000 352 000 8 000 
İhtiyaçtan fazla olduğu anlaşıldığından "bu tertipten 8 000 lira tenzil olunmuştur. 

Madde : 2 — Yakacak zammı 
1948 1949 

10 000 10 000 
4178 sayılı Kanun gereğince sarfedilmekte ve ihtiyaca da kâfi görülmekte olduğundan geçen 

yılın aynı teklif edilmiştir. . . . . . . . ^ 
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Madde : 3 — Doğum yardımı 

1948 1949 Fazlası 

12 000 20 000 8 000 
4598 sayılı Kanun gereğince sarfediimektedir. Geçen yıl ödeneği kâfi gelmediğinden yaptırıl- • 

ması düşünülen 8 000 liralık aktarma nazara alınarak bu miktar arttırılmıştır. 

Madde : 4 — Ölüm yardımı 
1948 1949 

8 500 8 500 
4598 sayılı Kanun gereğince sarfediimektedir. Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

_ . . . . , . „ . . . . . . . . , , . . ... _. ..-.„'.;.:;.'......-.^swı 
Bölüm : 223 - Emekli keseneği 

1948 1949 Fazlası 

218 575 221 634 3 059 
4644, 4805 sayılı kanunlar gereğince % 5 emekli keseneği karşılığıdır. Aylık tertibinde ki ilâveye 

üöre 3 059 lira artırılmıştır. 

îhinci hısım - Yönetim (jiclerloi 

Bölüm : 224 - 231 
1948 1949 Noksanı 

476 44.'î 428 799 47 644 
İkinci kısmı teşkil eden 224-231 nci yönetim giderleri bölümlerinin her birinden f/<-\(\ nispetin

de ceman 47 644 lira tasarruf ve tenzil edilmiştir. 

İ'cihicü hıstm - Daire hizmetleri 

Bölüm : 232 - 235 
1948 1949 

501. 597 501 597 
Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

Bölüm : 236 - Geçen yıl borçları 
1948 1949 Fazlası 

1 000 2 000 1 000 
Yıl sonlarında tahakkuk edjen ve senesi içinde ödennıiyen borçların ödenmesine kifayet etme

mekte olduğu tatbikatla sabit olduğundan 1.000 lira fazlusiyle 2.000 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm : 237 - Madde : 1,2 — Eski yıllar borçları 
1948 1949 Fazlası 

il 155 24 155 19 000 
Tahakkuk eden borçların tediyesi için 19.000 lira fazlasiyle 24.155 lira teklif edilmiştir. 



— 113 — 
İçişleri Bakanlığı 

İçişleri Bakanlığının 1949 yılı hizmetleri için teklif edilen bütçe toplamı 1948 yılma göre 234 907 
lira eksiği ile 19 674 094 liradır. 

Bu eksiltme Hükümetin aldığı tasarruf kararının uygulanmasından ileri gelmiştir. 
Teklif bütçesinde 1949 için tesbit edilen rakamların 1948 rakamlarına göre değişikliği aşağıda 

gösterilen indirme ve artırmalardan çıkmıştır. 
tndirmeeler aşağıda yazılı bölüm ve maddelerden yapılmıştır : 

Lira B . M. 

9 000 816 1 Memurlar aylığından (L cetveline alınan 4 kadro tutarıdır.) 
88 800 317 Hizmetliler ücretinden (%10 nispetinde tasarrufun ve ilâveten kaldırılan 

bir kadronun tutarıdır.) 
12 250 318 Geçici hizmetliler ücretinden ( % 25 nispetinde tasarruf tutarıdır.) 

4 980 324 1 Merkez kırtasiyesinden (Yönetim giderlerinden % 20 nisbetinde tasarruf ka
ran gereğince) 

15 000 2 Merkez döşeme ve demirbaşından (Yönetim giderlerinden % 20 nispetinde 
tasarruf kararı gereğince) 

2 000 8 Merkez ısıtmasından (Yönetim •giderlerinden c/c 20 nispetinde tasarruf kararı 
gereğince) 

5 000 5 Merkez öteberi giderlerinden (Yönetim giderlerinden % 20 nispetinde tasarruf 
kararı gerelince) 

64 000 325 2 İller döşeme ve demiı-başmdan (Yönetim giderlerinden % 20 nispetinde tasar
ruf kararı gereğince) 

400 "' 3 İller aydınlatmasından (Yönetim giderlerinden % 20 nispetinde tasarruf ka
rarı gereğince) 

17 700 5 İller öteberisinden (Yönetimgiderlerinden % 20 nispetinde tasarruf kâran ge
reğince) 

15 000 326 Basılı kâğıt ve defterlerden (Yönetim giderlerinden % 20 nispetinde tasarruf 
karan gereğince) 

108 526 327 1 Posta ve telgraf ücretinden ( Yönetim giderlerinden % 20 nispetinde tasarruf 
kararı gereğince) 

1 900 330 Taşıt giderlerinden (Yönetim giderlerinden % 20 nispetinde tasarruf kararı 
gereğince) 

80 200 331 Sürekli, geçici görev yolluklariyle müfettişler yolluklarından (tasarruf kara
rı gereğince) 

11 000 332 Giyeceklerden (tasarruf ka-rarı gereğince) 
8 800 333 Tedavi giderlerinden (tasarruf kararı gereğince) 
5 000 334 Askerlik yoklamasında bulunacak nüfus memurları yolluklarından 

25 000 335 1 Nüfus defterleri ve basılı kâğıtlarından 
10 000 336 1 Valiler devir yolluklarından {% 20 nispetinde tasarruf kararı gereğince) 
2 000 2 Kaymakamlar devir yolluklarından (% 20 nispetinde tasarruf kararı gere

ğince) 
2 500 338 Yayın giderlerinden 
0 930 339 Yabancı illere staj için gönderileceklerin giderlerinden (Tasarruf zaruretiyle 

indirilmiştir) 
40 001 341 Yabancı uzmanlar ücret ve yolluklarından (Tasarruf zaruretiyle indirilmiştir) 
4 000 343 1 Kursa gelecek memurların yolluklarından {% 20 tasarruf kararı gereğince) 
1 100 345 Eski yıllar borçlarından (Tasarruf zaruretiyle indirilmiştir) 

540 087 Toplam 
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Eklemeler aşağıdaki holüm ve maddelere yapılmıştır: 

Lira B. M. 

1 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tere Umanların ücretine 
13 000 300 Geçici tazminata 

193 000 321 1 Çocuk zammına 
75 000 321 3 Doğum yardımına 
7 060 324 1 Merkez laydınlatmasma 
7 000 328 Kira karşılığına 

1 Yabancı uzman ve hizmetlilerLe tercümanlarının yolluklarına 
10 000 3656 sayılı Kanunun beşinci maddesi gereğince verilecek yabancı dil ikra 

miyesine 
118 344 Geçen yıl borçlarına 

305 180 Toplam 

Mukayeseler: 
Lira 

540 087 1948 Bütçesinin miktarlarına göre indirmeler toplamı 
305 180 1948 Bütçesi miktarlarına göre eklemeler toplamı 

234 907 1949 teklif bütçesi toplamının 1948 yılı Bütçesi toplamına g#r« fckBİjH 

Liııa 

19 909 001 1948 Bütçesi toplamı 
19 674 094 1949 teklif bütçesi toplamı 

234 907 Eksilen 

Açıklamalar: 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1 Memur aylıkları 316 

Hesabı: 
Lira 

13 480 800 Genel kadronun tutan 
900 600 L cetvelindeki kadrolar tutarı 

12 580 200 
861 450 4598 sayılı Kanunun 4 ncü mad

desi gereğince »yapılan terfiler payı 

Liııa 

891 600 1948 L eetveli 
9 000 1949 için bu cetvele ilâve 

900 600 

13 441 650 1949 Bütçesine konulan ödenektir. 
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L cetveline ilâveten sokulan kadrolar Özel Kalem Müdürlüğünden 25 lira aylıklı 2, Nüfus Genel 

Müdürlüğünden 20 lira aylıklı 1, Seferberlik Müdürlüğünden 20 lira aylıklı 1 olmak üzere dört 
memurluktan ibarettir. 
B. M. 

319 Temsil ödeneği, 2 müsteşar, 63 vali ve 435 kaymakam için kanunda tâyin edilen 
miktarlar üzerinden hesaplanarak konulmuştur. 

32C Geçici tazminata «13 000» lira eklenmesi bu ödeneğin yeter dereceye çıkarılması için
dir. Birkaç, yıldanberi yıl sonlarında aktarma yolu ile arttırılagelmiştir. 1949 yılında 
aktarmaya lüzum kalmıyacaktır. 

321 1 Çocuk zammında görülen artış, bu ödeneğin kanuni haklan tamamen ödiyebiiecek bir 
dereceyo getirilmesi ve şimdiye kadar olduğu gibi yıl sonunda aktarma yoliyle tezyit 
külfetinden beri kalınmak içindir. 

3 Doğum yardımı; doğum hâdiselerine bağlı olduğundan dolayı bütçeye konulan ödene
ğin yetip yetmiyeceği kestirilememekte ise de geçmiş yılların kesinhesapları bu ödene
ğin 100 bin liradan aşağı düşürülmemesi lüzzumunu ortaya koymuştur. Binaenaleyh 
1949 yılı için 75 000 lira zammı ile 100 bin lira teklif edilmiş bulunmaktadır. 

324 3 Merkez aydınlatma masrafı karşılığıdır. Bu ödenek Bakanlık binası ile beraber Knıni-
yet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel. Komutanlığı binalarının da aydınlatmasına 
harcanmaktadır. 
Asansörlerdeki ve sair tesislerdeki muharrik ceryan dahi «R» cetveli gereğince buraya 
dâhildir. 
Yıllık ihtiyaç; geçen yılların kesüıhesaplarına göre 20 000 liradır. 7 060 lira zam 
yapılması bu lüzuma dayanmaktadır. 

328 Kira karşılığı maddesine «7 000» lira eklenmesi; 7 il merkezi, 130 ilce merkezî,356 bu
cak merkezinde tutulmakta olan binaların kira karşılığını sağlamak içindir. Kira ile 
işgal edilen binalara yılda 98 887 lira kira vermek lâzım gelmektedir. 

— 1949 teklif bütçesinde yeni bir ödenek yer almış bulunmaktadır. 3656 sayılı Teadül 
Kanununun 5 nei maddesinde devlet memuriyetine bidayeten alınırken yabancı bir' dil 
bilmedikleri halde memuriyete geçtikten sonra öğrendikleri veya bir dil bildiklerinden 
dolayı bir üst dereceye alınanlardan bilâhare bir dil. daha öğrendikleri imtihan ile 
sabit olanlara nizamname ile tesbit olunacak nispetlerde bir defaya mahsus olmak üze
re. nakdî mükâfat verilebileceği yazılıdır. Bu hükmün uygulanması için hazırlanan tü
zük de uygulama alanına konulmuştur. 
Bakanlık memurlarından şimdiye kadar bu mükâfata hak kazanmış olan 3 memur var
dır. 1949 yılında hak kazanmaları muhtemel bulunanları da gÖzÖnüne alarak «10 00O» 
lira ödenek teklif olunmuştur. 

33fl 4489 sayılı kanun gereğince yabancı memleketlere staja gönderlen 13 kaymakamdan 
bir tanesi 1948 yılında, yurda dönmüştür. Birisinin de yıl sonunda dönmesi kararlaş 
mıştır. Staja devam edeceklerden 3 kaymakam Amerika'da 4 kaymakam Belçika'da 1 
kaymakam Fransa'da 3 kaymakam da İsviçre'de bulunmaktadır. 
Bunlara aylıklarından başka bulundukları yerlere mahsus öğrenci ödeneği ile aylıkları
nın ele geçen miktarı arasındaki fark ilâveten verilmekte ve staj yerlerindeki öğrenme 
giderleri ve yollukları dahi ödenmektedir. 

341 1948 yılında yabancı uzman getirilememiştir. 1949 yılında da getirilmesinden sarfınazar 
olunduğundan ödenek konulmamıştır. 

343 1 Kaymakamlık ve meslek kursuna geleceklerin yolluk, gündelik inceleme gezileri ödene
ğinin hesabı: 



—116 -
Kaymakamlık kursuna 70 maiyet memuru, meslek kursuna 40 memur getirilecektir. 

Lira 

70 maiyet memurunun kursa geü> yollukları. 
G-ünlüğü 3 liradan 70 maiyet memurunun 6 aylık kurs gündelikleri. 
İnceleme gezi masrafları. 

40 memurun kursa geliş ve dönüş yollukları. 
Günlüğü 3 liradan -40 memurun 6 aylık kurs gündelikleri. 
İnceleme gezi masrafları. 

7 
37 
16 

61 

000 
800 
000 

400 
6 000 

21 
1 

600 
000 

90 000 Toplan 

Emniyet Genel Müdürlümü 

Emniyet Genel Müdürlüğünün 1949 yılı hizmetleri için teklif edilen bütçenin toplamı 33 839 415 
lira olup 1948 yılı bütçesinin toplamnıa göre 1 759 685 lira artmıştır. 

Bütçenin rakkamlarmda 1948 yılma göre artanlar, eksilenler vardır. Bunlar aşağıda sıralan
mıştır. 

Artan bolümmıadde ve artış miktarları: 

Lira B. M. 

1 ,480 000 
1 

25 000 
300 000 

80 000 
70 000 

347 
—. 

350 
351 
351 
354 

1 
— 
— 

1 
3 

— 

Memurlar aylığı 
Yabancı uzmanlar ücreti 
Geçici tazminat 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 

• Emekli keseneği 

1 955 001 Toplam (özlük haklar) 
4 000 361 1 Motorlu tanıtların tamir giderleri 

1 — ~~- Yabancı uzmanlar yolluğu 
160 000 365 1 Polis telli ve telsiz telefonlar] 
40 000 366 2 Silah, .cephane, maske, diğer araçlar 
40 000 376 5 Kalorifer ve diğer tesislerin onarma giderleri 

2 199 002 Toplam 

Lira B. M. Eksilen bölüm ve maddeler ve eksiliş miktarları: 

29 687 348 — Hizmetliler ücreti (Yüzde on tasarruf tutarıdır.) 
8 945 349 — Geçici hizmetliler ücreti (Yüzde yirmibeş tasarruf tutarıdır.) 
2 000 352 - • Er tayın bedeli (L cetveline alman kadrolar için indirilmiştir 



m 
bira 

100 000 
4 000 

B. M. 

1 500 
5 000 
2 500 
l 500 
5 000 
10 000 
5 000 
5 000 

132 047 
5 000 
19 999 

353 
355 
356 
356 
357 
357 
357 
358 
359 
359 
361 

, 
— 
1 
2 
2 
3 
4 
— 
1 
2 
1 

6 000 361 

46 000 
20 000 
6 000 
2 000 
13 000 
2 000 
2 140 

362 
362 
362 
364 
371 
371 
372 

1 
2 
3 
1 
1 
2 
.— 

4 999 373 — 

375 
37G 

Tazminat 
Para mükâfatı 
Merkez kırtasiyesi 

» döşeme ve demirbaşı 
îller döşeme ve demirbaşı 

» aydınlatması 
» ısıtması 

Basılı kâğıt ve defteler 
Posta ve telgraf ücreti 
Telefon ücreti 
Motorsuz taşıt satmalına 
bedeli 
Motorlu taşıt işletme 
giderleri 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev » 
Müfettişler yolluğu 
Tedavi giderleri 
Yabancı uzmanlar ücreti 

» » yolluğu 
Milletlerarası kurumlara 
katılma payı. 
Yabancı memleketlere staja 
gönderilecekler giderleri 
Onarma 
Yüksek öğrenim kurumla
rında okutturulanlar gideri 

(Tasarruf zaruretiyle İndirilmiştir) 

•» •» » ) 

» » » ) 
Tasarruf zaruretiyle indirilmiştir) 

* » » 

» » » ; 
» » » ) 
» » » ) 
» » » ) 

Fazlalığı anlaşıldığından indiril-
niştir ) 

Tasarruf zaruretiyle indirilmiştic) 
» » » ) 

( 

439 317 Toplam 

Mukayese 
Lira 

2 199 002 
439 317 

1 759 685 

33 839 415 
32 079 730 

1948 bütçesinin miktarlarına göre artmaların toplamı 

1948 bütçesinin miktarlarına göre eksilmelerin toplamı 

1949 teklif bütçesinin 1948 yılı bütçesi toplamına göre fazlası 

1949 yılı için teklif edilen bütçe toplamı 
1948 yılı bütçesinin toplamı 

1 759 685 1949 teklif bütçesinin 1948 yılı bütçesine göre fazlası 

Çeşitli bölüm ve maddelerden indirilen miktarların niçin indirildiği hizalarında gösterilmiştir. 

Artan miktarlardan memur aylığına, geçici tazminata, çocuk zammına, doğum yardımına ve emek
li keseneğine taallûk edenler kadroda bir genişleme icabı olmayıp mevcut teşkilâta dâhil memurla
rın kanuni haklarını tamamiyle karşılıyabilmek ve yıl içinde ek ödenek istenilmesine meydan verme
mek esasına dayanmaktadır. 
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Memur aylıkları bölümüne konulmuş olan ödeneğin hesabı 

Lira Lira 

20 794 200 Genel kadro tutarı (9 106 memurluk) 80 700 1948 L. cetveli (40 memurluk) 
100 700 L. cetveline alman kadrolar tutarı 20 000 1949 için ilâve ( 7 memurluk) 

20 693 500 Fiilî kadro tutarı 100 700 Toplam 47 
2 980 800 4598 sayılı kanun gereğince yerinde l Koş günler tasarrufları da gözönüıule 

terfi eden memurların terfi farkı bulundurulmuştur.) 

23 674 300 1949 bütçesine konulan ödenek 

361/1 motorlu taşıtların tamir giderlerine 4 000 lira eklenmesinin sebebi bu taşıtlardan büyük kıs
mının eski olmasından dolayı sık sık tamir ihtiyacı lıaş göstermesidir. 

3651 tertibine 16 000 lira eklenmesinin başlıca sebebi 5 yılda tatbik esasına müstenit plân ge
reğince polis telsiz servisine 1949 yılında dinleme ve kestirme cihazlarının alınmasına katiyetle 
lüzum görülmüş olmasıdır. 

Polis görevini hakkiyle yapabilmesi, onu bugünün teknik araçlariyle teçhize bağlıdır. Bu ga
yeye. doğru yürümeye başlangıç olmak üzere 366/2 maddesine 40 000 lira eklenmiştir. Bu para ile 
şimdi numuneleri elde bulunan pek çeşitli araçlardan en faydalı ve lüzumlu olanlarının tedari
kine çalışılacaktır. 

Polis Kolleji ve Enstitüsünün kalorifer tesisleri esaslı bir tamire muhtaçtır. Kirkae yıldanberi 
bu tesisi işletmekte zorluk çekilmekte ve bu durumun sürüp gitmesi imkânsız bulunmaktadır. Bu 
onarmayı yapmak için 376 neı bölümde bir madde açılmış ve 40 000 lira konulmuştur, KaymdıHık 
Bakanlığınca keşfi yapılmış bulunmaktadır. 

1949 yılı bütçesinin değişikliklerinden biri de prevantoryum ve sanatoryum bölümünün mad
delere ayrılması olmuştur. Çeşitli masrafların yapılmasında tereddütlere yol ve (R) cetvelinde iza
hı yapılmasına rağmen saymanlıklarca türlü anlayışlara kapı aean bu ödeneğin sarf cihetlerini 
maddeler halinde tebarüz ettirmekte fayda görülmüş ve üç maddeye ayrılmıştır. 

Mevcut Km niyet Müdürlüğü 63 tür. 

Mevcut karakol adedi 564 tür. 

İl ve ilçelerde kira ile tutulmakta olan binaların sarım 281 dır. 

Mevcut motorlu taşıtlar: 

Aded • < 

18 
2 
5 

111 
7 

Motö)-sü> 
16 

189 
109 

Otomobil 
Cip 
Otobüs 
Motosiklet 
Deniz motörü 

: taşıtlar: 
Sandal 
Bisiklet 
At (A (Afyon, Ankara, Bursa, Eskişehir, istanbul,, îznıir ve Seyhan'da). 



Jandarma Genel Komutanlığı 

Jandarma Genel Komutanlığı 1949 yılı hizmetlerinin yapılması için tesbit ve teklif edilen büt
çenin toplamı 43 419 963 liradır. Bu miktar geçen yılın toplamına göre 6 640 394 lira fazladır. 

Hükümetin almış olduğu tasarruf kararı gereğince ücretlerden ve yönetim giderlerinden 
197 467 liralık bir indirme yapılmış olduğuna göre de hakiki artış 6 837 861 liradır. 

Bu artışın hangi bölüm ve maddelerden meydana geldiği) aşağıda yassılnüşUr. 

Lira B. M. 

1 428 361 
100 000 

10 010 
80 000 
13 000 
74 990 

L 706 361 

5 131 500 

380 
384 

3S5 

1 
2 
3 
4 

Aylıklarda 
Çocuk zammında 
Yakacak zammında 
Doğum yardımında 
ölüm yardımında 
Emekli keseneğinde 

Toplam (özlük haklar) 
Lira 

18 500 
53 000 

2 200 000 
516 000 
44 000 

1 600 000 
450 000 

80 000 
5 000 
5 000 

100 000 
55 000 
5 000 

5 131 500 

B. 

388 
391 
395 

396 

397 
398 

401 
402 

M. 

2 

1 
2 
•> • > 
1 
2 

1 
9 

l 
2 

tiler döşeme ve demirbaşı 
Kira karşılığı 
Tayinat 
Yem 
Yakacak, aydınlatma. ı*ıtm* 
Giyecekler 
Teçhizat 
Harb gereçleri 
Ecza ve sağlık gereçleri 
Tedavi giderleri 
Taşıma giderleri 
Taşıt işletme giderleri 
Taşıt tamir giderleri 

6 887 861 Toplam 

tıira B. 

17 074 381 

7 000 388 

İndirmelerin hangi bölüm ve maddelerden yapıldığı aşağıda gösterilmiştir, 

Hizmetliler ücreti; bu ödenekten %10 alarak 31 074 lira düşülmüş fakat 
Şarkta kurulacak hastanenin hizmetlileri için 14 000 lira sam edilmiş oldu
ğundan indirme miktarı 17 074 lira olmuştur. 

1 tiler kırtasiyesinden tasarruf zaruretiyle düşülmüştür. 
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7 000 3 İller öteberi giderlerinden tasarruf zaruretiyle düşülmüştür, 
17 800 389 Basılı kâğıt ve defterler 

120 593 390 1 Posta ve telgraf ücreti 
18 000 393 1 Sürekli görev yolluğu 

500 2 Geçici görev yolluğu 
10 000 Giyecekler 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
> 
y> 

• » 

» 
» 
» 

• » 

» 

197 467 

Mukayese: 
Lira 

ti 837 861 1949 yılı için teklif edilen bütçede 1948 yılına göre artış toplamı 
197 467 1949 yılı için teklif edilen bütçede eksilen toplamı 

6 640 394 1949 yılı teklif bütçesi toplamının 1948 yılı bütçesi toplamına gör* artanı 

43 419 963 1949 yılı teklif bütçesi toplamı 
30 779 569 1948 yılı bütçesi toplamı 

6 640 394 1949 teklif bütçesinin 1948 yılı bütçesinden fazlalığı 

Yapılan zamların büyük kısmı yeni teşkilâta aittir. Fakat çocuk ve doğum sayısının artması, 
er iaşe fiyatının geçen yıla göre yükselmesi hayvan sayısının çoğalması, taşıma işlerinin genişle-
mesi gibi âmiller dahi bunlarla ilgili ödeneklerin artışında müessir olmuştur. 

Bütçeye konulan ödeneklerin teferruatına ait hesaplar sunulmaya hazır bir haldedir. 

(R) cetvelinde 396 - 1 giyecekler, 396 - 2 teçhizat ve 397 nci harb gereçleri ödeneklerinden nıu-
ayyenat bölümünim maddelerinde olduğu gibi taşıma giderlerinin de verileceğine dair eklentiler 
yapılmıştır. Bu suretle taşıma işlerinin kolaylıkla yapılması imkân dâhiline girmiş olacaktır. 

Dışişleri Bakanlığı 

IÎ. M. ; 

410 Bakan ödeneği : 
Geçen yılın aynıdır. 

411 1 Memurlar aylığı : 
tç ve dış teşkilatındaki meslek memurları ile idari memurların maaşları bugünkü fiilî 
kadroya göre hesap edilmiştir. Bu hesap neticesinde memurlar aylığı bölümüne 7 697 840 
lira konulmuştur. Bu bölümde geçen yıla nazaran 300 000 liralık bir fazlalık mevcuttur. 
Bu fazlalık Pakistan ve Hindistan Büyük elçiliklerine Merkezden kam edilen müsteşar 
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re kâtiplerle Marschall plânının tatbikatı dolayısiyle Paris Büyük elçiliği nezdinde 
bu îş için keza merkezden izam edilmiş bulunan meslek memurlarından ve 1948 senesinde 
münhal oHuğu için taşraya mahsus maaşı bütçeye konulmamış olan Nankin Büyük 
elçisi ve Daimî Delegelikte münhal bulunan bir delegeliğin 4991 sayılı Kanuna göre he
saplanması İâzımgelen maaşlarının da bu seneki hesapta nazarı itibara alınmış olmasın
dan ileri gelmekte ve Rusya'daki memurların maaş emsallerinin yedi misli üzerinden 
hesap edilmesi de bu yekûna müessir bulunmaktadır. 

2 Açık aylığı : 
Geçen yılın aynıdır. 

412 1 Merkez hizmetleri ücreti : 
Geçen yıl bütçesindeki ödeneğe nazaran % 10 tasarruf temin edilmek ve 14 hizmetli 
azaltılmak suretiyle hesap ve kadrosu ona göre tanzim edilmiştir. 

2 Elçilik, Daimî Delegelik ve Konsolosluklar hizmetlileri ücreti : 
1948 bütçesinin müzakeresi sırasında sayın Bütçe Komisyonu tarafından vâki talebe uyu
larak hizmetlilerin kadroları tanzim edilmiştir. (D) cetveline eklenmiş olan bu kadro 
için bölümüne 49 002 lira noksaniyle 1 180 998 liralık ödenek konulmuştur. 

413 Geçici hizmetliler ücreti : 
Mukavele ile bağlı iki ingilizce profesörünün ücretlerine tekabül etmekte ol uy geçen yı
lın aynıdır. 

414 Temsil ödeneği : 
Geçen yılın aynıdır. 

415 Geçici tazminat : 
Geçen yılın aynıdır. 

Çocuk zammı, doğum ve ölüm yardımla* : 
Geçen yılın aynıdır. 

Emekli keseneği : 
Geçen yılın aynıdır. 
3656 sayılı Kanunun beşinci maddesi gereğince yabancı dil öğrendikleri sabit olanlara 
ve 5250 sayılı Kanunun beşinci maddesi gereğince bazı yabancı memleket lisanını öğre-
nenelre verilmek üzere (20 000) lira ödenek konularak yeni bir bölüm açılmıştır. 

418 1 Kırtasiye : 
Geçen yılın ödeneğine nazaran 1 500 lira noksaniyle 4 500 lira konulmuştur. 

418 2-5 Döşeme ve demirbaş, aydınlatma, ısıtma ve öteberi giderleri : 
Geçen yılın aynıdır. 

419 Basılı kâğıt ve defterler : 
Geçen yılın ödeneğine nazaran 1 500 lira noksaniyle 4 500 lira konulmuştur. 

420 Para taşıma giderleri: 
Cumhuriyet Merkez Bankası, para taşıma için ücret almayıp yalnız posta ve telgraf üc
retlerini almakla iktifa etmekte bulunduğundan bu masraflar ise 422 ııci bölümden te
min edilmekte bulunduğundan bu bölümkaldınlmışhr. 

421 Kira karşılığı: 
Geçen yılın aynıdır. 

416 1*3 

417 

1-2 



M. 

1-2 Fosta telgraf ücretleri, telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri: 
Geçen yılın aynıdır. 

1*4 Taşıt giderleri: 
Geçen yılın aynıdır. 

Elçilik, Daimî Delegelik ve konsolosluklar giderleri: 
Başka giderler ödeneğinin daha vazıh olarak gösterimesi hakkında geçen yıl bütçesinin 
müzakeresi sırasında Sayın Bütçe Komisyonu tarafından izhar edilen arzuya uyularak 
bu bölüm 7 madde yerine 14 maddeye ayrılmış ve gerekli ödenekler maddelere konul
muştur. 

1 Kira karşılığı: 
Devlet malı olmıyan Elçilik, Daimî Delegelik ve konsoloslukların kira bedelleriyle kirala
rın artırılması yolunda vâki talepleri ve yeni binalar kiralanmasından mütevellit para
ları karşılamak üzere bu maddeye -174 000 liralık ödenek konulmuştur. 

2 Bina ve arsa satmalına: 
Bakanlık, kira ile tutulan binaların adedini mümkün mertebe azaltmayı ve imkân hâsıl 
oldukça Elçilik, Daimî Delegelik ve 'konsolosluklar için bina satın almayı Hazinenin menfaati 
bakımından faydalı görmekte olduğundan şimdilik bu maddeyi muhafaza etmek için bir 
lira koymakla iktifa edilmiştir. 

3 Bina yaptırma: 
1949 yılında Bakanlığın Elçilik, Daimî Delegelik ve konsolosluklar için bina yaptırma husu
sunda her hangi bir tasavvuru mevcut olmadığından bu maddeyi muhafaza için bir lira 
koymakla iktifa etmiştir. 

4 Onarma, sigosta ve belediye vergileri: 
Devlet malı olan Elçilik, Daiımî Delesgeltk ve konsolosluk binalarının onarımı, sigorta ve ver
gi giderlerini karşılamak üzere bu maddeye (114 000) lira konmuştur. 

5 Döşeme ve demirbaş: 
» Geçen yılın ödeneğine nazaran 10 000 lira noksaniyle 80 000 lira ödenek konulmuştur. 
10 Aydınlatma, ısıtma, kırtasiye, basılı kâğıt ve defterler, giyecekler V0 öteberi: 

Geçen yıl bütçesinin başka giderler maddesindeki 290 000 liralık ödenek bu maddelere ayrıl
mış bulunmaktadır. 

11 Taşıtlar satmalma giderleri: 
Bazı elçiliklerin kullanılmaz hale gelmiş olan taşıtları yerine yenilerinin mubayaası için 
konulmuştur. Bu elçilikler Roma, Kopenhag, Sofya Stokholm, Tahran ve Kabil elçilikle
ridir. 

12 Taşıtlar onarma giderleri: 
Geçen yılın aynıdır. 

İS Ziyafet: 
Geçen yıla nazaran 23 000 lira noksaniyle 100 000 lira konulmuştur. 

14 Yardım ve ödünç verme: 
Geçen yıla nazaran 14 000 liralık bir tasarruf yapılmıştır. 

1-2 Sürekli ve geçici görev yolluğu: 
Geçen yılın aynıdır. 

Merkez giyecekleri: 
Geçen yılın aynıdır. 

Tedavi giderleri ve yollukları: 
(10 000)liralık Ödeneğin kifayet edeceğianlaşıldığından geçen yıla nazaran (5 000) lira nok
san ödenek konmuştur. 
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428 Kongre, konferans ve komisyonlar gene] giderleri: 
Geçen, yıl bu bölüme konan ödeneğin akdedilen kongre ve konferanslara iştirakimiz sebebiy
le kifayet etmediği ve 300 000 lira ek ödenek alındığı göz önünde bulundurularak bu bö
lüme 400 000 lira konulmuştur. 

426 Hakem, Mahkeme ve heyetleriyle uzlaşma komisyonları giderleri: 
1949 yılında iştirak payımızın 3 000 liradan ibaret bulunduğu anlaşıldığından bu miktar 
ödenek konulmuştur. 

480 Yabancı elçilerle konukların ağırlanma giderleri: 
Bu bölümden 10 000 lira tasarruf yapılarak 180 000 lira konulmuştur. 

431 Fahri konsolosluklar keseneği: 
Geçen yılın aynıdır. ' ; 

432 1-2 Yayın giderleri: 
Bu bölüm iki maddeye ayrılmış ve geçen yılın (»deneği bu maddeler? tefrik edilmiş-
ti*. 

433 Basımevi giderleri: 
Geçen yılın aynıdır. ' 

434 Milletlerarası kurum ve derneklere katılma payı: 
Birleşmiş Milletler Kuruluna iştirak payımızın 1949 yılındaki miktarının 400 000 Dolar ol
duğu bildirilmiştir. Bunun tutarı 1 131 000 liradır. Avrupa Gümrük İttihadı, Akdeniz İstik
şaf atı Fenniye Komitesi ve saire gibi iştirakler için de 10 000 ve Avrupa Ekonomik İşbirliği 
Teşkilâtına katılma payı olarak istenilen 16 800 000 Fransız frangı mukabili 211 600 lira 
ilâvesiyle bu bölüme 1 362 600 lira konulmuştur. 

436 Himaye giderleri: 
Harb yıllarına ait himaye hesapları tasfiye edilmiş olduğundan bu bölüm kaldırılmıştır. 

436 Yaşıyan Diller Kursu her türlü giderleri: 
Bu tertipten geçen yıl masrafı olmadığından bölümü kaldırılmıştır. 

437 Geçen yıl borçları: 
Dış memleketlerdeki teşkilâtımızın bazılarından mahsup süresi içinde almamıyan sarf 
evrakı mahsup edilemeyinee bunların mahsupları için yeniden ödenek teminine lüzum hâ
sıl olmakta ve bu itibarla bu bölümlere konan tahsisat yetişmemektedir. Aktarmaya lüzum 
hâsıl olmaması iyin ve keza sene içinde ek ödenek alınmaması prensip ittihaz edildiği cihet
le bu bölüme 16 000 lira ilâvesiyle 52 OOOlira ödenek konulmuştur. 

438 1-2 Eski yıllar borçları: 
Bu bölüme geçen yıla nazaran 24 001 lira noksaniyle 76 320 lira konmuştur. 

467 3827 sayılı Kanun gereğince satın alınacak taşıtlar karşılığı: 
Belediye garajında bulunmakta iken yangın esnasında yanmış olan Bakanlık Umumi Kâ
tipliğine ait otomobil ile kullanılmaz bir hale geldiğinden dolayı Maliye Bakanlığına iade 
edilmiş olan motorsiklet yerine yenilerinin mubayaası için 1948 Bütçesine konulmuş olan 
16 000 liralık ödenek tasarruf tedbirleri mey anında Maliye Bakanlığınca bütçeden tenzil 
edilmiş idi. Bakanlık evrakını tevzie tahsis olunan bir motorsikletin ihtiyacı karşılıyama-
dığı anlaşıldığından bir motorsikletin daha mubayaasına lüzum hâsıl olmuştur. Bundan 
başka müddetinin dolması ve kullanılmaz hale gelmesi dolayısiyle Maliye Bakanlığına tev
di edilmiş olan Bakanlık otomobili yerine yenilerinin mubayaası için Maliye Bakanlığı 
bütçesine konulmak üzere 1949 Bütçesine 18 000 liralık ödenek ilâve edilmiştir. 



Maliye Bakanlığı 

Birinci kısım - Aylık, ücret, ödenek cc benzeri özlük haklar 

Aylıklar maddesine konan ödenek yeniden (L) cetveline alınan kadrolar tutarının tenzili dola-
yısiyle geçen seneki miktardan (55.500) lira noksaniyle tesbit deilmiştir. Hesabı şöyledr: 

25 635 000 1948 yılının askerî muhasiplikler hariç olmak üzere kadro tutarı 
968 700 1948 yılında (L) cetvelinde bulunan kadrolar tu tan 

v_ 
24 666 300 

942 900 1949 yılınm askerî muhasiplikler tu tan 

25 609 200 
55 500 1949 yılında yeniden (L) cetveline alınan kadrolar tutarı 

25 553 700 
1 913 850 Yeniden terfi gören memurlar için ilâve ödenek 

27 467 550 

Açık aylığı maddesine ait ödenek ihtiyaten bir miktar artırılmıştır. 

Hizmetliler ücretinde % 10 nispetinde tasarruf yapılması Hükümetçe alman karar iktizasından 
olmakla 1948 Bütçesinin hizmetliler bölümüne mevzu 2 525 760 liranın 252 576 lira noksaniyle 
2 273 184 liraya indirilmesi gerekmekte idi. Kadrolar bu miktar noksan ödeneği istilzam edecek ten
zilâta tâbi tutulmuştur. Ancak yeni yapılan Hükümet binası için kaloriferci, kalorifer ateşçisi, asan-
sörcü gibi on hizmetliye ait kadronun ilâyesi lâzımgelmiş ve Ankara'da memur konutlarının ka
lorifer tesislerinin iyi işletilebilmesi için Bayındırlık Bakanlığının mütalâası veçhile kalorifer müs
tahdemlerinin aded ve aylıklarının artırılması ieabetmiş olduğundan bunlar için 61 140 liranın 
ilâvesi aarureti hâsıl olmuştur. Bu suretle ücretliler bölümünün yekûnu 2 334 324 lira olarak tes
bit edilmiştir. Hesabı aşağıdadır: 

2 517 960 1948 Bütçesinin 441 nci ücretliler bölümünün 1 nci maddesindeki ücretler 
7 800 1948 Bütçesinin 441 nci ücretliler bölümünün 2 nci maddesindeki ücretler 

2 525 760 
252 576 % 10 nispetinde yapılması gereken tenzilât 

2 273 184 Kalması gereken 
13 500 Kalorifer ve asansör tesisleri biten Hükümet konaklıarı için ilâve edilen müstahdem

lere ait ücretler 
47 640 Ankara memur konutları kalorifer tesislerindeki hizmetlilere ait ilâve ücretler 

2 334 324 

Bu bölümde tahakkuk ettirilen tasarrufun hikmetli adedine tesiri 1948 yılmda 2058 aded olan 
müstahdemlerin 1872 ye inmesi şeklinde tecelli etmiştir. 

Geçici hizmetliler ücreti, geçen yılın 205 000 lira olan ödeneğinden % 25 nispetinde'51 250 lira 
tasarruf yapılmak usretiyle 153 750 lira olarak teklif edilmiştir. 
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Yabancı uzmanlar ücreti, gecen yıl bütçesinin 470 nci bölümünün 1 nci maddesinde 12 000 lira

dan ibaret olarak istihdam edilmekte olan bir yabancı uzmanın mukavelesine göre alacağının karşılı
ğını teşkil etmekte iken 1949 yılında ayrıca celbi düşünülen yüksek evsafta bir yabancı uzman için 
50 000 lira ilâvesiyle 62 000 lira olarak teklif olun-mııştur. 

3656 sayılı Kanun gereğince ödenecek yabancı dil ikramiyesi için 1948 Bütçesinin 3 ncü kısmının 
482 A bölümünde 10 000 lira ödenek bulunmaktaidi. Bu miktar ödenek hak sahiplerinin istihkakla
rına kâfi gelmediğinden ve mezkûr ödeneğin özlük haklara taallûkuna binaen birinci kısma nakli ge
rektiğinden 30 000 lira ilâvesiyle 40 bin lira teklif edilmiştir. 

İkivvi kisım - Yönetim giderleri 

Yönetim giderleri kısmında 1948 ödeneklerinden c/c 20 nispetinde kısıntı yapılması kararma uyula
rak mezkûr yılın 5 453 750 lira tutarındaki ödeneği 1949 yılı için bu nispetten biraz fazla olmak üzere 
1 091 000 lira eksiğiyle 4 3G2 750 lira olarak tesbit edilmiştir. Bu miktara 1948 yılında üçüncü 
daire hizmetleri kısmının 470 nci bölümünün ikinci yabancı uzmanlar yollukları maddesine mütaallik 
ödenek önümüzdeki yıl yeniden, celbi düşünüldüğü yukarda bildirilen ecnebi uzmanın yolluğu için 
9 000 lira fazlasiyle 12 000 lira olarak nakil ve ilâve edilmek suretiyle ikinci kısım yekûnu 4 374 750 
lira olarak bağlanmıştır. 

İkinci kısmı .yekûnunun 1948 senesine, nazaran Çr 20 nispetinde indirilmesi için bu lasına dâhil 
muhtelif tertiplere mütaallik. hizmetlerin istilzam ettiği ödenekler inceden inceye tetkik olunarak 
zaruri ihtiyaç derecesine göre bazıları tezyit ve bazıları tenkis olunmak suretiyle hizmetlerin âzami 
tasarrufla en uygun şekilde karşılanması düşünülmüştür. 

İ'çÜHcii hısım - Daire hizmetleri 

Vergi tahsil giderlerine ait 459 ncu bölümün tatil günlerinde ve çalışma, saatleri dışında eğlence 
yerlerinde çalıştırılacak memurlar gündeliklerine ait üçüncü umdesinde eğlence yerlerinden alınacak 
resimlerin 5237 sayılı Kanunla belediyelere terki dolaıysile 75 000 lira indirme yapılarak biletle gi
rilen bu gibi yerlerde biletlerin muhtevi bulunduğu meblâğ üzerinden alınması lâzım gel en Kazam* 
Vergisinin tatil günlerinde ve çalışma saatleri dışında kontrolü için 10 000 lira bırakılmıştır.. Aynı bö
lümün üçüncü maddesine yapılan 3 000 lira miktarındaki ilâve muhtarlara verilmesi gereken aidat 
içindir. 

460 nci bölümün 1 nci faiz maddesinden yapılan indirme tasarruf bonolariyle Cimimi Muvazene 
Kanununa göre verilen bonolar ihracının azalmasından ileri gelmiştir. 

462 nci Millî Mülkler işleri bölümünün kamulaştırma ve satmalına giderlerine ait ikinci madde
sine geçen yıla nispetle yapılan 2 000 000 liralık ilâve ile bu madde yekûnu 2 700 000 liraya yükselmiş 
olup bu para ile vergi tahsilatı sırasında icabederse Hazine namına yapılacak teferrüğlar ve Devlete 
ait bazı binaların zemini veya etrafının temellük edilmesi sağlanacaktır. 

Aynı bölümün 3 ncü menkul ve gayrimenkul giderleri maddesine 5237 sayılı Kanun ile resmî bina
lara yeniden konan ve diğer Devlet binalarının artırılanı belediye vergilerini karşılamak üzere 340 000 
lira ilâvesi lâzımgelmiştir. 

Hükümet binalarının onarma ödeneği 1948 Bütçesinde 463 ncü bölümü teşkil etmekte idi. Devlet 
yapılarının bilûmum onarma ödeneklerinin Bayındırlık Bütçesinde toplanması yolunda alınan karara 
uyularak onarma ödeneği Maliye Bütçesinden, çıkarılarak mezkûr Bakanlık Bütçesine geçirilmiştir. 

Bu kısımda yer alan ve Genel Muhasebe Kanununun 48 inci maddesini ilgilendiren giderlere 
ait. ödenekler yıl içindeki sarfiyata göre katî miktarını aldığından bunların yıl içinde eksik gel-5 

memesi için hakiki ihtiyaç miktarına göre tesbit ine itina edilmekte olup bu maksatla evvelki se
nelerde yazıldığı veçhile son üç yılın katî hesap kanunlarında görülen miktarların vasatisi alına
rak buna göre işbu 465 nei bölümün maddelerine gereken ilâveler yapılmıştır. 



468 nci bölümü teşkil eden Darphane ve Damga Matbaasının ödenekleri işlerin İıaemma ve kul
lanılacak iptidai maddeye, makinelerde zaruri yenilemelere göre tesbit edilmek lâzım geldiğinden 
buna göre talimin edilmiştir. 

Önümüzdeki yıl ecnebi memleketlere staj için memur gönderilmiyeeeğinden 469 neti bölümdeki 
ödenek tasarruf edilmiştir. 

Maliye memurlarına kurs vasıtasile meslekî bilgiler verilmesi mümkün olacağı mülâhazasiyle 
Maliye Meslek Okulunun kaldırılması tekarrür ederek bu yıl birinci sınıfa öğrenci alınmadığın
dan 478 nci bölümde gecen seneye nispetle 39 000 lira miktarında indirme yapılmıştır. 

5098 sayılı Kanun gereğince istihkak sahiplerine önümüzdeki yıl zarfında ödenecek mazbata 
karşılıklarına 150 000 liranın kâfi geleceği netiresino varılarak 481 nci bölüme geçen seneden 50 000 
lira noksaniyle 150 000 lira ödenek konulmuştur. Bu. kısmın diğer tertiplerinde geçen seneye naza
ran bir değişiklik yoktur. 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Millî Savunma Bakanlığının toprak mahsulleri ofisine olan 30 000 000 raddeıindeki borcundan 
10 000 000 lirasının ödenmesi için borçlar kısmmabu miktar ödenek konmuştur. 

Beşinci kısım - Yardımlar 

Bu kısımda katma bütçeli idarelere ait ödenekler bu idarelerin bütçe durumlarına göre yapılması 
gereken yardımlara taallûk edip -miktarları ona göre tesbit edilmiştir. 

Özel İdare ve Belediyelere ait yardımlar meyanında 1948 bütçesinde yer alan 33 926 108 lira 
bu idarelerin malî durumuna müessir düzenlemeler neticesi olarak bu kısımdan düşülmüştür. 

Ankara Belediyesine mezarlık, yol ve Gençlik Parkı için yardımlara lüzum görülmediğinden bun
lara ait ödenekler de kaldırılmış olup burada yalınız hastaneler için geçen yıl yapılan miktarda yaıv 
dım ödeneği bırakılmıştır. 

Hayır kurumlarına ve başka dernek ve kurumlara ait yardımlarda da geçe nyıla nazaran bir 
değişiklik yoktur. 

Sermaye, kredi ve tesisler 

1949 yılında 3867 sayılı Kanun gereğince kömür ocaklarının istimlâk bedeline ait taksitler için 
yapılacak ödemeler miktarına göre 519 ncu bölüme 365 307 lira ve Ereğli Kömür Şirketinin satın 
alma taksitlerinin karşılığı olarak mukavelesi gereğince 522 nci bölüme 217 297 lira zam icrası lâ-
zımgelmiştir. 

Devlet Kâğıt ve Basını Genel Müdürlüğüne ait tamamlanmamış sermayeye mahsuben önümüzde
ki yıl bir miktar fazla tediye yapılması idarenin daha ucuz fiatlarla malzeme satın alarak maliyet 
fiatlarmı indirmesi faidesini- sağlıyacağından dolayı 526 nci bölüme 1949 yılı için geçen seneye nis-
betle 650 000 lira fazla ödenek konmuştur. 

5016 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince Milletlerarası Para Fonu ve İmar ve Kalkınma 
Bankasına memleketimizin ödenen katılma hissesine mahsuben 2 000 000 lira ödenek konulmuştur. 

Doğu illerinin kalkındırılması için girişilecek imar faaliyetlerine sarf edilmek üzere 10 000 000 
liralık ödenek teklif edilmiştir. 

Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu sermayesine ait 520 nci bölüme 56 894 lira ödenek konmasiyl* 
kurumun kanunen muayyen olan sermayesi tamamlanmış olacağından geçen seneye nazaran 943 106 
lira noksan ödenek konması gerekmiştir. Diğer bölümlerde 948 ödeneklerine nazaran bir değişiklik 
yoktur, 



Devlet Borçları 

Bu yıl Devlet Borçları bütçesinin tertibinde jemekli aylıkları ve sair özlük haklar birinci kısma 
alınmıştır. Bu suretle Devlet Bütçesinin özlük haklara ayrılan birinci kısmına Devlet Borçları 
bütçesinde mevcut aylık ve benzeri istihkaklara ait ödeneklerin de ithali temin edilmiştir. 

Bilindiği üzere Devletçe borçlanılan mebaliğden bir kısmı bu paraları veya tekabül ettikleri 
malzemeyi kullanan mülhak bütçeli idareler veya İktisadi Devlet Teşekkülleri tarafından öden
mektedir. 

Burada yalnız Umumi Muvazene ve mülhak bütçeli dairelerce ödenen borçların son durumu 
hakkında malûmat verilmiştir. Bu borçlardan İktisadi Devlet Teşekküllerince ödenen kısmın ba
kiyeleri mezkûr müesseselerin bilançolarında yer almak tabiîdir. 

Umumi Muvazeneden ve mülhak bütçeli idareler tarafından ödenmesi gereken borçların 
30 . 6 . 1948 tarihindeki bakiyeleri ve nevileri aşağıda gösterilmiştir. 

îç Dış Toplam 

Umumi muvazeneden J 
ödenen borçlar } 
Umumi Muvazeneye ait toplam 

Mülhak bütçeli idarelerce \ 
ödenen borçlar } 
Mülhak bütçelere ait toplam 

Konsolide 
Dalgalı 

Konsolide 
Dalgalı 

756 556 971 
. 230 311 358 

986 868 329 

5 567 376 
175 889 090 
181 456 466 

1 168 324 795 

539 868 350 

539 868 350 

129 584 867 
24 396 129 

153 980 996 

693 849 346 

1 296 425 321 
230 311 358 

135 152 243 
200 285 219 

1 862 174 141 Genel toplam 

Yukarda miktarları yazılı borçların iç ve dış piyasalara taallûk edilişleri ve konsolide ve dal
galı oluşları itibariyle müfredatı aşağıdaki cetvellerde gösterilmiştir: 

Umumi Muvazeneden ödenmesi gereken borçların iç ve dış piyasalara taallûk edilişleri ve konsolide 
veya dalgalı oluşları itibariyle\ müfredatını gösterir cetvel 

Borcun adı 

1 — Konsolide iç borçlar: 
Evrakı nakdiye itfa bonoalrı 
% 2 faizli Hazine-tahvilleri 
îkramiyeli % 5 faizli 1933 istikrazı 
% 7 gelirli Sivas 
» » » 
» » > 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

liranıivHi c/rh faizli .1938 

- Erzurum 
» 
» 
» 
» 
» 
-» 

tahvilleri 

Demirvolu 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1934 istikrazı 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
•» 

» 
» 
> 

Tertip 
» 
» 
» 
» 
y> 

•» 

I 
11 

IIT 
IV 
V 

VI 
TTÎ 

112 202 803 
258 164 

4 650 000 
1 017 420 
2 536 420 
2 767 480 
2 983 400 
3 185 220 
3 373 820 
4 338 980 
5 489 340 



.1941 Demiryolu istikrazı 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Millî Müdafaa istikrazı (İkramiyeli) 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Kalkınma istikrazı 
» » 
» » 

%(> faizli 1947 Hazine tahvilleri 
%6 faizli 1948 istikrazı 
1933 Türk borcu tahvillerinin erken tediyeye vnz'ı münase 
Zirai Donatım sermaye kredisi 
Devlet Kâğıt ve Basını Genel Müdürlüğü sermaye kredisi 

II — Konsolide dış borçlar: 
1934 tarihli Sovyet kredisi 
%3 faizli 1938 teslihat kredisi 
%5,5 faizli 1938 ticari kredi 
%4 faizli 1939 teslihat kredisi İngiltere 
%4 faizli 1939 teslihat kredisi Fransa 
%3 faizli 1940 altın istikrazı 
%3 faizli 1940 kliring deblokaj istikrazı 
%3 faizli 1940 kliring deblokaj istikrazı 
Alman teslihat kredisi 
%2 3/8 Amerikan kredisi 

Tertip 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

çıkarıl i 

't 
II 
III 
IV 
V 
VI 
1 
I 
II 
III 
TV 
1 
II 
III 

an bonolar 

4 127 360 
8 255 120 

.13 375 460 
9 047 000 
9 374 000 
9 590 100 
9 988 800 

24 072 240 
22 292 500 
32 255 300 
33 232 800 
47 950 400 
38 923 100 
39 469 600 
225 029 900 
65 000 000 

968 336 
11 801 708 
9 000 000 

III — Dalgalı iç borçlar: 
Mütaahhit bonoları 
3867 sayılı Kanun mucibince devletleştirilen ocakların bedeli mukabilinde çıkarılan 
bonolar 
Su işleri kredisi 
Plasman bonoları 
Tasarruf bonoları 
Cezaevleri inşaat kredisi 
Koordinasyon kredisi 

756 556 
~—::—: —rr —: 

11 884 
66 528 
13 965 
255 265 
14 792 
109 371 
14 582 

971 
—.-.-— 

295 
440 
725 
937 
275 
535 
866 

2 234 236 
45 478 429 
5 764 

539 868 

612 

350 

11 512 016 

10 221 537 
55 000 000 
62 750 000 
21 827 805 
I 000 000 
68 000 000 

230 311 358 



ise 
Katma bütçeli dairelerce ödenmesi gereken kisynın iç veya d>ı§ piyasalara taallûk edişleri ve kon

solide veya dalgalı oluşları itibariyle müfredatını gösterir cetveldir 

Borcun çeşidi 

l — Konsolide iç borçlar: 
izmir Telefon Şirketi bonoları 
istanbul Telefon Şirketi bonoları 

Ait olduğu katma bütçe 

P. T. T. 
P. T. T. 

Lira 

330 000 
5 237 376 

5 567 376 

II — Konsolide dış borçlar : 
izmir Telefon Şirketi bonoları 
%5,5 faizli 1938 ticari kredi 
izmir Rıhtım Şirketi 
%5,5 faizli 1938 ticari kredi 
%5,5 faizli 1938 ticari kredi 
%5 faizli 1937 Türk borcu tahvilleri 
Anadolu Demiryolu 
Mümessil 
Haydarpaşa Limanı 
Mümessil 
Mersin - Tarsus - Adana 
% 2 3/8 faizli Amerikan kredisi 
% 2 3/8 faizli Amerikan kredisi 
% 5,5 faizli 1938 ticari kredi 
%2 3/8 faizli Amerikan kredisi 

P. T. T. 
P. T. T. 
Devlet Denizyolları 

» » 
Devlet Demiryolları 

•» » 

» » 

» » 

» » 
» » 

Devlet Havayı 
» » 

Orman Genel 

olları 

Müdürlüğü 

3 

1 
13 
7 

77 
14 

5 
1 

2 
1 

270 000 
538 246 
104 009 
633 036 
403 959 
416 491 
393 207 
096 555 
452 261 
052 803 
235 784 
602 998 
725 711 
658 657 

1 150 

129 584 867 

İTİ — Dalgalı iç borçlar: 
Hazine kefaletini haiz bonolar 

» » » » 
» » » » 
» .» » » 

P. T T. 
Devlet Denizyolları 
Devlet Demiryolları 
Tekel 

14 400 000 
32 532 000 
47 457 090 
81 500 000 

175 889 090 

IV — Dalgalı dış borçlar: 
Export - Import Bank kredisi 
Export - Import Bank kredisi 
C. K. D. bonoları 

Devlet Demiryolları 
Devlet Havayolları 
Devlet Demiryolları 

1.1 792 727 
4 438 574 
8 164 828 

24 396 129 
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B. II. 

Birinci kısvm - Aykk, ücret, ödenek ve benzeri özlük haklar 

553 Emekli, dul ve yetim aylık ve ödenekleri : 
Emekli, dul ve yetim aylıklarının ödenebilmesi için 1949 yılı Bütçesine 55 050 000 lira 
konulması teklif edilmiştir. 1948 yılına nazaran 1 748 778 lira fazlalık, 4992 ve 5107 
sayılı kanunlarla yapılan zamların evvelki ydlarda tahminî olarak gösterilmesinden 
ve 1948 yılında bu zamlar aylık sahiplerinin kayıtlarına işlenerek hakiki ödeme mik
tarının teshil edilmesinden ve normal tahsis fazlasından ileri gelmektedir. 

552 Vatani hizmet karşılığı bağlanan aylık ödenekleri: 
Ihı tertipten aylık alanların adları, aylık miktarları bütçeye bağlı (Ç) cetvelinde gös
terilmiştir. Ihı aylıkların ödenebilmesi için 1949 yılı Bütçesine 108 000 lira konulma
sı teklif edilmiştir.. 1948 yılı Bütçesine nazaran görünen 25 000 lira fazlalık 5186, 5192 
sayılı kanunlarla bağlanan aylıkların karşılığıdır. 

556 1683 sayılı Kanunun 58 nci maddesi gereğince verilecek emekli ikramiyesi : 
30 yıl ve daha fazla hizmeti olan emeklilere verilecek ikramiyelerin ödenebilmesi için 
1948 yılında olduğu gibi 1949 yılı Bütçesine de 1 öOO 000 lira ödenek konulması teklif 
edilmişi i r. 

Başka haklar 

554 4992 sayılı Kanun gereğince yapılacak çocuk zammı : 
Emeklilere verilen çocuk zammının ödenebilmesi için 1948 yılında olduğu j^ibi 1949 
yılı Bütçesi için de 2 250 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

555 551 sayılı Kanun gereğince malûllere verilecek arazi karşılığı : 
5 ve 6 ncı dereceden er malililerine verilecek ikişer yüz lira kıymetindeki arazi bedel
lerinin mahsubu için 1948 yılında olduğu gibi 1949 yılı Bütçesine de 500 000 lira ko
nulması teklif edilmiştir. 

Dördüncü kist m - [kırçlar 

1. — İç borçlar 

A. — İstikrazlar 

530 2094 sayılı Kanun gereğince yapılan istikraz : 
îkramiyeli c/c 5 faizli Ergani istikrazı 12 milyon liralıktır. İtfa plânı gereğince bu 
istikrazın 1949 yılında ödenecek olan resülmal, faiz ve ikramiye karşılıklariyle keşide 
ve diğer masrafları için, evvelki senelerde olduğu gibi 1 135 000 lira ödenek teklif 
edilmiştir.. 

531 2463 ve 2614 sayılı kanunlar gereğince yapılan istikraz : 
% 7 gelirli (Sivas - Erzurum Demiryolu) 1943 istikrazı 30 milyon liralık olup yedi ter-
tipte tedavüle çıkarılmıştır. İtfa plânı gereğince bu istikrazın 1949 yılında ödenecek 
resülmal ve faiz kaiNşılıklariyle yapılacak itfa keşidesi ve diğer masraflar için bu bö
lümden evelki senelerde olduğu gibi 2 850 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

532 3222 sayılı Kanun gereğince çıkarılan tahviller : 
1918 Dâhili İstikraz tahvileriyle değiştirilen ikramiyeli €/c 5 faizli 1938 tahvilerinin itiba-
plânı gereğince istikrazın 1949 yılında ödenecek resülmal, faiz ve ikramiye karşılıklariyle 
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keşide ve diğer masraflar için evvelki sene olduğu gibi 785 000 lira ödenek teklif edil
miştir. 

4057 ve 4625 sayılı kanunlar gereğince yapılan istikraz : 
4057 ve 4625 sayılı kanunlarla demiryo'u inşaatına sarfedilmek üzere, 85 milyon liraya ka
dar istikraz akdine yetki verilmiştir. Buna karşı senevi yüzde 7 faizli 30 milyon liralık 1-
3 ncü ikramiyeli ve yüzde 5 faizli 20 milyon liralık 4 - 5 nci senevi yüzde 6 faizli 10 milyon 
liralık 6 neı tertip tahviller ihraç edilmiştir. Ceman 60 milyon liraya baliğ olan bu istikraz 
için itfa plânı gereğince 1949 yılında ödenecek resülmal, faiz ve ikramiye karşılıklariyle ke 
side ve diğer masrafları için (masraflardan geçen yıla göre 10 300 000 Mra indirilmek sure
tiyle) 5 623 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

4275 sayılı Kanun gereğince yapılan istikraz : 
Milli Müdafaa istikrazı adiyle 150 milyon liraya kadar tahvil çıkarılmasına 4275 sayılı 
Kanunla yetkili verilmiştir. Bu miktara karşı şimdiye kadar 12 milyon liralık ikramiyeli 
r/c 5 faizli 1 nci ve 123 milyon liralık % 7 faizli 1 - 4 ncü tertip olmak üzere ceman 135 
milyon liralık tahvil çıkarılmıştır. 
ttla plânı gereğince 1949 yılında ödenecek resüktıal, faiz, ikramiye karşılıklariyle keşide 
ve diğer masraflar için (masraflardan geçen yıla göre 7 000 lira indirilmek suretiyle) 
12 793 000 lira ödenek teklif edilmiştir 

4938 sayılı Kanun gereğince yapılan istikraz : 
Hasılatı ekonomi kalkınmasına karşılık tutulmak üzere 4938 sayılı Kanunla 150 milyon 
liraya kadar istikraz akdine yetki verilmiş 1946 ve 1947 yılları bütçe kanunlarında bütçe 
açığına 130 «milyon lirasının bu istikraz hâsılı ile kapatılacağı kaydedilmiştir. 
Bu yetkiye mukabil 1946 yılında senevi 9< 6 faizli 50 milyon liralık birinci tertip, 1947 
yılında ise aynı faizli 40 milyon liralık 2 nci ve 3 ncü tertipler olmak üzere ceman 130 
milyon liralık tahvil çıkarılmıştır. İtfa plânı gereğince 1949 yılında ödenmesi lâzımgeleıı 
resülmal ve faizle diğer masraflar için 11 280 000 lira teklif edilmiştir. 
1948 yılı zarfında kalkınma istikrazı adiyle çıkarılması düşünülen 4 ncü tertip, 5185 sa
yılı Kanun hükümleri dairesinde (1948 istikrazı) adiyle çıkarıldıktan bu kısım için 194S 
yılı bütçesiyle kabul olunan 1 355 000 lira miktarındaki ödenek 1949 yılı için bu bölümde 
nazara alınmıştır. 

5072 sayılı Kanun gereğince çıkarılan tahviller : 
Bakanlar, şirketler ve tekaüt sandıklarının 4060 sayılı Kanun hükümleri dairesinde ayırma

ya mecbur oldukları karşılık vte ihtiyatlar mukabilinde almış oldukları Hazine bonolarının 
değiştirilmesine tahsis edilmek üzere 5072 sayılı Kanunla 250 milyon liraya kadar tahvil 
ihracına .yetki verilmiştir. Bu hükme dayanılarak 1947 yılında 228 054 400 liralık tahvil 
tedavüle çıkarılmıştır. 
Bu miktar tahvilin itfa plânı gereğince resülmal ve faizi olarak 1949 yılında ödenmesi 
lâzımgeleıı meblâğla diğer masraflar için 19 785 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 
1948 bütçesinin teklifi sırasında bonoların tahvillerle tebdil muamelesi henüz hitamı bul
mamış olduğundan 240 milyon lira üzerinden hesap olunan ödenek katî ihtiyaç miktarına 
irca edilmiş olduğundan 1948 yılına göre 1 037 000 lira miktarında bir eksilme husule 
gelmiştir. 

5185 sayılı Kanun gereğince çıkarılan tahviller' 
1948 yılı bütçe açığına karşılık olmak üzere 125 milyon liraya kadar istikraz akdine 5185 
sayılı Kanunla yetki verilmiştir. 
Bu miktara karşı Haziran 1948 zarfında 65 milyon liralık « 1 nci tertip % 6 faizli 1948 
istikrazı tahvilleri » çıkarılmıştır. Bu tertibin itfa plânı gereğince resülmal ve faiz tak-
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siti ile diğer giderleri 5 631 000 liradan ibarettir. 
1948 yılı zarfında çıkarılması derpiş olunan 35 milyon liralık ikinci tertip için de resül-

• mal, faiz ve diğer giderler karşılığı olarak 3 061 000 lira ödeneceği hesap edilmek sure
tiyle bu istikraza ait olmak üzere 1949 yılı zarfında 8 692 000 liralık ödeneğe ihtiyaç 
bulunduğu tesbit edilmiştir. 

— 4753 sayılı kanun gereğince çıkarılan tahviller : 
4753 sayılı « (Jit'tciyi Topraklandırma » kanununun 45 nei maddesi gereğince « Toprak 
tahvilleri » ihraç edilmektedir. 
1947 yılında yapılan kamulaştırma bedeline mukabil 68 900 liralık « 1947 toprak tahvil
leri » çıkarılmıştır. 
1948 yılı sonuna kadar kamulaştırma bedeli olarak çıkarılması lâzım gelen « 1948 toprak 
tahvilleri » miktarının 840 800 liraya baliğ olacağı tahmin edilmiştir. Her iki tertip için 
resülmal, faiz ve diğer masraf olarak 1949 yılı zarfında 57 467 lira ödeneceği hesap edi
lerek bu miktar ödenek teklif olunmuştur. 

B - Dalgalı borçlar 

537 459 sayılı Mahsubu Umumi Kanunu gereğince çıkarılan tahvillerden nakden ödenecek 
kesirler : 
459 sayılı Mahsubu Umumi Kanunu gereğince Sakıt Osmanlı Hükümeti borçlarına muka
bil çıkarılan senevi €/c 2 faizli 1 004 030 liralık tahvillerin 31 . V . 1949 tarihinde ödenecek 
olan 17 numaralı kupon bedellerini teşkil eden 61 442 29 lira ile giderlerini ve 1949 yılı 
zarfında ihracı muhtemel miktarların ilâveten ödenecek kupon bedellerini ihtiva etmek 
üzere 70 000 lira ödenek teklif edilmiştir. Son yılların ödemelerine nazaran bu miktarın 
kifayet edeceği tahmin edilmiştir. 

538 Muhtelif kanunlar gereğince ödenecek borçlarla kaldırılmış Hatay Devletinden devre
dilen borçlar : 
Bütçe kanununun 13 ncü maddesinde anılan borçların miktarı malûm olmayıp tahakkuk 
ettikçe nakit olarak ödenmektedir. Son. senelerde yapılan ödemelere nazaran 1949 yılı için 
15 000 lira ödeneğin kifayet edeceği tahmin edilerek bu miktar teklif edilmiştir. 

Olağanüstü ödenek karşılıklarından doğan borçların itfa bedelleri : 
Olağanüstü ödenek karşılıklarından doğan borcun bütçe kanunu ile teklif olunan mahsup 
muamelesi yapıldıktan sonra kalacak olan bakiyesinin bütçe imkânları dâhilinde itfasına 
devam olunacaktır. Bu yıl bütçe durumu daha fazlasına müsaade etmediğinden itfa için 
beş yüz bin lira teklif edilmiştir. 

4649 sayılı kanun gereğince su işleri kredisi için yapılacak ödemeler : 
4649 sayılı kanun büyük su işleri için sarfına mezuniyet verilmiş olan 81 milyon liranın 
temini için alman kredinin itfa ve faizin Devlet Borçları bütçesine konulacak tahsisatla 
ödenmesini âmir bulunmaktadır. Bu hükme istinaden büyük su işleri için temin olunan 
kredi bakiyesi halen 55 000 000 liradan ibaret bulunmaktadır. 1949 yılı zarfında 630 000 
lira miktarında faiz tahakkuk edeceği tahmin edilmiştir. 
Bu faizle birlikte resülmalden üç milyon beş yüz bin liranın ödenmesini teminen, geçen 
yıla göre, 5 670 000 lira noksaniyle 4 130 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

4604 sayılı kanun gereğince Zirai Donatını Kurumu sermaye kredisi için yapılacak 
ödemeler : 
4604 sayılı Kanunun geçici birinci maddesi, Millî Korunma sermayesinden ayrılarak Tür-

530 

540 

541 
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kiye Zirai Donatım Kurumuna verilen 14 600 000 lira sermayenin her sene bütçeye ko
nulacak ödenekle kapatılmasını âmir bulunmaktadır. Kredi bakiyesi halen 11 801 708,12 
liradan ibaret bulunmaktadır. 1949 yılı zarfında 120 000 lira miktarında faiz tahakkuk 
edeceği tahmin edilmiştir. Bu faizle birlikte resülmalden bir kısmının ödemnesini teminen 
geçen yıl olduğu gibi 1 160 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

542 4911 sayılı Kanun gereğince Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğü sermaye krediei 
için yapılacak ödemeler: 
4911 sayh kanun, Millî Korunma sermayesinden indirilerek, Devlet Kâğıt ve Basım 
Genel Müdürlüğüne sermaye olarak verilen 10 milyon liranın her sene Devlet Borç
ları bütçesine konulacak ödenekle kapatılmasını âmir bulunmaktadır. Kradi bakiyesi ha
len dokuz milyon liradan ibaret bulunmaktadır. 1949 yılı için 175 000 lira miktarında 
faiz tahakkuk edeceği tahmin edilmiştii'. Bu faizle birlikte resülmalden bir kısmının 
ödenmesini teminen geçen yıl olduğu gibi 1. 530 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

Kâğıt para amortismanı: 
1715 sayılı Kanunun 5 ve ti nci maddeleri gereğince uhdesine aldığı kâğıt paraların 
karşılğı olarak C. Merkez Bankasını verilen bonoların itfası için her sene bütçesine, 
gider bütçesinin %1 i nispetinde, ödenek konulacaktır. 
1949 yılı gider bütçesi toplamına göre bu maddeye 13 946 305 lira ödenek konulması 
teklif edilmiştir. 
Kâğıt para karşılığı verilmiş olan bonoların faizi: 
1715 sayılı kanunun 5 nci maddesi gereğince Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına 
verilen bonolardan'henüz ödenmemiş bulunanların %1 faizini teşkil etmektedir. Bono
ların itfasına devam edilmekte olduğuna göre 1949 yılı için 1 115 000 liranın kifayet 
edeceği tahmin edildiğinden geçen seneye nazaran 35 000 lira eksik ödenek teklif 
edilmiştir. 

3202 sayılı Kanun gereğince verilecek sermaye: 
3202 sayılı kanunun 5 nci maddesinin C. fıkrası gereğince sermayesi yüz milyon lira
ya baliğ oluncaya kadar gider bütçesinin yüzde yarım miktarında bir meblâğ Ziraat 
Bankasına verilecektir. 
1949 yılı gider bütçesi toplamına nazaran bu maddeye 6 973 153 lira ödenek teklif 
edilmiştir. 
3491 sayılı kanun gereğnce yapılan ödemeler: 
3491 sayılı kanunun geçici 4 üncü maddesi gereğince Ziraat Bankasına ödenmesi 
lâzımgelen buğday ve silo kredisi 1948yılı zarfında ödenmiş bulunduğu için ödenek tek
lif edilmemiştir. 

Hükme bağlı borçlar: 
Bu bölümden yapılacak ödemeler için katı miktar tespitine imkân görülmemiştir. Ev
velki seneler giderlerine göre 1949 yılı için geçen seneye göre yüz bin lira noksaniyle 
400 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

646 Ceza evleri inşaat kredisi faizleri: 
Ceza evleri inşaatı için temin edilmiş bulunan kredinin faizlerine karşılık olmak üze
re 1949 yılı için 75 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 
Kredi kısmen ödenmiş bulunduğundan ödenek geçen yıla nazaran 15 000 lira noksan 
bulunmaktadır. 

543 1 

2 

544 1 

2 
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1943 yılı bütçe kanununun 25 nci maddesi gereğince çıkarılan bonolar: 
Erken ödemeye tâbi tutulan 1333 Türk borcu tahvillerinden C Merkez Bankasının 
banknot karşılığı portföyünde bulunan kısmı için verilen %5 faizli bonoların 25. 5. 1949 
tarihinde ödenecek resülmal ve faizi karşılığı olarak 1 210 421 lira ödenek teklif edil
miştir. 

3022 sayılı Kanun gereğince verilecek taksit: 
3022 sayılı Kanun gereğince Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine ödenecek taksit
ler 1948 yılı zarfında tamamen ödenmiş bulunmakta olduğundan Ödenek teklif edilme
miştir. 

2434 sayılı Kanun gereğince temin olunan kredi taksiti: 
Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı Hükümetinden temin olunan sekiz milyon do
larlık kredinin 1949 yılı taksiti olarak 1 653 105 lira ödenek teklif edilmiş bulunmakta
dır. 

10 milyon sterlinlik kredi taksit ve masrafları: 
3525 sayılı Kanunla kabul olunan anlaşma gereğince İngiltere'de ihraç olunan ve bedeli 
malzeme satmalınmasma tahsis olunan 10 milyon sterlinlik bono hâsılından muvazenei 
umıımiyeye dâhil daireler tarafından kullanılan kısım için itfa plânı gereğince 1949 yı
lı zarfında ödenmesi lâzımgelen resülmal ve faiz ile diğer giderici' karşılığı olarak 
2 180 950 lira ödenek teklif edilmiştir. 
itfa miktarı geçmiş seneye nazaran fazla olduğundan ödenek miktarında 566 298 lira
lık bir artış husule gelmiştir. 
25 milyon sterlinlik kredi taksiti: 
4171 sayılı Kanunla kabul olunan anlaşma gereğince İngiltere ve Fransa Hükümetlerin
den temin olunan 25 milyon sterlinlik malzeme kredisi için itfa plânı gereğince 1949 yı
lı zarfında resülmal ve faiz olarak ödenecek miktar 25 007 000 liradan ibaret bulun
maktadır. 
15 milyon sterlinlik istikraz: 
4171 sayılı Kanunla kabul olunan anlaşma gereğince İngiltere ve Fransa Hükümetle
rinden temin olunan ve mukabili altın olarak alman 15 milyon sterlinlik istikraz için 
itfa plânı gereğince 1949 yılı zarfında resülmal ve faiz olarak 11 315 742 lira ödenme
si icabettiğinden bu miktar ödenek teklif edilmiştir-. 
2 milyon sterlinlik istikraz: 
4171 sayılı Kanunla tasdik olunan anlaşma gereğince kliring hesaplarının tasfiyesi için 
İngiltere Hükümetinden temin olunan 2 milyon sterlinlik istikraz için itfa plânı gere
ğince 1949 yılı zarfında resülmal ve faiz olarak 1 508 766 lira ödenmesi icabettiğin
den bu miktar ödenek teklif edilmiştir. 
264 750 000 franklık istikraz: 
4171 sayılı Kanunla tasdik olunan anlaşma gereğince kliring hesaplarının tasfiyesi için 
Fransa Hükümetinden temin olunan 264, 75 milyon franklık istikraz için itfa plânı 
gereğince 1949 yılı zarfında resülmal ve faiz olarak 231 158 lira ödenmesi icabettiğin
den bu miktar ödenek teklif edilmiştir. 1948 yılı başında frank fiyatlarının değişmesi 
dolayısiyle geçen seneye nazaran 184 784 liralık bir azalma husule gelmiştir. 

10 milyon dolarlık kredi: 
4882 sayılı Kanunla tasdik olunan anlaşma gereğince Amerika Birleşik Devletleri Hü
kümetinden temin olunan on milyon dolarlık krediden muvazenei umıımiyeye dâhil 
daireler tarafından istimal olunan kısım iein 1949 vılı zarfında resülınnl ve faiz olarak 
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ödenmesi lâzımgelen miktar 950 150 liradan ibaret bulunmakta olduğundan bu miktar 
Ödenek teklif edilmiştir. 

944 ve 2980 sayılı kanunlar gereğince çıkarılan bonolar ve bu mahiyetteki borçlar: 
944 ve 2980 sayılı kanunlar gereğince çıkarılan bonolardan doğma 'borçların bakiyesi 
1948 yılında ödenmiş bulunduğundan 1949 yılı için teklif yapılmamıştır. 
Umumi muvazeneden ödenen borçlann 1947 yılı nihayetinden geriye doğru on yıllık 
seyrini göstermek üzere hazırlanan diğer bir cetvel ilişiktir. 
Bu cetvel dahi son on senelik devrede her malî yıl sonundaki borcun adını ve miktarı
nı konsolide veya dalgalı oluşuna, iç ve dış piyasalara taallûk edişine göre gösterecek 
şekilde düzenlenmiş olup borçlarımız hakkında tetkik ve tahliller yapılmasında fayda
lı olacaktır. 
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Borcun adı 

U. Muvazene 

Konsolide iç borçlar 
» dış borçlar 

• 

Dalgalı iç borçlar 
» dış borçlar 

Toplam 

Toplam 

31 . V. .1939 
T. L. 

181 686 600 
54 743 786 

236 430 386 

183 525 096 
57 821 000 

241 346 098 
—.—_ 

31 . V. 1940 
T. L. 

181 926 357 
176 429 598 

358 355 955 

302 135 582 
50 110 692 

352 246 274 

31 . V . 1941 
T. L. 

182 900 969 
204 372 747 

387 273 716 

504 3J1 878 
44 652 134 

548 964 012 

Devlet borçları 

Y 1 L 
31 . V . 1942 

T. L. 

193 327 753 
220 837 436 

414 165 189 

(»72 025 445 
33 500 511 

705 525 956 
_ 

ü. Muvazene toplamı 477 776 482 710 602 229 936 237 728 1 119 691 145 

Katma Bütçe 

Konsolide iç borçlar 
» dış borçlar 

Dalgalı iç borçlar 
» dış borçlar 

Toplam 

Toplam 

Katma Bütçe toplamı 

Genel toplam 

408 309 
79 201 354 

79 609 663 

406 551 
76 798 442 

77 204 993 

404 792 
75 996 563 

76 401 355 

403 034 
75 233 673 

75 636 707 

79 609 663 

557 386 145 

77 204 993 

787 807 222 

76 401 355 75 636 707 

1 012 639 083 1 195 327 852 
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L A K 
31 . V. 1948 31 . V . 1944 t]1 . V . 1945 31 . V. 1945 31 . V . 1946 31 . V . 1947 

T. L. T. L. T. L. T. L. T. L. T. L. 

228 578 (HK") 
240 881 864 

266 674 582 
279 092 96:; 

:»02 765 K99 
277 426 033 

344 318 203 
288 299 924 

414 627 044 
577 952 512 

704 880 908 
552 418 101 

4G9 4S0 529 545 767 545 580 191 932 632 618 127 992 579 556 1 257 299 009 

735 016 672 860 489 453 85! 437 637 
22 81.2 817 6 907 659 2 919 999 

748 160 509 738 128 029 
«47 973 — 

220 803 98i 

757 829 489 867 397 112 854 357 636 748 808 482 738 128 029 220 803 981 

1 227 290 018 1 413 164 657 1 434 549 568 1 381 426 609 1 730 707 585 1 478 102 990 

401 275 
74 985 083 

75 386 358 

17 000 000 

399 5.17 
73 277 074 

73 676 591 

8 500 000 

397 758 
69 976 612 

70 374 370 

37 000 000 

396 000 
67 747 670 

1 502 680 
129 447 737 

l 240 848 
136 574 979 

68 143 670 130 950 417 137 815 827 

33 765 099 62 568 706 98 696 493 
35 604 047 

17 000 000 8 500 000 37 000 000 33 765 099 62 568 706 134 300 540 

92 386 358 82 176 591 107 374 370 101 908 769 '193 519 123 272 116 367 

1 319 676 376 1 495 341 248 1 541 923 938 1 483 335 378 1 924 226 708 1 750 219 357 
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Devlet borç 

Umumi muvazeneden ödenmesi gereken borçların iç ve dış piyasalara taallûk ediş 

Y I L 

Borcun adı 

I - Konsolide ic, borçlar 
Evrakı nakdiye itfa bonoları 
% 5 F. Hazine tahvili 
% 5 F. » » 
Donanına tahvilleri 
1933 istikrazı 
% 7 F. Sivas - Erz. 
İstikraz 

» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Barut inhisarı borcu 

De. 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

tkra. % 5 F. 1938 tahvili 
1941 Demiryolu îs. 

» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

İkra. Millî Müd. istikr 
Millî Müd. istikrazı * 

» » » 
» » » 
» » » 

Kalkınma istikrazı 
» » 
» » 

azı 

(/r 6 1947 Hazine Tahveili 
» 1948 » » 

1933 Türk borcu tahvilinin 

1934 
I 

11 
II I 
IV 
V. 

VI 
VII 

l 
II 

III 
IV 

V 
VI 

I 
T 

II 
III 
IV 

I 
II 

III 

er-
keıı tediyesi münasebetiyle çıkarı
lan bono 
Zirai Do. sermaye kı̂ ed 
Dev Kâ. va Bs. (İn. 
Kredisi 

isi 
Md. Ser. 

31 . \ 
rl 

141 
1 

9 

1 
4 
4 

\ .1939 
. L. 

595 330 
420 441 
648 449 
938 90C 
912 000 

783 400 
147 120 
272 780 

4 390 240 
4 500 000 

— 
— 
— 

8 077 941 
— 
_... 
. . . „ . 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
_— 
— 
— 
— 
—: 

— 
— 

— 

31. . V. 1940 
T. ]u 

139 868 987 
1 079 315 

606 075 
_ 

9 468 000 

1 719 460 
4 012 640 
4 147 120 
4 272 780 
4 390 240 
4 500 000 

— 
— 

7 861 740 
—-
— 
— 
— 
_., 
^_ 
— 

._._ 
— 
— 
—• 
— 
_.... 

_._ 

— 
— 

- • -

31. . V .1941 
T. L. 

137 141 912 
509 239 
776 718 

— 
9 000 000 

i 651 020 
3 868 760 
4 012 640 
4 147 .120 
4 272 780 
4 390 240 
5 500 000 

— 
7 630 540 

— 
— 
— 
_._-
_ 
— 
— 
— 
— 
_.. 
— 
—. 
— 
— 

...... 
— • 

— 

3J . V . 1942 
T. L. 

134 958 313 
— 

530 530 
— 

8 496 0'M) 

1 577 800 
3 714 800 
3 868 760 
4 0.12 640 
4 147 120 
4 272 780 
5 365 840 

_...-
7 383 140 
5 000 000 

10 000 000 
- -

— 
_.... 
-— 
__ 
.— 
— 
— 
— 

- -
_,.. 

— 
— • 

._ 

Konsolide iç borçlar toplam, 181 686 600 181 026 357 182 900 969 193 327 753 
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teri ve konsolide veya dalgalı ohışkrı itîbariyle müf red«/tıan gösterir cetvel 

h A R 
31 . V. 1943 

T. L. 

132 372 546 

488 499 

31 . V . 1944 
T. L. 

128 984 671 

438 030 

31 . V . 1945 
T. L. 

125 588 486 

396 748 

31. XII. 1945 
T. L. 

125 255 431 

396 827 

31. XII1946 
T. L. 

121 000 000 

343 475 

31 . XII . 1947 
T. L. 

115 965 192 

289 474 

7 956 000 

1 499 460 
3 550 080 
3 714 800 
3 868 760 
4 012 640 
4 147 120 
5 222 300 

7 118 340 
4 878 040 
9 756 080 

11 994 000 
28 000 000 

7 380 000 

1 415 640 
3 373 «20 
3 550 080 
3 714 800 
3 868 760 
4 012 640 
5 068 700 

6 834 940 
4 747 540 
9 495 080 
15 000 000 

11 631 200 
27 317 000 
25 000 000 

6 768 000 

1 325 940 
3 185 220 
3 373 820 
3 550 080 
3 714 800 
3 868 7C0 
4 904 310 

6 531 940 
4 607 900 
9 215 800 
14 634 120 
10 000 000 

11 250 200 
26 586 200 
24 390 200 
35 000 000 

6 750 000 

1 325 940 
2 983 400 
3 185 220 
3 373 820 
3 550 080 
3 714 800 
4 728 480 

6 519 540 
4 458 500 
9 215 800 
14 242 600 
9 994 000 
10 000 000 

10 556 000 
25 804 220 
24 390 200 
35 000 000 
35 000 000 

6 090 000 

1 229 980 
2 767 480 
2 983 400 
3 185 220 
3 373 820 
3 550 080 
4 540 320 

6 195 140 
4 298 620 
8 916 980 
13 823 700 
9 692 000 
9 698 000 
10 000 000 
10 436 000 
24 967 520 
23 737 700 
34 146 300 
34 146 300 
50 000 000 

5 382 000 

1 127 300 
2 536 420 
2 767 480 
2 983 400 
3 185 220 
3 373 820 
4 338 980 

5 848 140 
4 127 560 
8 597 240 
13 375 460 
9 374 000 
9 380 000 
9 730 800 
9 994 800 
24 072 24H 
23 039 500 
33 232 800 
33 282 800 
48 658 900 
39 469 600 
40 000 000 
228 054 400 

4 841 681 3 873 345 3 873 345 2 905 009 
•12 600 000 
10 000 000 

1 946 674 
11 801 708 
9 000 000 

228 578 665 266 674 582 802 765 899 344 318 203 414 627 044 704 880 908 
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D«vltt borç 

Umumi Muvazeneden ödenmesi gereken borçların iç ve dıg piyasalara taallûk ediş 

Y I L 
31 . V. .1939 31 . V. 194ü 31 . V . 1941 31 . V . 1942 

Borcun adı T. L. T. 'L. T. L. T. L. 

I I - Konsolide dı§ borçlar 
% 7,5 1933 Türk Bor. Tali. 
Kibrit istikrazı 
Amerika Birleşik Dev. 
1934 Ta. Sovyet Kre. 
% 3 1938 Tes. Kre. 
% 5,5 1938 Ticari Kre. takribi 
% 4 1939 Tes. Kre.. İngiltere 
% 4 1939 Tes. Kre. Fransa 
% 3 1940 Altın istikrazı 

» » Kliring deb. istik. 
» » » >> 

Alman teslilıat kredisi 
% 2 3/8 $ 10 000 000 

Toplam 

III - Dalgalı iç borçlar 
Mütaahhit bonoları 
3867 sayılı Kanun mucibince Dev-
letleştirilen ocakların bedeli muka
bilinde çıkarılan bonolar 
Bankalar 
% 5 F. Tahvile çev. Borç. 

» » » » » » 
İstimlâk bedeli 
Afyon - Antalya kredisi 
Mevduat bonoları 
9 ay vadeli bonolar 
Tekel G. Md. Bo. (Hazine) 
D. D. Y. Bonoları (Hazine) 
Su işleri kredisi 
Plasman bonoları 
Altın avansı 
Tasarruf bonoları 
Ceza Ev. inşa kredisi 
Koordinasyon kredisi 
Buğday ve silo kredisi 

31 069 00 
10 348 000 

782 000 
12 544 780 

— 
— 
— 
_ 
— 
— 
— 
— 

54 743 786 

49 681 000 

— 
11 475 000 

250 000 
30 000 
30 000 

7 808 722 
25 507 600 
54 659 969 
30 000 000 

— 
-1 082 805 

—• 
_ . 
— 
__. 
_.._ 
— 

27 292 884 
13 100 726 

857 313 
12 705 111 

5 297 755 
842 922 

9 947 335 
10 194 205 
78 000 000 
10 400 000 

7 791 347 
— 

176 429 593 

41 394 618 

—-
12 213 000 

150 000 
20 000 
30 000 

7 808 722 
26 115 214 
57 659 969 
30 000 000 
99 500 000 
12 369 840 

6 000 000 
— 
-... 

— 
— 

8 874 219 

27 056 491 
10 014 615 

547 307 
11 235 331 
16 208 043 
1 383 360 

35 528 943 
9 853 282 

75 103 808 
10 013 838 

7 427 729 

204 372 747 

18 651 717 

— 
25 000 
25 000 
30 000 

7 808 722 
36 174 019 
54 102 969 
30 000 000 

101 548 166 
19 279 581 
68 950 000 

158 684 926 

509 190 
— 

8 522 588 

26 984 623 
3 473 017 

408 000 
10 490 380 
22 431 748 

1 587 704 
ol 002 962 
9 498 590 

72 120 089 
9 616 011 
7 224 3J2 

— • 

220 837 436 

9 323 985 

— 
25 000 
25 000 
— 

7 808 722 
72 527 419 
54 169 820 
25 500 000 
84 548 166 
27 577 214 
78 250 000 

244 000 000 
59 233 955 

1 000 780 
— 

8 035 384 

Toplam 183 525 096 802 185 582 504 311 878 672 025 445 



- U l -
lan tablosu 

leri veya dalgalı oluşları itibariyle müfredatını gösterir cetvel 

h A R 
31 . V. 1943 31 . V . 1944 31 . V . 1945 31 . V. 1945 31 . V . 1946 31 . V . 1947 

T. L. T. L. T. h. T. L. T. L. T. L. 

22 917 702 
5 280 000 
277 640 

9 611 749 
25 733 284 
2 419 847 
81 400 758 
9 129 562 
69 046 177 
9 206 152 
5 858 966 

143 221 
8 800 294 
26 778 627 
2 675 303 

106 780 981 
8 745 636 
65 879 362 
8 783 913 
5 027 197 
45 478 429 

9 677 
8 425 791 
27 588 013 
3 350 181 

107 735 862 
8 346 187 
62 616 830 
8 348 907 
5 526 156 
45 478 429 

7 257 
7 558 096 
28 421 859 
1 449 235 

128 119 103 
7 930 608 
59 255 685 
7 900 755 
2 178 897 
45 478 429 

10 364 
14 673 615 
63 684 863 
8 558 438 

274 387 770 
16 271 178 
121 070 707 
16 142 766 
4 450 292 
45 478 429 
13 224 090 

5 177 
13 034 392 
65 545 260 
12 294 865 
261 766 514 
15 295 033 
113 329 455 
15 110 596 
4 165 741 
45 478 429 
6 392 639 

240 881 864 279 092 963 277 426 033 288 299 924 577 952 512 552 418 101 

5 693 727 1 412 875 18 717 371 11 926 909 21 469 627 25 351 411 

661 580 10 258 462 10 187 069 9 378 493 10 254 415 9 810 834 

55 000 439 030 25 000 25 000 

7 230 896 
101 670 063 
54 669 820 
12 500 000 
61 000 000 
36 848 892 
72 300 000 
247 000 000 
71 482 075 
1 124 683 
55 196 957 
7 582 979 

124 937 008 
66 693 959 
36 500 000 
88 500 000 
48 000 000 
93 700 000 
250 000 000 
68 453 700 
1 314 066 
63 196 957 
7 083 396 

152 126 272 
68 288 503 

70 048 166 
57 000 000 
122 275 000 
238 600 000 
74 610 940 
1 514 317 
31 500 000 
6 544 999 

162 799 231 
46 789 429 

56 000 000 
55 000 000 
70 700 000 
223 000 000 
74 408 110 
1 635 462 
32 500 000 
3 997 875 

189 523 639 
40 289 429 

22 000 000 
57 000 000 
50 050 000 
238 000 000 
58 108 385 
1 194 680 
47 000 000 
3 237 854 

55 000 000 
54 800 000 

23 836 410 
1 089 836 
48 500 000 
2 415 490 

785 016 072 860 489 463 851 487 687 748 160 509 788 128 029 220 803 981 



Y 1 L 
31 . V. .1939 31 . V. 1940 fil . V . 1941 81 . V . 1942 

Borcun adı T. L, T. I, T. L. T. L. 

IV - Dalgalı dış borçlar 
Mtitaahhitler £ 
Bankalar 
Mütaahhitler R. M. 

» muhtelif 
» A. FF. 
» Ç. K. 

43 422 000 
14 399 000 

— 
_~ 
— 
— 

23 726 497 
13 289 023 
10 805 424 
l 613 169 

676 579 
— 

20 528 258 
12 634 884 
11 257 391 

— 
— 

231 601 

14 242 586 
9 488 519 
9 720 827 

48 579 
. „ 

---

Toplam 57 821 000 50 110 692 44 652 134 33 500 511 
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h A R 
31. . V. 1943 31 . V . 1944 31 . V . 1945 31 . V. 1945 31 . V . 1946 31 . V . 1947 

T. L. T. L. T. L. T. L. T. L. T. L. 

10 064 847 
6 782 141 
5 965 829 

ti «37 504 2 919 999 

70 155 

647 973 

22 812 817 6 907 659 2 919 999 647 973 
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Dtvlftt borçları tablo 

Borcun adı 

I - Konsolide iç borçlar 
İzmir telefon (P. T. T.) 
İstanbul telefon » 

Toplam 

11 - Konsolide dı§ borçlar 
İzmir telefon (P. T. T.) 
İstanbul telefon » 
% 5,5 F. 1938 Tica. Kre. » 
İzmir Rıhtım Şirketi (D. J>z. Y.) 
İstanbul » » » 
% 5 F. 1938 Tica. Kre. » 

» 1938 » » (D. D. Y.) 
% 7,5 F. 1934 Türk bor. » 

» 1935 » » » 
» 1937 » » » 

Anadolu Demiryolu » 
» » »• Mü. » 

Haydarpaşa Limanı » 
» » Mü. » 

31 . V. .1939 
T. L. 

408 309 

408 309 

731 690 
4 744 00J 

— 
330 939 

1 036 408 
— 
— 

5 335 001» 
10 621 460 
5 524 857 

35 222 000 
[*] 13 241 000 

2 414 000 
Anadolu ile 
beraber 

31 . V. 1940 
T. L. 

406 551 
— 

4Û6 551 
, , , : = : = = = : 

673 449 
4 087 200 

— 
308 246 
903 616 

-.-_ 
— 

4 672 759 
9 331 130 
5 516 688 

35 971 351 
1*112 865 966 

2 468 037 

31 . V . 1941 
T. L. 

404 792 
— 

404 792 
~ "" s 

615 207 
3 877 600 

285 553 
888 812 

_ 
— 

4 602 649 
9 272 494 
5 276 661 

36 797 687 
H 11 850 314 

2 529 586 

Y I L 
31 . V . 1942 

T. L. 

403 034 
— 

408 034 
= = = = = = = = = 

556 966 
3 668 000 

262 860 
893 856 
— 
— 

4 599 278 
9 209 352 
5 224 375 

36 836 467 
10 457 700 
2 565 432 

781 035 

Mersin - Tarsus - Adana D.Y,» 
% 2 3/8 F. Ameri. Kre. » 

178 352 

(D. Hv. Y.) 
% 5,5 F. 1938 Tica. Kre. » 

Toplam 

III - Dalgalı iç borçlar 
Baz. Kofa. haiz borçlar. (P. T. T.) 

» » » » (D. Dz. Y.) 
» » » » (D. D. Y.) 
» » » » » Tekel 
» » » » » Ist.Üni. 

Toplam 

IV - Dalgalı dış borçlar 
Export Import B. Kre, (D. D. Y.) 

» » » (D. Hv.Y.) 
Ç. K. D. Borçları (D. D. Y.) 

79 201 354 76 798 442 75 996 563 75 233 678 

Toplam 



su (Katmı, İtttgt) 
L A R 

31 . V. 1943 31 . V . 1944 31 . V . 1945 
T. L. T. L. T. L. 

401 275 399 517 397 758 

401 275 399 517 397 758 

498 724 
3 458 400 

— 
240 167 
751 379 
— 

2 305 726 
3 907 087 
9 141 337 
4 949 340 

36 524 081 
9 765 031 
2 548 046 

729 303 

440 482 
3 248 800 

— 
217 474 
670 070 
__ 

2 692 364 
3 513 567 
9 068 134 
4 697 901 

36 268 382 
9 091 580 
2 534 742 

679 006 

382 240 
3 039 200 

72 547 
194 781 
767 944 
33 485 

274 833 
4 063 533 
8 989 325 
4 433 752 

36 001 176 
8 418 130 
2 520 772 

628 709 

166 462 154 572 142 682 

13 503 

74 985 083 73 277 074 69 976 612 

17 000 000 8 500 000 37 000 000 

31. XII. 1945 31. XII. 1946 31. XII. 1947 
T. L. T. L. T. L. 

396 000 363 000 330 000 
1 139 680 910 848 

396 000 1 502 680 1 240 848 

324 000 
2 934 400 

367 167 
172 088 
318 423 
169 417 

1 390 942 
1 693 083 
8 947 666 
4 156 235 

35 864 633 
8 081 405 
2 513 617 

603 561 

4 
2 

8 

8 
80 
16 
5 
1 

297 000 
786 656 
168 297 
149 395 
— 

753 008 
214 175 
— 
• — 

663 693 
153 270 
688 706 
628 849 
246 399 

270 000 
4 554 240 
3 115 669 

126 702 
— 

1 438 001 
11 803 110 

— 
— 

7 763 242 
79 481 444 
15 171 551 
5 593 306 
1 133 090 

142 682 294 649 267 863 
— — 3 123 829 

— — 2 152 938 
68 351 403 640 579 994 

67 747 670 129 447 737 136 574 979 

_ _ 7 400 000 
— 12 000 000 23 200 000 

265 099 5 068 706 13 558 017 
33 500 000 45 500 000 53 500 000 

— — 1 038 476 

17 000 000 8 500 000 37 000 000 33 765 099 62 568 706 98 606 498 
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Millî Eğitim Bakanlığı 

1. — Millî Eğitim Bakanlığı 1948 yılı Bütçesi 106 497 248 liradır. 1949 yılı teklif bütçesinde 1948 
yılı ödeneklerinden 12 188 828 lira indirilmiş ve buna mukabil 75 530 863 lira zam yapılmak sure

tiyle 1949 yıh bütçe toplamı 167 839 283 liraya baliğ olmuştur. 73 530 863 lira zamdan 65 642 803 li
rası aylık, ücret, ödenek ve benzeri özlük haklara, 210 060 lirası yolluk ve tedavi giderlerine, 
1 518 000 lirası daire hizmetlerine, 6 160 000 lirası da köy okul binaları yapımı ile diğer yardımlara 
kargılık gösterilmiştir. . 

2. — Bölümlere yapılan ilâvelerin gerekçesi aşağıda her bölüm ve maddede ayrıca gösterilmiştir. 

Bölüm : 558' - Madde : 1 — Memurlar aylığı 
1948 yılı 1949 yılı için 
ödeneği teklif 

olunan Fazlası 
Lira Lira Lira 

36 736 336 88 299 336 51 563 000 

Lira 

40 967 100 5166 sayılı Kanunla Umumi Muvazeneye geçen ilk ukul öğretmenlerinin yıllık aylık
ları için 

4 495 900 2919 sayılı Kanunla mecburi hizmete tâbi olup ta tâyin edilenlerle 4598 sayılı Kanuna 
göre 1948 yılında terfi edenlerin bir yıllık farklarını karşılamak içindir. (Bunun tu
tarı 6 480 536 liradır. I 984 636 lirası bütçede mevcut dduğuna göre bu miktarın ilâ
vesi gerekmektedir. 

3 400 000 5242 sayılı Kanunla ilkokul öğretmenlerinin almakta oldukları aylık derecelerinin yük
seltilmesi için U.5 milyon lirası bütçemizin 581 - 1, 2. 3 köy enstitüleri bölümünden 
karşılanmıştır. 

1 620 000 Orta öğretim : L cetvelinden »serbest bırakılacak öğretmen kadroları karşılığı için 
(L.) Cetvelinden serbest bırakılmadığı takdirde mecburi hizmete tâbi 600 öğretmenin 

2919 sayılı Kanuna göre tâyin etmek zarureti karşısında kalınacağından 600X225 — 
135 000 X 12 - 1 620 000 liranın 1949 yılı Bütçesine konulması gerekmiştir. 

1 080 000 Meslekî : L. Cetvelinden serbest bırakılacak öğretmen kadroları için (1) 

51 563 000 

(I) Aded Aylık 

56 35 
323 30 

17 2̂ > 

369 

Bölüm : 559 Madde : 1 — Köy öğretmenleri ücreti 
1948 1949 Fazlası 

8 442 275 12 119 275 3 677 000 
1949 yılı bütçesin*1 bağlı K. işaretli cetvelde gösterilen öğretmenlerin yıllık ücretleri karşılığı ola-
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rak 15i Q0§ lira »oksaniyle 3 677 000. lira eklenmişti*. 

8 500 X 100 = 850 000 X 12 = 10 200 000 
1 000 X 110 ~- 110 000 X 12 = 1 320 000 
2 500 X 100 = 250 000 X 3 - 750 000. 

12 270 000 

Madde : 2 — Hizmetliler ücreti 
1348 1.94!) Fazlası Noksanı 

6 156 291 5 554 081 13 419 615 629 
Çeşitli hizmetlere ait (D. cetvelindeki kadrolarda alelitlak c/c 10 tasarruf yapılması hakkındaki 

Bakanlar Kunt İn kararma dayanılarak bu miktar tasarruf sağlanmıştır. Ancak taşındığımız yeni bi
nada, asonsör ve kalorifer tesisatı mevcut olduğundan bunların işletilebilmesi için gerekli persone
lin eklenmesi zaruri görülmüştür. 

Madde : 3 — Eğitmenler ücreti 
1948 1949 Fazlası 

3 672 800 4 073 000 400 200 
3238 Sayılı Kanunun 5 nei maddesine göre kadroları Bakanlar Kurulu karariyle tesbit edilen eğit

menlerin 10, 15 ve 20 lira olan ücretleri 1948 yılı içinde 41, 50 ve 60 liraya çıkanlmış ve 5166 sayılı 
Kanunla 606 ncı bölümün 2 ve 5 nei maddelerindeki ödenekler düşürülerek yeniden açılan maddeyi 
aktarılmıştır. Eğitmenlerin sayısına ve halen almakta oldukları ücretlerine göre 1949 yılı için bu mad
deye 400 200 liranın eklenmesi zaruri görülmüştür. 

Bölüm : 560 - Geçici hizmetliler ücreti 
1948 1949 • Noksanı 

341 107 266 107 75 000 
Bakanlar Kurulunca alınan prensip kararma göre % 25 indirme yapılmak suretiyle bu bölüm 

ödeneği 75 000 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 

Bölüm : 561 - Madde : 1 — 4644 sayılı Kanun gereğince verilecek ek görev tazminatı : 
1948 1949 Fazlası 

2 841 451 2 945 121 103 670 
1948 de açılan ve 1949 da yeniden açılacak olan okulların müdür ve yardımcı*kadrolarının is

tilzam ettiği ücretlerin karşılığı olarak bu mikdarın eklenmesi teklif edilmiştir. 

Madde : 6 — 789 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi gereğince verilecek başöğretmen ücretleri 
1948 1949 Fazlası 

1 256 000 , 1 256 000 
5166 sayılı Kanunla Umumi Muvazeneye alınan ve bu kanunun 2 nei maddesine bağlı 2 sayılı 

cetvelde gösterilen kadroların olağanüstü zam da dâhil olmak üzere bir yıllık ücretleri karşılığıdır. 

Bölüm : 561/A - Yabancı uzman, öğretmen, hizmetliler ve tercümanlarının ücreti 
1948 1949 Fazlası 

671 133 671 133 
Bu ödenek 594 - 1 bölümden indirilmek suretiyle yeniden açılan bu bölüme eklenmiştir. 



_ 148 — 
Bölüm : 564 - Geçici tofiniUAt 

1948 1949 Fazlayı 

285 272 355 372 70 000 
5.16(5 sayılı Kanunla Umumi Muvazeneye alman ilkokul öğretmenlerinden Ankara'da çalışanların 

tazminatını karşılamak iyin bu ödenek teklif edilmiştir. 

Bölüm : 565 - Madde : 1, 2, 3, 4 — 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

1948 1949 Fazlası 

1 076 000 3 281 000 2 205 000 
5166 sayılı Kanunla Umumi Muvazeneye alman ilkokul Öğretmenlerinin çocuk ve yakacak zamla-

riyle doğum ve ölüm yardımları karşılığı olarak bu miktar teklif edilmiştir. 

Bölüm : 566 - 4644 ve 4805 sayılı kanunlar gereğince ödenecek emekli keseneği karşılığı 
1948 1949 Fazlası 

1 871 458 3 895 458 2 024 000 
5166 sayılı Kanunla umumi muvazeneye alman ilkokul öğretmenleri emekli keseneği karşılığı 

olarak konulmuştur. 

Bölüm : 567, 568, 569, 570 - 1 571, 573 - 3 
Bakanlar Kurulunca alman prensip kararma güre yönetim giderlerine ilişkin olan İm bölüm

lerden 70 000 lira indirilmiştir. 

Bölüm : 573 - Madde 1 — Sürekli görev yolluğu 
194fi 1949 Fazlası 

98 500 176 500 7S 000 
51(56 sayılı Kanunla Umumi Muvazeneye a I uman ilköğretim öğretmenlerinin yolluk ihtiyaçları 

için 58 000 ve 581 - 1 köy enstitüleri giderlerinden 20 000 lira indirilerek bu maddeye bu suretle 
78 000 lira eklenmiştir. 

Madde : 2 — Geçici görev yolluğu 
1948 1949 Fazlası 

101 100 151 100 50 000 
Bu maddede görülen 50 000 lira fazlanın 30 000 lirası 581 - 1 köy enstitüsü giderlerinden ve 

20 000 lirası da 58(5 ncı müzeler ve anıtlar genel giderleri bölümünden indirilmek suretiyle ek
lenmiştir. 

Madde : 4 — Yabancı uzmanlar yolluğu 
1948 1949 Fazlası 

34 060 34 060 
Bu ödenek 592 - 2 bölümden indirilmek suretiyle yeniden açılan bu maddeye eklenmiştir. 

Bölüm : 575 - 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yollukları 
1948 1949 Fazlası 

33 500 ><i 500 18 000 
Bu maddede görülen 48 000 lira fazlalık. 5166 sayılı Kanun icabj olarak konulmuştur. 
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Bölüm : 576 - Madde : 5 — 2133 sayılı Kanun gereğince Devlet kitapları döner sermayesine 

1948 1949 Noksanı 

185 000 100 000 85 000 
Bu madde <"xleııot>i 85 000 lira noksaniyle 100 000 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm : 577 - Madde : 1 - 4 — Yüksek okullar genel giderleri 
1948 1949 Noksanı 

2 096 000 1 820 000 276 000 
Tasarruf sağlanmak suretiyle bu bölümün maddelerinden 276 000 lira indirilmiştir. 

Bölüm: 581 - Madde: 1, 2, 3, 4, 5 — Köy enstitüleri 
1948 1949 Fzalası Noksanı 

13 771 750 10 321 052 — 3 450 698 
Tasarruf maksadiyle bu bölümün maddelerinden 3 450 698 lira indirilmiştir. 

Bölüm : 582 — Güzel Sanatlar Akademisi genel giderleri 
1948 . 1949 Fazlası 

9(1 663 136 663 40 000 

1. — Akademi binası yangınında yüksek mimarlık bölümünün bütün atelye ve dershaneleri, kü-
lüpane, seminerler, idare odaları, gravür ve fresk atelyeleri yüksek mimarlık, resim ve süsleme bö
lümlerinin arşivleri dört büyük resim a telvesi alet ve tesisleriyle, birlikte tamamen yanmış bulun
maktadır. 

2. — Yangından .'kurtarılan süsleme, Türk süsleme atelyeleriyle 2 büyük resim atölyesinin ve mo-
delâj atölyesini de ihtiva eden heykel a telvelerinin hepsi de harap, yarı kagir ve esaslı bir surette ta
mir edilmeye muhtaçtır. 

Birinci madde ile tesbit edilen ve yangında tamamen yanmış bulunan eşya,- alet ve tesislerin hiç. 
olmazsa en lüzumlularını tamir edebilmek üzere 20 000 liraya ve ikinci maddede zikredilen a telve
lerin esaslı bir şekilde tamiri ve yangına karşı korunabilmesi için de 20 000 liraya ihtiyaç vardır. Bu 
sebeple 40 000 lira zam edilmiştir. 

Bölüm : 586 — Müzeler ve anıtlar genel giderleri 
1948 1949 Fazlası 

513 900 993 900 480 000 
Kıymetli hazineleri ihtiva eden ve millî servet ve tarihimizin mühim bir parçasını teşkil eden 

Topkapı Sarayı Müzesinin bekası ancak kendisini tehdit eden tehlikelerin bertaraf edilmesiyle kabil 
olabilecektir. Klimatizasyon ile otomatik yangın i! bar ve itfa tesisleri yapılmadıkça, müze bu tehlike 
leıie her an karşı karşıya bırakılmış olacaktır. Kıymeti milyonlara varan bu millî servet ve tarihimizi. 
bizden sonraki nesillere sağlam bir şekilde devretmek başlıca vazifemiz olduğuna göre bunun zama
nın tahripkâr tesirlerinden kurtarılabilmesi için uzmanları tarafından verilen raporlara dayanılarak 
480 000 lira ek ödenek teklif edilmiştir. 

Bölüm : 587 - Madde : 14 — 5245 sayılı Kanun uyarınca yabancı memleketlere gönderilecek 
olağanüstü sanat istidatlı çocukların her çeşit giderleri 

1948 1949 Fazlası 

— 3,0 000 30 000 
5245 sayılı Kanun uyarınca yabancı memleketlere gönderilecek olağanüstü sanat istidatlı ço 
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cuktorın her çeşit gider karşılığı olarak, yeniden açıları bu maddeye 30 000 lira konulmuştur. 

Bölüm : 588 - Madde : 8 
11)48 1040 Fazlası 

36 765 26 765 10 000 
Tasarruf maksadiyle bu madde ödeneği 10 000 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 

»ölüm : 589 - Prevantoryum ve sanatoryum genel giderleri 
"1948 1949 Fazlası 

220 000 320 000 100 000 
Sanatoryum binasının eksik kanadı tamamlanmış ve prevantoryum kısınma da yeni bir nuvi-

yon yaptırılmış bulunmaktadır. Bu binalara 200 yatak eklenecektir. Bu bakımdan 200 hasta için 
yeniden alınması zaruri bulunan yatak, yemek ve mutfak eşyası için hasta başına asgari hesapla 
5 000 liradan 100 000 liraya ihtiyaç vardır. 

Bölüm : 591 — Milletlerarası kültür münasebetleri genel giderleri 
1948 1949 Noksanı 

156 400 100 000 56 400 
Tasarruf maksadiyle bu bölümden 56 400 lira indirilmiştir. 

Bölüm : 594 - Madde : 1 - 2 — Yabancı uzmanlar 
1948 1919 Xoksa.ii ı 

705 19!I — 705 193 
Bı* öflenek yeniden açılan 561 - A ve 573 4 bölümlere nakledilmiştir. 

Bölüm : 596 - Madde : 1 — Devletin üzerine aldığı giderler 
1948 1949 Noksanı 

9 İH 150 825 150 91 000 
'•^"••'rruj maksadiyle bu maddeden 91 000 lira indirilmiştir. 

Bölüm : 598 - Madde : 2 — Devletçe intifa edilen âmme tüzel kişiliklerine ait binaların onarma 
giderleri 

1948 1949 Fazlası 

494 043 1 200 443 706 400 
TalniK ortaöğretime bağlı okul binalarının onarımı için 1 741 580 liraya ihtiyaç vardır. Buna diğer 

dairelere bağlı okul ve kurumlar binalarının onarımı için de bir miktar eklemek icap ederse de bu 
miktar ödeneğin sağlanmasına imkân görülmediğinden en zaruri ihtiyaçların karşılanabilmesi için 
706 400 lira fazla teklif edilmiştir. 

Bölüm : 599 - 4489 sayılı Kanun gereğince staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin yol-
luklariyle başka her çeşit giderleri 
1948 1949 Fazlası 

19 499 69 499 50 000 

4489 sayılı Kanun gereğince bilgi, görgü ve ihtisaslarım artırmak üzere yabancı memleketlere • 
gönderilen öğretmen ve memurların Türkiye'de ellerine geçen aylıkla hem buradaki ailelerinin, 
hem de yabancı muhitlerde kendilerinin geçinmeleri mümkün olamadığından bu durumda bulunan
lara sözü geçen kanun hükümleri dairesinde almakta oldukları aylık ile yabancı memleketlerde 

http://Xoksa.ii


öğrenimde bulunan Öğrenciler için Bakanlar Kurulunca kabul edilen öğrenci Ödeneği arasındaki 
Harkın tazminat olarak verilmesi gerekmektedir. 

Bilgi, görgü ve ihtisaslarını artırmak üzere yabancı' memleketlere gönderilen öğretmenlerle 
memurlar iein Bakanlık 1948 yılı bütçesinin 599 ncu bölümüne konulan ödenek bugünkü ihtiyacı 
katiyen karşılıyamıyacak bir durumda olduğundan 4489 sayılı Kanun hükümleri gereği gibi yeri
ne getirilememektedir. 

Halen yabancı memleketlerde stajda bulunan öğretmen ve memur sayısı 26 dır. Bu sayının 
artırılabilmesi ancak 1949 yılı bütçesine bir miktar ödeneğin konulnıasiyle mümkündür. Bu gaye
nin tahakkuku için sözü geçen bölüme 1949 yılı bütçesiyle 50 000 liralık bir ödeneğin eklenmesi 
gerekmektedir. 

Bölüm : 600 - Milletlerarası kurumlara katılma payı 
3948 1949 Fazlası 

250 400 290 000 39 600 
Milletlerarası kurumuna katılma payı vermekle ahden ödevli bulunduğumuz Üneskoya bir yıl 

vereceğimiz pay bu kurumun Kasım ayında toplanan Genel Kurulunca kararlaştırılmakta olduğun
dan bütçe hazırlanırken kesin bir rakam tesbitine, imkân yoktur. Yalnız 1948 yılı katılma payı 
101 333 dolar olarak tesbit edilmiştir. Bunun Türk parası tutarı 286 286 l ira olduğuna göre bu bö
lümdeki ödeneğinde havale parası da dikkate alınarak 290 000 liraya çıkarılması zaruri görül
müştür. 

Bölüm : 601 - Kurslar genel giderleri 
. I!) İS 1941) Fazlası 

33 000 55 000 22 000 
Çeşitli maksa t la r la kurslar ın giderlerini karş ı lamak üzere bu bölüme 22 000 lira eklenmiştir . 

Bölüm : 562 - A — 3656 sayılı K a n u n gereğince Ödenecek yabancı dil pa r a mükâfa t ı 
1948 1949 Fazlası 

—' 50 000 50 000 
3656 sayılı Kanunun 5 tıci maddesine göre yabancı dil s ınavlar ına gİripte kazananlar ın ikrami

yelerini ödiyebilmek için yeniden açılan bu bölüme 50 000 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm : 606 - Madde : 2 - 5 — tilere yardım 
1948 .1949 Noksanı 

3 672 800 -— 3 672 800 
• fcu maddelerdeki ödenekler yeniden açılan 559-3 ncü maddeye nakledilmiştir. 

Madde : 3 — İlkokul yapıları için yapılacak para ve aynı yardımı için 
1948 1949 Fazlası 

4 000 000 10 000 000 6 000 000 

5210 sayılı Kanuna göre köy enstitüsü mezunu öğretmenlerin tâyin edilecekleri okulların bina-
lariyle öğretmen evleri ve köy sağlık memurlarının hizmet görecekleri bölge merkezlerinde yapı
lacak evler için dairesince 20 000 000 lira istenmiştir. 

1948 yılında: 
716 okul, 176 ev bitmiştir, ikmali inşaat halinde bulunan 10i l okul ve 261 ev de tamamlanmış

tır. 
114 okul, 364 bağımsız ev yeniden yapılmışı ir. 
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\îıı suretle 1048 bütçesiyle alman ve ek ödenek olarak ayrıca verilen ve her ikisinin topİanıı bu

lunan 10 000 000 lira ile 1834 öğretmen ve 212 sağlık memurunun yerleştirilmesi mümkün olmuş
tur. 

1949 yılımla ise: 
Hazır ve boş binalar kalmıyacağı gibi ikmali inşaat halinde bulunan binalar da daha çok mas

rafla bitirilecektir. Bu sebeple 1949 yılında 2500 öğretmen ve 197 köy sağlık memurunun yerleşti
rilebilmesi için asgari 15 000 000 liraya ihtiyaç varsa da bütçe durumu dolayısiyle ancak bu mik
tar' ödenek tahsisi mümkün olmuştur. 

Bölüm : 608 - Prevantoryum ve Sanatoryum pansiyonuna yardım 
1948 1949 Fazlası 

«0 000 90 000 30 000 
'Prevantoryum ve Sanatoryum binalarına yeni paviyonlar eklenmesi dolayısiyle Prevantoryum 

ve Sanatoryum pansiyonunda ücretle tedavi edilecek hasta sayısı 250 iken 120 fazlasiyle 
370 olacaktır. Hasta öğretmen ve öğrencilerden ortalama günde 150 kuruş alınmaktadır. Bunun 
% 88 i 132 kuruştur. Tedavide en basta gelen kuvvetli gıdayı sağlayabilmek için günlük tabe
lanın 250 kuruştan aşağı düşmemesi gerekiyor. Bu sebeple hiç olmazsa 30 000 liranın eklenmesi za
ruri görülmektedir. 

Bölüm : 612 - A — İl ve ilce merkezlerinde halk tarafından yaptırılan okul binaları için 
müteşebbis derneklere 

1948 1949 Fazlası 

__ .100 000 100 000* 
Bütün, ilçeleri en kısa zamanda ortaokula kavuşturmak için bina temini hususunda mahallî 

imkan ve kaynaklara baş vurulmaktadır. Birçok ilçelerde halk tarafından dernekler kurularak her-
biri 50 000 - 100 000 - 200 000 lira değerinde binalar yaptırılmakta ve bu suretle Devlete milyon
larca değerinde yeni binalar hediye edilmektedir. Bu binaları yaptıran teşekkül ve dernekler kıt
lık, sel. deprem gibi âfetler dolayısiyle hazan evvelce taahhüt edilen paraları toplayamamakta ve 
bu suretle iş yaptırdıkları ve malzeme satınaldıkları kimselere borçlu duruma düşmektedirler. 
Ufak bir yardımla bunların borçlarını ödemek ve binaya tesahup etmek suretiyle bu gibi yer
lerde hemen bir ortaokul açmak imkânı elde edilebilmek için yeniden açılan bu bölüme 100 000 
liranın konulması teklif edilmiştir. 

tfermaye, kredi ve tesisler 

Bölüm : 1 - Madde : 1 - 2 — 4304 sayılı Kanun gereğince yapılacak hizmetler 
1948 1949 Noksanı 

7 936 400 5 000 000 2 936 400 
4304 sayılı Kanunla verilen yetkinin tamamlanması dolayısiyle bu maddeler ödeneği 2 936 400 

noksaniyle 5 000 000 lira olarak teklif edilmiştir. 



-- 153 — 
Bayındırlık Bakanlığı 

1949 yılı Bayındırlık bütçesi 126 471 805 liira olarak tahmin edilmiştir. 

1948 yılı Bütçesi 97 436 997 lira olduğuna göre bu yılki fazlalık 29 034 808 liradır. 1948 yılı bütçe
sinin kabulünden sonra muhtelil' hizmetlere ait bölümlerden 10 538 667 lira düşülmüş ve 11 049 000 
lira eklenmiş bu miktardan şose ve köprüler yapma karşılık ve giderleri için verilen 900 000 liralık 
ödenek nazarı dikkate alındığında 20 küsur milyon liralık bir fazlalık bulunmaktadır. Bayındırlık 
manzumesine, giren hizmetlere tahsis edilen ödenekler bakımından denıiryollar ve limanlar için 3 040-
000, şose ve köprüler için 29 500 000, Su işleri için 4 800 000 ve bazı yardımlar için de 1 800 000 lira
lık ki ceman 40 040 000 liralık fazlalığa göre Ba-kanlığın esas nat'i çalışma sahasına dâhil bulunan 
denıiryollar ve limanlar, şose ve köprüler, su işlerine harcanmak üzere 38 240 000 liralık bir miktar 
sağlamış oluyor. Buna mukabil fevkalâde hallerin yarattığı zorluklar karşısında geçen yıla nazaran 
bazı bölümlerde indirme yapılmış, bilhassa yapı işleri için geçen yıla nazaran 9 214 003 lira noksaniy-
le 8 490 623 liralık ödenek konul, ahi İmiştir. Bu ödenekle geçen yıl başlanan işler tamamlanacak ve 
yapılmaları zaruri bir kısım yeni isler yapılabilecektir. 

Teklif bütçesinin bölüm ve madde sırasiyle aşağıda izahı yapılmıştır. 

Bakan ödeneği: 
Gecen yılın aynıdır 

Memurlar aylığı: 
Fiilî kadroya ve 4598 sayılı Kanun hükümlerine göre üst derece alanlara göre 258 küsur bin li

ralık ödeneğe daha ihtiyaç var ise de ek görev alanlardan yapılacak tasarruf göz önünde bulundurula
rak geçen yıl bütçesine konulan miktarla idare edileceği düşünülmüştür. 

Açık aylığa: 
Bakanlık emrine alınanların adedine göre hesap edilerek 10 000 lira fazlasiyle 12 100 lira olarak 

konulmuştu]'. 

Hizmetliler ücreti: 
% 10 tasarruf nazarı dikkate alınarak 29 400 lira noksaniyle 264 360 lira hesap edilmiş, demiryol

ları inşaatında kullanılan Seyhan Tarak Gemisi ve Gayret lîomorkörü için (E) cetveline ithal edilen 
ve buna benzer daimî mahiyette bulunan Denizyolları inşaatına ait 127 680 liralık kadrodan bu tertibe 
naklonulmak suretiyle 392 040 liralık ödenek konulmuştur. 

Geçici hizmetliler ücreti: 
Denıiryollar ve limanlar inşaatının bütçe ile teklif edilen imkân nispetinde genişi iyen iş sahaların

da lüzumu aşikâr bulunan personel ihtiyacı ile yapılmakta bulunan Büyük Millet Meclisi inşaatında 
gündelikle istihdam edilip kadroya alınmaları Sayıştaydan istenilen bekçilerin ücretiyle 5249 sayılı 
Kanunla şose ve köprüler için kabul edilen beş aylık ihtiyaç karşılığı 300 000 liralık ödenğin yıllık 
tutarı 720 000 lira olup bu esasa göre hazırlanan kadro karşılığı ve bu yıl geçen yıla nazaran 9 faz-
lasiylen 12 yerde açılacak Yapı Kalfa Kursu personel ihtiyacı nazarı dikkate alınmak suretiyle geçen 
yılda 512 554 lira fazlasiyle 2 270 360 lira olarak teklif edilmiştir. 

Yabancı uzmanlar ücreti: 
Teshil olunan kadro-ve ihtiyaca göre 30 000 lira noksaniyle 220 000 lira konulmuştur. 

Temsil ödeneği: 
Müsteşarın temsil ödeneğidir: 

Geçici tazminat: 
İhtiyaca göre geçen yılın aynı konulmuştur. 
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4178 ve 4598 sayılı Kanunlarla yapılacak zamlar ve yardımlar: 
Gocuk zaımm, Yakacak zarfımı, Doğum ve Ölüm yardımı »ecen yılın aynıdır. 

4644 ve 4805 sayılı Kanunlar gereğince ödenecek emekli keseneği karşılığı: 
Memurlarla hizmetlilerin ödeneğine göre hesap edilerek (i o S 4 lira t'azla.siyle 304 128 lira, olarak 
konulmuştur. 

Özel idareler bütçelerini inceliyeceklere verilecek ücretler: 
(îeçen yılın aynıdır. 

Yönetim giderleri (Merkez ve tiler): 
l>u tertipte r'r 20 indirilmiştir. 

Posta ve Telgraf ücretleri: 

Telefon ve başka haberleşme giderleri: 

Kira karşılığı: 

Bakanlık otomobili giderleri: 
Geçen yılın aynıdır. 
Yolluklar: 

Sürekli görev yolluğu: 
ihtiyaca göre geçen yıl olduğu gibi :>0 000 lira konmuştur. 

Geçici görev yolluğu: 
Gecen yıldan 5 000 lira noks-aniyle 20 000 lira konmuştur. 

Müfettişler yolluğu: 
Gecen yıldan fi 000 lira noksaniyle 24 000 lira konmuştur. % 

Yabancı memleketler yolluğu: 
Yol, su ve Liman inşaatı halikında gerekli tetkik ve incelemelerde bulunmak üzere muhtelif mem

leketlere ve bilhssa Amerika'ya gönderilecek 8 memurun yolluk ve yevmiyelerini karşılamak üzere çe
çen yıl bütçesine nazaran 4,1 500 lira fazlasiyle 50 000 lira ("»denek teklif edilmiştir. 

Yabancı uzman yolluk ve başka giderleri: 
Geçen yıla nazaran 10 000 lira noksaniyle 10 000 lira konulmuştur. 

Giyecekler: 
Geçen yıldan 2 000 lira noksaniyle 11 200 lira konulmuştur. 

4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yollukları: 
Geçen yıl olduğu gibi 15 000 lira konulmuştur. 

Gençlik Parkı gazino binası inşaatının tamamlanması gideri: 
Gecen yıl bütçesine konulan 255 000 lira ile binanın tamamlanmasına çalışılmaktadır. Sıhhî 

tesisatın tamamlanması için 62 000 liraya ihtiyaç olduğu anlaşılmıştır. 

Mühendis Kursuna gönderilenlerin yolluk ve giderleri: 
Mühendis; Kursuna iştirak edecek olan Fen Memurlarının HHî) yılma isabet eden gündelik 

ve yollukları hesap edilerek konmuştur. 

4585 sayılı Kanun gereğince açılacak Yapı Kalfa Kursu her türlü giderleri: 
İVıı yıl. 12 yerde kurs açılması düşünülmüş biner lira, hesabiyle geçen seneye nazaran 4 000 lira 

fazlasiyle 12 000 lira konulmuştur. 

Temsil giderleri: 
Geçen yıl bütçesine konulan 1 000 lira ile idare mümkün olamamıştır, Amerikan uzmanlariyle 
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işbirliği esası üzerine çalışıldığına göre gerek merkez ve gerek taşrada bu heyetler için imkân nis
petinde bir ödenek ayrılması zaruri görülmekte olduğundan bu maksatla geçen yıla nazaran 
11 000 lira fazlasiyle 15 000 lira konulmuştur. 

Fen aletleri ve gereçleri karşılıkları: 
Makine, alât Âe edevatın ilgili olduğu tertiplerden alınabileceği bütçe formülünde yazılıdır. 

Alâtı hendesiyeyc ait bu tertibin bütçe formülünde ait olduğu tertiplere ilâvesi suretiyle bu bölü
mün kaldırılması uygun görülmüştür. 

Yayın işleri: 

Satınalma ve abone karşılıkları: 
Geçen yılın aynıdır. 

Başka her çeşit giderleri: 
Geçen yılın aynıdır. 

Milletlerarası kurum ve derneklere katılma payı: 
Hindistandaki Milletlerarası Kanal Komisyonuna, Paris'te Grand Baraj Komisyonuna beşer yüz 

liradan 1 000 lira ve Paris'te Beynelmilel Yollar Kongresine katılma payı olarak verilecek miktar 
hesaplanarak 3 100 lira konmuştur. 

4489 sayılı Kanuna göre staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin yolluklariyle başka 
her çeşit giderleri: 

1949 yılında yabancı memleketlere staj için gönderilmesi düşünülen 10 ilâ 13 stajyer için 
85 000 lira konulmuştur. 

Borçlar: 

Geçen ve eski yıllar borçları: 
Geçen yılın aynıdır. Hizmetlerin verilen mezuniyet emirleri dâhilinde yapılarak ertesi yıla 

borç devrine imkân bırakılmaması tahakkuk idarelerine bir defa daha tebliğ olunmuştur. 

Yardımlar : 

Halkın yapacağı su işlerine: 
Bu konuda ihtiyaç çok fazla artmış bulunduğundan yurt için büyük faydalar sağlıyacak olan bu 

bölüme geçen yıla nazaran 100 000 lira fazlasiyle 300 000 lira ödenek konulmuştur. 

Yer sarsıntısı ve sair âfetlerden zarar gören bölgelere yardım : 

Yer sarsıntısından evvel ve sonra alınacak tedbirler hakkındaki 4623 sayılı kanun gereğince 
yapılacak işlemler karşılığı : 

Geçen yıl olduğu gibi bu maddeye 425 000 liralık ödenek konulmuştur. İşbu ödenekle muhtelit 
yer sarsıntısı bölgelerinde tesis edilmiş ve edilecek depolar ve bu depolara konulacak yardım malze
mesi, yer sarsıntısından hasar görmüş yurttaşlara yapılacak yardımlar, bu bölgelerdeki bazı kasaba
ların harita ve plânlarının yaptırılması bu bölgelerde değiştirilecek yerlerin kamulaştırma ve diğer 
giderleriyle tehlikeli bölgelerde alınacak fennî tedbirler giderleri karşılanacaktır. 

Yer sarsıntısı bölgelerinde harap olan binaların yapımı için Özel îdare ve belediyelere yardım: 
Bu yıl için 500 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. Bu ödenekler evvelki yıllarda başlanmış olan 

mahallî idarelere ait resmî binaların ve okulların tamamlanması, hasara uğrıyan ilkokul ve diğer 
hizmetlerin yapılması sağlanacaktır. 

Diğer âfetlerden zarar gören bölgeler : 
Geçen yılın aynı ödenek konulabilmiştir. 

5243 sayılı kanun gereğince Erzincan da yaptırılacak meskenler ve her türlü giderleri : 
Bu madde 1949 yılı bütçesiyle teklif edilmektedir. Erzincan felâketzedelerine yaptırılacak evler 
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için 5243 sayılı kanun yıllık ödeme miktarı 2 000 000 lirayı geçmemek üzere 6 000 000 liralık yetki 
vermektedir. Buna müsteniden karşılığı tütünle ödemek üzere Avusturya'dan 854 lo.jrnanlık hazır 
ev malzemesi taahhüdüne girişilmiştir. Bu malzemeye mukabil verilecek tütün »bedeli 2 100 000 lira 
tahmin edilmekte olup 3 yıl vadeli bonolarla ödeneceği anlaşılmıştır. İşbu 2 000 000 liralık ödenek 
bonoların karşılanması, evlerin cam, kiremit ve sıva gibi memleket dâhilinde yapılacak bu inşaatla 
ilgili diğer hizmetlere sarfedilecektir. 

Sermaye, kredi ve tenisler 

Demiryollar ve Limanlar : 

istikşaf, Etüd, Aplikasyon ve proje ihzarı ve kamulaştırma giderleri : 
İhtiyaca göre 50 000 lira noksaniyle 275 000 lira konmuştur. 

Keşif, denet, yönetim ve kabul işleriyle bu işler için gönderileceklerin yollukları: 
Aşağıda yolluklar tertibine alınmıştır. 

Kasa tazminatı, tedavi teçhiz ve tekfin giderleri ve ray ferşiyatı kilometre ikramiyesi : 
Ray ferşiyatı kilometre ikramiyesi için ayrı bir kanun teklif edilecektir. Talimatı gereğince veril

mekte olan kasa tazminatı ve saire için 15 000 liralık ödenek konulmuştur. 
Bu tertibin karşılığı ait olduğu hizmetle ilgili bütçe formülünde mevcut olduğu cihetle tatbi

katta hâsıl olan ikiliğin önlenmesi maksadiyle bunların birleştirilmesi uygun görülmüş ve bu 
tertip kaldırılmıştır. 

3262, 3813, 4643 ve 5057 sayılı kanunlarla yapılacak Diyarbakır - Cizre, Elâzığ - Van hudut 
hatlariyle Bitlis şube hattı yapma karşılık ve giderleri : 

Elâzığ - Van hattı Genç istasyonuna varmış ve işletmeye açılmıştır. Evvelce eksiltmeye çıkarı
larak ihalesi yapılan ve Genç'den ileri Muş'a uznacak demiryolunun ilk kısmı olan 7 nei kısım 
mütaahhidi işini yapamıyacak duruma girmesi dolayısiyle sözleşmesi fesholunmuş ve yeniden ek
siltmeye çıkarılmıştır. Bundan başka hattın Muş'a varmasını sağlamak maksadiyle bu sene 
içinde 7 - 14 ncü kısma kadar 8 kısım birden ihale 'olunmuş ve işe başlanmıştır. Gen.ç - Muş arası 
ray ferşiyatı ile birlikte takriben 60 000 000 liraya baliğ olacaktır. Verilen ödenek ile bu işin 5 - 6 se
nede ikmali mümkün olacaktır. 

4643 sayılı Kanun gereğince yapılmakta bulunan Erzurum hattı uzatma karşılık ve giderleri: 
Hâlen Horasan'a kadar 3 kısım olarak inşaatı faaliyet halinde bulunan'bu hat 1949 yılı nihaye

tinde Horasan'a kadar (Binalar hariç) geçit vermiş bulunacaktır. Kldeki yol malzemesi ancak Er-
zurumdan ileri 20 nei kilometredeki Uzunahmetler İstasyonuna ulaştırabilecek miktardır. Vzuuah-
met'lc - llasaııkale arasındaki ihtiyaca yetecek ka-dar ray mevcut olmakla beraber travers, küçük 
malzeme -ve bunlara müteferri sair malzeme mevcut değildir. 1949 yılında verilen 3 844 588 lira 
ödenekler bir miktar küçük malzeme ve travers satmalmarak ancak Hasankale'ye kadar ray ferşi-
yatınm yapılabileceği umulmaktadır.. 

4643 sayılı Kanun gereğince Gaziantep - Ma-aş şube hatları yapma karşılık ve giderleri' : 
1946 yılında inşalarına başlanan Narlı - Gazi nteb hatlarından Maraş hattı ikmal olunmuş 

Pos Maraş istasyonuna gelmiştir.. Narlı - Gaziantep hattına gelince 3 kısım olarak ihale olun
muş ise de mütaahhitlerin taahhütlerini yapamıyacak duruma girmelerinden bu kısımların sözleş
meleri feshedilmiştir. Fek yakında mütaahhitler nam ve hesabına yeniden eksiltmeye çıkarıla
cak olan bu kısımların inşalarına hız verilmesi ve kaybedilen zamanın telâfi edilmesi maksadiyle 
gecen yi yi a nazaran 600 000 lira fazlasiyle 3 100 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

2214 ve 5223 sayılı kanunlar gereğince yapılacak Ereğli Limanı giderleri: 
İnşaata hızla devam edilmektedir. Sözleşme müddeti göz önünde bulundurularak ihtiyaca gö

re ve geçen yıla nazaran 300 000 lira fazlasiyle 3 337 000 lira ödenek konulmuştur. 
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4643 ve 5222 sayılı kanunlara göre yapılacak Trabzon Limanı yapma karşılık ve giderleri: 
Yeniden bir tarak gemisiyle iki çamur dubası mubayaası zaruri ise de ancak 1948 yılında veri

lip 1949 yılında vâdesi gelecek bonoların ödenmesi ve inşaata devam olunması sağlanabileceğinden 
bu mubayaaların yapılması mümkün olamıyacaktır. Bu sebeple 4 500 000 liralık ödenek konulmuş
tur. 

4870 ve 5241 sayılı kanunlar gereğince Amasra İnebolu limanlarının yapma ve her türlü gider
leri: 

Sözleşmesi tasfiye edilen İstanbul ve Amasra Limanlarının inşaatı yeniden eksiltmeye çıkarıl
mak üzeredir. Bu işe bu yıl yeniden başlanılarak 1949 yılında inşaata hızla devam olunacaktır. 

Yapı işletme gereçleri karşılıklariyle bu işlere ilişkin her türlü giderleri: 
Antalya Limanı mendireğinin onarma ve uzatma ve rıhtım yapma giderleri : 
Ufak tefek noksanların tamamlanması için geçen yıla nazaran 9 000 lira noksaniyle 1 000 liralık 

ödenek konmuştur. 

Küçük iskele ve mendireklerin yapma, onarma ve ıslahı, ikmal ve kamulaştırma her türlü gi 
derleri : 

300 000 liralık ödenekle evvelce başlanmış olup taınalanmıyan ve bugün uzatılmasında kati bir 
zaruret bulunan Şarköy iskelesinin inşaatına harcanacaktır. Denıiryollar ve limanlar inşaatına 
dâhil hizmetler için bu yıl bütçesiyle teklif edile:ı 26 372 588 liralık ödenekten 1949 vadeli verilmiş 
olan 14 000 000 liralık abonalarm mahsubu yapılacaktır. 

Yapı ve imar işleri : 
Bu yıl bu tertibe, başlanmış işlerin tamamlanması ve zaruri bazı inşaat için ödenek ayrılabil

miştir. Bütçeye konulan ödenekler ne gibi işler yapılacağını gösterir cetvel ilişiktir. 

Keşif, denet, yönetim ve kabul işleriyle bu isler için gönderileceklerin yollukları: 
Bu işlere memur 'edilenlerin yollukları hangi Bakanlığın işine gMiliyorsa o tertipten verilmekte 

idi. Bir teknik memurun üç dört Bakanlığın işine memur edildiğine göre bunun hesabının yapılma 
sında birçok müşkülâta uğradığı görüldüğünden 1949 yılından itibaren'bunların yolluıklarınm aşağıda 
yolluklar için ayrılan bölümden verilmesi uygun görülmüştür. 

5011 sayılı Kanun gereğince Büyük Millet Meclisi binası ve eklentileri yapı, tesis ve kamulaştır
ma her türlü giderleri: 

Geçen yıl olduğu gibi 4 850 000 liralık ödenek konulmuştur. 

4626 sayılı Kanun gereğince yapılacak memur meskenleri (2 600 000 lirası Doğu bölgeleri için): 
Geçen yıl olduğu gibi 3 600 000 lira teklif edilmiştir. 2 400 000 lirası 286 memur evine ait nok

sanların tamamlanmasına ve 200 000 lirası da kamulaştırma ve müteferrik giderle borçlar içindir. 
Geri kalanı ile de Saraçoğlu mahallesinde yapılan evlerin bir kısım borcunun itfası veya yeniden me
mur evi yapılması düşünülmektedir. 

4879 sayılı Kanun gereğince Ankara Tıp Fakültesi yapımı ve her türlü giderleri: 
Tıp Fakültesi mütaahhitleri taahhütlerini yerine getiremedikleri için sözleşmeleri bozulmuş mü-

taaıhhit nam ve hesabına eksiltmeye çıkarılmış ise de talip çıkmamıştır. Proje mimarının tahakkuk ede
cek istihkakı için 500 000 liralık ödenek konulmuştur. 

4677 sayılı Kanun gereğince Atatürk anıtı yapma ve her türlü giderleri : 
Bu kanunla alman yetki 1949 yılında sona ermektedir. İnşaatın tamamlanması için ayrıca yetki 

alınmasına tevessül olunmak üzeredir. Bütçeye geçten yıl olduğu gibi 2 472 138 liralık ödenek konul
muştur. 

Yer sarsıntısı bölgelerinde resmî binalar yapma ve her türlü giderleri : • 
Geçen yıldan 700 000 noksaniyle 700 000 lira teklif edilmiştir. Bunun 900 000 lirası yaptırılmış 

olan Adana Adalet 'binası için Emlâk ve Kredi Bankasına verilecek, borçtan geri kalan 300 000 lirasiy-
le de yaptırılmakta, olan muhtelif binaların tamamlanması 'teinin cdilecektu-. 



— 158 — 
Yollar ve köprüler istikşaf, etüt, aplikasyon : 
Kamulaştırma bedelinin hizmetin ilgili olduğu tertibe alınması ve bütçe formülünün buna 

göre uygulanması faydalı görülmüştür, iki tertibe 5249 saydı Kanunla 1948 yılında 250 000 liralık 
ek ödenek verilmiştir. İstikşaf ve etüd işlerine doğrudan doğruya idare tarafından yapılması 
Amerikalı uzmanlarca lüzumlu ve zaruri görülerde Bakanlar Kurulunca tasdik edilen i! er yıllık 
üç devreye ait yol programının tatbiki için 12 etüd ve istikşaf postası şekline lüzum hâsıl olmuş 
ve bu ihtiyacın (İ00 000 lira ile karşılanabileceği anlaşılmıştır. 

Şose ve köprüler yapma karşılık ve giderleriyle her türlü makine, aletler gereçler karşılık ve 
giderleri: 

Bu tertibe 5249 sayılı Kanunla 5 800 000 liralık ek ödenek verilmiştir. Hakanlar Kurulunca 
onanmış !"> er yıllık üç devreye ait program gereğince : 

7 600 000 1949 yılı içinde yaptırılacak yeni yol ve köprüler 
9 000 000 Amerikan yardımından sağlanan makinelerle inşasına başlanan İskenderun - Krzurum 

yolu 
.'! 000 000 Vilayetlere yardım suretiyle yaptırılacak yollar 
8 000 000 Amerikan yardımiyle atelye tesisleri temin edilmiş olan :i bölgenin yol işlerinin maki-

neleştirilnıesi karşılığı 
2 (170 136 Diğer üç bölgede yeniden yapılacak atelye tesisleri için 
1 600 000 Ahşap köprüler için 
3 229 864 Geçen yıldan bu yıla geçici taahhüt 

35 100 000 Toplam . 
9 .'500 000 Geçen yıl bütçesine konu la ı 
5 800 000 Alman ek ödenek 

15 100 000 
10 000 000 fazlası 

25 100 000 Hütee ile teklif edilen 
35 600 000 Bu yıl için ihtiyaç 
25 100 000 Bütçe ile teklif olunan 

10 500 000 Yeni Yol Vergisi Kanunu ile sağlanacak gelirden yılı içinde 'karşılanması umulan 

Sürekli onarmalar: 
Bu tertibe 5249 sayılı Kanunla 2 500 000 liralık ek ödenek verilmiştir. 1948 yılında bakıma 

alınmış olan, yolların uzunluğu 12,542 kilometreden ibaret olup 1949 yılı içinde 195 kilometre ilâ
vesiyle bakıma alınacak yolların umumi tulü 12,737 kilometreye4 varacaktır. Yollarımızın iyi bir 
halde bulundurulabilmesi için uzmanlarca gösterilecek esaslar dairesinde bakım teşkilâtının kurul
ması ve bakım makinelerinin çalıştırılması için : 

19 000 000 Liraya ihtiyaç olup 

5 450 000 Geçen yıl bütçesine konulan 
2 500 000 Sonradan alınan ek ödeneği 

7 950 000 
11 050 000 Kazlasiyle. bütçeye konulan 

19 000 000 
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Keşif, denet, yönetim ve kabul işleri için gönderileceklerin yollukları: 
Bu tertibe 5249 sayılı Kanunla 150 000 lira ek ödenek verilmiştir. Artan iş hacminin ve mütehas-

sıslarca yollar üzerinde yapılmasına lüzum görülen teknik ve ekonomik etüdlerin istilzam ettiği 
teşkilâtın yollukları için de iş hacmi ile mütenasip olarak 150 000 lira ek ödenek de nazarı dikkate 
alınarak geçen yıl bütçesine göre 150 000 lira fazlasiyle 500 000 lira teklif edilmiştir. Buna ait 
ödenek aşağıda yolluklar için açılan tertibe getirilmiştir. 

Taşıt gidereri: 
Bakanlık dairelerinden bir ikisinin taşıt giderlerinden maliyet unsurları içerisinde mütalâa 

edilebilmesi için hizmetin ilişkin olduğu tertibedâhil edilmiş iken iki dairenin taşıt giderlerinin 
ayrıldığı görülmüş ve maliyet meyamnda tetkiki temin olunmak üzere taşıt giderleri hizmetin 
ilişkin olduğu tertibe alınmış ve bütçe formülü bu esasa göre uygulanmıştır. . 

Doğu bölgeleriyle sınır illerinde yaptırılacak yollar ve imar işleri her türlü gideri: 
Yol programı içinde nazarı dikkate alınmış ve bunun için öd,enek ayrılmıştır. 

Su işleri istikşaf, etüd, aplikasyon: 
Geçen yıl olduğu gibi ihtiyaca göre 10 000 liralık ödenek konulmuştur. 

İşletme giderleri: 
Bütçeye konulan ödenek Ankara Ovasının sulanmasını sağlıyan regülatör ve kanalların ona-

. rılması giderine yetmemiş vie 25 000 liralık bir aktarma yapılmak zarureti hâsıl olmuştur. Bunun 
için bu yıl bütçesine geçen yıl bütçesine nazaran22 113 lira fazlasiyle 50 000 lira ve taşıt giderleri 
de formülde bu tertibe alındığından bunun için de 200 000 lira ki, ceman 250 000 liralık ödenek teklif 
olunmuştur. 

Keşif, denet, yönetim ve kabul işleri için gönderileceklerin yollukları: 
Bu yılda kâfi gelmjemiş 30 000 liralık bir aktarma yapılmıştır. İhtiyacın karşılanmadı için 

geçen yıl bütçesine göre 50 000 lira fazlasiyle 200 000 lira .konulmuştur. Bu ödenek aşağıda yol
luklar için ayrılan bölüme naklolunmuştur. 

Meriç su işleri: 
Geçen yıl bütçesine konulan 90 407 lira sarf edilmiştir. Yunanlılarla müştereken tesbit olunan 

esaslar dairesinde Meric'in, harita alma işi ile Meric'in kendi sahillerimizde yapacağımız tahki
mat işlerine harcanmak üzene 9 533 lira fazlasiylelOO 000 liralık ödenek konulmuştur. 

4373 sayılı Kanun gereğince teskin sulara ve su baskınlarına karşı yapılacak korunma gider
leri: 

Geçen yıl bütçesine konulan 20 000 liralık ödenek yıl başında harcanmıştır. Bu ödeneğe ani 
bir hal karşısında kalındığında acele tertibat alınmak maksadiyle 24 000 lira ilâve edilerek 50 000 
liralık ödenek konulmuştur. 

Taşıt giderleri: 
Taallûk ettiği ilişkin tertibe alınmıştır. 

» 
Şamran kanalı yapma ve onarma giderleriyle Van hududu dâhilinde bulunan bataklık ve sula

rın ıslahı giderleri: 
Yapılacak işlerin tamamlanması için geçen yıla nazaran 100 000 lira noksaniyle 50 000 lira 

konulmuştur. 
3132, 4100, 4849 ve 4959 sayılı kanunlar gereğince yapılacak su işleri giderleri: 

4049 sayılı Kanunla verilmiş bulunan bonolara 8 000 000 ve yeniden yapılacak su işleri için 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere yetki veren 5259 sayılı Kanuna istinaden Maliye Bakanlığı 
ile yapılan şifahi anlaşmaya göre 1949 daki bir miktar daha bono çıkarılması kararlaştırılmış ol
duğundan bu bonoları karşılamak ve yapılacak emanet işleri, kamulaştırma, işletme bakım ve 
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müteferrik giderlere karşılık tutulmak üzere 1949 yılı Bütçesine 4 914 354 lira fazlasiyle 16 614 354 
liralık ödenek konulmuştur. 

Küçük su işleri her türlü giderleri: 
Bu kanunun ehemmiyet ve sağlıyacağı büyük faydalar ve yurtta işbu konular 'etrafında göra

im çok zaruri ihtiyaçlar karşılanmak üzere ge çeu yıl olduğu gibi 1 500 000 liralık ödenek ay
rılabilmiştir. 

4999 sayılı Kanun gereğince Ankara lâğımlarının yapma giderleri: 
1949 yılında yapılacak lâğım inşaatı ve bozulan yolların onarımı için gecen yıl olduğu gibi 

1 500 000 liralık ödenek teklif olunmuştur. 

Yolluklar: 
Keşif, denet, idare ve kabul işleri için bütçedıekendi tertiplerine konulan yolluklar bu yıl ay

rılmış ve ihtiyaca göre geçen yıllarda yapılan ödemeler göz önünde bulundurularak Denizyollar 
ve liinıanlan için 60 000 lira Yapı ve îmar İşleri için 250 000 lira, şose ve köprüler için 500 000 lira 
su işleri için de 200 000 liralık ödenek konulmuştur. 

Ekonomi Bakanlığı 

Ekonami Bakanlığının 1949 yılı bütçesi 1948 yılı bütçesine nazaran 2'368 807 lira fazlasiyle 
11 340 547 lira olarak teklif edilmiştir. ' 

Bütçenin 2 340 547 lirası bakanlığa, - bu miktar 1948 yılı bütçesindeki 2 571 740 liradan 231193 
lira noksandır. - 5 nci Yardımlar tertibindeki kurumlara yardım bölümünün 1 nci maddesin
deki 8 400 000 lirası Maden Tetkik ve Anıma Enstitüsüne, - 1948 bütçesiyle kabul olunan 5 800 000 
liradan 2 600 000 lira fazladır. - 600 000 lirası da Elektrik İşleri Efüd İdaresine, - geçen yılın ay
nıdır. - aittir. 

Bu artış ve eksilişlerin sebepleri aşağıda arzolunmuştur. 

B. M. 

656 Bakan ödeneği : 
('{ecen yılın aynıdır. 

657 1 Aylıklar : 
Memurlar aylığı 
4842 sayılı Kuruluş Kanununa bağlı cetvel gereğince mevcut 425 memur kadrosunun bir 
yıllık tutarı 1 877 400 liradır. Bu kadrolardan Hükümetin tasarruf tedbirleri kararı gere
ğince 1948 yılı bütçesiyle 122 ve bu kerre de daha 13 ilâve edilmek suretiyle 135 memur 
kadrosu (L) cetveline alınarak yıllık tutarı bulunan 538 800 lira ödenek çıkarılmıştır. 
Böylece 1 338 600 lira olarak tesbit edilen memurlar aylığına 4598 sayılı Kanuna göre 
üst dereceye terfi etmiş ve edeceklerin karşılığı olarak 75 630 lira eklenmek suretiyle 
1 414 230 lira ödenek konulmuştur. 

2 Açık aylığı : 
(îeçeıı yılın aynıdır. 
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658 Hizmetliler ücreti : 
Bakanlar Kurulunun 28 . VI . 1948 tarihli kararının 4 ncü maddesi gereğince (D) cet
velinde yapılması gereken % 10 tasarrufu karşılamak, üzere cetvelden çıkarılan 15 hiz
metli kadrosunun bir yıllık ücret tutarı 27 300 lira tenzil edilerek bütçeye bağlı (D) 
cetvelindeki hizmetlilerin 12 aylık ücretleri karşılığı olarak 245 820 lira konulmuştur. 

650 Geçici hizmetliler ücreti : 
Bakanlar Kurulunca tasarruf tedbirleri hakkında alman karar gereğince tertibi muha
faza için yalnız (1) lira konulmak suretiyle 8 999 lira indirilmiştir. 

Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanları ücretleri: 
Memleketin iktisadi ve sanayi konularında bilgilerinden istifade edilmek üzere getiril
mesi düşünülen yabancı uzman karşılığı geçen yıl bütçesindeki 155 000 liradan 35 000 
lira noksanı ile 120 000t lira teklif olunmuş ve 1948 yılı bütçesinin 679 ncu mölümün 1 
nci maddesine dâhil oları bu ödenek bu bölümü teşkil etmek üzere İm tertibe alınmıştır. 

660 Temsil ödeneği : 
Geçen yılın aynıdır. 

661 Geçici tazminat : 
Fiilî kadroların - (L) cetveline alınanlar hariç - müstahak oldukları tazminat miktarı 
bir yıllık hesap edilerek 1948 yılı bütçesinden 4 700 lira noksanı ile 74 050 lira konul
muştur. 

662 4178, 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar: 
1 Çocuk zammı 

Geçen yıl sarfiyatı da göz önünde tutularak 5 000 lira noksanı ile 35 000 lira teklif edil
miştir. 

2 Yakacak zammı ] 
3 Doğum yardımı [- Geçen yılın aynıdır. 
4 ölüm yardımı J 

3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince mamurlardan yabancı bir dil öğrenenlere 
verilecek para mükâfatı: 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi ve 6 - 3259 sayılı tüzük gere
ğince yabancı bir dil öğrenenlere verilecek para mükâfatı karşılığı olarak yeniden açılan 
bu bölüme 3 000 lira konulmuştur. 

663 4644 ve 4805 sayılı kanunlar gereğince ödenecek emekli keseneği : 
Memurlar aylığı ve 'hizmetliler ücreti tertiplerindeki ödeneklerin % 5 i 'karşılığı olarak 
1948 yılından 9 944 lira noksanı ile 83 033 lira teklif olunmuştur. 

664 1 Merkez büro giderleri : Kırtasiye 
Geçen yılın aynıdır. 

2 Döşeme ve demirbaş. 
Hükümetin tasarruf tedbirleri kararı gereğince 2 000 lira noksanı ile 6 000 lira konul 
muştur. 

3 Aydınlatma ) 
T Â V Gecen vılın avındır. 

4 İsıtma V 
5 öteberi giderleri. rar gereğince 1 000 lira noksanı ile 11 500 lira 

Tasarruf tedbirleri hakkında alman ka 
teklif edilmiştir. 
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665 iller büro giderleri : 
1 Kırtasiye ) 
2 Döşeme ve demirbaş j 
:> Aydınlatma }- Geçen yılın aynıdır. 
4 İsıtma | 
f> Öteberi giderleri J 

QQQ Basılı kâğıt ve defterler: 
Geçen yılın ayındır. 

667 1 Posta telgraf ve telefon ücret ve giderleri : 
Fosta ve .telgraf ücretleri Hükümetin tasarruf tedbirleri kararma uyularak ve geçen 
yıl sarfiyatı da göz önünde tutularak 12 000 lira noksanı ile 20 000 lira konulmuştur. 

2 Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri. * 
Yukardaki maddede izah edildiği üzere 1 750 lira indirilerek 27 500 lira teklif edilmiştir. 

668 Kira karşılığı: 
(!ecen yılın aynıdır. 

669 Taşıt giderleri : 
1 Bakanlık otomobili işletme giderleri ") 
2 Bakanlık otomobili tamir giderleri [• Geçen yılın aynıdır. 
:> Başka taşıtlar J 

670 1 Yolluklar: 
Sürekli görev yolluğu. 

Hükümetin tasarruf tedbirleri kararı gereğince 3 000 lira noksanı ile 2 000 lira konul
muştur. 

670 2 Geçici görev yollğu : 
Yukarıki maddede izah edildiği veçhile S 500 lira tenzil edilmiştir. 

3 Müfettişler yolluğu : 
Geçen yılın aynıdır. 

4 Yabancı memleketler yolluğu : 
Geçen yıl gibi (1) lira konulmuştur. 

— Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanları yolluğu ve başka giderleri : 
Bütün yollukların bir bölümde toplanması gayesile 1!)48 yılı bütçesinin 679 neu bölümün 
2 nci maddesinde iken buraya alınmıştır. Geçen yılın aynıdır. 

671 Giyecekler : 
({ecen yılın aynıdır. 

672 4598 sayılı kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yollukları : 
Geçmiş yıllar sarfiyatı gözönünde tutularak 3 000 lira noksanı ile 7 000 lira teklif edil
miştir. 

673 Teşviki sanayi kanunu gereğince verilecek prim karşılığı : 
1055 sayılı teşviki sanayi kanunun 1 . V I I I . 1942 tarihinde yürürlükten kalkmış ve Bü
yük Millet Meclisine sunulan (Sanayi Kanunu), (Sanayii Teşvik Kanunu) projelerinde 
prim esas kabul edilmemiş olduğundan bu tertibin muhafazasına lüzum kalmadığından 
(1) lira da tenzil edilmiştir. 

674 Sanat modelleri satınalınması ve dağıtılması giderleri : 
Küçük sanatlar hakkında hazırlanmak a olan tasarı kanuniyet kesbedip küçük sanat er-
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babına bu konuda yapılması uygun görülecek yardımlar kesin şeklini almadan bu yar-
dmıların evvelden yapüageldiği gibi devam ettirilmesi muvafık bulunmamış ve esasen 
1947 yılı bütçesinin 635 nci bölümündeki ödenekten de evvelce dağıtılmış bulunan el tez
gâhlarının durumunun kontrolü ve genel olarak küçük sanat konusunu incelemek üzere 
yapılacak seyahatlarm yollukları da geçici görev yolluğundan ödeneceğinden tertibi mu
hafaza için (1) lira konulmak suretile 39 999 lira indirilmiştir. 

675 Su ürünleri giderleri : 
Büyük Millet Meclisine bu yıl birisi Balıkçılık iğlerinin düzenlenmesi, diğeri balık ensti
tüsünü de içine alacak bir balıkçılık teşekkülünün kurulması maksadiyle iki kanun teklif 
olunacağından, bu tasarıların kabulü halinde gerekli ödenek ayrıca kabul edileceğinden 
bu yollu teşkilât ve etütlere imkân hazırlamak için 1949 senesinde ancak 40 000 liranm 
sarfı kâfi gelecektir. Bu itibarla 1948 yılma nazaran 20 000 lira noksanı ile 40 000 lira 
konulmuştur. 

676 tç kongreler : 
Hükümetin tasarruf tedbirleri kararma uyularak 5 000 lira indirilmek suretiyle 5 000 
lira teklif olunmuştur. 

677 Milletlerarası kurum ve derneklere katılma payı : 
Tertibi muhafaza için geçen yıl gibi fi; lira. konulmuştur. 

678 1 Yayın işleri : 
Satmalma ve abone karşılığı 

2 Başka her çeşit giderler 
Geçen yılın aynıdır. 

679 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanları : 
Ücretler : 659 ncu bölümden sonra açılan ayrı bir bölümde tafsilât arzolımmuştur. Yol
luk ve ba.şka giderler : 670 nci bölümde izahat arzolunmuştur. 

680 Temsil giderleri : 
Geçen yılın aynıdır. 

681 Onarma giderleri : 
Geçen yılın aynıdır. 

682 2818 sayılı Kanun gereğince tesisat karşlığı olarak verilecek tazminat: 
Geçen yılın aynıdır. 

683 Geçen yıl borçları: 
Geçen yılın aynıdü-. 

684 Eski yıllar borçları: 
.1 1944-1947 yılları borçları ) r ı . , 
o moo-mıo n v. 1 Geçen yıhn aynıdır. 
2 1928-1943 yılları borçları \ 

085 1 Kurumlara yardım: 
2804 sayılı Kanun gereğince Maden Tetkik ve arama Enstitüsüne: 
1949 yılı iş programına göre tahmin edilen cem'an 29 765 833 lira gidere mukabil Ens
titünün 1948 yılından müdever nakit, ayniyat ve hesabı devirleri ile kendi, gelirleri ba
liği cem'an 1 023 000 liranm tenzilinden sonra Hazine yardımı ola tak 28 742 833 lira
ya ihtiyaç vardır. Bu meblâğ ile başarılması düşünülen işlerin baştıcaları şunlardır. 
A - Karadeniz kıyı bölgesinde karbonifer etüdlerine devam olunacaktır. 
B ~ 1/100 000 ölçekli jeolojik harita işine Trabzon, Urfa, Samsun ve Adana merkliyanla-
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rı arasına rastlıyan kısnnda devam olunacaktır. 
C - Petrol ümitli cenubi şarkî bölgemizde detaylı jeolojik etüdler,sondaj maktalarının 
tesbiti işiyle iştigal olunacak ve bu çalışmalarda çeşitli jeofizik metodlarından da fay
dalanılacaktır. 
Ç - Prospeksiyon çalışmaları 1948 yılı içinde sona erdirilecek ve bu suretle memleketin 
maden bakımından umumi taraması ikmal edilmiş olacaktır. Ayrıca bu istikşaflar sonun
da detaylı etüdlerine lüzum görülen zuhurlar üzerinde incelemeler yapılacaktı]'. 
Bundan başka Kastamonu, Silifke, Trabzon,Diyarbakır meridiyaııları arasına rastlıyan 
bölgelerde maden suları ve kaplıcalar üzerinde incelemeler yapılacaktır. 
D - Geçmiş seneler zarfında jeolojik löveleri tamamlanmış olan 1/100 000 ölçekli harita
ların tersim ve tabı işleri yaptırılacaktır. 
E - Gerek karbonifer ve gerekse jeoloji ve jeofizik etüdlerinden alınacak sonuçlara 
göre Adana, Ramandağ, Zonguldak bölgelerinde göstereceğimiz noktalarda sondaj mü-
taahhidimiz Drilexco tarafından petrol ve kömür sondajları yapılacaktır. 
F - Prospeksiyonlarda elde edilen neticelere göre lüzumlu görülen maden zuhurları 
üzerinde sondajlar ve madencilik aramaları yapmak suretiyle incelemeler genişletile
cek ve rezervelerin tesbitine çalışılacaktıi". 
G - Enstitünün harita, mineraloji ve petrografi, paleontoloji ve iâboratuvar servisleri 
saha çalışmalarımızın icap ettirdiği işleri yapacak ve harici iş siparişlerini ancak im
kân müsait olduğu takdirde kabul edecektir. 
II - Ramandağ bölgesinde son aramalardan ekle edilen müspet sonuçlar muvacehesan-
de geniş ölçekte sınai ve içtimai tesislere girişilmesi, zarureti hâsıl olduğundan bunlar 
bir program tahtında tahakkuk ettirilecektir. 
î -1 nci maddede bildirilen 29 765 833 liradan ti 720 000 lirası M. T. A. tını petrolle 
ilgili olnııyan işleriyle, bakiye 23 045 833 liranın ise 2 050 000 lirası personel maaşları 
olmak üzere petrol arama ve sondaj işlerine mütedair bulunmaktadır. Petrol arama iş
lerinin diğer menabiden finansmanı derpiş olunsa dahi M. T. A. nm diğer çalışmalarına 
ait olan 6 720 000 liranın bütçeden karşılanması zaruri olduğu gibi petrol işlerinde ça
lıştırılan personel maaşlarının da aynı kaynaktan finanse edilmesini ve binaenaleyh 
6 720 000+2 050 000^8 770 000 liradan enstitü müdevver kıymetlerinden 370 000 lira
sını karşılamak suretiyle bakiyeyi teşkil eden 8 400 000 liranın 1949 yılı bütçemizde 
yardım faslına konması zaruri olduğu mütalâa kılınmaktadır. 
2819 sayılı Kanun gereğince Elektrik işleri etüd idaresine. 
Geçen yılın aynıdır . cV;*?*-•<•:-.-̂ :->-<— ;: 
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1949 yılı Bütçesi, 1948 yılı Bütçesinden tasarruf sağlanması emeliyle 329 526 lira indirilmiş ve katı 
ihtiyaç olan tertiplere 5 077 180 lira zam edilmek suretiyle geçen yıla nazaran 4 747 654 lira fazla-
siyle 52 466 031 lira olarak tesbit edilmiş olup geçen yıl bütçesindeki miktara göre arttırılmış olan ter
tiplerde arttırma sebepleri izah edilmiştir. 

B. M. 

887 1 Memur aylığı: 
16 648 500 1948 yılı Bütçesi. 

345 000 Tasarruf maksadiyle (L) cetveline 
alınan. 

16 303 500 
928 800 Görülen lüzuma binaen (L) cetve

linden çıkarılan 

17 232 300 
466 200 Bu yıl açılacak olan Ankara doğum

evi ve yedi sağlık merkezi ve iki 
Frengi Savaş Kurulu için 

17 698 500 
16 648 500 1949 Bütçesi rakamı 

1 050 000 Fazlası 

688 1 Ek görev tazminatı: 
Yeni açılacak olan Ankara Doğumevi baştabibi ile Ankara Zührevi ve Kastamonu Verem 
Hastanesi ve yedi sağlık merkezi tabiplerine verilmek üzere mevcut ödeneğe 7 440 lira ek
lenmiştir. 

2 Hizmetliler üoreti: 
77 760 Yeni açılacak olan 250 yataklı An

kara Doğumevi 
83 580 Yeni açılacak olan 7 sağlık merkezi 
4 800 Yeni açılacak olan 2 Frengi Savaş 

Kurulu 
108 840 Mevcut müesseselerin takviyesi için 

274 980 
160 244 Kadroları (D) cetvelinden çıkarılan 

larla 10 244 lira ödenek fazlası olup 
düşülen 

114 736 îşbu sebeplerle fazla teklif olunan 
3 Köy sağlık memurları: 

1949 yılında mezun olacak 142 adedinin beş aylığı olmak üzere 1179 sağlık memurunun ay
da 100 liradan tutarı 1 315 400 lira olup geçen yıla nazaran 422 900 lira fazla konmuştur, 
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092 1 Çocuk Zammı: 
Mevcut ödenek yetmediğinden ihtiyacı karşılamak üzere 50 000 lira zammedilmedi zaruri 
görülmüştüı?. 

3 Doğum yardımı: 
Bütçedeki ödenek kâfi gelmediğinden aktarma suretiyle 15 000 lira eklenmiş bu icapla 
25 000 lira zam edilmiştir. 

4 ölüm yardımı: 
Mevcut ödeneğin yet m iveceği anlaşıldığından 5 0<K) lira fazla teklif edilmiştir, 

893 4644 ve 4805 sayılı kanunlar gereğince ödenecek emekli keseneği karşılığı : 
Aylık ve ücret bölümlerinde izah ulunan sebepler dolayısiyle o bölümlerdeki ödenek 
arttırllmış olup hu icapla 57 710 lira zemmedilme» zaruri görülmüştür. 
3656 sayılı kanunun 5 inci maddesi gereğince verilecek para mükâfatı : 17. 12. 1947 
tarihli ve 3/6653 sayılı Bakanlar Kurulu kararile yürürlüğe giren tüzük gereğince 
ödenmesi lâzımgeldiğinden bu icapla yeni bölüm açılmış ve 9 000 lira ödenek konmuş
tur. 

707 4 Yabancı memleketler yolluğu : 
Hariçle daha sıkı temas tesis edilmesi t'a\ «Inîı.-olacağı mülâhazasile ve ilııiyacı karşılamak 
üzere 5 000 lira zam edilmiştir. 

7 Zührevi hastalıklarla savaş geçici gtfrev yolluğu : 
Yeniden teşkil edilen 2 frengi savaş kurulu memurlarının gezilerini temin oylemek 
maksadiyle 27 500 lira fazla Ödenek teklif edilmesi zarureti hâsıl olmuştur. 

705 1 Trahomla savaş genel gideri : 
Yeniden açılacak olan köy trahom tedavi evlerinin ihtiyaçlarım karşılamak üzere 
24 000 lira fazla ödenek konmuştur. 

706 1 Zührevî hastalıklarla savaş genel giderleri : 
Yeni teşkil edilen 2 savaş kurulunun ilâç ve diğer tıbbi malzemesiyle kira ve diğer bihV 
mum ihtiyaçları için 30 000 lira fazlasiyle teklifi zaruri görülmüştür. 

708 1 Devlet hastaneleri : 
Mevcut hastane kadrolarına yeniden ilâve edilen 660 yatak adedinin 215 kuruştan ge
nel gideri ile tesis karşılığı olarak. 1 125 156 lira fazlası 1 e teklif edilmiştir. 

4 Kuduz tedavi kurumlan : 
Elâzığda açılacak kuduz tedavi kurumu ile mevcut müesseselerin tıbbî alât ihtiyaç
larının temini maksadiyle 13 924 lira fazla konmuştur. 

5 Sağlık merkezleri : 
Mevcut 297 yatak adedine ilâve olarak bu yıl açılacak yedi sağlık merkezinin bilûmum 
ihtiyaçlariyle tesis karşılığı olarak 371 936 liranın zam edilmesi zarureti hâsıl olmuş
tur. 

6 Doğum ve çocuk bakımevleri : 
Ankarada açılacak olan 250 yataklı doğum evi ile istanbul'da 50 yataklı Stiieymaniye 
ve 30 yataklı Antalya doğum evlerinin personeli ile birlikte genel gider ve tesis masraf
ları karşılığı olarak 942 506 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

709 2 Sağır ve dilsiz ve körler kurumu : 
öğrenci kadrosu 150 olan bu kurumun 10 personeli ile birlikte 160 kişinin genel gider
leri olarak 13 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

3 Sağlık memurları okulları : 
Ankara'da mevcut sağlık memurlun okulu kadrosuna bu yıl ilâve •\m%& 100 tafofreniu 
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genel gider ve tesis karşılığı ile askerî kamp masrafları için 155 372 lira fazlanile teklif 
olunmuştur. 

712 İskân işleri : 
5098 sayılı Kanunla serbest bir durum iktisap etmiş olan menkul eşhasın bu kanunun 
geçici ikinci madde bir ve ikinci bentleri gereğince eski yerlerine şevkleri ve bu müd
det içinde iaşeleri ve bunlardan yasak bölge halkından olup da muhtaç bir durumda bu
lundukları anlaşılanların yerleştirilebilmeleri hususundaki ve bu kanuna ek olarak son 
defa neşredilen 5227 sayılı Kanunla serbest kalan kimselerden mürettep yerlerine 
avdet etmek istiyenlerin yeniden şevkleri ve iskân haklarının itmamı ve sevk 
esnasında iaşeleri ve serbest bölge haricindeki boşaltılmış bölgeler halkı
nın muhtaç olanlara da iskân hakkının tanınmış olması hakkındaki hüküm icap ve 
Bakanlar Kurulu kararınca Avrupa'nın muhtelif yerlerinden yurda getirilen ve geti
rilecek olan müslüman Türk mültecilerinin iaşe ve iskânları ve sair masrafları ve Bal
kanlardaki durum dolayısiyle Garbi Trakya'dan tehacüm halinde vâki olan ilticalar dolayı-
siyle bu kimselerin iaşe, sevk ve nihayet yerleştirilmeleri mecburiyeti bu yıl da geçen yıl
lara nazaran daha fazla bir tahsisata ihtiyaç bulunduracağından geçen yıla nazaran 
300 000 lira fazlasiyle teklif edilmiş vemurakabenin kolaylaştırılması için bu bölümdeki 
ödenek 12 maddeye ayrılmıştır. 

715 Milletlerarası Pataloji Kompare kongresi genel giderleri: 
Hükümetimizle kongrenin dış memleketlerdeki müteşebbisleri arasında yapılan Anlaşma 
gereğince 1949 yılında memleketimizde toplanması takarrür etmiş bllunduğundan bu 
icapla yapılacak masrafları karşılamak üzere 50 000 lira zaramedilmiştir. 

Dünya Sağlık Teşkilâtına katılma payı: 
Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasası 5062 sayılı Kanunla kabul edilmiş olduğundan sözü 
geçen kanunun 56 ncı maddesi gereğince ödenmesi gereken 1948 ve 1949 yılları katılma 
payı olarak 250 000 lira teklif edilmek zarureti hâsıl olmuş ve hu sebeple yeni bölüm 
açılmıştır. 
Oenel esaslara göre bütçenin tertibinde yapılan değişiklikler. 

723 1 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlar ücreti: 
Ücretlerin özlük hakların bulunduğu birinci kısımda aylıklar ve ücretler partisinde 
yer alması kabul edilen genel esaslar iktizasından olmakla bu sebeple bu bölümden 
düşülerek sözü edilen birinci kısım aylıklar ve ücretler partisine götürülmüştür. 

704 2 Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş 
geçici görev yolluğu 

706 2 Trahomla savaş geçici görev yolluğu 
706 2 Zührevi hastalıklarla savaş geçici 

görev yolluğu 
707 2 Sıtma ile savaş geçici görev yolluğu 
723 2 Yolluk ve başka giderler 

Bütün yollukların ikinci kısım yönetim gider
lerinin özlük olanları partisinde toplanması 
genel esas olarak kabul edilmiş olduğundan bu 
maksatla bu tertiplerdeki ödenekler ikinci 
kısmın özlük olanlar partisinde 701 nci yol
luklar bölümünde yine aynı adlarla açılan 
maddelere götürülmüştür, 
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712 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

İskân işleri 
Taşıma giderleri 
Yiyeoekler 
Giyecekler 
Kira karşılığı 
Tedavi giderleri 
Muhacir ve mülteciler için demek
lere yaptırılan giderlerin iadesi 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
Yayın işleri 
Başka her çeşit giderler 

îskân işleri için konmuş olan ödeneğin bir bö
lümde gösterilmesi murakabeyi güçleştirmekte 
olduğundan yapılacak incelemeyi kolaylaştır
mak maksadiyle ve işlerin mahiyetine göre 
maddelere ayrılarak gösterilmiştir. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

Yüksek Meclise sunulan Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi geçen yılkı bütçeden bir kere şe
kil bakımından ayrılmaktadır. Geçen yılki bütçede Bakanlığın Gümrükler teşkilâtına ait giderleri 
(Bakanlık Bütçesi) ve muhafazaya ait kısmı da (Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı) adı al
tında bölüm ve maddelere ayrılmış bulunuyordu. 1949 yılı bütçe lâyihasında ise Bakanlığın bu iki 
teşkilâtına ait müşterek giderleri aynı bölüm ve madde içine konulmuş ve bu suretle kül halinde 
bir Bakanlık bütçesi hazırlanmıştır. Şekil bakımından yapılan bu değişiklik Bakanlığın görevleri 
hakkındaki anlayışımızı da vuzuhla ortaya koymaktadır. Muhafaza Genel Komutanlığı Bakanlığın 
görevlerinden birini idare eden bir şubedir. Bu şubenin Bakanlığın diğer daireleri ile müşterek mas
raf larının bütçede ayrı gösterilmesi için hiçbir sebep yoktur. Bunların birleştirilmesi bütçe tekni
ğine daha uygun olduktan başka bütçe tatbikatında da tasarruf sağlıyacaktır. 

Ancak Gümrükler Teşkilâtı ile Muhafaza Teşkilâtının ayrı ayrı Devlete kaça mal olduğunu 
Yüksek Meclise arzetmek lüzumuna kaani olduğumuz için her yıl Bütçe lâyihasının gerekçesinde 
Gümrüğün ve Muhafaza Teşkilâtının masraflarını ayrı ayrı göstermeyi usul olarak kabul edeceğiz. 

Takdim edilen 1949 Bütçe lâyihasında Bakanlık Bütçesi yekûnu olarak görülen 19 698 J29 li
radan 5 398 071 lirası Gümrük hizmetlerine ve 14 014 049 lirası Muhafaza hizmetlerine yapıla
cak masrafları ve 286 009 İka da teftiş teşkilâtı gibi hem Gümrük, hem Muhafaza için müşterek 
olan hizmetler karşılığını teşkil etmektedir. 

1948 yılı Gümrük ve Tekel Bakanlığı masraf yekûnu, Bayındırlık Bütçesinde konulan inşaat 
ödenekleri de dâhil olmak üzere 20 463 679 lira idi. Yüksek Meclisin tetkikma arzedilen bu büt
çe lâyihasında ise 19 848 129 liradır. Arada 615 550 lira fark vardır ki, bu, inşaattan yapılan ta
sarruf şeklinde gözükmektedir. Gerçekte ise 1949 bütçe lâyihasında geçen yılki bütçeden inşaat 
ödeneği dışında 1 094 680 liralık bir tasarruf yapılmıştır. Bu tasarrufun nerelerden yapıldığı aşa
ğıda gösterilmiştir; 
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242 174 
85 476 

" 93 000 
40 000 
241 000 
109 000 
15 000 
8 000 
5 000 
10 030 
246 000 

Lira 

özlük haklar 
Yönetim giderleri 
Yönetim giderleri (Yolluklar ve tedavi giderleri) 
Harb gereçleri 
Tayinat 
Yem 
-Yakacak 
Teçhizat 
Mahkeme genel giderleri 
Kurslar 
Beş senelik programa göre satınalmacak deniz ve kara vasıtaları alım masrafından 

1 094 680 Toplam 

özlük haklarda yapılan tasarruf kısmen (10) memurun (L) cetveline alınmasından, D cetve
lindeki müteferrik müstahdemler ödeneğinden % 10 indinlmesinden ve 25 subay, 8 gedikli, 669 erin 
askerî kadrodan çıkarılmasından ileri gelmiştir. 

Gerek inşaatta, gerek diğer ödeneklerde yapılan 1 782 206 lira tasarruf yerine 1948 yılı Bütçe
si ile 1949 yılı Bütçesi arasında - Bayındırlık Bakanlığı Bütçesine konulan inşaat tahsisatı da dâhil 
olmak üzere - sadece 615 550 lira tasarruf görülmesi aşağıdaki sebeplerden ileri gelmiştir:. 

1. — Geçen ve evvelki yıllarda 4598 sayılı Kanun gereğince.yerinde yapılan terfi zamları büt
çeye tam olarak konulmamıştır. Bu yılki bütçeye terfi zamlarını karşılıyabilecek miktar eklenmiş
tir. 

2. — Diğer özlük haklarda geçen yıla nazaran görülen eksiklikler tamamlanmıştır. 

3. — Geçen yıl muhafaza erlerinin bir günlük yiyeceği 67 kuruş, giyeceği 94 lira, teçhizatı da 
12 lira 60 kuruş üzerinden hesaplanmıştır. Bu yıl yiyecek, giyecek ve teçhizat masrafları Millî Sa
vunma Bakanlığının her er ve subay için esas tutulduğu miktar üzerinden hesap edildiğine tayi
nat, yakacak, giyecek ve teçhizat bedelleri farkı olarak bütçeye 334 000 lira ilâvesine lüzum görül
müştür. 

4. — 1948 yılı içinde Muhafaza Teşkilâtımızın motörleştirilmesi dolayısiyle alınan ve bu yılda 
Deniz Muhafazası için alınması gereken yeni motörlerin işletilmesi ve diğer malzemenin mubaya
ası için (231 000) lira ilâvesi icabetmiştir. 

5. — Antakya'daki muhafaza taburu kiralık bir binada bulunuyordu. Bina sahibinin mahke
meden hüküm alması yüzünden oranın boşaltılmasına zaruret hâsıl olmuştur.. Bu tabur karargâhı
nın barınması için Millî Eğitim Bakanlığından devir suretiyle alınacak arsa üzerine bir yer yaptı
rılması ve bazı harap karakolların tamiri ve yeni bazı karakollar yapılması için muhafazanın ge
çen yılki yapı ve onarma ödeneğine 30 000 liranın zammedilnıesi zaruri görülmüştür. 
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Bakan ödeneği : 
1948 Ödeneği aynen konmuştur. 
Memurlar aylığı ; 
5234 sayılı Kanunla Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün ayrılmasından dolayı üşt de 
rece farkiyle birlikte 979 050 lira düşülnıüş ve mevcut stajyerler artmış bulunduğundan do 
layı da 1 906 000 Hm zam olmuştur. Bu sebeple 1949 teklifinin noksanlığı 703 050 liraya 
düşmüştür. 
Açık aylığı : 
Senesi içinde münakale ile 6 000 liralık Ödenek ilâve edilmiş olması gözonünde tutularak 
10 000 lira fazlasiyle teklifte bulunulmuştur. 

Hizmetliler ücreti : 
1948 senesi ödeneğinden Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün ayrılmasından dolayı 
307 380 lira düşülmüş ve bakiyesinden de % 10 tasarruf maksadiyle 286 962 lira indiril
miştir. Şukadarki, 5 yıllık kalkınma programının birinci senesi tatbikatının istilzam el-
tiği işlerin gerektirdiği 148 aded hizmetli kadrosunun tutarı bulunan 1.91 400 lira zam 
olmuş ve bu sebeple noksanlık 402 942 liraya düşmüştür. İndirilen ve eklenen kadrolara 
ait cetveller bağlıdır. 
Ek görev tazminatı: 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün aynimasiyle 55 aded kadro tutarı olan 39 431 lira 
düşülmüştür. 
Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücreti : 
1948 bütçesinin 834 ncü bölümünü teşkil etmekle olan bu ücret maddesi birinci kısma 
yolluk -maddesi de ikinci kısma alınarak esas madde kaldırılmıştır. Bu bölümün birinci 
maddesinin 1948 yılı ödeneği 18 647 lira olup karşılığı olan kadro aynen devam etmektedir, 
Bu miktara ilâveten yeni sene zarfında salgın hayvan hastalıkkriyle mücadele işlerinin 
tetkiki ve küçük su ve sulama işlerinin tanzimi için getirilmesi düşünülen 2 yabancı uz 
manın ücretleri karşılığı olarak 60 000 lira fazlasiyle teklifte bulunulmuştur. 

Geçici hizmetliler ücreti: 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün aynimasiyle 29 285 lira düşülmüş ve bakiyesinden de 
c/c 25 tasarruf maksadiyle 22 039 lira indirilerek 51 424 lira noksaniyle teklifte bulu
nulmuştur. 

Askerlik dersi öğretmenleri ücreti: 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün aynimasiyle 1 500 lira düşüldüğünden bu miktar 
nOksaniyle teklif edilmiştir. 

Temsil ödeneği: 
1948 ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

Geçici tazminat: 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü kadro sunun aynimasiyle fcakn kadro bakiyesine gor« 
bilhesap 3 740 lira noksaniyle tekb'f edilmiştir. 

Çoouk zammı : 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün ayrılmasından dolayı 9 000 lira devredilmesine mu
kabil münakale ile zam olunan 45 000 liralık ödenek de yetişmediğinden 52 000 lira fazla 
siyl« teklif yapılmıştır. 
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2 Yakacak zammı : ] 
3 Doğum yardımı : \ 1948 ödenekleri aynen konulmuştur. 
4 ölüm yardımı : j 

802 4644 ve 4805 sayılı kanunlar gereğince ödenecek emekli keseneği karşılığı : 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün ayrılmasiyle düşülen aylıklı ve hizmetli kadroların
dan arta kalan kadro durumuna ve yeniden yapılan zamlara göre hesaplanarak 56 251 lira 
noksaniyle teklife alınmıştır. 

808 4291 sayılı kanun gereğince hayvan sağlık memurlarına verilecek hayvan yem karşı 
lığı : 
Senesi içinde münakale ile yapılan zaırı ve yeni yıl içinde artacak olan aylıklı kadroların 
durumu göz önünde tutularak 12 000 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. * 

804 Özel idare bütçelerini inceliyecek Tarım Bakanlığı temsilcisi ücreti : 
1948 ödeneği aynen teklif olunmuştur. 

805 1*3 Merkez büro giderleri : 
Bütçenin yönetim giderleri kısmmdan % 20 hesabiyle 90 000 liranm tasarruf edilmesi 
esası dâhilinde bu bölümden 11 600 lira indirilerek teklif yapılmıştır. 

806 1-5 iller büro giderleri : 
% 20 tasarruf esası dâhilinde bu bölümden de 16 000 lira indirilerek teklif yapılmıştır. 

807 Basılı kâğıt ve defterler : 
Şiddetli ihtiyaca binaen bu bölümden indirme yapılmıyarak 1948 ödeneği aynen teklif 
edilmiştir. 

808 1-2 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri : 
Bölümün birinci maddesinden indirilen 10 998 liranın 6 750 lirası ödeneği yetismiyen 
ikinci maddeye eklenmiş ve bakiye 4 248 lirası da % 20 tasarruf dâhilinde düşülerek bö
lüm teklifi bu miktar noksaniyle yapılmıştır. 

809 Kira karşılığı : 
Sözleşmelerle bağlı bulunulduğundan 1948 ödeneği aynen teklife alınmıştır. 

810 1-3 Taşıt giderleri : 
% 20 tasarruf dâhilinde 2 000 lira noksaniyle teklife alınmıştır. 

811 1 Sürekli görev yolluğu : 
Yönetim kısmından % 20 tasarruf dolay isiyle bu maddeye de 20 000 lira noksaniyle teklif 
yapılmıştır. 

2 Geçici görev yolluğu : 
Yönetim kısmından % 20 tasarruf esası dâhilinde de maddeye de 30 000 lira noksaniyle 
teklif yapılmıştır. 

3 Müfettişler yolluğu : 
1948 Ödeneği aynen konulmuştur. 

4 Yabancı memleketler yolluğu : 
Şarbon, şap ve sair hastalıklar üzerinde ctüd yapmak üzere Güney Afrika'ya ve Avru
pa'ya gönderilecek dört veteriner ile /.irai etüdlerde bulunmak üzere Amerika'ya yolla
nacak bir ziraatçinin yolluklarını karşılamak için 20 000 lira fazlasiyle teklif yapılmıştır. 

5 Yabancı uzman ve hizmetlileriyle tercümanlarının yolluğu : 
Bu madde kaldırılan 834 ncü maddenin karşılığıdır. 1948 yılında ödeneği 1 liradan ibaıvt 
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idi. Yeni yıl içinde iki yabancı uzmanın getirilmesi düşünüldüğünden maddeye 19 999 lira 
fazlasiyle 20 000 lira teklif yapılmıştır. 

6 Tarımsal savaş geçici görev yolluğu : 
Evvelce teknik bölümlerin her birinde bir madde halinde yer almış olan geçici görev yol
lukları yeni yılda bu bölümde toplanmak esası güdüldüğünden yeni bir madde halinde 
buraya getirilmiştir. 1948 yılında 814 - 5 nci maddesinde 192 500 lira ödeneği bulunan bu 
maddeye bu sene 107 500 fazlasiyle teklif edilmiş olup beş senelik ziraat kalkınma progra
mının birinci yıl tatbikatından olan işleri karşılamak üzere 814 ncü bölüme yapılan tekli i: 
t'azlalığiyle mütenasip bulunmaktadır. 

7 Tarla tarımı geçici görev yolluğu: 
Bu madde de kaldırılan 815 - 4 üncü maddenin karşılığıdır. 1948 ödeneği 7 500 lira 
olup yeni sene zarfında yapılacak işler için 815 nci bölüme konulan yeni hizmetleri kar
şılamak maksadiyle mütenazıran bir misli fazlasiyle teklif edilmiştir. 

8 Bahçe tarımı geçici görev yolluğu: 
Bu madde kaldırılan 816-4 ncü maddenin karşılığıdır. 1948 ödeneği 40 000 lira olup 
yeni sene için 816 neı bölüme ilâve olunan hizmetlerin ifasını karşılamak üzere 20 000 
lira fazlasiyle teklife alınmıştır. 

9 Tavukçuluk, arıcılık ve ipekçilik geçici görev yolluğu: 
Bu madde kaldırılan 817 - 3 ncü maddenin karşılığıdır. 1948 ödeneği 8 930 lira olup 
aynen teklif edilmiştir. 

10 Kauçuk işleri geçici görev yolluğu: 
Bu madde kaldırılan 818 - 2 nci maddenin karşılığıdır. 1948 ödeneği 5 000 lira olup 
aynen teklif edilmiştir. 

11 Tohum temizleme evleri geçici görev yolluğu: 
Bu madde kaldırılan 820 - 2 nci maddenin karşılığıdır. 1948 ödeneği 19 375 lira olup 
yeni sene zarfında 820 nci bölüme ilâve olunan 1 160 000 liralık ödenek fazlalığının 
icap ettirdiği hizmetleri karşılamak üzere bu. maddeye de 10 625 lira fazlasiyle teklif 
yapılmıştır. 

12 Okullar ve kurslar geçici görev yolluğu: 
Bu madde kaldırılan 824 - 11 nci maddenin karşılığıdır. 1948 ödeneği 20 000 lira olup 
824 ncü bölümün çeşitli kurslar maddesine yapılan zamların tekabül ettiği hizmetleri 
karşılamak üzere bu maddeye de 10 000 lira fazlasiyle teklif yapılmıştır. 

13 Küçük su ve sulama işleri geçici görev yolluğu: •# 
Bu madde kaldırılan 840 - 2 nci maddenin karşılığıdır. 1948 ödeneği 2 500 lira olup 
küçük su işleri için 1949 bütçesinde yeniden açılan bir bölüme konulan yeni hizmetle
rin istilzam ettiği fazlalığı karşılamak üzere bu maddeye 5 000 lira ziyadesiyle teklif 
yapılmıştır. 

14 Veteriner savaş işleri geçici görev yolluğu: 
Bu madde kaldırılan 821 - 5 nci maddenin karşılığıdır. 1948 ödeneği 83 000 lira olup 
bu bölüme yeni yıl için 1 153 767 lira fazlasiyle ödenek konulmuş bulunduğundan ye
ni hizmetlerin istilzam ettiği fazlalığı karşılamak üzere maddeye de 17 000 lira ziyade
siyle teklif yapılmıştır. 

15 Veteriner Zootekni işleri geçici görev yolluğu: 
Bu madde, kadırılan 822 - 6 net maddenin karşılığıdır. 1948 ödeneği 30 000 lira olup 
bu bölüme yeni yıl için l 215 000 lira fazlasiyle ödenek konulduğundan yeni hizmetle 
rin icap ettirdiği yolluk da 60 000 lira fazlasiyle konulmuştur. 
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16 Merinos işleri geçici görev yolluğu: 
Bu madde kaldırılan 823 - 2 nci maddenin karşılığı olup 1948 ödeneği aynen teklif 
edilmiştir. 

17 Pamuk işleri geçici görev yolluğu: 
Bu madde kaldırılan 819 - 2 nci maddenin karşılığıdır. 1948.ödeneği 19 000 lira olup 
bu bölüme yeni «ene için 153 000 lira fazla ödenek konulduğundan tekabül ettiği yeni 
hizmetlerin istilzam ettiği yolluk da 1 000 lira fazlasiyle konulmuştur. 

18 iç Fuarlar geçici görev yolluğu: 
Bu madde kaldırılan 828 - 3 ncü maddenin karşılığı olup 1948 Ödeneği aynen konul
muştur. 

Giyecekler: 
%20 tasarruf esası dâhilinde bu maddeden 1 397 lira düşülerek bu miktar noksaniyle 
teklif edilmiştir. 

4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yollukları : 
Hasta memurların adedi gün geçtikçe çoğalmaktadır. Yıl içinde iki defa münakale ya
pılan zamlar gözönünde tutularak maddeye 15 000 lira fazlasiyle * ödenek teklif edil
miştir. 

1 Tarımsal Savaş Genel giderleri : 
Bir buçuk milyon lira olan 1948 ödeneğinin 110 000 lirası çekirge mücadelesine, 60 000 
lirası fare mücadelesine, 40 000 lirası domuz mücadelesine, 20 000 lirası süne savaşı
na, 125 000 lirası ağaç zararhlariyle mücadeleye, 35 000 lirası pamuk zararlıları, to
hum, tohum ilâçları ve mantar hastalıkları mücadelesine ve bir milyon lirası da mü
cadeleye lüzumlu ilâç. ve malzeme satmalınmasma ve 70 000 lirası silâh ve cephaneye 
malzeme nakline dair ambar icarı ve mahrukat ve diğer idare masraflarına tahsis ve 
sarf edilmiş bulunmasına rağmen yapılan mücadeleler mevzii ve zararı durdurucu mahi
yette kalmış bulunduğundan bütün yurda şâmil mücadeleyi temin etmek için 1949 yılı 
ödeneği 2 000 000 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 

2 Merkez Mücadele Enstitüsü : 
1949 yılında üç .mücadele istasyonu ve Enstitüsünün idare ve işletme masrafları karşı-
lanabilmiştir. Mevcut kurumların malzeme noksanları tamamlanmak ve yeni açılan (İs
tanbul, Samsun, Elâzığ) mücadele istasyonlarının tesis ve idare ve işletmeleri karşılana
bilmek üzere bu maddeye de (59 342) lira fazlasiyle teklifte bulunulmuştur. 

3 Mersin Fümigatuvarı : 
1948 ödeneğiyle 8 ton sülfür dekarbon satınalmmış ve fümigatuvar işine devam edilmiş
tir. Teklif olunan 20 000 liralık fazlalık dezenfek dezenfeksiyon cihazının değiştirilme
si için teklif edilmektedir. 

4 Geçici görev yolluğu : 
Bu madde kaldırılmıştır. 

5 Taşıt giderleri : 
1948 ödeneği 21 motorlu vasıtanın işletme, tamir masrafları münakale yoliyle temin ol
mak eklentileriyle karşılanabilmiş olup mücadelenin bütün yurda teşmili halinde kul
lanılacak vasıtaların işletme ve tamir giderleriyle yeni açılacak mücadele istasyonlarının 
ihtiyaçları da karşılanmak üzere maddeye 26 535 fazlasiyle teklifte bulunulmuştur. 

1 Tarla tarımı Genel giderleri : * 
1948 ödeneği aynen teklif olunmuştur. 
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2 Kimyevi gübre denemeleri G. G. : 
Şimdiye kadar Ankara Ziraat Fakültesinde yapılmakta olan, kimyevi gübre tecrübelerine 
1949 dan itibaren kendi kurumlarımızea devanı edilmek üzere 1948 ödeneği aynen t ekli I' 
edilmiştir. 

3 Kamulaştırma işleri 
1948 ödeneğiyle Drayfarming istasyonu için Eskişehir'de Sivrioğlu Çiftliğinde G00 dönüm
lük arazi kam ulaştırılarak işletmeye alınmış olup ayni çiftliğin 600 dönümlük bakiyesinin 
kamulaştırılması gelecek senelere bırakılmıştır. 

4 Geçici görev yolluğu : 
Madde kaldırılmıştır.. 

5 Taşıt giderleri : 
Kurumlarda mevcut 9 aded motorlu nakil vasıtanın akaryakıt ve tamir masraflarını kar-
şılamıyan 1948 ödeneğine münakale teklif olunmuş ve güçlükle idare edilmiş bulundu
ğundan yeni sene ihtiyacı da gözönünde tutularak maddeye 10 000 lira fazlasiyle teklif 
yapılmıştır.. 

6 Hayvan yemi yağ ve lif bitkileri : 
1948 ödeneğiyle 14 ton yonca korunga ve hayvan pancarı tohumu mubayaa ve levcii 
edildiği gibi 6 000 kilo yağ ve lif nebatı tohumu satın alınarak dağıtılmıştır. 1949 
senesi yılında. % 80 yonca korunga ve hayvan pancarına sarfedilmek üzere bu teşvik İs
lerine genişlik verilecek ve köylerde yeşil yemlerin silolama usulleri öğretilecek ve 
köylerde toplu halde yonca ve korungalıklar kurdurulacak ve muhtelif bölgelerde köy ke
ten ve kenevir ıslatma örnek havuzları yaptırılacaktır,Bu maksatlarla maddeye 75 000 lira 
fazlasiyle teklifte bulunulmuştur. 

1 Bahçe tarım işleri ve kurumları: 
1948 ödeneğiyle 31 aded bahçe tarımı kurumumuz idare masraflariyle amele yevmiyeleri 
ve her nevi işletme giderleriyle ödenmiş ve lüzumlu malzeme satın alınmıştır. Her gün art
makta olan çubuk ve fidan isteğinin karşılanabilmesi için bunların yetiştirilmesini süratle 
arttırılmasına zaruret görüldüğünden mevcut kurumların bir kısmının arazilerinin geniş
letilmesi ve bir kısmının henüz işletilmiyen arazinin işletmeye alınması ve birisi zeytin fi
danlığı olmak üzere yeniden iki fidanlığın açılmasını sağlamak maksadiyle maddeye 150 
000 lira fazlasiyle teklifte bulunulmuştur. 

2 Zeytin işleri: 
Zeytin aşı budamasında çalıştırılan ustaların gündelikleriyle aşı kalemlerinin sağlanma
sına zeytin teşkilâtının idarî masraflarına harcanmakta olan bu madde ödeneği ayni işlere 
(1949) da devam edilmek üzere 25 000 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 

3 Kamulaştırma işleri: 
1948 yılı ödeneğiyle Manisa Bağcılık İstasyonu için 6, Ödemiş fidanlığı için 5, Elâzığ fidan
lığı için 9, Çorum fidanlığı için 2 dönüm olmak üzere 22 dönüm yer kamulaştırılmıştır. Ve 
işletmeye başlanmış olup 1949 yılında arazisi kâfi gelmiyen (Gazianteb. Erzincan, Antal
ya, Düzce, Manisa bahçe kurumları için yeniden kamulaştırma yapılmak ve yeni açılacak 
Ankara ve Kırşehir fidanlıkları) için kamulaştırmalarda bulunmak icap ediyorsada bun
lar gelecek yıllara bırakılmıştır. 

4 Geçici görev yolluğu: 
Madde kaldırılmıştır. 

5 Taşıt giderleri: 
Bahçe kurumlarının mevcut 8 motorlu taşıt aracının işletme ve tamir masraflarına sarfedi-
hn 1948 ödeneği 1949 yılında bu kurumlara tahsis olunacak yeni vasıtalar için 10 000 lira 
fazlasiyle 30 000 lira olarak teklif olunmuştur. 
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1 îpekböcekçilik ve böcekçilik: 
1948 ödeneği bir nded ipekçilik enstitüsü ve 5 aded îpekböcekçilik istasyonu ve 15 aded in-
l'icar evinin idare ve işletme ve malzeme satın almasına sarfedilmiş olup infiear evlerinde 
1950 kutu tohum dağıtılmış 2696 kutu ipekböceği tohumu ve 104 200 adet dut fidanı dağı
tılmış ve Bursa kışlağında müslalısıllara ait 100 000 kutu böcek tohumu kuşatılmıştır. 1949 
yılında mevcut kurumlar faaliyetlerine devam edeceklerinden ve ayrıca Hatay'da bir istas
yon açılacak W ize, Amasya ve Orta Anadolu'nun önemli bir bölgesinde de birer gezici kon
trolörlükler kurulmasına .zaruret görüldüğünden maddeye 9 500 lira fazlasiyle teklifte bu-
luuulmuNİ ur. 

2 Tavukçuluk, arıcılık: 
1948 ödeneğiyle Tavukçuluk Knstitüsünnün idare ve işletme masrafları karşılanmış ve lü
zumlu malzeme satın alınmış olup 7227 tavuk yetiştirilmiş 57 904 yumurta alınmış ve dağı
tılmış ve lavukçuluk ve arıcılığı teşvik amaeile 2 460 broşür parasız dağıtılmıştır. 1949 yı
lında devam edecek olan mevcut mesaiye ilâveten fırıcılık ve tavukçuluğa ayrıca önem veril
mek üzere maddeye 5 900 lira ilâvesiyle teklif yapılmıştır. 

3 Geçici görev yolluğu: 
Madde kaldırılmışın'. 

4 Taşıt giderleri: 
Tavukçuluk Kustitüsünüıı mevcut 2 aded motorlu nakil vasıtasının akaryakıt ve tamir mas
rafları için 1948 yılı ödeneği aynen konmuştur. 

1 Kauçuk Genel G.: 
1948 ödeneği Ankara Kauçuk İstasyonu idare ve işletme masrafları ve kauçuk bitkisi satın 
alınması, lüzumlu alet. ve makineleri alınıp ve müessesede yapılan çeşitli kauçuk denemeleri 
giderlerin»' harcanmakta bulunmuş olup 1949 için aynen konulmuştur. 

2 Geçici görev yolluğu: 
Madde kaldırılmıştır. 

1 Pamuk Genel Giderleri : 
Seyhan, Nazilli. Manisa. Kskişelıir, Mayıslar. Malatya pamuk deneme. ıslah ve'üretme 
çiftlikleri ve çırçır evleri ve selektörlerin çeşitli işletme giderleri ve pamuk ekiminin 
teşvik ve bedelsiz tohum tevzii örnek ekinler yapılması ve umumi zirai yardımlar ve 
pamuk bölgelerinde yeniden kurulacak müesseseler için hazırlık masrafları ve pamuk 
ve lif nebatları ıslah ziraat sulama deneti ile ilgili broşür, bültenler, kitaplar araştırma 
raporlarının basım ve yayımı teknik alet, makine ve malzeme satınalınnıası masrafla
rını ihtiva eden hu madde ödeneğine 1949 yılında pamuk müstahsıllantıa yapılacak 
yardımın genişletilmesi ve Amerika'dan getirilip pamuk müesseselerine tahsis olunacak 
makine bedel ve pamuk ziraatı için yapılacak neşriyata, genişlik verilmesine ve Millet
lerarası temaslara daha geniş mikyasta imkân verilmek maksadiyle 15;! 000 lira fazla-
siyle Ödenek konulmuştur. 

2 Geçici görev yolluğu : 
I >u madde .kaldırılmıştır. 

3 Taşıt giderleri: 
1949 yılında daha az ödenekle idare edebileceği anlaşıldığından maddeye 9 250 lira ek
siğiyle teklifte bulunulmuştur. 

1 Tohum temizleme evleri genel giderleri: 
faaliyette bulunan -İ21 aded selektörün İlk ve Sonbahar kampanyaları için akaryakıt 
ihtiyaçları sağlanmış bütün makineler için parça satınalıtımış ve idare masrafları kar
şılanmıştır. Bugüne kadar 6000 ton tohum temizlenmiş ve daha da 6000 ton tohumun 
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temizlenmesi ve ilaçlanması sağlanmış bulunmaktadır. Bugüne kadar miadını doldur
muş 50 aded selektör motorun değiştirilmesi icabetmekte olup yeniden bir selektör ile 2 
ilaçlama cihazının alet satınalmmasma lüzum hâsıl olmuş bulunmaktadır. Bunlara ilâve
ten 140 aded seletörün satmalmması ve 461 adede baliğ olacak yeni mevcudun işletme 
giderleri karşıhyabümek üzere maddeye 1 160 700 lira fazlası ile teklifte bulunulmuştur. 

2 Geçici görev yolluğu : 
Madde kaldırılmıştır. 

821 1 Savaş genel giderleri: 
Son harb yıllarında genişlediği görülen bulaşıcı hastalıklarla sıkı bir surette savaşılması 
gerekmektedir. Bu hastalıklardan Şarbon hastalığı insanlara da bulaştığından büyük 
bir tehlike arzetmektedir. Bu sebeple bu yıl 4 ilimizde Ruam, 20 ilimizde Şarbon, 5 ili
mizde Barbon 5 ilimizde Distomatoz ve Stronjiloz, 5 ilimizde Uyuz aktif mücadelesi ya
pılarak 210 bin baş hayvana Maalein tatbik edilecektir. 10 milyon baş hayvana Şarbon 
ve 100 bin baş hayvana Barbon koruma aşısı tatbik edilecek 2 milyon baş hayvan Disto
matoz ve Stronjiloza karşı ilaçlanacak ve 2 milyon baş hayvan Uyuz banyosundan geçi
rilecektir. Bundan başka 3 milyon baş hayvan normal mücadele yolu ile muhtelif has
talıklara karşı koruma ve tedavi aşılama, serumlama ve ilaçlamaya tâbi tutulacak ve 25 
milyona yakın hayvan da tarama yolu ile muayene edilecektir. Bu işlerin yapılmasında 
kullanılacak amele yevmiyeleri de ilâç ve malzeme ve atlı vasıtalar karşılığı olarak 
maddeye 25 bin lira fazlası ile 200 bin lira ödenek konulmuştur. 

2 Bakteriyoloji ve Seroloji kurumları ve lâboratuvarlan: 
Mücadele ve hastalıkların takibi işinde kullanılan aşı, seram ve biyolojik maddelerin 
imalâtı ve hastalıkların teşhisi Pendik, Etlik Bakteriyoloji Enstitüleri ile istanbul, Bur
sa, İzniir, Samsun bölge lâboratuvarlarmda ve yeniden kurulacak 8 aded aşı istasyonun
da yapılmakta ve ayrıca âdi hastalıkların tedavisi için Eskişehir, Konya, Adana hayvan 
dispanserlerinde çalışılmaktadır. Mücadele işlerimizin artırılması nispetinde bu müesse
selerin işleri de artacağından maddeye 255 bin lira fazlasiyle 500 bin lira ödenek ko
nulmuştur. 

3 Hayvan tazminatı: 
Bu yıl istanbul, Ankara, Konya, Eskişehir illerimizde yapılacak Ruam mücadelesinde 210 
bin baş hayvana Mallein tatbik edilecektir. Geçen yılların tatbikatında alman tercübelere 
göre % 5 ruamlı hayvanın öldürüleceği tahmin edilmektedir. Bu suretlelO bin baş hay
vanın öldürülmesi icabetmektedir. Beher hayvana 250 şer liradan 2 500 000 lira tazmi
nat tutacağından bu yıl hastalıktan çok bulaşık olan ilçelerde çalışılarak 700 bin lira tu
tarında bir mücadele yapılacaktır. Normal mücadele yolu ile öldürülecek diğer hay
vanlara da 100 bin lira tahsis edilmesi zaruri bulunduğundan 710 bin lira fazlasiyle 
maddeye 800 bin lira teklif edilmiştir. 

4 Veteriner gereç ambarı: 
Bulaşıcı ve paraziter hastalıklarla mücadele işinde lüzumlu olan alet ilâç ve malzemenin 
tek elden mubayaa ederek gerekli illere zamanında gönderilmesi büyük faydalar sağla
maktadır. Bu maksatla kurulmuş olan iller gereç ambarmdaki malzeme, ilâç ve aletler 
harb yıllarında tamamen sarfedilerek yerine konulmadığından bunlara büyük bir ih
tiyaç bulunmakta ve ani salgınlara karşı da stok bulundurulması gerekmektedir. Bu 
maksatla bu maddeye 141 544 lira fazlasiyle 200 bin lira ödenek konulmuştur.. 

5 Geçici görev yolluğu: 
Madde kaldırılmıştır. 

6 Taşıt giderleri: 
Halen iller mücadele teşkilâtında çalışan 21 aded kamyonetin akar yakıt ve tamir be-
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deli olarak yılda her kamyon için ortalama 2 bin liradan 42 bin lira sarfedilecektir. Ba
kiyesi ile teşkilâtın süratlendirerek hastalıkların biran evvel söndürülmesi için bütçe
mizden ve Marşai puanından 1949 yılında temin edilecek 10 kamyonet ile 65 aded Jep 
otomobili masrafları karşılığı için maddeye 22 223 lira faz!asiyle 80 000 lira konul
muştur. 

1 Aygır depoları: 
Aygır depoları cüsseleri küçülmüş verimelri azalmış olan atlarımızın ziraat ve taşıt 
hizmetlerine ve Ordu hizmetlerine yarar bir şekilde eüsse ve verimlerinin artırılması 
için halk kısraklarına aşını yaptırılmak üzere 8 aded aygır deposunda 1000 baş aygır 
bulundurulduğundan beher bas aygır için bin lira masraf hesabiyle 1 000 000 liraya ih
tiyaç bulunduğu gibi haralardan geçen yıllar ayriyeten verilmiş olup tahsisatsızlık yü
zünden mubayaası yapılmamış olan aygırlar için 50 bin ve -müstahdemlerin giyecek ve 
diğer müteferrik masraflar ve tamirat için 100 bin liraya, ihtiyaç bulunduğundan bu 
maddeye 656 bin lira fazlasiyle 1 100 000 lira ödenek konmuştur. 

2 Koyun ve kürk hayvanları: 
Koyunlarımızın yapağı kalitelerinin yükseltilerek elbiselik kumaş sanayi dış memleket
lerden ithali mecbur olduğu ince kalitede yapağının önemli bir kısmını memleket içeri
sinde yetiştirilmesi için kıvırcık ve akkaramaıı koyunları üzerinde çalışmalara baş
lanmıştır. Bundan iyi neticeler alınmış bulunmaktadır. Muratlı 'da tnanlı müessesemizde 
kurulmuş olan kıvırcık sürümüzün bin baş anaç damızlığa koyun örnek ağılı damızlık 
larının da bin başa çıkarılması ve Merinos akkaramaıı ınelezleme tecrübelerinin yapıl
ması için maddeye 73 bin lira fazlasiyle 80 bin lira ödenek konmuştur. 

3 Sığır ıslah işleri: 
Memlekette süt, kasaplık ve çift hyvanı ihtiyacının karşılanması için sığırlarıraızı-n 
cüsse ve verimlerinin artırılması üzerinde çalışılmaktadır. Bu konuda köy damızlık 
boğalarının yetiştirilmesi zaruri bulunduğundan halen mevcut 4 sığır ıslah istasyonu
muzda çalışılmaktadır. istasyonumuzun masrafları ile artırılacak damızlıkların mubayaa 
ve müteferrik masrafları ve bundan başka 1949 yılında Cenup bölgesi için Hatay'da 
bir boğa yetiştirme istasyonu kurulması kararlaştırıldığından bu maddeye 140 bin lira 
fazlasiyle 300 bin lira ödenek konulmuştur. 

4 îhsa işleri : 
Hayvanlarımızın ihsa işi bir yandan aygır, boğa, koç ve teke verilirken diğer taraftan 
da köy sürülerinde bulunan demizlığa yaramıyan bozuk vasıflı erkek tay aygır, toklu, 
boğa, koç ve tekelerin enenmeleri ve ıslah işlerine başlanacak bölgelerdeki hayvanların 
durumlarının tetkik edilerek bunlara gönderilecek damızlıkların vasıfları ile takip edi
lecek işleri tesbit için bu mmtaka hayvanlarının zooteknik muayeneden geçirilmesi ge
rektiğinden 26 bin lira fazlası ile bu maddeye 30 bin lira ödenek konulmuştur. 

5 Kamulaştırma işleri : 
Karadeniz sahil ve hinterlandı bölgesi ile Akdeniz sahil ve hinterlandı bölgesi için bu
güne kadar bakanlıkça esaslı bir iş yapılamadığından bu bölgelerin damızlık ihtiyacının 
karşılanması için kuralmakta olan B ' f ra ve Karaköy harası arazisinin bakiye kalan 
kısmının istimlâk edilmesi ve Antalya'da kurulmuş olan Boztepe înekhanesinin arazisi
nin genişletilmesi için bu maddeye 120 bin lira fazlasiyle 180 bin lira ödenek konul
muştur. 

6 Geçici görev yolluğu : 
Madde kaldırılmıştır. 

7 Taşıt giderleri : 
1948 yılındaki taşıt miktarında bir değişiklik bulunmadığından aynı teklifte bulunul
muştur. 
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1 Merinos genel giderleri : 
Merinos bölgesi olan Bursa ve Balıkesir illerinde halen Merinosa tahvili icabeden koç altı 
196 bin koyun olduğundan bunlar için 5 bin koça ihtiyaç bulunmaktadır. Karacabey ha
rası için Bandırma Merinos çiftliğinden halen 1600 baş koç temin edileceğinden bakiye 
koçların halk elinden satın alınması zaruri bulunmaktadır. Bu suretle bu erkek kuzu
ların aynı zamanda kasaplık olarak kesilmekten kurtarılmış olacaktır. Bundan başka 
Merinos Fabrikası yapağı ihtiyacının mühim bir kısmının memleket içinden tedarikini sağ
lamak üzere Merinos yetiştiriciliğine sürat verilmesi gerektiğinden teşvik işlerinin ge
nişletilmesi zaruri bulunmaktadır. Bu sebeple sergilerin 30 yerde açılması ağıl ve sürü 
mükâfatlarının çoğaltılması zaruri görülmektedir. Bu zaruretler karşısında bu maddeye 
lf>0 bin lira fazlasiyle 200 bin lira ödenek konulmuştur. 

2 Geçici görev yolluğu : 
Madde kaldırılmıştır. 

3 Taşıt giderleri : 
Taşıt araçlarında bir değişiklik olmadığından 1048 ödeneği aynen teklif olunmuştur. 

1 Orta Tarım Okulları : 
1949 yılında Orta Tarım Okullarmm birinci sınıflarına 40 dan 160 öğrenci alınarak öğ
renci mevcudu 531 e çıkarılacak ve ders yılı sonunda 184 öğrenci mezun olacaktır. 

öğrenci adedine göre kifayet edeceği anlaşılan 500 bin lira teklif olunarak 50 bin lira 
düşürülmüştür. 

2 Teknik Tarım Okulları 
1949 yılında Teknik Tarım okullarına kıy, ve erkek 500 öğrenci alınarak mevcudu 1548 i 
bulacaktır. Bu mevcuda göre hesaplanan 900 bin lira teklife alınarak 350 bin lira dü
şülmüştür. 

3 Teknik Bahçıvanlık okulları : 
1949 yılında bu okullara 244 öğrenci alı-narak mevcutları 728 e. çıkarılacaktır. Yıl sonun
da 332 erkek ve 24 kız öğrenci mezun verecektir. Öğrenci sayısına göre hesaplanan 600 
bin lira teklife alınarak 150 bin lira düşülmüştür. 

4 Tarım Alet ve Makineleri Uzmanlık Okulu ve Makinist Okulları ile yatılı kurslar Genel 
giderleri : 
Ankara Tarım Alet ve Makineleri Uzmanlık Okulunun biri ne. i sınıfına yeni yılda 30 
öğrenci alınarak mevcudu 83 e çıkarılacak ve ders yılı sonunda 53 mezun verecektir. 
Adana Makinist Okulunun birinci sınıfına da 30 öğrenci alınarak mevcudu 60 a çıkarı
lacak ve 30 öğrenci mezun verecektir. Okul işlerinin ihtiyacı olan aynı mamanda öğre
tim tatbikatında kullanılan ziraat ve alet ve makinelerinden traktör çeşitli hasat 
ve harman makineleri, pulluklar ve. çeşitli ilâç makineleri ve küçük el aletlerinin satın-
alınmak suretiyle iyi surette teçhizine ve mezun adedinin artırılmasına, 'ehemmiyet veri
leceğinden hu madde ödeneği 230 000 lira artırılmıştır. 

5 Tarım kursları ve köy eğitmenleri : 
Orta Tarım okullarının ınuhitlerindeki müstahsıllarm ilgi ve görgülerini artırmak ve mah 
sulleri kıymetlendirmek usullerini öğretmek üzere konservecilik, şarapçılık, sirkecilik 
bağeılık ve meyvacılık gibi çeşitli konular üzerine kurslar açacaklar ve tavukçuluk ens
titüsü de kezalik tavukçuluk, arıcılık ve diğer çeşitlerini kurslar yapacaklar ve ipekböeek-
cilik enstitüsü ve istasyonlarının bulunduğu yerlerde de ipekçilik ve arıcılık kursları 
kuşat, ederek daha geniş mikyasta sağlamaya çalışacaklardır. Bu maksatla bu bölünu-
35 000 lira fazlasiyl'e ödenek konmuştur. 

6 Tarımsal Muhasebe kursu : 
Bu madde kaldırılmıştır. 
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7 Hayvan sağlık memurları ve nalbant okulları : 
Hayvan sağlık memurları adedi çok az olduğundan 1949 yılında okula 'alınacak talebe 
sayısının 25 kişiden 50 kişiye çıkarılması zaruri görülmektedir. Memleketimizde fennî nal
bantların sayısı çok az olduğundan hayvanlara vurulmakta olan alaturka nal hasebiyle 
hayranların ayaklarında arızalar olmaktadır. Bunu önlemek üzere kanun gereğince açıl
makta olan Selimiye nalbant kursunda iki devrede alınan 20 şer kişinin 40 kişiye çıkarıl
masında zaruret görülmektedir. Bu sebeple dkul ve kursların yiyecek, giyecek, yatak
hane, yemekhane malzemesi öğrenci lâboratuvarlan malzemesi artacağından bu maddeye 
50 000 lira fazlasiyle 120 000 lira teklif edilmiştir. 

8 Veteriner kursları : 
Harb yıllarında çeşitli memleketlerde veteriner mesleğinde büyük ilerlemeler olmuş ve 
yeni aşı, serum ve ilâçlar 'tatbikata konulduğu gibi zootekni sahasında yenilikler meydana 
gelmiştir. Veteriner teşkilâtımızın bütün bu yeniliklerle mücehhez olarak memleket hiz
metlerini en iyi şekilde görebilmeleri için her yıl muntazam bir şekilde kursa tâbi tutul
ması zaruri bulunduğundan 1949 yılı için 25 000 lira fazlasiyle 30 000 lira teklif edil
miştir. 

9 Toprak işleri kursları: 
1948 ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

10 Kamulaştırma kursları : 
Bu madde kaldırılmıştır. 

11 Geçici görev yolluğu: 
Bu madde ikinci kısma yeniden teklif edildiğinden buradan kaldırılmıştır. 

12 Taşıt giderleri : 
.Okulların motorlu nakil vasıtalarının akaryakıt ve tamir giderleri ihtiva eden bu madde 
okullara yeniden verilen ve verilecek olan vasıtaların da ihtiyaçları göz önünde tutularak 
10 000 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 

13 Teknik Tarım ve teknik bahçıvanlık okullarından mezun olacak öğrencilere 4486 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gereğince verilecek vasıta ve malzeme karşılığı: 
Kanun gereğince teknik okullardan mezun olacak 1032 öğrenciye ziraat aletleri, bağcı
lık, meyvaeılık, sütçülük, şarapçılık vasıta ve malzemesi, satmalınmak üzere bilhesap 65 000 
lira teklif edilmiştir. 

Toprak İşleri Genel Müdürlüğü ve gezici mahkemeler genel giderleri: 
Toprak tevzii işlerinin 677 000 liralık genel giderlerini ihtiva öden bu bölüm yeni yılda 
maddelere bölünmüş ve % 11 nispetinde bir tasarrufla 600 000 lira olarak teklif edil
miştir. 

Traktör grupları için traktör, pulluk ve sair alet ve malzeme satınalma karşılığı: 
Toprak Kanunu gereğince tevzi olunan hiç işlenmemiş yerlerin ilk defa traktörle sürü
lüp teslim edilmesi zaruri görüldüğünden seyyar traktör grupları meydana getirilmek 
üzere gerekli malzemenin alınması için bu maddeye 75 000 lira teklif olunduğu gibi bu 
işlerde çalıştırılması lüzumlu görülen hizmetliler için de 796 - 1 maddeye 60 600 ve 
3 030 lira zam yapılmıştır. 

1 Kamulaştırmalarda 100 liradan aşa- ] Kamulaştırmalar 100 ve 1000 liradan aşağı peşin 
ğı peşin ödemeler. I tediyeleri karşılamak üzere konulan bu ödenek-

2 Kamulaştırmalarda 1000 liradan aşa- [ 1er bilhesap 2000 + 100 000 = 12 000 noksaniyle 
ğı peşin ödemeler. j teklif edilmiştir. 
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3 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 47 nci maddesi gereğince açılacak özel 
fon: 
Ziraat Bankasında acılan özel fona yatırılacak miktar bir milyon lira olarak teklif 
olunmuştur. 

4753 sayılı Kanunun 51 nci maddesi gereğince Ziraat Bankasına ödenecek 1947 özel 
fonunun mütehakkak zarar karşılığı: 
1947 fonunun lahakkuk etmiş zararı olarak bankaya ödenmek üzere S 318 lira teklif 
edilmiştir. 

1 Satınalma ve abone karşılığı: 
1948 ödeneği aynen teklif olunmuştur. 

2 Başka her çeşit giderler: 
Orta ve teknik okulların ihtiyacı olan kitaplarının telif ve tabım karşılamak üzere 
maddeye 35 000 lira fazlasiyle teklifte bulunulmuştur. 

1 Etüd genel giderleri: 
Şimdiye kadar etüdleri yapılmış olan illerin neticelerinin şimdiye kadar etüd işleri dur
durulması zaruri görüldüğünden madde kaldırılmıştır. 

2 İç fuarlar genel giderleri: 
1948 ödeneği aynen teklif olunmuştur. 

3 Geçici görev yolluğu: 
Madde kaldırılmıştır. 

1 -13 Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü giderleri: 
5234 sayılı Kanunla Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü İstanbul ve Ankara Üniversite
lerine bağlanmış bulunduğundan maddeler tamamen kaldırılmıştır. 

Küçük su ve arteziyen genel giderleri: 
Bu bölüm geçen yıla kadar bütçe taksimatı arasında 3 ncü kısmın çeşitli hizmetleri ara
sında 840 ncı bölümde yer almakta idi. Bundan böyle esaslı hizmetlere alınması daha uy 
gun görüldüğünden burada yeniden ve aynen teklif olunmuştur. Tekabül ettiği 840 - 1 
nci maddenin 1948 ödeneği olan 15 000 lira aynen konmuştur. 

Sulama istasyonları genel giderleri: 
Yeniden kurulacak sulama istasyonlarının irabettirdiği genel giderler maddeye 200 000 
lira olarak teklif olunmuştur. 

Temsil giderleri: 
1948 ödeneği aynen leklif olunmuştur. 

Tarım öğretmenleri gerekli giderleri: 
Teknik teşkilâtı kurulan illerde tarım öğretmenlerine hayvan besleme ve bakımı karşı
lığı olarak ayda 50 lira verilmektedir. Yeni sene zarfında bir ilde daha teşkilât kurula
cağından 23 000 lira artırılmıştır. 

3437 sayılı Tütün Tekel Kanununun ] 
uygulama giderleri I -A, . . . ,-,.<,, 
n . n f t , « , . . , -r,, • „ >.Ödenekleri avnen teklif olunmuştur. 3039 sayılı Çeltik Ekim Kanununun [ 
uygulama giderleri J 
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Yabancı uzman ve hizmetlilerle ] Bu bölüm bütçenin birinci ve ikinci kısımlarında 
tercümanlarının ücreti: l yeni maddeler halinde teklife alındığından bura-
Yolluk ve başka giderler: J dan kaldırılmıştır. 

iç Kongreler ve teknik toplantılar genel giderleri: 
1948 ödeneği aynen teklif olunmuştur. 

Tarım sergi ve Meşherleri ve müsabakaları ge&el giderleri: 
1948 ödeneği aynen teklif olunmuştur. 

Hayvan sergileri ve teşvik ikramiyeleri: 
Geçen yıllar 20-25 000 lira ödenekle ancak 11-12 mahalde sergi açılabilmiş olduğundan 
Devlet damızlıkları aygır ve boğalarından elde edilen damızlıkların iyi yetiştiribneleri 
beslenmeleri ve bakımları teşvik edilemediğinden ve halka iyi hayvan yetiştiriciliğin
de örnek olunamadığmdan beklenilen fayda elde edilememekteydi. 1949 yılnda bu sergile
rin 32 yerde açılması için maddeye 75 000 lira fazlası ile 100 000 lira konulmuştur. 

Yarışlar: 
904 sayılı Islahı Hayvanat Kanununun 10 ve 11 nci maddeleri gereğince memlekette at 
koşulan tertip edilmesi" ve ikramiyelerinin verilmesi Bakanlığın görevleri arasında bu
lunmaktadır. Atçılığımız son günlerde kalite bakımından büyük ilerlemeler kaydetti
ğinden ve memleket at ıslahının temeli muslin arap atları üzerinde kurulmuş olduğun
dan Türkiyenin Safkan Arap atı bölgesi olarak tesbit edilen Urfa, Gazianteb ve Ada-
na'da kurulmuş olan yarış mahallerinde ihtiyaca münasip yarışlar yapılması ve bunlar 
için lüzumlu masraflarla yarış ikramiyelerinin verilmesi, ve buralarda meydana getiril
miş yarış mahallerindeki tesislerin ikmâlimi çalışılacaktır. 

Milletlerarası Kurum ve Derneklere katılma payı: 
1948 yılından itiberen memleketimizin de katıldığı Birleşmiş Milletler gıda ve tarım teş
kilâtı (E.A.O.) iştirak hissesi olarak 112 250 lira ve yine Paris Hayvan Hastalıkları 
ile Mücadele Kurumuna katılma payı olarak o 000 lira geçen senedenberi iştirak etmek
te bulunduğumuz Milletlerarası Pamuk İstişare Komitesine üye sıi'atiyle katılmak üzere 
taahhüt edilmiş bulunan 3 000 lira ki ceman 218 250 lira ödenek 1948 yılında olduğu 
gibi aynen konmuştur. 

4498 sayılı Kanuna göre staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin . yollukları 
ile başka her çeşit giderler: 
İngiltere ve Amerika'da görgü ve bilgilerini artırmak üzere ihtisas yapmakta olan 30 
memurdan 4 ü yurda dönmüş olup yeni sene avdet edecekler nispetinde yenilerinin gön
derilmesi için maddeye 25 000 lira noksaniyle 100 000 lira konulmuştur. 

Küçük su ve gezici arteziyen işleri 1., . ..... . , . . . . . . , . , „ . ' , , . , , T Bu bolum yeniden tekide alınmış olduğundan Im-genel giderleri: l : z, . . .. ,, „ radan kaldırılmıştır. Geçici görev yolluğu: -J 

Köy teknik merkezleri kamulaştırma karşılığı: 
Köy teknik merkezleri yapım işleri Bayındırlık Bakanlığınca yapılmak üzere bütçe' 
yekûnu dışı bırakıldığndan işbu kamulaştırma bölümü de kaldırılmıştır. 

4481 sayılı Kanunla satın alınacak makina, alet ilaç ve gereç satınalma giderleri: 
Teknik teşkilâtı kurulan 5 ilin ihtiyaç-ları tamamen temin edilmediği gibi yeni yılda bir 
ilde kurulacak teşkilâtın ihtiyacı da göz önünde tutularak bölüme 10 000 lira fazla-
sivle teklifte bulunulmuştur. 
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843 1682 sayılı Kanunla Ziraat Bankasına ödenecek zarar karşılığı: 
Ziraat Bankasınca tahakkuk ettirilmiş bulunan zarar karşılığının ödenmesi için bölü
mün geçen sene mevcut bir lira ödeneğine ilâveten teklif olunmuştur. 

Karasığır tecrübelerinin 1941 - 1944 yıllarında tahakkuk etmiş giderleri : 
Mülga Yüksek Ziraat Enstitüsünce 1941 - 1944 yıllarında yapılmış olan Karasığır tecrü
belerinden dolayı .Devlet Ziraat İşletmelerine karşı borçlanılmış bulunan 204 495 lira
nın ödenmesi için işbu yeni bölüme teklif yapılmıştır. 

844 Geçen yıl borçları ( Borçlar tertibine 1948 ödenekleri aynen teklif 
845 1-2 Eski yıllar borçları j edilmiştir. 

846 Haralara yardım : 
Haralara sermaye temini mahiyetinde olan bu bölüm ödeneği bütçenin 6 ncı kısmına götü
rüldüğünden bu bölüm kaldırılmıştır. 

904 sayılı Islahı Hayvanat Kanununun 11 ve 12 nci maddeleri gereğince yapılacak yar
dım : 
904 sayılı Islahı Hayvanat Kanununun 11 ve 12 nci maddeleri özel idarelere ve köylere 
Devlet yardımını âmir bulunduğu halde bugüne kadar bu yardım yapılamadığından 
bütçe ve malî durumları müsait olmıyan il ve köylerde başlanan birçok işler yarını kal
mış satın alman aygır ve boğalar bakımsız ve yenisiz olarak ölümler olmuş ve böylece. 
Bakanlıkça yürütülmesine çalışılan işlerden randıman alınamadığı gibi hattâ bazı hu
suslarda yapılan emekler iamamen heba olmuştur. Son dünya harbi dolayısiyle malûm 
olduğu üzere bu idarelerin malî durumları son derece bozulduğundan- bu güne kadar 
yapılan işlerin tamamen heder olmaması için 1949 yılından itibaren bütçesi müsait ol
mıyan illere" ve köylere yardım edilmesi için 200 000 lira, teklif edilmiştir. 1949 yılından 
itibaren Özel İdare bütçesi müsait olmıyan illere ve köylere aygır, boğa, koç, teke ve 
erkek dana sutmalınması, buralarda başlanmış olan aşım durağı, boğa yetiştirme istas
yon ve bakım duraklarının yapılmasının ikmali buralardaki damızlıkların iaşeleri ba
kımı masrafları, seyis ve çobanların gündelikleri iller tarafından açılacak hayvan ser
gilerinde kazanacak hayvaninin ikramiyeleri ile erkek damızlık yetiştirip.satanlara ve
rilecek teşvik primi için yardım yapılacaktır. . 

847 1 Tarla tarımı döner sermayesi \ Lüzumu kadar teklif yapıldığından bu maddeler : 

2 Tavukçuluk döner sermayesi \ deli 25 000 lira düşülmüştür. 
3 Kauçuk bitkileri döner sermayesi : 

1948 ödeneği kadar teklif yapılmıştır. 
4 Sığır yetiştirme döner sermayesi \ 1948 ödenekleri aynen teklif olunmuştur. 
5 Merinos döner sermayesi \ 

Haralar döner sermayesi : 
Kaldırılan 846 ncı bölümün karşılığıdır. 1948 ödeneği J 000 000 lira olup 1949 yılın
da yeniden kurulacak bir haranın sermayesini teşkil etmek üzere maddeye 700 000 lira 
fazlasiyle teklifte bulunulmuştur. 

6 Okullar döner sermayesi : 
1948 ödeneği aynen teklif olunmuştur. 

7 Bahçe kültürleri döner sermayesi : 
İhtiyaç nispetinde .teklif yapıldığmdan25 000 lira düşülmüştün. 

848 1 1437 sayılı Kanun gereğince verilecek avans : 
1949 Devresinde mezun olacakların adedi artacağından maddeye 10 000 lira fazlasiyle 
teklif yapılmıştır. 
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2 4291 sayılı Kanun gereğince Hayvan Sağlık memurlarına verilecek hayvan avansı : 
1948 ödeneği aynen teklif edilmişti!*.. 

3 Tarım öğretmenleri hayvan ve binek takımı avansı: 
1949 da yeniden kurulacak bir ildeki teknik teşkilât memurlarının hayvan ve binek takımı 
avanslarını karşılamak üzere maddeye6 000 lira fazlasiyle teklif yapılmıştır. 

849 1 Teknik Tarım okulları yapımı f Teknik Tarım ve Teknik Bahçıvanlık okulları ile 
| köy teknik merkezleri inşaatının Bayındırlık Bakan-

2 Teknik Bahçıvanlık okulları yapımı^ lığmca yapılması kararlaştırılmış olduğundan bölü-
| nıe yapılacak teklifler bütçe yekûnu dışında 

3 Köy Teknik merkeezi yapımı [ bırakılmış ve bölüm kaldırılmıştır. 

NOT : Milletlerarası kongre ve toplantılara katılma giderleri olarak Başbakanlık Bütçesinin 77 - 8 
nci maddesine konulmakta olan 15 000 liralık ödenek 1949 yılı için aynen teklif olunmuştur. 

NOT : 3827 sayılı Kanun gereğince satın alınacak taşıtlar karşılığı olarak Maliye Bakanlığı Bütçe
sinin 467 - 13 ncü maddesine konulmakta olan 202 096 lira ödenek 1949 yılı için aynen teklif edilmiş
ti*. 

NOT : Yapı ve imar işleri, yapma, kamulaştırma ve esaslı onarma giderleri olarak Bayındırlık Ba
kanlığı Bütçesinin 6-16 - 12 ne i maddesine konulmakta olan 317 000 lira 1949 yılı için aynen teklif olun
duğu gibi Teknik Tarım okulları yapımı ve teknik köy merkezleri kamulaştırma yapımları ile esaslı 
tamir ve muhtaç listesi bağlı onarmalar için ilâveten 556 200 lira ödenek bütçe genel toplamı dışına 
adı geçen Bakanlık bütçesine nakledilmek üzere teklife alınmış bulunmaktadır. 

Ulaştırma Bakanlığı 

Bakanlığın 1949 yılı bütçesi (3 952 526) lira olarak tesbit edilmiştir. 1948 yılma nazaran fazla ve 
noksanların sebepleri aşağıda ar/olunmuştur: 

Bölüm : 851 Madde : 1 — Memur aylığı 
Geçen yıla nazaran bu bölümde görülen noksanlık, bazı açık memuriyetlerin (L) cetveline alınma

sından ileri gelmiştir. 

Madde : 2 - Açık aylığı 
Hâlen açıkta bulunan memurlaı* nazara alınarak (1 400) lira fazla ödenek istenilmiştir. 

Bölüm : 852 Madde : 1 — Hizmetliler ücreti 
Hizmetliler kadrosunda % 10 hesabiyle 28 hizmetli kadrosunun tasarruf edilmesinden 34 860 lira 

noksan ödenek konulmuştur. Ancak im tasarruf açık görevlerden yapılarak hiçbir kimse açıkta bıra
kılmamıştır. 

Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücreti 
Ulaştırma işlerinde sürat, emniyet ve ucuzluğun temini ve icabeden İslahatın yapılması için fikir 

ve teknik bilgilerinden istifade edilmek üzere yabancı memleketlerden getirilecek uzmanlar için geçen 
vıla nazaran 210 000 lira fazla ödenek teklif edil mistir. 
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Bölüm : 853 - Geçici hizmetliler üereti 

1948 yılı Bütçesine-m erzu ödeneğin % 25 i nispetinde tasarruf yapıldığından 375 lira eksik ödenek 
istenilmiştir. 

Bölüm : 857 - Geçici tazminat 
Kadro mevcuduna göre 2 000 lira fazla ödenek konulmuştur. 

Yönetim giderleri 
Hükümetçe ittihaz edilen tasarruf tedbirleri gereğince yönetim giderlerinden 1948 yılma naza

ran % 20 nispetinde tasarruf yapılmasından dolayı 43 000 lira noksan ödenek konulmuştur. Bu 
noksanın hesabı aşağıda gösterilmiştir. Ancak denizde can ve mal koruma hakkındaki 4922 sayılı ka 
nun gereğince hazırlanan tüzüğe göre gemi ölçme aletleri satmalmması iktiza ettiğinden iller döşe
me ve demirbaş tertibine mevzu ödenekten tenzil yapılmıyarak 1 780 lira fazlasiyle ödenek konul
muştur. 

Tasarruf edilen 43 000 liranın hesabı 

Lira Lira I Z A H T 

1 780 
50 000 

51 780 

262 781 

51 780 

211 001 
43 000 

Yönetim giderleri için 194!) bütçesiyle teklif olunan 
İller döşeme ve demirbaş tertibine ilâve olunan 
Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanların yolluk ve başka gider
leri olup 1949 yılı bütçesinde yönetim giderleri arasında gösterilen 

Tasarruf edilen 

254 001 Geçen yıla nazaran aradaki ( 4 000) lira fark 869 neu bölümün 5 nci 
geçici görev yolluğu maddesindeki (4 000) liranın yönetim giderleri içine alınmasından ileri gel
miştir. 

Bölüm : 866 - Madde : 5 — Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının yolluk ve başka 
giderleri 

Yabancı uzmanların ücretleri bölümünde arzedildiği üzere yabancı memleketlerden getirilecek 
uzmanların yolluk vesait* giderleri için 40 000 lira fazla ödenek konulmuştur. 

Bölüm : 869 - Madde : 2 — Limanları temizleme, tarama ve mendirek giderleriyle şamandıra 
Bu bölüme mevzu ödenek Rumelikavağı Balıkçı limanının tamir ve ıslahı, Eceabat ve Kilidibahir 

limanlarının ve Çanakkale Gümrük iskelesi yakınındaki topuğun tarattırılıp temizlettirilmesi, mev
cut şamandıraların tamir ve telvini ve lüzum hâsıl olan yerlere yenilerinin konulması işlerine sarfo-
Junacaktır. 

Madd : 5 — Geçici görev yolluğu 
Bu bölümdeki 4 000 lira ödenek 866 nci bölümün 2 nci maddesine aktarılmıştır. 

Birleşmiş Milletler Sivil Havacılık Organizasyon Teşkilâtına 1949 yılı katılma payı 
Bu masraf şimdiye kadar Dışişleri Bakanlığı bütçesinden ödenmekteydi. 1949 yılından itibaren 

taallûk ettiği Bakanlık bütçesine ödenek konulması Dışişleri Bakanlığından bildirilmiş olduğundan 
200 150 lira ödenek teklif edilmiştir. 

Bölüm : 879 - Madde :2 — 1928 - 1943 yıllan borçları 
1943 yılında Fransızlardan alınan gemilerin rrıhtım resmi için 52 693 lira fazla ödenek konul

muştur. 
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Ticaret Bakanlığı 

1949 yılı bütçe teklifinin toplana 3 380 774 liradıı-. 1948 yılı bütçesine nazaran 294 365 lira nok
sanlığın sebebi ve bazı bölümler arasında yapılan değişiklikler aşağıda hi»alarında ayrı ayrı gös
terilmiştir : 

B. M. 

881 1 Memurlar aylığı : 
Bu maddedeki 234 900 lira eksiklik münhal kadroların yeniden (L) cetveline alınmış al
masından ileri gelmiş ve 1949 yılı (h) cetveli bu esasa göre düzenlenmiştir. 

2 Açık aylığı : 
Bu maddedeki 8 350 lira fazlalık halen acık aylığı almakta bulunan memurlar hesap edil
mesinden ileri gelmiştir. 

882 Hizmetliler ücreti : 
1948 yılında bu bölüme ait ödenek miktarı 244 260 lira idi. 1949 yılı teklifi % 10 noksa 
niyle 219 840 lira olarak tesbit edilmiştir. Ancak Bakanlığın kâğıt dağıtıcısına ihtiyacı 
fazla bulunduğundan 120 lira ücretli bir odacı kadrosu kaldırılarak yerine 140 lira üc
retli bir kâğıt dağıtıcısı kadrosu konu1 muş ve yapılan işbu değişiklik dolayısiyle % 10 
tasarruf nispetine halel verilmemiştir. 

885 Geçici tazminat: 
Bu bölümdeki 5 784 lira eksiklik münhal kadroların (L) cerv#line alınmış olmasından 
ileri gelmiştir. 

886 1 Çocuk zammı : 
Bu maddedeki 3 000 lira eksiklik münhal kadroların (L) cetveline alınmış olmasından 
ileri gelmiştir. 

3 Doğum yardımı: 
Bu maddedeki 500 lira eksiklik münhal kadroların (L) cetveline alınmış olmasından ileri 
gelmiştir. 

4 ölüm yardımı : 
Bu maddedeki 500 lira eksiklik münhal kadroların (L) cetveline alınmış olmasından ileri 
gelmiştir. 

887 Emekli keseneği karşılığı : 
Bu bölümdeki 8 611 lira 'eksiklik münhal kadroların (L) eetveline almsuış olmasından 
ileri gelmiştir. 
Yabancı dil bilenlere verilecek ikramiye karşılığı: 
Yeniden açılan bu bölüme konulan 14 000 liralık ödenek 3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince yabancı dil bilenlere verilecek ikramiye karşılığıdır. 

881 1 Kırtasiye : 
Bu maddeye konulan ödenak bir yıl zarfında yapılan yideri karşılıramadığmdan 5 000 lira 
eklenmiştir. 

2 Döşeme ve demirbaş : 
Yeniden döşeme ve demirbaş eşya alınmamaktadır. Sarfiyatta yalnız mevcutlarının idame 
ve tamirinden ibaret bulunduğundan bu maddede 1 500 lira düşülmüştür. 

3 Aydınlatma : 
Belediye Gelir Vergisi Kanuniyle elektrik fiyatlarına zam yapüdığmdaâi, bu zammı kar
şılamak üzere bu maddeye 400 lira eklenmiştir. 
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5 öteberi giderleri : 
Geçen sene bu maddeye konulan ödenek kâfi gelmediğinden ihtiyacın karşılanması için 
500 lira eklenmiştir. 

889 1 Kırtasiye: 
Bu maddeye konulan ödenek ihtiyacı karşılamadığından 1 200 lira eklenmiştir. 

2 Döşeme ve demirbaş: 
Yeniden -döşeme ve demirbaş eşya alınmamaktadır. Sarfiyat yalnız mevcutlarının ida
me ve tamirinden ibaret bulunduğundan bu maddeden 2 100 lira indirilmiştir. 

H Aydınlatma: 
Belediye Gelir Vergisi Kanuniyle elektrik fiyatlarına zam yapılması dolayısiyle bu 
maddeye konulan ödenek ihtiyacı karşılıyamadığmdan 750 lira eklenmiştir. 

5 Öteberi giderleri: 
Bu maddeye konulan ödeneğin ihtiyacı karşıladığı anlaşıldığından 500 lira düşülmüştür. 

890 Basılı kâğıt ve defterleri: 
Genel prensip kararma uyularak bu bölüme konulan ödeneğin (/c 20 sine tekabül eden 
800 lira düşülmüştür. 

891 1 Posta ve telgraf ücreti: 
İthalât ve ihracat işlerine ait muhabere ve muamelelerin mahallerine bırakılraasiyle 
bu maddeden 5 824 lira düşülmüştür. 

2 Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri: 
Birinci maddede belirtilen sebeplerden dolayı bu maddeden 10 000 lira düşülmüştür. 

894 1 Sürekli görev yolluğu: 
Genel prensip kararma uyularak bu raddeden % 20 nispetinde 2 000 lira düşülmüştür. 

2 Geçici görev yolluğu: 
Genel prensip kararma uyularak bu maddeden % 20 nispetinde 6 706 lira düşülmüştür. 

3 Müfettişler yolluğu: 
Genel prennsip kararma uyularak bu maddeden c/c 20 nispetinde 15 000 lira düşülmüştür. 

4 Yabancı memleketler yoluuğu: 
Genel prensip kararma uyularak bu maddeden rfo 20 nispetinde 1 020 lira düşülmüştür. 

895 Giyecekler: 
Genel prensip kararma göre bu bölümden 2 400 lira. düşülmüştür. 

896 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yollukları: 
Genel prensip kararma göre bu bölümden 2 000 lira düşülmüştür. 

897 3 Dış kollarda numune meşherleri: 
Genel prensip kararma göre bu maddeden 2 000 lira düşülmüştür. 

899 1, 3-8 Kırtasiye, kira karşılığı: 
Genel prensip kararma göre bu maddeden 8 000 lira düşülmüştür. 

2, 9 Yolluklar: 
Genel prensip kararma göre bu maddeden (i 000 lira düşülmüştür. 

900 Temsil giderleri: 
Genel prensip kararına göre bu maddeden 1 500 lira düşülmüştür. 

901 Satmalma ve abone karşılığı: 
Bu maddeye mevzu ödenekten 3 000 lira düşülerek ikinci maddeye nakledilmiştir. 
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2 Başka her çeşit giderler: 
Bu maddeye konulan ödenek ihtiyaca kâfi gelmediğinden birinci maddeden 3 000 lira 
eklenmiştir. 

902 Milletlerarası kurum ve derneklere katılma payı: 
Paris'te bulunan ölçüler Bürosuna her yıl ödenmekte olan aidatın bu müessesece fazla
laştırılması üzerine Hükümetimizce kabul edilen miktarın Ödenebilmesi için bu bölüme 
1 000 lira eklenmiştir. 

908 Geçen yıl borçları: 
Bu bölüme konulan ödenek yıl içinde tahakkuk eden borçlan ödemeye kâfi gelmedi
ğinden 904 ncü bölümünün 1 nci maddesinden düşülmek suretiyle bu bölüme 3 000 lira 
eklenmiştir. 

904 1 1944 - 1947 yıllan borçları karşılığı: 
Bu maddeye konulan ödeneğin ihtiyaçtan fazla bulunduğu anlaşıldığından 4 500 lira 
düşülmüştür. 

906 İzmir Fuarına yardım: 
Fuar masrafının fazlalığı dolayısiyle eski yıllarda olduğu gibi 50 000 liralık yardım 
yapılmasına zaruret hâsıl olduğundan bu bölüme 25 000 lira eklenmiştir, 

Çalışma Bakanlığı 

Bakanlığın 1949 yılı bütçesi 2 274 572 lira olan geçen yıl bütçesinden 159 572 lira noksaniyle 
2 115 000 lira olarak düzenlenmiştir. 

Hizmeti aksatnııyacak surette çeşitli bölümlerden 269 810 liralık tasarruf yapılmış ve artınlan 
110 238 liranın sebepleri de aşağıda izah olunmuştur: 

Lira 

4 439 Türkiyenin üç yıl için Milletlerarası Çalışma Kurulu İdare Meclisi üyeliğine seçilmiş 
olması hasebiyle Çalışma Kurul ve Bürosiyle cereyan edecek muhaberatı idare ve 
aynı zamanda oradan gelecek evrakı tercüme etmek üzere yabancı dile vâkıf bir dak
tilonun geçici süre ile istihdamı zaruri bulunduğundan geçici hizmetliler ücreti bölü
müne 4 440 lira konulmuştur. 

80 999 Yabancı memleketler yolluğu bölümüne bu yıl konulan 81 000 lira Milletlerarası Ça
lışma Kuruluna Hükümetimizin namına iştirak edecek İdare Meclisi Üyeliğinin yol
luğunu karşılamak maksadiyle teklif edilmektedir. 

15 000 Milletlerarası Çalışma Kurulunda Hükümetimizi temsil edecek İdare Meclisi Üyeli-
ğince ihtiyar edilecek temsil ve diğer h*v çeşit giderleri karşılamak üzere konul
muştur. ^ ' . . T * " * " * * " ' 

9 800 İş Kanunu gereğince iş verenle işçi arasında zuhur eden iş anlaşmazlıklarını hal için 
mevcut hakem kurullarına dâhil üyelerin memur olanlarına da bir ücret verilmesi 
ve memurdan olmıyanlarınm ücretlerinin bir miktar artırılması zarureti hissolunarak 
bunun için İş Kanununda gereken değişiklik yapılması maksadiyle hazırlanan ka-
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Lira 

nun tasarısı Büyük Millet Meclisine sunulmak üzere bulunmuş ve bu iş için de bu 
bölümdeki 200 liranın on bin liraya iblâğı zaruri görülmüştür. 

110 238 

Hükümetin Gelir Bütçesi Gerekçesi 

1948 yılı içinde elde'edilecek gelirler 1 295 550 000 lira tahmin olunmuştur. Bu miktar 1948 tah
minlerinden 179 950 000 lira fazladır. 

İrat ve servet vergilerinde, imalât ve bankalar Muamele Vergisi hariç olmak üzere Muamele ve 
İstihlâk Vergilerinde, bazı harçlarda, Tekel hasılatında, Devlet malları gelirlerinde, Devletçe idare 
edilen müesseseler hâsılatında, bazı müteferrik gelirlerde umumiyetle fazlalık, buna mukabil imalât 
muamele vergisi, damga ve tayyare resimleri, i*. T. T. Müdafaa vergisi eski alacaklar para ceza
ları ve ithal mallarından alınacak prime ait bölümlerde de 1948 yılı tahminlerine nazaran eksilme 
mevcuttur. 

1949 yılı tahminleriyle 1948 yılı tahminleri arasında bölüm itibariyle bir mukayese yapıldığı tak
dirde 1949 yılı tahminlerinin 1948 yılına nazaran ceman 224 875 000 lira tutarında bir fazlalık, 
44 925 000 lira tutarında da bir noksanlık arzeylediği görülür. Bunların başlıcaları 'aşağıdaki cet
velde gösterilmiştir : 

Gelirin nev 'i Fazlası Noksanı 

Ticari teşebbüslerden Kazanç ve Buhran Vergisi 29 200 000 
Hizmet erbabı vergileri 13 550 000 — 
Hayvanlar ve veraset dergileri 1 400 000 — 
Yol vergisi 30 000 000 — 
Gümrük resmi ve ithalât muamele vergisi 24 000 000 — 
Lüks vergisi 25 000 000 — 
Dahilî istihlâk vergileri 72 600 000 — 
Tapu, mahkeme, noter ve nüfus harçları .1 102 000 — 
Maden resimleri su ve kara av vergileri 600 000 — 
Tekel geliri 16 448 000 — 
Devlet malları ve mülkleri 6 700 000 — 
Devletçe idare edilen kuramlar 715 000 — 
Kurumlar ve şirketlerden Devlet payı 320 000 — 
Müteferrik gelirler 2 000 000 — 
İmalât ve bankalar muamele vergisi — 10 500 000 
Nakliyat vergisi — 1 000 000 
Tayyare ve damga resmi — 5 000 000 
Eski alacaklar — 10 450 000 
Cezalar — 1 350 000 
P. T. T. müraselâtından müdafaa vergisi —- 500 000 
İthal mallarından prim — 14 000 000 
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224 875 000 lira tutan fazlalığın 142 000 000 lirası kazanç ve yol vergilerinden yapılacak ıs

lahlar ile şeker fiyatlarına vâki zamlardan ve lüks vergisinden geri kalan 82 000 000 lirası da umu
miyetle vergi matrahlarında husule gelen artışlardan doğmuş bulunmaktadır. 

Eksilmeler gelince; İmalât Muamele Vergisinde vukua gelen eksilme, yıl içinde İmalât Muamele 
Vergisine tâbi maddelerden bazılarının vergiden istisna edilmiş bulunmasından. Damga ve Tayyare 
resimlerindeki azalma, eğelnce yerlerinden alınmakta olan Damga ve Tayyare resimlerinin beledi
yelere devredilmiş olmasından eski alacaklarda görülen tenezzül, toprak mahsulleri vergisi baka
yasının kaldırılmış ve müesseselerdeki alacak bakiyelerinin de tamamen tahsil edilmiş bulunmasın
dan ileri gelmiştir. Kezalik ithal mallarından alınan primler bölümündeki mühim fark ise bu pri
me tâbi ithalâtın sonu gelmek üzere olmasından doğmuştur. Tahmine esas teşkil eden hesap ve un
surlar ise bölüm sırasiyle aşağıda arzolunmuştur. 

BÎRÎNCİ K1HDI 

İrad ve servet vergileri 

Bölüm : 1 

Kazanç Vergisi 

1. — Ruhsat ve Unvan tezkereleri ve vergi karneleri: 

Kazanç Vergisine tâbi mükelleflerden Ruhsat ve Unvan tezkere ve karne harcı olarak 1947 yı
lında 3 367 304 lira tahsil edilmişti. Bu gelirin .1948 yılı tahmini 3 300 000 liradır. Buna karşılık 
1948 yılının ilk sekiz ayında (Ocak - Ağustos) 3 260 100 lira tahsil olunmuştur. 1947 yılının aynı 
devresinde tahsilat 3 003 169 olduğuna göre 1948 yılının sekiz aylığında 1947 yılma nazaran 
%8 nispetinde bir artış mevcuttur. 1947 yılının son dört ayında tezkere ve karne harcı olarak 
446 687 lira tahsil olunmuştur. Sekiz aylık tahsilata bu miktar ve %8 nispetindeki artış farkı olan 
35 000 lira ilâve olunduğu takdirde yıllık tahsilatın 3 741 787 lira olması lâzımgelir. Buna göre 
tezkere ve karne harçlarının 1949 yılı geliri 3 700 000 lira tahmin olunmuştur. 

2. — Ticari ve sınai teşebbüslerle sair işlerden alman kazanç vergisi: 

Bu gelirin 1947 yılı tahsilatı 105 779 250, 1948 yılı tahmini 110 000 000 liradır. 1948 yılının ilk 
sekiz ayındaki tahsilat 82 908 765 lirayı bulmuştur. 1947 yılının aynı devresinde 75 018 061 lira 
tahsil edilmiş olduğuna göre 1948 yılının sekiz aylık tahsilatında 1947 yılının aynı devresine na
zaran %10 nispetinde bir artış kaydedilmiştir. 1947 yılının son dört aylık tahsilatı 30 224 350 li
radır. 

Sekiz aylık tahsilata bu miktar ve %10 nispetindeki artış farkı olan 3 200 000 lira ilâve edi
lince yıllık tahsilatın 116 333 115 lira olması icabeder. Ancak belediye gelirleri kanunu ile Kazanç 
Vergisinden belediyelere verilecek hisse %3 ten %5 e kadar çıkarılmış bulunduğu cihetle fark 
tutarı olan l 400 000 liranın tenzili halinde geriye 115 000 000 lira kalır. 

Diğer taraftan ticaret yaptıkları mahallerin gayrisafi iradı üzerinden Kazanç Vergisiyle mükel
lef tutulanlarla gündelik gayrisafi kazanç esası üzerinden vergiye tâbi olan mükelleflerin teklif 
şekilleri ve vergi matrahları üzerinde esaslı değişiklikleri ihtiva etmek üzere hazırlanmış olan ka
nun tasarısı Yüksek Meclise takdim edilmek üzere bulunmuştur. Bu tasarı kanuniyet kesbettiği 
takdirde bu sınıf mükelleflerden alınacak vergi, yapılan hesaplara göre 23 000 000 lira kadar ar
tacaktır. Bu da nazara alınmak suretiyle ticari ve sınai teşebbüslerle sair işlerden alınacak Kazanç 
Vergisi 1949 bütçe yılı için 140 000 000 lira tahmin olunmuştur. 

3. — Hizmet erbabı Kazanç Vergisi : 
Hizmet erbabından 1947 Bütçe yılında 59 212 450 lira Kazanç Vergisi tahsil olunmuştu. Bu ger 
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lirin 1918 yılı tahmini 56 000 000 liradır. Buna mukabil 1918 yılının ilk seki/, aymda 22 282 180 
lirası nakden 22 811 443 lirası da mahsuben (Genel Bütçeye dâhil daireler kadrosunda bulunan, me
murların maaş ve ücretlerinden merkezce top tam tevkif ve irat edilen) olmak üzere ceman 
45 093 623 lira tahsil olunmuştur. 1947 yılının son dört aylık tahsilatı toptan yapılan mahsubat 
hariç olmak üzere, 12 672 949 liradır. 

Bu miktardan 30 .1 . 1948 tarih ve 5166 sayılı Kanunla Genel Bütçeye alman ilkokul öğretmen
lerinin maaşlarından tevkif edilen ve 1949 yılında toptan tevkif ve mahsup edilmiş olduğu için 
1947 yılının son dört aylık rakamına dâhil bulundukları halde 1948 yılının ilk sekiz aylık tahsilatı 
arasına girmiş olan verginin dört aya isabet eden kısmı »lan 705 000 lira tenzil edildiği takdirde 
11 968 000 lira kain-. Bu miktara yıl sonuna kadar perakende mahsubat olan 25 000 lira eklenir
se 11 993 000 liraya baliğ olur. Buna göre yıllık tahsilat 57 086 000 lirayı bulacağından 1949 yı
lında bu kaynaktan sağlanacak gelirin 57 000 000 lira olması lazımyelirse de belediye hissesinin 
% 3 ten c/c 5 e çıkarılması dolay isiyle bu bölüm gelirinden 1 080 000 lirasının belediyelere verilme
si gerekmektedir. . Bu da lıesa-ba katılmak suretiyle 1949 yılında bu kaynaktan elde edilecek gelir 1948 
yılında olduğu gibi 56 000 000 lira tahmin olunmuştur. 

Bolüm : 2 

Ikthudi Buhran Vergisi 

1. — Ticari ve Sınai teşebbüslerden ve sair işlerden: 

1947 yılında sair kazanç erbabından tahsil olunan Buhran Vergisi 9 439 153 liradır. 

1948 yılında bu madde geliri 9 500 000 lira olarak tahmin edilmişti. Bu yılın ilk sekiz ayında 
7 764 791, 1947 yılının aynı devresinde 6 732 858 lira tahsil olunmuştur. Tahsilattaki artış nispeti 
%15 tir. 

Buna göre yıllık tahsilatın: 

7 764 791 1948 sekiz aylık 
2 744 470 1947 dört-aylık 

411 000 %15 yükselme payı 

10 920 261 

Lira olması icabeder. Kazanç Vergisi bölümüne ait izahat meyanında arzedildiği üzere gayrisâ
fi irat ve gündelik gayrisâfi kazanç üzerinden vergiye tâbi tutulan mükelleflerin hazırlanmış olan 
tasarı ile vergi matrahları değiştirilmiş ve Buhran Vergisi de dâhil olduğu halde bilûmum zamlar 
kaldırılarak verginin aslı ile tevhit edilmiş bulunduğu cihetle bu mükelleflere isabet eden 2 900 000 
liraya baliğ olan Buhran Vergisi bu yekûndan tenzil edilmiş ve bakiyesi olan 8 000 000 lira 1949 
tahminine esas tutulmuştur. 

2. — Hiamet erbabı; 

1947 yılında hizmet erbabından alınan İktisadi Buhran Vergisi 89 229 032 liraya baliğ olmuş
tur. 1948 yılında 84 000 000 lira tahmin edilen bu gelire karşılık yılın ilk sekiz ayında : 

34 642 300 lirası nakden 
39 603 945 lirası da mahsuben olmak üzere 

74 246 245 
Lira tahsil olunmuştur. 

1947 yılının son dört aymda yapılan nakdî tahsilat 19 609 464, perakende mahsuplar 39 003 lira
dır, Bu.ua göre yıllık tahsilatın 93 894 712 lira \o ması icabeder. Ancak genel bütçeye alınan ilkokul 

http://Bu.ua
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öğretmenlerinin maaşlarından 1948 yılı başında toptan tevkif edilip irat edilen vergiler hem yukarı
daki mahsubat hem de geçen yılın son dört aylık nakdî tahsilatı arasında yer almış bulunduğundan 
dört aya isabet eden 1 382 900 liranın bu miktardan tenzili halinde geriye 92 511 000 lira kalır. Bu ne
ticeye istinaden 1949 yılı Buhran Vergisi 92 000 000 lira olarak tahmin olunmuştur. 

Bölüm : 3 

Muvazene Vergisi 

Muvazene Vergisinin 1947 yılı tahsilatı 70 757 036, 1948 yılı tahmini 67 000 000 liradır 1948 yılı
nın ilk sekia ayında. 

27 106 924 lirası nakdî 
26 614 252 lirası mahsup olmak üzer« 

53 721 176 
Lira tahsil olunmuştur. 

1947 yılının .son dört aylık nakdî tahsilatı 16 181 814. aynı devredeki müteferrik mahsubat 22 189 
iirndn'. 

Bu miktar sekiz aylık tahsilata ilâve edildiğitakdirde yıllık tahsilatın 69 925 179 liraya varma
sı icabeder. Bundan ilkokul öğretmenlerinin aylıklarından tevkif edilip yıl başımla toptan irat edi
len vergilerden dört aya isabet eden 876 000 liranın tenzil edilmesi halinde yıl sonunda sağlanacak ge
lir 68 750 000 liraya düşecektir. Buna göre 1949yılı için Muvazene Vergisi 68 750 000 lira tahmin 
olunmuştur. 

Bolüm : 4 

Hava Kıı metlerine Yardım. Vergisi 

1947 yılında 44 484 370 lira Hava Kuvvetlerine Yardım Vergisi tahsil olunmuştu. 1948 yılının ilk 
sekiz ayı zarfında: 

19 938 075 lirası nakden 
16 599 498 lirası mahsuben olmak üzere 

36 537 573 

Lira tahsil olunmuştur: 

1947 yılının dört aylık nakdî tahsilatı 10 804 845, müteferrik mahsubatı 13 787 liradır. Buna gö
re yıllık tahsilatın 47 356 205 lira olması icabeder. İlkokul öğretmenlerinin toptan mahsup ve irat e-
dilen vergilerinden 1947 yılmm son dört aylık nakdî tahsilatı meyanma dâhil bulunan 544 000 liranın 
tenzili halinde geriye 46 812 205 lira kalır. Bu neticeye dayanılarak 1949 yılı Hava Kuvvetlerine Yar
dım Vergisi 46 800 000 lira tahmin olunmuştur. 

Bölüm : 5 

Yol Vergisi 

Yüksek Meclise takdim edilmek üzere bulunan Yol Vergisi Kanunu tasarısı ile Yol Vergisinin ıs
lahı ve bu suretle sağlanacak gelirin % 50 sini Devlet yollan inşaat masraflarını karşılamak üzere 
Genel Bütçeye alınması kararlaştırılmıştır. 

Yapılan hesaplara göre önümüzdeki yıl içinde İm suretle Hazineye intikal edecek gelirin 
3d 000 000 lirayı bulacağı anlaşılmıştır, 
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Bölüm : 6 

Hayvanlar Vergisi 

1 — Davar, deve ve domuzlar: 
Davar, deve ve domuzlardan alınan verginin 1947 yılı tahsilatı 25 052 668 liradır. 1948 yılında 

25 000 000 lira tahmine mukabil yılın ilk sekiz ayında 18 009 760 ve 1947 yılının son dört ayın
da 6 943 741 lira tahsil edilmiş olduğuna göre yıllık tahsilatın 24 953 501 lira olması gerekir
se de 1948 yılı kayıt ve yoklaması neticesinde davar, deve ve domuzlara ait olmak üzere tahakkuk 
ettirilen verginin 26 029 240 lira olmasına bakılarak bu maddeden 1949 yılı için 26 000 000 lira 
gelir sağlanacağı tahmin olunmuştur. 

2 — Diğer hayvanlar: 

1947 yılı tahsilatı 6 015 035 lira idi. 1948 yılı tahmini 6 000 000 liradır. 1948 yılının ilk sekiz 
ayında 3 067 279 lira tahsil olunmuştur. 1947 yılının aynı devresinde tahsilat 3 352 425 lira olup 
her iki devre tahsilatı-mukayese edildiği takdirde 1948 tahsilatında 1947 tahsilâtına nazaran %8 
nispetinde bir düşüş görülmekle beraber 1948 yılı kayıt ve yoklaması neticesinde tesbit olunan 
hayvanlara ait olmak üzere tahakkuk ettirilen verginin 5 980 000 lirayı bulmuş olması göz önünde 
bulundurularak 1949 yılında bu madde geliri 1948 yılında olduğu gibi 6 000 000 lira tahmin olunmuş
tur. 

Bölüm : 7 

Veraset ve İntikâl Vergisi' 

Veraset ve İntikal Vergisinin 1947 yılı tahsilatı 2 265 065 liradır. 1948 yılı Bütçesinde bu gelir 
2 200 000 lira tahmin edilmişti. Buna mukabil 1948 yılının ilk sekiz ayındaki tahsilat 1 526 340 lirayı 
bulmuştur. 1947 yılının aynı devresinde .1 220 000 lira tahsil edilmiş olduğuna göre 1948 yılındaki 
artış nispeti % 25 tir. 1947 yılının son dört ayında tahsilat 1 045 733 liradır. Buna göre % 25 nispetin 
deki tezayütle beraber yıl sonunda tahsilatın 2 832 000 liraya baliğ olacağı umulmaktadır. Bu netice
lere dayanılarak 1949 yılı Veraset ve tntikal vergisi 2 600 000 lira olarak tahmin olunmuştur. 

Bölüm : 8 

Binalardan alman Savunma Vergisi 

1947 tahsilatı 4 079 987 liradır. 1948 yılında bu gelir 4 000 000 lira tahmin olunmuştu. 

1948 yılının ilk sekiz aylık tahsilatı 2 699 074, 1947 yılının son dört aylık tahsilatı 1 184 550 lira 
olduğuna göre yıllık tahsilat 3 883 624 lirayı bulacaktır. Yeni inşaattan alınacak vergide nazara alı
narak 1949 yılı için bu bölüm geliri 4 000 000 lira tahmin olunmuştur. 

ÎKİNCl KISIM 

Muamele ve İstihlâk Vergileri 

Bölüm : 9 

Gümrük Vergileri 

1 — Gümrük Resmi: 

Gümrük Resminin 1947 yılı tahsilatı 112 266 085 lira idi. 1948 yılı tahmini 100 000 000 liradır. Bu 
gelirin 1948 yılı sekiz aylık tahsilatı 72 637 560 lirayı bulmuştur. 1947 yılının aynı devresindeki tah
silat 65 816 260 liradır. Artış nispeti % 10 dur. 1947 yılının son dört aylık hasılatı 46 981 624 liradın 
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Buna nazaran 1948 yılı tahsilatından: 

72 637 560 1948 sekiz aylık tahsilatı 
46 981 624 1947 dört aylık tahsilatı 
4 691 162 % 10 artış payı 

124 310 365 
Lira olması beklenirse de yılın son dört ayında ithalâtın ilk aylarda takip ettiği seyri muhafaza 

edeceğine muhakkak nazariyle bakılamıyacağı gibi Ağustos ayının verdiği neticenin diğer aylara 
sirayet eylemsi halinde içinde bulunduğumuz yılın son dört ayında geçen yılın aynı devresinde 
sağlanan gelir tutarınca hasılat elde olunacağından da şüphe olunabilir. Bu sebeplere binaen için
de bulunduğumuz yıl zarfında gümrük hasılatının 110 000 000 ile 115 000 000 lira arasında olacağı 
neticesine varılmış ve önümüzdeki yıl için 113 000000 lira tahmin olunmuştur. 

2. — Ardiye ücreti : 

1947 yılı tahsilatı 221 490 lira idi. Bu kaynaktan 1948 yılının ilk sekiz ayında 138 480 lira ve 
1947 yılının son dört ayında 72 636 lira elde edildiğine göre yıllık tahsilat 211 00Ö lira civarında 
olacaktır. Bu itibarla 1949 yılı için bu gelir 210 000 lira tahmin olunmuştur. 

Bölüm . 1 0 

Muamele Vergisi 

1. — ithalât Muamele Vergisi: 

1947 bütçe yılında ithalât Muamele Vergisinden 117 251 461 lira elde edilmişti. Bu gelirin 
1948 yılı tahmini 104 000 000 liradır. Aynı yılın ilk sekiz ayında 74 917 101 ve 1947 yılının aynı 
devresinde 69 460 000 liralık tahsilat vâki olmuştur. Artış nispeti ;% 7 dir. 1947 yılının son dört 
ayında 49 598 585 lira tahsil edilmiş olduğuna göre yıllık tahsilatın: û 

74 917 100 1948 sekiz aylık tahsilat f 
49 598 585 1947 dört aylık tahsilat 
3 471 000 % 7 artış payı 

127 986 685 
Lira olması umulur. Ancak Gümrük Resmi bölümünde izah edildiği veçhile yılın son dört ayın

da ithalâtın ilk aylarda takip ettiği seyri muhafaza edememesi sebebine dayanılarak bu madde
nin 1949 yılı geliri 115 000 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 

2. — İmalât Muamele Vergisi: 

İmalât Muamele Vergisinin 1947 yılı tahsilatı 117 251 461 ve 1948 yılı tahmini 114 000 000 lira ' 
idi. Bu gelirden 1948 yılının ilk sekiz ayında 67 928 423, 1947 yılının aynı devresinde 77 577 421 
lira elde edilmiştir. 1947 yılma nazaran 1948 yılı tahsilatındaki eksiliş nispeti % 14 tür. 1947 
yılının son dört ayında 42 273 050 lira tahsil edilmiş bulunmasına nazaran yıllık tahsilatın: 

67 928 423 1948 sekiz aylığı 
42 273 050 1947 son dört aylığı 

110 201 473 
5 918 220 % 14 eksiliş payı 

V 

104 283 253 
Lira olması icabeder. 

Bu esasa göre 1949 yılı imalât Muamele Vergisi 104 000 000 lira tahmin olunmuştur. 
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3. — Banka, Bankerler ve sigorta şirketleri Muamele Vergisi; 

Bu verginin 1947 yılı tahsilatı 15 533 717 lira idi. 1948 yılında 16 000 000 lira tahmin edilmiş ve 
bu yılın ilk sekiz ayında 11 777 175 ve 1947 yılınnın aynı devresinde de 11 630 170 lira tahsil 
olunmuştur. Artış nispeti % 1 dir. 1947 yılının son dört aylık tahsilatı 3 872 536 lira olduğuna 
göre yıllık tahsilatın 15 000 000 lira olması icabeder. Bu neticeye dayanılarak 1949 yılında banka, 
banker ve sigorta şirketlerinden alınacak Muamele Vergisi 15 500 000 lira tahmiu olunmuştur, 

Bölüm : İl 

Lüks Vergüi 

Yüksek Meclise takdim edilmek üzere bulunan yeni bir kanun tasarısı ile lüks maddeler 
üzerine Kik vergisi adiyle bir vergi vaz'ı teklif olunmaktadır. Yapılan hesaplara göre bu madde
lerden bir yıl içinde alınacak verginin 25 000 000 lira olacağı anlaşılmıştır. 

Bölüm ; 12 

Dahilî İstihlâk Vergikr-î 

1, — Şeker ve Glikoz İstihlâk Vergisi: 

1947 yılında istihlâk edilen şeker 148 000 tonu aşmış bulunuyordu. 1948 yılının ilk yedi ayın
da bir müddet tahdide tâbi tutulmuş olduğu halde vâki satışlar, bu yıl içinde de istihlâkin 150 000 
tona yaklaşacağını göstermekte ise de, 17 . IX . 1948 tarihinde seker fiyatlarına yapılan zammm 
satışa az çok tesir edeceği ve istihlâki mühim bir nispette düşüreceği tahmin edildiğinden 1949 
yılında mütehavvil ve munzam şeker İstihlâk Vergileri 115 000 ton üzerinden hesap edilmiş ve 
buna nazaran alınacak verginin do 119 000 000 lira olacağı anlaşılmıştır, 

2, — Elektrik ve Hvagaaı İstihlâk Vergisi: 

1947 yılı tahsilatı 5 378 683 lira idi. 1948 yılında bu vergi 5 250 000 lira tahmin olunmuştur. 
1948 yılının ilk sekiz ayında sağlanan gelir 3 748 456 liradır. 1947 yılının aynı devresinde tahsilat 
3 457 520 lira olup artış nispeti % 8 dir. Buna göre yıllık tahsilatın: 

3 748 456 1948 sekiz aylık 
1 920 003 1947 dört aylık 

153 600 % 8 artış payı 

5 822 059 
Lira olmasına bakılırsa bu bölümün 1949 yılı geliri 5 800 000 lira tahmin olunmuştur. 
3. — Ham petrol ve ondan çıkarılan maddeler İstihlâk Vergisi: 

1947 yılı tahsilatı 7 287 306 liradır. 

1948 yılında bu madde geliri 7 200 000 lira tahmin olunmuştu. Bu yıllın ilk sekiz aynıdaki tah
silat 6 135 513 liradır. Geçen yılın aynı devresinde 4 302 301 lira tahsil edilmiş olduğuna naza
ran 1948 yılı lehine % 42 nispetinde bir artış vardır. 

Buna göre yıllık tahsilat: 

6 135 513 1948 sekiz aylık tahsilat 
3 559 992 1947 dört aylık tahsilat 
1 495 196 % 42 artış payı 

11 190 701 
Lirayı bulacağından 1949 Bütçesinde bu madde geliri 11 000 000 lira tahmin olunmuştur. 
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4. — Kahveden alman İstihlâk Vergisi: 

İthal miktarına ve her kilodan alınacak Resme nazaran bu maddeden 1949 bütçe yılında 20 000 000 
lira elde olunacağı tahmin olunmuştur. 

l'ÇNCü KISIM 

Tedavül vergileri ve harçları 

Bölüm : 13 

Maden Resimleri 

1947 yılında Maden Resimleri tahsilatı 194 840 lira idi. 1948 yılında bu gelir 1 500 000 lira tah
min olunmuştur. 1948 yılının ilk üç ayındaki tahsilat 557 586 liradır. Buna göre 1949 yılında bu 
bölüm gelirinin 2 000 000 lira olacağı tahmin edilmiştir. 

Bölüm : 14 

Su ve Kara Av Vergileri 

1947 yık Su ve Kara Av Vergileri tahsilatı 1. 778 343 liradır. 1948 yılında 1 800 000 tahmin 
olunmuştur. 

1948 yılında ilk sekiz ayında sağlanan gelir 1 101 222 liradır. 1947 yılının aynı devresinde 
1 015 000 lira tahsil edilmiş olmasına göre bu bölüm gelirinde % 8 nispetinde bir artış mev
cuttur. 

Buna göre yıllık tahsilatın: 

1 111 222 1948 yılı sekiz aylık 
758 275 1947 son dört aylığı 

60 662 % 8 artış payı 

1 920 159 
Lira olması nazara alınarak 1948 yılında bu bölümden sağlanacak gelir 1 900 000 lira tahmin 

edilmiştir. 

Bölüm : 15 

Nakliyat Vergisi 

1947 yılı tahsilatı .14 176 192 lira idi. 1948 yılı tahmini 14 000 000 liradır.. 

1947 yılının ilk sekiz ayında 9 513 438 lira tahsil edilmiş olmasına mukabil 1948 yılının aynı 
devresinde 8 737 121 lira elde olunmuştur. Tahsilatta % 8 nispetinde eksilme vardır. 

Buna nazaran yıllık tahsilat: 

8 737 .121 1948 yılı sekiz aylık tahsilatı 
4 645 158 1947 yılı dört aylık tahsilatı 

13 382 279 ' 
371 612 % 8 nispetinde eksilme payı 

13 010 667 
Lira olacağından, 1949 yılı Bütçesinde Nakliyat Vergisinden 13 000 000 lira gelir elde edileceği 

umulmaktadır. 
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Bölüm :*16 

Sefineler Vergisi 

1947 yılında 142 462, 1948 yılının ilk üç ayında 37 567 lira tahsil edilmiş, olmasına bakılarak 1949 
yılı için 1948 yılında olduğu gibi 150 000 lira tahmin olunmuştur. 

Bölüm : 17 

P. T. T. müraseUl erinden alman Savunma Vergin 

1947 yılı tahsilatı 3 134 429 liradır. 1948 yılında 3 500 000 lira tahmine mukabil bu yıl m ilk sekiz 
ayı zarfında 1 905 578 lira tahsil olunmuştur. 

Bu tahsilatta 1947 yılının aynı devresindeki 2 008 519 liralık tahsilata nazaran % 5 nispetinde 
bir düşüş vardır. 

1.947 yılının son dört aylığı ile birlikte senelik tahsilatın: 

1 905 578 1948 sekiz aylık tahsilat 
1 124 660 1947 dört aylık tahsilat 

3 030 238 
50 000 % 5 eksilme payı 

2 980 238 
Liraya baliğ olaeağı nazara alınarak bu bölümün 1949 yılı geliri 3 000 000 lira tahmin olun

muştur. 

Bölüm : 18 

Damga resmi 

1947 yılı tahsilatı 27 759 284 liradır. 1948 yılında bu gelir 28 000 000 lira tahmin olunmuştu. 

1948 yılının ilk sekiz ayında 18 164 248 ve 1947 yılının aynı devresinde 18 071 277 lira tahsil edil
miştir. 1947 yılının son dört aylığı ile birlikte yıllık tahsilatın : 

18 164 248 1948 yılı sekiz aylık tahsilat 
9 660 377 1947 yılı dört aylık tahsilat 

27 824 625 
Liraya baliğ olması ve 1949 yılı gelirinin de buna göre tahmin edilmesi lâzımgelirse de l>eledi\-c 

gelirleri kanuniyle tiyatro sinema ve sair eğlence yerlerinden alınan damga ve tayyare resimlerinin 
eğlence resmi adı altında belediyeye devredilmiş olması hasebiyle bu bölümde 2 000 000 lira tutarında 
bir gelir a^lması olacaktır. Bundan dolayı 1949 yılı bütçesinde damga resmi 26 000 000 lira tahmin 
olunmuştur. 

Bölüm : 19 

Tayyare Resmi 

1947 yılı tahsilatı 6 852 124 lira idi. 1948 yılı tahmini 7 000 000 liradır. 1948 yılının sekiz ay
lık tahsilatı 3 896 376 liraya baliğ olmuştur. 1947 yılının dört aylık tahsilatı 1 893 160 lira olduğuna 
göre yıllık tahsilatın 5 789 536 lira olması icabeder. Ancak Damga Resmi maddesinde de arzedilmiş ol
duğu üzere eğlence yerlerinden alınan Damga, Tayyare resimlerinin belediyeye devrolunması bu bö
lüm gelirinde de tesirini göstereceği cihetle 1949 yılı tayyare resmi 4 000 000 l'ira tahmin olun
muştur. 
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Bölüm : 20 

Gümrüklerde kullanılan kâğıtlara yapıştırılan Savunma pulu hasılatı 

1947 yılında sağlanan hasılat 308 850 liradır. 1948 yılının 300 000 lira olan tahminine karşılık 
bu yılın ilk sekiz ayında 167 412 lira tahsil olunmuştur. 1947 yılının son dört aylığı olan 143 161 lira 
ile yıllık tahsilat 310 573 liraya baliğ olacaktır. Buna «öre 1949 yılı iein Savunma pulu hasılatı 
300 000 lira tahmin olunmuştur. 

Bölüm : 21 

Tapu harçları ve kaydiyeler 

Bu kaynaktan 1947 yılında 8 737 424 lira sağlanmıştır. 1948 yılı tahmini 8 500 000 liradır. 

1948 yılının ilk sekiz ayında 6 127 227, 1947 yılının aynı devresinde 5 713 682 lira tahsil olun
muştur. Bu iki devre tahsilatında % 7 nispetinde bir artış mevcuttur. 

Buna göre yıllık tahsilatın : 

6 127 227 1948 yılı sekiz aylık tahsilatı 
3 013 734 1947 yılı dört aylık tahsilatı 

210 000 % 7 artış payı 

9 350 961 
L/ira olması ieabeder. Ancak bina yapımının teşvikine dair bulunan 5228 sayılı kanun ile yeniden 

inşa edilecek binaların bazıları tapu harcından is isna edilmiş olduğu cihetle 1949 yılında Tapu hara
ları 350 000 lira noksaniyle 9 000 000 lira tahmin olunmuştur. 

Bölüm : 22 

Mahkeme harçları 

1947 yılı tahsilatı 4 817 705 lira idi. 1948 yılı tahmini 4 700 000 liradır. Bu kaynaktan 1948 yı
lının ilk sekiz ayında 3 306 243 ve 1947 yılının aynı devresinde 3 019 073 lira tahsil olunmuştur. 
Artış nispeti % 9 olduğuna ve 1947 yılının son dört ayında 1 815 703 lira elde edilmiş bulunduğu
na göre yıllık tahsilat : 

3 306 243 1948 yılı sekiz aylığı 
1 815 703 1947 yılı dört aylığı 

163 413 ^ 9 artış payı 

5 285 359 
Lira olacaktır. Buna göre 1949 yılında bu bölüm geliri 5 200 000 lira tahmin edilmiştir. 

Bölüm : 23 

Pasaport, Kançılarya ve İkamet tezkereleri harçları 

Bu gelirin 1947 yılı tahsilatının 1 887 507, 1948 yılının ilk sekiz aylığı ile 1947 yılının son 
dört aylık tahsilatının 1 712 205 lira olmasına ve seneden seneye inkişaf kaydetmesine binaen 1949 
yılı için 2 000 000 lira tahmin olunmuştur. 

Bölüm : 24 
Noter harçları 

1947 yılında Noter harçlarından 1 796 091 lira tahsil olunmuştu. 1948 yılı tahmini 1 750 000 li
radır. 
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1948 yılının ilk sekiz aylık hasılatı 1 186 392 lirayı bulmuştur. 1947 yılının aynı devresindf 

1 134 097 lira elde edilmiş olduğuna nazaran artış nispeti %5 tir. 

Buna göre yıllık tahsilatın: 

.1 186 392 1948 sekiz aylık tahsilatı 
656 200 1947 dört aylık tahsilatı 
32 000 %5 artış payı 

1 874 592 
Lira olmasına bakılarak 1949 yılı için bu bölüme I 850 00 lira konulmuştur. 

Bölüm : 25 

Nüfus harçtan 

1947 yılı tahsilatının: 
Nüfus harçları 27 359 
Eczane ve ecza dolapları harçları 16 858 
İhtira beratları .'5 140 

Lira olmasına bakılarak bu bölümün 1949 yılı geliri do 

Nüfus harçları 30 000 
Eczane ve ecza depoları harçları 12 000 
İhtira beratları 10 000 

Lira olmak üzere cem'an 52 000 Lira 
hesap ve tahmin olunmuştur. 

Bölüm : 26 

Hayvan Sağlık Zabıtası Resmi 

1947 yılında 80 660 lira tahsil edilmiş olmasına göre 1949 geliri 80 000 İira tahmin edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Tekel geliri 

Bölüm : 27 

Tekel hasılatı 

1. —-• Tekel Genel Müdürlüğü katma İnilmesinde tekel maddeleri için tahmin edilen satışlar, ma
liyetler ve bütçe masraflarına nazaran 1949 yılında Genel Bütçeye alınacak safi hasılatın 65 762 000 
lira olacağı anlaşılmıştır. 

Satış, maliyet ve bütçe masraflarının tahminleri hakkında Tekel Genel Müdürlüğü katma büt
çesinde izahat verilmiş olduğundan, burada tekrarına ihtiyaç kalmamıştır. 

2. — Tekel maddelerinden alman Savunma Vergisi: 

Tekel katma bütçesi gerekçesinde arzedilmiş olduğu üzere 1949 yılı için tahmin edilen satış 
miktarlarına göre tekel maddelerinden alınacak Savunma Vergisinin 93 246 000 lira olacağı anla
şılmıştır. 
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Bölüm : 28 

Oyun kâğıdı geliri 

Bu gelirin 1947 yılı tahsilatı 188 335, 1948 yılı üç aylık tahsilatı 35 760 liradır. Buna göre 1949 
yılı geliri 120 000 lira tahmin edilmiştir. 

BEŞİNCİ KISIM 

Devlet mallan gelirleri 

Bölüm : 29 

(Uıyrimenkullerden alınan 

1. — Peşin para ile satılan gayrimenkuller satış bedeli: 

1947 yılında peşin para ile satılan gayrimenkul satış bedelinden 2 731 493 lira elde olunmuştu. 
1948 yılında 4 000 000 lira tahmine karşılık yılın ilk sekiz ayında 2 388 429 lira gelir sağlanmış
tır. 1947 yılının aynı devresinde elde olunan hasılat 1 556 645 liradır. Buna göre 1948 yılında %53 
nispetinde bir artış olduğundan, yıllık tahsilatın: 

2 388 429 1948 sekiz aylığı 
3 313 540 1947 dört aylığı. , 
1 756 176 %53 artış payı 

7 458 145 
Lira olması icabetse de Bina Yapımını Teşvik Kanunu ile belediye hudutları içinde bulunan 

Hazineye ait arsalardan mühim bir kısmının vergi kıvmetiyle mesken inşaatına tahsis edilmek üze
re belediyeye devri icabettiğinden önümüzdeki yılda bu gayrimenkul satış hasılatının 5 000 OOO 
lirayı aşmıyaeağı tahmin olunmaktadır. 

2. — Taksitle satılan gayrimenkuller satış geliri: 

Taksitle satılmış olan gayrimenkullerin satış bedelinden 1947 yılında 1 067 836 lira tahsil 
olunmuştu. 1948 yılı tahmini 1 200 000 liradır. 

1948 yılının ilk sekiz ayında 562 521, 1947 yılının aynı devresinde 723 665 lira elde edilmiştir. 
Tahsilatta %20 nispetinde bir azalma mevcut olduğuna göre yıllık gelirin : 

562 521 1948 yılı sekiz aylığı 
394 562 1947 yılı dört aylığı 

957 083 
80 000 f/r 20 eksilme payı 

877 083 
Lira olması icabederse de taksit bedellerinin seneden seneye azalması göz önünde tutularak 

1949 yılı bütçesinde bu gelir 850 000 lira tahmin edilmiştir. 

3. — Borçlanma taksitleri: 

1947 yılında taksit bedellerinden 673 934 lira tahsil olunmuştu 1948 yılı tahmini 650 000 liradır. 

1948 yılının ilk sekiz aylığı ile 1947 yılının son dört aylığına nazaran yıllık tahsilatın 685 710 
lira olmasına bakılarak 1949 yılında bu madde geliri 700 000 lira tahmin olunmuştur. 



200 — 
4. — Kiralar: l 

Devlete ait gayrimenkullerden 1947 yılında 928 ;î88 lira kira bedeli alınmıştı. 

Bu gelirin 1948 yılı tahmininin 850 000 lira olmasına karşılık 1948 yılının ilk sekiz ayında 
631 440 lira tahsil olunmuştur. 1947 yılının aynı devresinde elde edilen 521 188 liraya nazaran tah
silatta % 20 nispetinde bir artış mevcuttur. 

Buna göre yıllık tahsilat: 

«31 540 1948 sekiz aylık tahsilatı 
395 659 1.947 dört aylık tahsilatı 
80 000 °/f 20 yükselme payı 

1 107 199 
Lira olacağından, 1949 yılı için bu gelir l 000 000 lira olarak tahinin edilmiştir. 

5.— Ecrimisiller: 

1947 yılında ecrimisillerden 105 807 lira tahsil edilmişti. 1948 yılı sekiz aylığı ile 1947 yılı dört 
aylığına nazaran senelik tahsilatın 101 649 lira olmasına göre 1949 yılı ecrimisil hâsılatı 100 000 
lira tahmin edilmiştir. 

Bölüm : 30 

Menkul midi er satış bedeli 

1. — Menkul mallar satış geliri: 

1947 yılında menkul mallar satışından 9 016 762 lira hasılat sağlanmıştı. 1948 yılında 4 500 000 
lira tahmin edilmesine mukabil 1948 yılının ilk sekiz ayımla 3 764 958 lira tahsil olunmuştur. 

1947 yılının aynı devresinde yapılan tahsilata nazaran % 50 nispetinde bir artış vardır. 

Buna göre yıllık tahsilatın : 

3 764 958 1948 sekiz aylığı 
4 407 721 1947 son dört aylığı 
2 200 000 % 50 nispetinde artış payı 

10 372 679 
Lira olması ieabeder. Bu neticeye dayanılarak 1949 yılı irin bu bölüm geliri 10 000 000 lira 

tahmin olunmuştur. 

ALTINCI KISIM 

Devletçe idare edilen kurumlar 

Bölüm : 31 

Karma bütçe ile idare edilen inletmeler 

1. — Posta, Telgraf ve Telefon: 

Bu idarenin 1949 yılında (Jenel bütçeye iradı icabeden gelir fazlası olmıyacağı anlaşılmıştır. 

2. — Devlet Demiryolları ve Limanları : 
Katma bütçe ile idare edilen Devlet Demiryolları ve Limanlarından 1949 yılı zarfında genel büt

çeye irat edilecek gelir fazlası elde olunamıyacağ. anlaşılmıştır. 
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3. — Devlet Denizyolları ve Limanları: 

Bu idareden de 1949 yılı için gelir elde edİlem iveceği anlaşılmıştır. 

4. — Devlet Havayollar : 

Bu idarenin 1949 yılında genel bütçeye irat edilecek gelir sağhyamıyacağı anlaşılmıştır. 

5. — Devlet Ormanları : 

1948 yılında olduğu gibi 1949 yılında da maktuan 250 000 Lira alınabileceği anlaşılmıştır. 

Bölüm : 32 

Sabit ve mütedavil sermaye ile işletilenler veya genel bütçe içinde bulunanlar 

1. — Darphane ve Damga Basımevi: 

1947 yılında 310 153 lira hasılat sağlanmıştır. 1948 yılı tahmini 150 000 liradır. Vâki siparişlere 
göre bu yıl sonunda elde olunacak gelirin 190 000 liraya varacağı anlaşılmış olduğundan önümüzdeki 
yıl için bu maddeye 150 000 lira konulmuştur. 

2. — Resmî basımevleri geliri : 

1947 yılı tahsilatının 78 900, 1948 yılı tahminin 85 000 ve 1948 yılı üç aylık hâsılatının 29 369 
lira olmasına baıkılarak 1949 yılında bu maddenin 100 000 lira gelir sağlıvacağı neticesine varılmıştır. 

3. — Resmî okullar gelirleri: 

Bu gelirin 1947 yılı tahsilatının 23 .716, 1948 yılı tahmininin 75 000 ve 1948 yılı üç aylık hâsıla
tının 5 230 lira olmasına bakılarak 1949 yılında 55 000 liraya baliğ olacağı anlaşılmıştır. 

4. — Sulama idareleri gelirleri: 

1947 yılı tahsilatının 206 740 lira olmasına nazaran, 1949 yılında elde olunacak gelir 200 000 lira 
tahmin olunmuştur. 

5. — Diğer Kurumlar : 

1947 yılı tahsilatının 494 629, 1948 yılı tahmininin 500 000 ve 1948 yılı ilk üç aylık hasılatının 
123 263 lira olmasına dayanılarak 1949 yılı içinde 500 000 lira tahmin olunmuştur. 

Bölüm : 33 

iklimdi Devlet Teşekkülleri 

Temin eyledikleri kârlar sermayelerinin tamamlanmasına tahsis edilmiş olduğundan şimdilik bu 
teşekküllerden genel bütçeye drat kaydı ioabeden bir gelir elde edilemeyecektir. 

Bölüm : 34 

Radyo geliri 

1947 yılında 1 817 718 lira tahsil edilmişti. 1948 yılı tahmini 1 800 000 liradır. 

1948 yılının ilk sekiz aylık tahsilatının 1 979 832 lira, 1947 yılının son dört aylık tahsilatının 
68 944 lira olmasına göre yıllık gelir 2 048 000 lirayı bulacaktır. 

Buna göre 1949 yılı radyo geliri 2 000 000 lira tahmin olunmuştur. 



— 202 — 
Bölüm : 3ö 

Millî Piyango geliri 

Millî piyangonun 1947 yılında hazineye sağladığı gelir 7 229 472 lirayı bulmuştur. 

1948 yılında 8 000 000 lira tahmine karşılık olarak keşidelere rağbetin artması dolayısiyle sene 
sonunda sağlanacak gelirin 8 501 000 liraya varacağı tahmin olunmaktadır. 

Buna göre 1949 yılı Millî Piyango geliri 500 000 lira fazlasiyle 8 500 000 lira olarak hesap ve 
tahmin olunmuştur. 

YEDİNCİ KISIM 

CUnel Kurumlar ve Şirketler gelirlerinden devlet peyi 

Bölüm : 36 

İmtiyazlı şirketlerden alınan 

Bu kaynaktan 1949 yılında gelir sağlanamıyaeağı anlaşılmıştır. 

Bölüm : 37 

Fenerler gelirleri mukabili ahnan 

1947 yılında fenerler idaresinden 161 467 lira alınmıştı. 

1948 yılının ilk sekiz ayı zarfında 315 594 lira tahsil edilmiştir. 1947 yılının son dört aylık tah
silatı 99 589 liradır. 

Buna göre 1949 yılı için bu bölüm geliri 400 000 lira tahmin olunmuştur. 

Bölüm : 38 

Mükerrer sigorta şirketlerinden alınan 

1947 yılı tahsilatı 510 192, 1948 yılı tahmini 500 000 liradır. 

Sözleşmesi gereğince mükerrer sigorta şirketinden senede maktuan 200 000 lira ve ayrıca kâr
dan da c/f 58 nispetinde hisse alınmaktadır. 1947 yılının verdiği neticeye göre 1949 yılında alınacak 
maktu ve nispi hisseler miktarı, 1948 yılında olduğu gibi 500 000 liraya baliğ olabilecektir. 

Bölüm : 39 

Sözleşmesi gereğince Mnsul petrollerinde'» alınan 

1947 yılında 2 452 000 lira gelir sağlamış olmasına .bakılarak 1949 yılı için 2 450 000 lira tahmin 
olunmuştur. 
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7 SEKİZİNCİ KISIM "^ 

\ , ; Çegrtîi gelirter ve cezalar 

Bölüm : 40 ' 

lfazim jrtoM&ne&ifât'i getirtiri 

1. — Hafine portföyü ve iştirakleri geliri: 

Sairine portföyü ve iştiraklerinden 1947 yılında 4 976 947. 1948 yılının ilk üç ayında 258 400 
lira gelir elde edilmiş im de portföyde mevcut, kıymetlere ve vâdelerine göre 1949 yılında bu 
kaynaktan Kanlanacak gelirin, 1948 yılında tahmin edildiği gibi 1 350 0(K) lira civarında olacağı 
anlaşılmaktadır. 

2. — Faiz 

1947 yılında Hazine tevdiatından alınan faiz 1 062 782 liradır. 1948 yılında 500 000 lira tahmin 
olunan bu gelire karşılık yılın ilk üç ayında 118 531 lira elde olunmuştur. Hazinenin muhtelit* 
bankalardaki» mevduatına nazaran 1949 yılında bu kaynaktan sağlanacak gelirin 30D 000 lir** ola* 
cağ» tahmîn olunmaktadır. 

V . . : : ' • " ' T ' B ö l ü m : 4 1 

'""••'' Muatjyen giderltir karşıkğ'i gelirler 

1. — Kambiyo murakabesi karşısında Cumhuriyet Merkez Bankasından alınan: 

1948 yılında olduğu gibi 1949 yılında da maktuan alınacak 125 000 lira tahinine esas tutul
muştur. 

2. — Teftiş mukabili şirketlerden alınan para: 

Bu kaynaktan 1947 yılında 61 884 lira 1948 yılmın ilk üç ayında 8 890 lira tahsil olunmuştur. 
Bu rakamlara dayanılarak 1949 yılında sağlanacak gelir 50 000 lira olarak tahmin olunmuştur. 

3. — Teberruat: 

Bu madde için gelir tahminine imkân bulunamamıştır. 

• - • - * ' • • Bölüm : 42 

KıymetU kâğıtlar 

1947 yılında kıymetli kâğıtlardan elde olunan hasılat 335 733 liraya baliğ olmuştur. 1948 yı
lında 300 000 lira tahmine karşılık yılın ilk üç ayı zarfında 94 518 lira elde olunmuştur. Buna gö
re 1949 yılı için bu bolüm geliri 300 000 lira olarak tahmin olunmuştur. 

B o l u m : 4 3 - ' > " ' • 

Eski alacaklar 

1. — Tavizlerden ve ikrazlardan geri alınanlar: 

1947 yılında taviz ve ikrazlardan geri alman paralar 195 704 liradır. 1948 yılında 200 000 lira
lık tahmine mukabil ilk üç ay zarfında 90 927 lira sağlanmıştır. Bu rakamlara gör»? bti nıadde 
?eliri geçen sene olduğu gibi 200 000 lira olarak tahmin olunmuştur. 



2. — Kaldırılmış vergi artıkları : 

1947 yılında kaldırılmış vergiler artıklarına mahsuben 29 247 372 lira tahsil olunmuştu. 194& yı
lında 10 G50 000 liralık talimine -karşılık 10 942 339 lira tahsil edilmiştir. Ancak bu miktarın 10 318 180 
lirası Toprak Mahsulleri Vergisi bakajyasıdır. Toprak Mahsulleri Vergisi bakayası affolunmuş ve 
ofisteki alacak bakiyesi de tamamen temin edilmiş bulunduğu cihetle önümüzdeki yıl içinde bu kay
naktan gelir elde olunaınıyaeaktır. ©undan dolayı 1949 yılında bu maddeye girecek: kaldırılmış vergi
ler artıkları diğer vergi 'artıklarına inhisar edeceğinden 200 000 lira olarak tahinin olunmuştur. 

Bölüm : 44 

Cezalar 

1. — Para cezaları : 

Para cezalarının 1947 yılı tahsilatı 1 437 915, 1948 yılı tahmini 1 375 000 liradır. 

1948 yılının ilik sekiz, ayında 790 235, 1947 yılının aynı devresinde 914 242 İdra tahsil olunmuştur 
1947 yılının son dört aylık .taMlâtı 527 151 lira olduğuna göre yıllık İJaihsilât: • 

790 235 1948 sekiz aylık tahsilat 
527 151 1947 dört » » 

1 317 386 ^ . ' v 
68 529 % 13 eksilme payı 

1 248 857 
Lira olacaktır. Bu hesaba göre 1949 yılı para cezaları 1 250 000 lira tahmin olunmuştur. 

2. — Zam cezaları: 

1947 yılında 5 879 618 lira zam cezasj almmıştır. 1948 yılı tahmini 6 225 0Ö0 liradır. 

1948 yılı sekiz ayında 3 090 117, 1947 yılı sekiz ayında 3 689 239 lira tahsil edilmiş olup eksiliş 
nispeti % 16 dır. Buna nazaran yıllık tahsilatın: 

3 090 117 1948 sakiz aylık 
2 206 449 1947 dört aylık 

5 296 563 
852 916 % 16 eksilme payı 

4 943 647 
Lira olmam ieabeder. Bu hesaba göre 1949 yılında mm cezalarından 5 000 000 lira gelir elde edile

ceği umulmaktadır. 

İölum :'« VTr*" 
Müteferrik gelirler 

1947 yılında tahsil olunan müteferrik gelirlerin tutan 14 528 245 Mradtr. 1948 yılında 11 000 000 
lira tahmin edilmiştir. Bu yılın ilk sekiz ayında 9 655 190, 1947 yılının son dört ayında 7 413 239 
lira tahsil edilmiş olmasına göre yıllık hasılatın 17 068 429 lira olması icabedersede bu bölüme giren 
gelirlerin çok çeşitli ve bir kısmının da arızi mahiyette olmaları hasebiyle 1949 yılı için 13 000 000 
lira tahmin olunmuştur. 
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Böhim : 46 

ttha'l mallarından altmıcak prim 

658 sayılı koordinasyon kâran gjereğdnee 7 Eylül 1946 tarihinden evvel dövizi s'atınaimnıış olupl:ı 
bu tarihten sonra ithal edilecek nıulların sif kıymet lej'iiKleıı akıtmakta olan % 44 nisjjetindcski prinıdtn 
1947 yılında 40 000 000, 1948 yılında 15 000 000 lira, gcliı- sağlanmıştır. Bu türlü ithalâtın arka*! 
alınmış okluğunda.!) 1949 yılında bu kaynaktan :nıcak l 000 000 Mm dde edilebileceği talimin edil
mektedir. 

Bölüm : 47 <^m**»^ 

Nâzım gelirler 

Bu gelirler I>eviet gelirleri arasında yer almadıkları ieiıı tahinin yapılmamıştır. 





1949 yılı Bütçe tasarısına bir madde eklenmesi ve bu tasarıya bağlı 
A, B, D, L cetvellerinde bâzı değişiklikler yapılması baklanda Baş

bakanlık tezkeresi 

T. C. 
Başhakavkk $.11.1949 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 -1153, 6-486 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1. — 1949 yılı Bütçe Kanunu tasarısına bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (1) sayılı cetvelde gös
terilen tertiplerinden ceman 43 848 573 liranın indirilmesi. 

2. — 1949 yılı Bütçe Kanunu tasarısına bağlı (B) işaretli cetvelde, ilişik (2) sayılı cetvelde gös
terilen değişikliklerin yapılması, 

3. — 1949 yılı Bütçe Kanunu tasarısının 1,2 ve 3 ncü maddelerinin yukarıki değişikliklere mü-
tenazn olarak düzelttirilmesi, 
İM. 

4. — 1949 yılı Bütçe Kanunu tasarısına bağlı (D) işaretli cetvelden ilişik (3) sayılı cetvelde gös
terilen kadroların çıkarılması ve (L) işaretli cetvele de ilişik (4) sayılı cetvelde gösterilen kad
roların eklenmesi, 

5. — 1949 yılı Bütçe Kanunu tasarısma (5) numaralı ilişikte gösterilen maddeni» eklenmesi, 
Bakanlar Kurulunca kararlaştırılmış olduğundan 1949 yılı Bütçe Kanunu tasarısının Bütçe Komis

yonunda müzakeresi sırasında buna göre değişiklik yapılmasına müsaade Duyurulmasını saygılarımla 
rica ederim. 

Başbakan 
a Ş. Günaltay 

Gerekçe 

1949 yılı Bütçe Tasarısı üzerinde Bütçe Komisyonunda yapılmakta olan incelemelerin hemen he
men ikmal edildiği bir sırada vâki olan tebeddül üzerine mesuliyet deruhde eden Hükümetiniz, prog
ramında da açıkladığı üzere, Büyük Mecliste beliren temayülleri de göz önünde tutarak, lüks, ka
zanç ve Yol Vergileri tasarılarını geri almış ve zaman ve imkânın müsaadesi nispetinde bütün gay
retini, bâzı tertip ve kısıntılarla bu üç verginin geri alınmasından.doğan boşluğu izale etmek husu
suna teksif etmiştir. Bu arada, programda da işaret edildiği gibi, yol programını aksatmadan yürütmek 
için benzinin kilosundan 11 kuruş yol vergisi alın lasına dair hazırladığı tasarıyı Büyük Meclise 
sunmuştur. Bu tasarı, havale edildiği üç Komisyondan ikisinde incelenmiş ve hal«n nihai olarak 
Bütçe Komisyonuna aevkedilmiş bulunmaktadır. 

Lüks, Kazanç ve Yol vergilerinin sağlıyaeağı gelir, 1949 Bütçe Tasarısında 80 milyon lira olarak 
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yer aldığına göre, mezkûr tasarının gelir tahminlerinden bu miktarın düşülmesi icabetmiştir. Buna 
mukabil benzinden Yol Vergisi alınmasına dair takdim olunan tasarı Şubat 1949 ortalarında kanun
laştığı takdirde yıl sonuna kadar 15 500 000 lira miktarında bir gelir sağlıyacaktır. Bundan baş
ka, ilişik olarak sunulan gelir gerekçesinde müfredatı irae ve izah olunduğu üzere, 1949 gelir tah
minlerinde 23 084 662 liralık bir artış ve 2 331 768 lira tutarında bir azalış derpiş edilmiştir. Binneti-
ce; 1949 Bütçe tasarısında gösterilen gelir tahminlerinden 82 331 768 liranın indirilmesinin ve buna 
mukabil, benzinden alınacak Yol Vergisi de dâhil olmak üzere 38 584 662 liranın eklenmesinin mu-
hassalası olarak, mezkûr tasarının gelir tahminlerinde, yekûn itibariyle 43 747 106 liralık bir azal
ma hâsıl olmuştur. 

1949 Bütçe tasarısının açığını çoğaltmamak için, gelir tahminlerinde vâki olan ve yukarda işaret 
edilen azalma miktarında, giderlerde indirmeler yapmak icabetmiş ve bu netice istihsal edilmiştir. 

Bu ödenek indirmelerinin masraf nevileri itibariyle dağılışı aşağıda 

Bütçelerin birinci (özlük haklar) kısmına giren ödeneklerden.. 

Bütçelerin ikinci (Yönetim giderleri) » > » 

Bütçelerin üçüncü (Daire hizmetleri) kısmına giren ödeneklerden 

Bütçelerin dördüncü (Borçlar) kısmına giren ödeneklerden 

Bütçelerin beşinci (Yardımlar) kısmına giren ödeneklerden 

Sermaye, kredi ve tesisler kısmına giren ödeneklerden 

gösterilmiştir . 

Toplam 

1 776 082 

528 887 

5 641 688 

26 349 961 

652 251 

8 899 704 

43 848 573 

Aşağıda her grupun ihtiva ettiği tenzillerin mahiyeti ve hangi esaslardan hareketle tahakkuk 
ettirildiği ve belli başlı kalemleri hakkında izahat verilmiştir. Müfredat ve tafsilât ilgili Bakanlık
ların gerekçelerinde mevcuttur. 

(özlük haklar) kısmına giren ödeneklerden yapılan kısıntılarda özlük haklar tutarının fiilî 
kadrolara göre tesbiti esası mahfuz tutulmuş ve kısıntılar, dairelerde münhal olan bâzı kadro
ların (L) cetveline alınması suretiyle sağlanmıştır. Binnetice, bu kısıntılar dolayısiyle memur
ların açıkta kalmalarına mahal verilmemiştir. 

(Yönetim giderleri) kısmına ilişkin ödeneklerden yapılan kısıntılar idarede hiçbir aksaklık do-
ğurmıyacak şekilde sağlanmıştır. 

(Daire hizmetleri) kısmına dâhil ödeneklerden yapılacak indirmelerden, hizmetlere halel 
gelmiyecektir. 

Bu izahattan da anlaşılacağı veçhile birinci, ikinci ve üçüncü kısımlara giren ödeneklerden 
yapılacak tenzilât yekûnu bütçede bu defa tahakkuk ettirilen tasarrufu ifade eder. 

(Borçlar) kısmına giren tertiplerden yapılacak indirmelerden bir kısmı halen vüeup ifade et-
miyen ve diğer bir kısmı da imhali mümkün bulunan bâzı borçlara taallûk etmektedir. Ezcümle : 

a) Millî Savunma Bakanlığının Toprak Mahsulleri Ofisine olan 30 milyon lira raddesindeki 
borcunun itfası için 1949 yılı Bütçe tasarısında Maliye Bakanlığı Bütçesine 10 milyon liralık 
ödenek konmuş bulunuyordu. 

Bunun yansının indirilmesi teklif edilmiştir. ' , ' ; 

b) 1715 sayılı Kanun gereğince Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca deruhde edilen kâğıt 
para karşılığı olarak Hükümetin mezkûr bankaya borçlandığı miktar 158,7 milyon lira olup, Ban-
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kanın 1948 yılı sonu itibariyle verdiği hesaba göre bu borçtan 49 milyon lirası mahsup edildikten 
sonra Bankada toplanan kıymetlerin yekûnu 126 milyon liraya varmıştır. Mahsup edilmemiş kalan 
borç bundan 16 milyon lira noksanı ile 109,7 milyon liradan ibaret bulunduğuna göre, mezkûr he
sabın tasfiyesi ve bu tasfiyeye intizaren k£ğıt para amortismanı için bir ödeme yapılmaması, uygun 
görülmüştür. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile mutabık olarak hazırlanacak Tasfiye Kanunu 
tasarısının pek yakında Yüksek Meclise takdim oluncaktır. 

c) Ziraî Donatım Kurumu'na ve Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğüne evvelce millî ko
runma sermayesinden verilen ve bilâhara bu idarelere ait kanunlar gereğince sermayelerine mah
suben kendilerine bırakılıp bütçeden ödenmesi kabul olunan mebaliğ ile, olağanüstü ödenek karşı
lıklarından doğan borçlarm itfası ve su işlerine sarfedilmek üzere evvelce çıkarılmış olan bonolar 
hâsılının ödenmesi için 1949 yılı Devlet Borçları Bütçe Tasarısına konan ödeneklerden ceman 
6 045 000 liranın tenzili teklif edilmşitir. 

(Yardımlar) kısmına giren tenzillerden 595 751 lirası genel bütçeden yardım gören katma 
bütçeli idarelerin yardım ödeneklerine taallûk etmektedir. 

Bu kısıntılar, kendi bütçelerinde tahakkuk ettirilen gider azalmaları veya gelir artışları ile 
karşılanacağından, mezkûr idarelerin faaliyetini sektedar etmiyecektir. 

Altıncı grupa ilişkin ödenek indirimleri yekûnu olan 8 899 704 liradan 1 896 000 lirası ser
maye tahsislerine ve 7 003 704 lirası da tesislere taalluk etmektedir. 

Sermaye tahsislerinden indirilmesi teklif edilen meblağın iki mühim kaleminin mahiyeti şu
dur: 

1) Türkiyenin Milletlerarası Para Fonu Müessesesi ile, imar ve Kalkınma Bankasına katılma 
payı 5016 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca 1947 yılında avans olarak ödenmiştir. 

Bu avansın mahsubu için 1949 yılı Bütçe Tasarısı ile teklif edilen 2 milyon liradan 1 milyon 
liranın tenzili mümkün görülmüştür. 

2) Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğü sermayesine mahsuben ödenmesi için 1949 büt
çe tasarısı ile 1 650 000 lira teklif edilmiştir. 

İdarenin sermayesine mahsuben bu yıl 1 milyon lira alarak faaliyetini tertipliyebileceği anla
şıldığından 650 000 liranın indirilmesi teklif edilmiştir. 

Tesislere ait ödeneklerden indirilecek miktar 7 003 704 lira tutmakta ise de, bundan 5 milyon 
lira Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin, yolların sürekli onarmaları giderleri tertibine taallûk edip 
aynı miktar yol vergisi % 15 lerinden yıl içinde tahsil olunarak ödenek kayıt ve sarf olunacağın
dan, bunun şekil bakımından bir tenzil olacağı, hakikatte yol ödeneklerinden bir sey indirilmiş 
olmıyacağı aşikârdır. 

Tesisler kısmından yapılması teklif olunan diğer indirmeler, taallûk ettikleri inşaatın kısmen 
geri bırakılması suretiyle mümkün görülmüştür. 

Yukarda verilen izahata göre Hükümetinizce yapılan teklif : 

1. 1949 Bütçe Tasarısının giderlerinden 43 848 573 liranın ve gelir tahminlerinden 43 747 106 
liranın indirilmesi suretiyle mezkûr tasarının 1, 2 ve 3 ncü maddelerinde gereken tashihlerin yapıl
masını, 

2. Aynı tasarıya bağlı (D) ve (L) cetvellerinde bâzı değişikliklerin ifasını, 

3. Yukarda mahiyetleri açıklanan bâzı borç ödenakjerine iliştin kanunlar uyarınca 1949 yılın-
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da yapılması gereken itfaların tehirine cevaz verecek hükmü mutazammın bir maddenin eklen
mesini, 

İhtiva etmektedir. 

îşbu tekliflerin kabulü halinde 1949 yılı Büt»je Kanunu Tasarısının karakteri ve muvazene duru* 
mu bidayetteki halini muhafaza edecektir. 

B. M. Düşülen i z a h a t 

Muhtelif 

60 

ET 

64 1 

65 

75 2 
4 

78 

85 
88 
90 

91 

93 

1 

2 
4 
1 
2 

15 996 

2 475 

1 000 

123 

23 000 ] 
4 387 j. 
8 000 J 

11 333 ] 
720 [ 
450 J 

1 000 ) 
500 [ 

1 000 \ 
300 J 

Cumhurbaşkanlığı 

Bu miktar tasarruf ile idare edilecektir. 

Başbakanlık 

105 lira ücretli bir odacı ile 120 lira ücretli bir hademe kadrosu 
(D) cetvelinden çıkarılmak suretiyle bunların 11 aylık ücretleri 
tutarı tasarruf edilmiştir. 

1948 yılı sonuna kadar yapılan sarfiyatın katî neticelerine naza
ran 1000 liranın tenzili mümkün olacağı neticesine varılmıştır. 

60 ncı bölüme ait gerekçede gösterilen kadro tasarrufları dola-
yısiyle bu bölümden de tasarruf yapmak imkânı hâsıl olmuştur. 

Hükümetçe alınan tasarruf tedbirleri meyanında, hizmetleri mü
teessir etmiyeceği anlaşılan bu miktarların tenzili cihetine gidil
miştir. 

Danıştay Başkanlığı 

Münhal bulunan 100 lira aylıklı bir üye kadrosu (L) cetveline 
alınarak bunun yıllık tutarı ile üst derece farklarından elde edilen 
tasarruf ve geçici tazminatı ve emekli keseneği karşılıkları tenzil 
edilmiştir. 

Döşeme, demirbaş, öteberi, posta, telgraf giderlerinden de âza
mi tasarrufa riayet olunması derpiş olunarak hizalarında gösteri
len miktarların indirilmesi sağlanmıştır. 
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İ z a h a t 

Basın ve Tayın Genel Müdürlüğü, 

8 750 
1500 

2 000 
200 
500 
300 

20 000 
5 000 
2 000 

10 000 
7 000 
5 000 

10 500 
10 000 
4 000 
6 000 

875 lira aylık ücretli Newyork Haberler Bürosu propaganda 
müşavirliği kadrosunun 1 Mart 1949 tarihinden itibaren kaldırıl
ması takarrür etmiştir. Diğer bölüm ve maddelerdeki tenziller Hü
kümetçe ittihaz olunan tasarruf tedbirlerine uyularak ve hizmet
lerin müteessir olmaması da göz önünde bulundurularak yapılmış
tır. 

İstatistik Genel Müdürlüğü 

25 752 Özel Kanunu gereğince yapılacak sanayi sayımı işleri giderleri 
karşılığı ödeneğini ihtiva eden bu bölümden bütçe yılının iki ayının 
geçmiş bulunması nazarı dikkate alınarak ve evvelce düşünülen 
giderlerinden bir miktar tasarruf edilmesi derpiş olunarak hizasın
da gösterilen indirme yapılmıştır. 

34 322 

3 038 

1 
2 
5 
1 
2 
3 
4 

2 
2 

400 
600 
200 
500 

1 000 
400 

5 000 
500 

1 500 
5 000 

Devlet Meteoroloji İsleri Genel Müdürlüğü 

Hükümetçe alman tasarruf tedbirleri meyanında, hizmetin aksa
tılmaması da göz önünde tutularak bu miktarın tenzili imkânı elde 
edilmiştir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı 

Bu tertipten tenzil yapılması müstehikkini ilmiye aylığı alanlar
dan bâzılarının vefat etmiş olmalarına müstenittir. 

Bu tertiplerden yapılan indirmeler, Hükümetçe alınan tasarruf 
kararlarının, hizmetleri aksatmıyacak şekilde, esasen yönetim gider
lerine taallûk eden bu tertipler üzerinde de tatbik edilmesi ile elde 
edilmiştir. 



B. M. Düşülen 
- 2 1 2 -

İ z a h a t 

196 2 
209 2 

3 
Ceza evleri 
sermayesi 

211 

döner 

39 000 ] 
5 000 1 
10 000 }. 

1 1 000 J 
5 000 

200 000 

14 700 000 
(Bayındırlık) 

özel 1 500 000 

327 
331 
334 
33& 

343 

1 
1 

1 
2 
1 
2 

5 000 
15 000 
6 000 
5 000 
15 000 
10 000 
5 000 
10 000 

Adalet Bakanlığı 

Hükümetçe alınan tasarruf kararlarına dayanılarak hizmetleri 
müteessir etmiyeceği anlaşılan bu miktarların tenzili sağlanmıştır. 

4489 sayılı Kanuna dayanılarak mevcutlara ilâveten yeniden hiç 
kimse staj için yabancı memleketlere gönderilmiyecektir 

Ceza ve tevkif evleri yapma vd esaslı onarma işleri karşılığını teş
kil eden bu bölüme 1948 yılı Bütçesiyle 1 550 000 lira konulmuş ise 
de bunun 1 000 000 lirası yıl içinde aktarma suretiyle Millî Savun
ma hizmetlerine tahsis olunmuş geriye 550 000 lira kalmış idi. 1949 
yılı için bu miktarın 800 000 liraya çıkarılması ve bu yıl için ihtiya
cın geçen yıla nazaran 250 000 lira fazla bulunan bu miktar ile kar
şılanması uygun görülmüştür. 

İstanbul Adalet Sarayı inşaatı karşılığı olarak 1949 yılı bütçe 
tasarısına 985 bin lira konulmuş idi. Arsa ihtiyacının geniş öl
çüde istimlâke gidilmeksizin karşılanması yoluna gidilmesi uy 
gun görüldüğünden ve halen bu cihetin temin ve istihsaline ça
lışılmakta olduğundan yıl içinde arsa vaziyeti takarrür ettiril
dikten sonra proje müsabakası yapılacağı ve ancak bundan son
ra işin bir eksiltme ve ihale mevzuu haline gelebileceği ve ihale 
yapılsa bile yıl sonuna kadar yapılacak işlerin gelecek yıllara 
geçici taahhüt yetkisinden de fayadalanılmak suretiyle 285 000 
lira ile karşılanması mümkün olabileceği cihetle 700 000 liranın 
tenzili cihetine gidilmiştir. 

Millî Savunma Bakanlığı 

Millî Savunma hizmet ve ihtiyaçlarını aksatmadan alınacak bâzı 
tasarruf tedbirleriyle bu miktarın indirilmesi mümkün görülmüş
tür. 

İçişleri Bakanlığı 

Tasarruf tedbirleri cümlesinden olarak ve taalluk eyledikleri hiz
metlerin görülmesini müteessir etmemeleri de göz önünde bulun
durularak yönetim giderlerine ait olan bu tertiplerden hizala
rında gösterilen miktarlarda tenzilât yapılması sağlanmıştır. 
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Emniyet Genel Müdürlüğü 

Münhal kadrolardan bâzılarının L cetveine alınması mümkün 
görülerek bunların çeşitli özlük haklarına ait tertiplerden gerek
li tenziller yapılmıştır. 

Teşkilât kanunu gereğince Emniyet ve asayiş konusunda yüksek 
ve fedakârane hizmetleri görülenlere verilen para mükâfatı kar
şılığını ihtiva eden bu tertipten katî hesaplara göre 9 000 lira
ya yakın tasarruf temin edilmiş olduğundan bu yıl ödeneğindeu-
de 5 000 lira indirme yapılması mümkün görülmüştür. 

Hizmetleri aksatmamak üzere tasarruf mülâhazasiyle indiril
miştir. 

Geçen yıl bütçesindeki 139 000 lira ödenek bu yıl bütçesiyle" 
160 000 lira fazlasiyle teklif olunmuş idi. Düşünülen bâzı tesis
leri ve alınması derpiş olunan bâzı cihazların ileriki yıllara bı
rakılması ve ihtiyacın yine geçen seneye nazaran 110 000 faz
lasiyle teklif edilmiş olacak ödenek hâdilinde karşılanması müm
kün olacağı neticesine varılmıştır. 

Geçen yıl bütçesiyle 35 000 lira olarak kabul edilmiş bulunan 
bu ödeneğin 1949 yılı içinde 40 000 lira yerine 20 000 lira tezyidi 
halinde hizmette bir aksama husule gelmiyeceği anlaşılmıştır. 

Polis kuvvetlerinin zamanla motorize hale getirilmesi esası ka
bul edilmiş ve bu sene de bütçeye bir miktar ödenek konulmuştur. 
Bu suretle alınacak vasıtaların yerine ikamesi suretiyle bu teşkilâ
tın tedricen kaldırılması yoluna gidilecektir. Yapılan indirme, bu 
yıl ödeneği ile satın alınacak olan motorlu vasıtaya tekabül edecek 
miktarın elden çıkarılacak olmasındandır. 

Tasarruf suretiyle bu yıl prevantoryum için bina satın alırımı-
yarak kira ile temin edilecek binaya nakil suretiyle mevcut sıkıntı
nın izalesi cihetine gidilecektir. 

Yapılan indirme şimdilik tehiri mümkün görülen onarmalardan 
elde edilmiştir. 

Sıkışık olmasına rağmen kursların Enstitü binasında açılması 
suretiyle idare masraflarından bu miktarın tasarrufu mümkün 
görülmüştür. 

Yapılan indirme, hemen yapılması zaruri kalorifer tesisatı dı
şında kalan bir kısım onarmaların tehiri suretiyle elde edilmiştir. 
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Jandarma Genel Komutanlığı 

Tasarruf maksadiyle yapılmış olan bu indirmelerin hizmetlerin 
ifasını aksatmıyaeağı anlaşılmıştır 

Bütçede geriye kalan 800 000 liranın onarma ödeneği tehiri ka
bil olmıyan onarmalara kâfi gelecektir. 

Jandarma Okulu binasında yapılacak tevsiden müstacel olma
ması dolayısiyle bu yıl sarfınazar edilecektir. 
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Maliye Bakanlığı 

Memurlar aylığı olarak teklif edilmiş olan 27 528 300 lira ara
sında 1949 yılı için askerî muhasiplikler teşkilâtının kadro ödene
ği gerekçede gösterildiği üzere 942 900 lira olarak yer almış bulu
nuyordu. Bu teşkilâtta senenin birinci ayında husule gelen azalma 
dolayısiyle 164 400 liranın ve aynı sebeplerle kasa tazminatı bö
lümünden 6 600 liranın, indirilmesi gerekmektedir. 

Yıl başında faaliyetine son verilen motorlu nakil vatıtaları ta
mir atelyesinin idare memurlarının geçici hizmetliler bölümüne 
taallûk eden ücretleri tutarı olan 27 300 liranın indirilmesi ik
tiza etmektedir. 

Yabancı uzmanın getirilmesinden- bu kere vazgeçilmiş olmakla 
bunun için teklif edilmiş olan 50 000 lira ücret ve 9 000 lira yol 
luğun tenzili lâzınıgelmiştir. 

Memurlar aylığı maddesinde bu defa yapılan azaltma dola
yısiyle bu bölümden de 8 220 liranın indirilmesi cihetine gidil
miştir. 

3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek ya 
bancı dil para mükâfatına istihkak kespetmiş olanlarla yıl için
de hak kazanacaklar için 40 000 lira teklif edilmişti. Para mü
kâfatına istihkak kespetmiş olanlara ödenecek miktar yapılan he
saplara göre 26 000 lira tutmakta olduğundan mütebakisinin 
tenzili ieabetmektedir. 
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Aşağıda yazılı tertiplere taallûk eden mevzularda ihtiyaçların 
birer miktar daha az ödenekle karşılanabileceği anlaşılmakla 
hizalarında gösterilen .miktarların tenzili teklif edilmiştir. 
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Millî Savunma Bakanlığının Toprak Mahsulleri Ofisine olan 
borcunun ödenmesi için 10 milyon lira teklif edilmiş idi Bütçe 
durumuna binaen yarısının indirlmesi zaruri görülmüştür. 

Genel Bütçede alman tasarruf tedbirlerine mütenazır olarak 
Hazineden yardım gören katma bütçelerde de aynı tarzda tasar
ruflar sağlanması cihetine gidilmiş ve bunun neticesi olarak yar
dım ödeneklerinden hizalarında gösterilen miktarların indirilmesi 
kabul olunmuştur. 

Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğüne sermaye olarak bu se
ne 1 milyon lira verilmesi halinde işlerini aksatmadan yürütmesi 
esbabı temin edilmiş olmakla teklif edilmiş olan 1 650 000 liradan 
650 000 liranın tenzili mümkün görülmüştür. 

5016 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince Milletlerarası Para 
Fonu Müessesesi ile İmar ve Kalkınma Bankasına Türkiyenin katıl
ma hissesi, kanunu gereğince avans olarak ödenmiş bulunmaktadır. 
Bu avansın mahsubu için teklif olunan 2 milyon liranın bu yıl 
bütçe durumuna binaen (1) milyon liraya indirilmesi uygun gö
rülmüştür. 

250 000 ] 
3 450 000 [ 

990 000 f 
1 355 000 J 

13 946 305 

Devlet Borçlan 

Bu tertiplere taallûk eden itfaların, cüzi birer kısımları hariç 
olmak üzere, bu yıl bütçe durumuna binaen taliki zaruri görül
müştür. 

1715 sayılı Kanun mucibince Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası tarafından deruhde edilen evrakı nakdiye karşılığı olarak 
Bankaya borçlanılan miktar 158 748 563 lira idi. 31. XI I . 1948 
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tarihi itibariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından alman 
hesaba göre bu borçtan 49 029 405 lirası mahsup edilmi§ bakiye 
109 719 158 liralık borca mukabil de Bankada toplanmış kıymet
lerin yekûnu 16 295 686,47 lira fazlasiyle 126 014 844,47 liraya 
baliğ olmuş bulunmaktadır. Bu durum muvacehesinde mezkûr he
sabın tasfiyesi icabetmiş ve artık Bankaya bir ödeme yapılmasına 
mahal kalmadığından Bütçe Kanunu Tasarısına gerekli hüküm 
dercedilmiştir. Bu bapda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile 
mutabık kalınarak hazırlanacak kanun tasarısı pek yakında Büyük 
Millet Meclisine arzedilecektîr. 

543 2 1 115 000 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından deruhde edilen 
kâğıt para karşılığında sözü geçen Bankaya 1715 sayılı Kaııunıuı 
5 nci maddesi gereğince % 1 faizli Hazine bonosu verilmiş idi. Yu
karda sözü geçen kanun tasarısı ile tekemmül edecek tasfiye sıra
sında bu faizlere de bir hal şekli bulunacağından br ödeneğin ten
zili teklif edilmiştir. 

544 3 218 151 1949 Bütçe tasarısında gösterilen giderlerde bu kere indirilmesi 
teklif olunan (43 630 422) liranın % yarımına tekabül eden 
(218 151) liranın tenzili icabetmektedir. 

MilU Eğitim Bakanlığı 

557 1 300 000 Meslekî ve Teknik öğretimde 2919 sayılı Kanuna göre çalıştırıl
makta olan öğretmenlerden bir kısmı çeşitli sebeplerle açılan kad
rolara geçirildiğinden bunların ücret olarak ödenmekte olan ay
lıkları karşılığı bulunan Ödeneklerden bu miktarın tasarruf edile
bileceği anlatılmıştır. 

559 3 400 000 1949 yıl: Bütçesinin hazırlandığı tarihten bugüne kadar geçen 
süre içinde çeşitli sebeplerle vazifelerinden ayrılan eğitmenlerin yer
lerine 1949 da yeniden eğitmen alınmıyaeağmdan bu miktar tasar
ruf edilebilecektir. 

561 2 100 000 2624 sayılı Kanun ve eklerinin verdiği yetkiye dayanılarak kadro
suz ücretle çalıştırılmakta olan yardımcı öğretmenlerden bir kısmı
nın 1949 yılı Bütçesiyle (L) cetvelinden serbest bırakılması teklif 
edilen kodrolara geçirilmesi derpiş edilerek bu miktarın ta
sarrufu cihetine gidilmiştir. 

561 A 65 000 Meslekî ve Teknik okullar için 1949 yılı içinde getirilmesi düşü
nülen 1 800 lira ücretli 3 yabancı uzmanın getirilmesinden vazgeçil
miştir, 

567 2 37 500 Bakanlık binası yangınında harap olan döşeme ve demirbaş eş
yadan 1949 yılı içinde yalnız evrak ve dosya için lüzumlu bulunan 
çelik dolap ve benzerlerinin satın alınması düşüncesiyle bu madde
den, bu miktarın tasarruf edilebileceği anlaşılmıştır. 

570 1 19 345 1948 yılı sonuna kadarki sarfiyat göz önünde tutulmak suretiyle 
bu maddeden bu miktarın tasarruf edilmesi mümkün görülmüştür. 

B. M. Düşülen 
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8 000 1949 yıh içinde getirilmesi düşünülen ve bütçe tasarrufu dola-
yısiyle getirtilmişinden vazgeçilen uzmanların yolluklarılır. 

50 000 Kitap ve mecmua satınalma ve abone olma işlerinden kısıntılar 
yapmak düşüncesiyle bu miktarın tasarrufu cihetine gidilmiştir. 

40 000 Hasanoğlan Köy Enstitüsü Yüksek kısmının lağvı dolayısiyle 
teknik okullarına verilen öğrencilerin yiyecek ve diğer giderleri için 
bu maddeye bütçenin Bütçe Komisyonunda müzakeresi sırasında 
40 000 liranın eklenmesi teklif edilmiş idi. 1949 yılı Bütçesiyle bu 
maddeye teklif edilen ödenekle bu öğrencilerin ihtiyaçlarının da 
karşılanması mümkün görüldüğünden eklenen 40 000 liranın tenzili 
cihetine gidilmiştir. 

50 000 Köy enstitülerinin çeşitli giderlerinden iş tesisleri, möble ve 
döşeme kısmı ile sporla ilgili giderlerden kısmen vazgeçilmek su
retiyle bu miktar tasarruf edilmiştir. 

16 000 Enstitülere bağlı olarak açılması düşünülen tamamlayıcı eğitmen 
kurslarına ait bir kısım giderlerin azaltılması suretiyle bu miktarın 
tasarruf edileceği anlaşılmıştır. 

30 000 Hükümetçe alman tasarruf kararma uyularak bu tertibe ko
nulan ödenekten 30 000 liralık bir indirme yapmanın hizmeti 
tazyik etmiyeceği neticesine varılmıştır. 

500 000 Topkapı Sarayı Müzesinde yapılması düşünülen bâzı tesislerin 
gelecek yıllara tehiri cihetine gidilecektir. 

20 000 " Yapımı bitmiş olan paviyon ile sanatoryum kısmına alınacak 
hastaların yiyecek, içecek ve tesisat karşılığı olarak bu bölüme 
100 000 lira eklenmişti, Müesseseinin yatak, eşya ve malzemesin
den bir kısmı Okullarımızdaki fazlalardan temin edilmiş ve bu 
suretle 1948 sonlarında yeniden hasta kabulüne başlanmış oldu-
ğundan, bu miktarın tenzili mümkün görülmüştür. 

10 000 Hizmetlerin yapılan tenzilâta göre ayarlanması mümkün gö
rülmüştür. 

8 155 1949 yılı içindeki kamulaştırma ve satınalma işlerinin eldeki 
ödeneğe göre ayarlanması mümkün olabilecektir. 

706 000 1949 yılıjçinde onarımları gereken okul ve diğer müessese 
binalarından behemehal onarıma ihtiyaç gösteren binaların ona
rımı ile iktifa edilmesi suretiyle bu tertipten indirme yapmak 
imkânı sağlanmıştır. 

40 000 Kabul edilecek ödenek miktarına göre sandıklara yardım ya
pılabileceğinden bütçe zarureti dolayısiyle 1949 yılı için teklif 
edilen ödenekten bir miktar indirildiği takdirde sandıklar faali
yetlerinin aksamıyacağı anlaşılmıştır. 
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Bayındırlık Bakanlığı 

İki ay geçici bütçelerle idare edileceği cihetle Demiryolu in
şaatında kullanılmak üzere alınması düşünülen fazla kadroların 
karşılıklarından tasarruf edilecektir. 

Yeni uzman getirilmiyecektir. 

Hükümetçe alman tasarruf tedbirlerine uyularak ve hizmet
lerin ifasını da müteessir etmemesi gözönünde bulundurularak 
hizalarında gösterilen miktarların indirilmesi mümkün olabilece
ği anlaşılmıştır. 

Bütçe Kanunu tasarısının Yüksek Meclise sunulması sırasın
da halen mer'i olan Yol Vergisi Kanununun kaldırılması derpiş 
edilmiş ve yol vergisinden Hazine hissesi olarak alınmakta olan 
% 15 lerin karşılıkları da bu tertibe konulmuş idi. Mer'i kanunun 
kaldırılmasından sarfınazar edilmiş olduğundan % 15 Hazine his
sesinin alınmasına devam edileceği ve alındıkça eskisi gibi yıl için
de ilgili tertibine ödenek kaydolunacağı cihetle bunun karşılığı 
olan 5 milyon lira indirilmiştir. 

657 
661 
663 

111 000 ) 
4 968 j> 
5 550 I 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 

1) Ekonomi : 

Münhal kadrolardan (L) cetveline alınması mümkün görülen
lerin aylık ve sair özlük hakları karşılığı olarak indirilmiştir. 
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Kısmen Ekonomi ve Ticaret Bakanlıklarının birleştirilmesinden 
de faydalanmak suretiyle mühim kısmı yönetim giderlerine taallûk 
eden bu tertiplerden hizalarında gösterilen miktarların indirilmesi 
mümkün 'görülmüştür. 
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Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Mevcut ve yıpranmış olan demirbaş eşyanın ancak tamiri ile ik
tifa edilip bu sene yeni birşey alınmamak suretiyle bir miktar ta
sarruf sağlanacaktır. 

İhtiyaç olan maddelerin daha az sarf ve istihlâk edilmesine gay
ret edilmek suretiyle tasarruf edilecektir. 

1949 yılı Eylülünde 2 nci sınıfa tahsisat yeretince öğrenci almak 
suretiyle genel giderlerden daha az masraf yapılacaktır. 

Açılması düşünülen pansiyon için elverişli bina bulunamadığın
dan, düşülen bu miktar kira genel giderlerden karşılanacaktır. 

Düşünülen tesislerden bir kısmının daha ufak mikyasta yapıl
ması ve geri kalanının da tehir edilmesi mümkün görülmüştür. 

Bu yıl daha az Ödenekle idare edileecktir. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

Münhal bulunan ve 1949 yılı içinde kullanılmasına lüzum gö
rül miy en kadroların (L) cetveline alınması suretiyle tasarruf sağ
lanmıştır. 

Bâzı memurların yakacak zammı alan bölgeden nakilleri yapıl
mış ve bugünkü duruma göre bilhesap 6 190 liranın tasarrufu 
mümkün görülmüştür. 

Bâzı müfettiş kadrolarında münhal mevcut olduğundan, bu 
miktarın tasarrufu mümkün olacaktır. 

1949 yılında yabancı memleketlere tetkikat için müfettiş gönde
rilmesinden sarfınazar edilmiştir. 

İstanbul, izmir, İskenderun Gümrük Başmüdürlüklerinde te
sisleri düşünülen örnek yerlerinin bir kısmından 1949 yılında vaz
geçilmek suretiyle indirme yapılmıştır. 

1948 yılının katî sarfiyat rakamlarına nazaran bu miktar öde
neğin tasarrufu mümkün görülmüştür. 
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1949 yılında mubayaası düşünülen 18 Jeepin 9 undan ve 8 
kamyonun 4 ünden ve 6 dizel deniz motorunun ikisinden bu yıl 
sarfınazar edilmek suretiyle tasarruf sağlanmıştır. 

1949 yılında kongrelere daha ziyade elçilerimiz 
iştirak edilmesi düşünüldüğünden tenzil olunmuştur. 

vasıtasiyle 

Hükümetçe alman tasarruf tedbirlerinin cümlesinden olarak 
yönetim giderlerine taalluk eden bu tertiplerden hizalarında 
gösterilen miktarların indirilmesi mümkün görülmüştür. 

Tarım Bakanlığı 

811 14 25 000 ] Hükümetçe alman tasarruf tedbirlerine uyularak bu tertip-
15 10 000 i lerden hizalarında gösterilen ve hizmetleri müteessir etmiyecek 

olan indirmeler yapılmıştır. 

16 2 000 Merinos işlerinden harcirahı istilzam eden hususların diğer 
hizmetler arasında görülmesini sağlamak imkânı görüldüğünden 
maddeden 2 000 lira düşülmüştür. 

815 1 10 000 Yeniden başlanması düşünülen bâzı deneme projeleri geri bı
rakılmış olduğundan 10 000 liranın düşülmesi mümkün görül
müştür. 

816 1 10 000 Esasen müsait şartları haiz bulunmıyan ve idamelerinde mut
lak zaruret görülmiyen 3 fidanlığın kaldırılması takarrür ettiğin
den maddeden 10 000 lira düşülmüştür. 

2 5 000 Bu yıl yapılması düşünülen teşkilâtın gecikeceği anlaşılmıştır. 

817 2 5 000 Tavukçuluk istasyonunun son günlerde zuhur eden hastalıklar 
sebebiyle, kadrosunun azaltılmasına zaruret görülmüştür. 

818 1 30 000 1949 yılında yapılması mukarrer işlerden en Önemlilerinin 
yapılmasına çalışılarak maddeden 30 000 lira indirilmesi uygun 
görülmüştür. 
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30 000 Yıl içinde yapılması düşünülen çırçır evleri ve denemelerin kıs
men gelecek yıl tesisi mümkün görülmüştür. 

Hükümetçe alınan tasarruf tedbirlerine uyularak bu tertipler-
( ^ e n hizalarında gösterilen ve hizmetleri müteessir etmiyecek olan 
* indirmeler yapılmıştır. 

100 000 Bugünkü şartlar altında yapım işlerinin tamamlanmasına imkân 
bulunmıyan Hatay Teknik Tarım Okulunun tadili cihetine gidilerek 
öğretmen ve öğrencileri esasen noksan bulunan Alata Okulu ile 
tevhidi suretiyle alınan tedbirler neticesi olarak maddeden 100 000 
liranın indirilmesi mümkün bulunmuştur. 

40 000 Bu yıl alınması düşünülen öğrenci adedi matlup miktarı bulma
mıştır. 

10 000 Memurların topluca vazifeye şevklerinden evvel içtima yerlerin
de mevcut yenilikler hakkında kendilerine gerekli bilgiler veril
mekte olduğundan kursların tahdidi suretiyle maddeden bu mik
tarın düşülmesi mümkün görülmüştür. 

50 000 Bu tertipten 50 000 lira indirilmesi hizmeti müteessir etmiyecek-
tir. 

50 000 Bir aydan fazlası geçmiş bulunan ve bu devre zarfında bir 
faaliyetleri bulunamıyacak olan bu istasyonlarda yapılacak dene
melerin bir kısmının ilerideki yıllara bırakılabileceği anlaşıldığından 
maddeden bu miktar indirimiştir. 

104 000 Karasığır tecrübeleri masraflarından mütevellit Devlet Ziraat 
İşletmelerine olan 204 bin lira borcun 104 bin lirasının 1050 de 
ödenmesi uygun görülmüştür. 

10 505 Tahakkuklarından bilgi edinilmiş bulunan borçların büyük 
bir yekûn teşkil etmediği anlaşıldığından bölümden 10 505 liranın 
düşülmesi mümkün görülmüştür. 

15 000 Mevcut tahakkuklara nazaran maddenin bakiyesi mevcut ihti
yaçları karşılıyacaktır. 

10 000 ] Yeni yıl zarfında işletmelerin daha tasarruflu ve daha verimli 
20 000 }- çalışmaları temin olunarak bir kısım müesseselerin sermayelerinin 
15 000 J artırılmasının ileriki yllara bırakılması mümkün görülmüştür. 

Ulaştırma Bakanlığı 

n o 000 ) ^e*k* düşrnnü611 yabancı uzmanların getirilmesinden sarfınazar 
90 743 ( edilmiş olduğu cihetle ecnebi uzmanlar ücret ve ydllkuları tertip-

' lerinden bu miktarın tasarrufu mümükün olmuştur. 
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Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 

880 
893 

886 

891 

892 
894 

898 
899 

921 

925 

1 
2 
1 
3 
4 
1 
2 

1 
2 
3 

5 
7 
9 

3 
4 
5 
2 

4 850 ' 
800 

1 200 
2 000 ' 
500 
500 

7 000 
5 000 
12 600 
1 000 
1 843 
1 000 
1 500 
5 000 
3 000 
3 000 

2 000 ] 
1 000 
3 000 
2 000 
1 500 

19 180 

2) Ticaret ; 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlıklarının tevhidi dolayısiyle indiril
miştir. 

Hükümetçe alman tasarruf kararları cümlesinden olarak esasen 
yönetim giderlerine taallûk eden bu tertiplerden hizalarında göste
rilen indirmelerin yapılması mümkün görülmüştür. 

Çalışma Bakanlığı 

Hükümetçe alman tasarruf kararları cümlesinden olarak esasen 
yönetim giderlerine taallûk eden bu tertiplerden hizalarında göste
rilen indirmelerin yapılması mümkün görülmüştür. 

Yeniden veya avdet edeceklerin yerine tahsil için yabancı mem
leketlere gönderilmesi düşünülmüş olan öğrencilerin gönderilmesin
den vazgeçilmiştir. 
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60 

64 

65 

75 

78 

Çeşitli tertiplerden 

Hizmetliler ücreti 

Cumhurbaşkanlığı 

Başbakanlık 

4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar 
1 Çocuk zammı 

4644 ve 4805 sayılı Kanunlar gereğince ödenecek emekli keseneği karşılığı 

Basım evi giderleri 
2 Mamul ve iptidai maddeler 
4 Diğer işletme ve yönetim giderleri 

Konuk ağırlama giderleri 

Toplanı 

15 996 

2 475 

1 000 
123 

23 000 
4 387 
8 000 

38 985 

Danıştay Başkanlığı 

85 

88 

90 

91 

93 

103 

107 

Aylıklar 
Memurlar aylığı 

Geçici tazminat 

4644 ve 4805 sayılı kanunlar gereğince ödenecek emekli keseneği karşılığı 

Merkez büro giderleri 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 

Posta*, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
1 Posta ve telgraf ücretleri 
2 Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri 

Toplam 

Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü 

Geçici hizmetliler ücreti 

Büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Isıtma 

11 333 

720 

450 

1 000 
500 

1 000 
300 

15 303 

5 Öteberi giderleri 

8 750 

1 500 
2 000 

200 
500 
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İ ı f t iH' Biyanet îşleri Başkanlığı 

20 000 
5 000 

2 000 
10 000 

7 000 
5 000 

108 Basılı kâğıt ve defterler 300 

109 Posta, Telgraf ve telefon ücret ve giderleri 

2 Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri 

110 Kira karşılığı 

112 fr Yolluklar 
2 Geçici görev yolluğu 
3 Yabancı memleketler yolluğu 

115 Yayın, turizm ve propaganda giderleri 
2 Başka her çeşit yayın giderleri 
3 Foto - filim servisi giderleri 

116 Ajans ödeneği ve ajans dış muhabirleri her türlü ücret ve giderleri 10 500 

117 Radyo istasyonları ile stüdyoları yönetim ve işletme giderleri 
1 Müzik yayınları 10 000 
2 Söz yayınları * 10 000 
4 İşletme ve başka her çeşit giderler 4 000 

118 Basın Ataşelikleri ve haberler bürosu giderleri 
8 Propaganda giderleri 6 000 

Toplam 102 750 

İstatistik Genel Müdürlüğü 

140 Sayım giderleri 
3 özel kanunu gereğince yapılacak sanayi sayımı giderleri 25 752 

Devlet Meteoroloji îşleri .Genel Md. 

J63 Her türlü rasat, telli ve telsiz haberleşme alet ve cihazları, gereçleri satm
alına, kurma denetleme, onarma ve işletme giderleri, geçici istasyonların 
işletilmesi, nakil vasıtalarının işletme ve onarmaları ve karoserilerinin yap
tırılmaları giderleri # W •-•'•'••*'>• 34 822 

173 Aylıklar 
3 Müstehikkini ilmiye aylık ve olağanüstü ödeneği 3 038 

176 Merkez Büro giderleri 
1 Kırtasiye 100 
2 Döşeme ve demirbaş 600 
5 Öteberi giderleri 200 

177 İller Büro giderleri 
1 Kırtasiye • 500 
% Döşeme ve demirbaş i 000 
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178 

181 

184 

196 

209 

211 

ödeneğin çeşidi 

3 Aydınlatma 
4 Isıtma 

Basılı kâğıt ve defterler 

Yolluklar 
2 Geçici görev yolluğu 

Yayın işleri 
2 Başka her çeşit giderler 

Adalet Bakanlığı 

tiler büro giderleri 
2 Döşeme ve demirbaş 

Yayın işleri 
2 Başka her çeşit giderler 
3 Adlî kanun, tüzük ve yönetmelikleri hazırlama ve düzenleme giderleri 

4489 sayılı kanuna göre staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin 
yollukları ile başka her çeşit {delerleri 

Sermaye, Kredi ve tesisler 

Ceza ve tevkif evleri ve hükümlü çocuk ıslah evleri döner sermayesi 

Ceza ve tevkif evleri yapma ve esaslı onarma işleri 

istanbul Adalet Sarayı inşaatı (Bayındırlık Bütçesinde) 

Toplam 

Millî Savunma Bakanlığı 

Çeşitli savunma hizmetleri 

İçişleri Bakanlığı 

3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince yabancı dil para mükâfatı 

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

331 Yolluklar 
1 Sürekli görev yolluğu 

334 Askerlik mükellefiyeti hakkındaki 2850 sayılı Kanun gereğince köy ve mahal
lelerde yapılacak askerlik yoklamasında bulunan nüfus memurları yoilükian 

Lira 

400 
5 000 

500 

1 500 

5 000 

Toplam 18 138 

39 000 

5 000 
10 000 

5 000 

1 000 
200 000 
700 000 

960 000 

1 500, 000 

5 000 

15 000 

6 000 

5 000 



15 000 
10 000 

5 000 
1 000 

62 000 
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336 Devir yollukları 
1 Valiler 
2 Kaymakamlar 

343 Kaymakamlık ve Bucak müdürlüğü kursları ve içişleri Meslek Kursu 
1 Kursa gelecek memurların yollukları, gündelikleri ve inceleme gezileri yol

lukları ve her çeşit uygulama genel giderleri 
2 Yönetim, smav, ders notlarını yazdırma, çoğaltma ve sair türlü giderleri 

Toplam 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

347 Aylıklar 
1 Memurlar aylığı 86 700 

350 Geçici tazminat 1 068 

352 4367 sayılı Kanun gereğince verilecek er tayın karşılığı 9 900 

354 4644 ve 4805 sayüı kanunlar gereğince ödenecek emekli keseneği karşılığı 4 335 
355 3201 sayılı Emniyet Teşkilâtı Kanununun 86 ncı maddesi gereğince Emniyet 

ve asayişi, Devletin menfaatlerini, efradın can, mal ve ırzını koruyucu yük
sek hizmeti görülenlerle olağanüstü hallerde hayatını tehlikeye koyarak bü
yük yararlık gösterenlere verilecek para mükâfatı 5 000 

359 Posta, Telgraf ve Telefon ücret ve giderleri 
1 Posta ve Telgraf ücretleri 15 21) 

362 Yolluklar 
2 Geçici görev yolluğu 15 000 

365 Teknik giderler 
1 Polis telli ve telsiz telefonları ve teletipleri satın alma, işletme ve değiştirme 

giderleri 49 000 
2 Fotoğraf ve Daktiloskopi tesisleri, makine ve gereç giderleri 7 360 

366 Giyecek ve teçhizat 
2 Silâh, cephane, maske, haberleşme araçları ve yedek parçalan 20 000 

369 Süvari polis hayvanlan ve polis köpekleri 
2 Yem, muytabiye, nal, mıh ve başka gereç karşılıklariyle tedavi ve ilâç ve kö

pekler için yiyecek giderleri 22 000 

374 Prevantoryum ve Sanatoryum giderleri 
1 Prevantoryum için bina kiralama ve satın alma karşılığı 65 000 

375 Onarma 85 000 

376 Okullar, kurslar ve öğrenci giderleri 
3 }Uerde açılacak polis kurslan giderleri 2 381 
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Kalorifer ve diğer tesisleri onarma giderleri 

Lira 

6 000 

Toplam 343 955 

Jandarma Genel Komutanlığı 

İkramiye ve tazminai 
Ordu ve Jandarmaya mensup subaylarla eratın malı olan hayvanlardan ölen 
ve öldürülenlerin ödenmesine dair 1471 ve 5013 sayılı Kanunlar gereğince 
yapılacak ödemeler 7 360 

Giyecekler 10 300 

Askerî gereçler 
Giyecekler 50 000 
Teçhizat 41 249 

Harb gereçleri ve teçhizatı karşılık giderleri 100 000 

Sağlık gereçleri ve tedavi giderleri 
Ecza ve sağlık gereçleri 15 500 

Hayvan satınalma ve tavizi 18 340 

Onarma giderleri 160 000 
Jandarma Genel Komutanlığı yapı işleri (Bayındırlık Bütçesinde) 247 350 

Toplam 650 099 

Maliye Bakanlığı 

Aylıklar 
Memurlar aylığı 

Geçici hizmetliler ücreti 

Yabancı uzmanlarla tercümanlarının ücreti 

4910 sayılı Kanunun 15 nci maddesi gereğince verilecek kasa tazminatı 

4644 ve 4805 sayılı kanunlar gereğinceödenecek emekli keseneği karşılığı 

3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek yabancı dil para mü
kâfatı 

Merkez büro giderleri 
Döşeme ve demirbaş 

İller büro giderleri 
Döşeme ve demirbaş 

Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yollumu 

164 400 
27 300 
50 000 
6 600 
8 220 

24 000 

4 000 

31 000 

8 000 
10 750 
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15 
31 

11 

000 
000 

000 
9 000 

300 
266 

000 
899 

Müfettişler yolluğu 
Hesap uzmanları yolluğu 
Teftiş ve tetkik için yabancı memleketlere gönderilecek Maliye Müfettiş
lerinin yollukları 
Yabancı uzmanlarla anlarının yolluğu 

Hazine işleri 
Faiz ve acyo 

Onarma giderleri 

Devir ve teftiş yollukları 
Merkez kontrolörleri U 040 
Defterdarlar, malmemurlan, Gelir müdürleri Millî Mülkler müdürleri ve 
denet memurları 

Temsil giderleri 

Okul ve kurs genel giderleri 

Millî Savunma Bakanlığının Toprak Mahsulleri Ofisine olan borcu kar
şılığı 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğüne 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne 

Vakıflar Genel Müdürlüğüne 

Ankara Üniversitesine 

İstanbul Üniversitesine 

İstanbul Teknik Üniversitesine 

Sermayesine mahsuben Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğüne 

5016 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğinee Milletlerarası para fonu mü
essesesi ile îmar ve Kalkınma Bankasma 

3 350 
3 000 
7 000 

5 000 000 
177 877 
3 967 
12 945 
41 325 
111 336 
187 470 
60 831 
650 000 

1 000 000 

Toplam 8 237 310 

Devlet Borçlan 

Olağanüstü ödenek karşılıklarından doğan borçların itfa bedelleri 250 000 

4649 sayılı Kanun gereğinee su işleri kredisi için yapılacak ödemeler kar
şılığı 3 450 000 

4604 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesi gereğince zirai donatım kurumu 
sermaye kredisi için yapılacak ödemeler karşılığı 990 000 

4911 sayılı Kanunun geçici maddesi gereğince Devlet Kâğıt ve Basım Genel 
Müdürlüğü sermaye kredisi için yapılacak ödemeler karşılığı 1 355 000 
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543 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına yapılan ödemeler 
1 Kâğıt para amortismanı 13 946 305 
2 Kâğıt para karşılığı verilmiş olan bonoların faizi 1 115 000 

544 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına yapılan Ödemeler 
1 3002 sayılı Kanun gereğince verilecek sermaye (Maliye Bütçesinde) 218 151 

Toplam 21 324 456 

Mitti Eğitim Bakanlığı 

557 Aylıklar 
1 Memurlar aylığı 

559 Ücretler 
3 Eğitmenler ücreti 

561 Kanunları gereğince verilecek ücretler ve tazminatlar 
2 öğretmen ders ücretleri 

561A Yabancı uzman, öğretmen ve hizmetlilerle tercümanlarının ücretleri 

567 Merkez büro giderleri 
2 Döşeme ve demirbaş 

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

573 Yolluklar 
4 Yabancı uzman, öğretmen ve hizmetlilerle tercümanlarının yolluk ve başka 

giderleri 

576 İnceleme, kütüphaneler, derleme ve yayın giderleri 
4 Yayın giderleri 

580 Yatılı, yarım yatılı ve gündüzlü meslek okulları ile, akşam okulları ve kurs
lar genel gidenleri 

2 Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulları ile diğer meslek okulları ve Enstitü
leri 40 000 

581 3238, 3803, 4274, 4357, 4459 ve 5129 sayılı Kanunlar gereğince ödenecek köy 
okulları ile Enstitüleri ve köy eğitmenleri giderleri 

1 Köy Enstitüleri 
2 Köy eğitmenleri kursları 
5 Köy öğretmenlerinin gerekli yol paraları donatım ve uygulama bahçelerine 

ait tesis ve çalışma vasıtaları karşılıkları ve tazminat 

586 Müzeler ve anıtlar genel giderleri 

589 Prevantoryum ve sanatoryum genel giderleri 

595 Kamp giderleri 

300 000 

•100 000 

100 000 
65 000 

37 500 

19 345 

8 000 

50 000 

50 000 
16 000 

30 000 
500 000 
20 000 
10 000 
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8 155 
706 000 
40 000 

2 400 000 
— — ———; 

50 000 
120 000 

9 000 
5 000 

598 Kamulaştırma ve satmalına karşılık ve giderleri 
1 Kamulaştırma ve satmalma karşılığı 
2 Devletçe intifa edilen âmme tüzel kişilerine ait binaların onarma giderleri 

610 3803, 4274, 4357 ve 5129 sayılı Kanunlara gör« kurulan sandıklara 

Toplat» 

Bayındırlık Bakanlığı 

618 Geçici hizmetliler ücreti 

Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücreti 

630 Yolluklar 

5 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının yolluk ve başka giderleri. 

634/A Temsil giderleri 

636 Yayın işleri 
2 Başka her çeşit giderler 5 000 

639 4489 sayılı Kanuna göre staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin 
yollukları ile başka her çeşit giderleri 25 000 

1 Demiryollar ve limanlar 
1 İstikşaf, etüd aplikasyon ve proje ihzarı ve kamulaştırma giderleri 30 000 
5 3262, 3813, 4643 ve 5075 sayılı Kanunlarla yapılacak Diyarbakır - Cizre, 

Elâzığ-Van hudut hatları ile Bitlis şube hattı yapma karşılık ve giderleri 287 000 
6 4643 sayılı Kanun gereğince yapılmakta olan Erzurum hattı uzatma karşılık 

ve giderleri 100 000 
7 4643 sayılı Kanun gereğince Gaziantep - Maraş şube hatları yapma karşılık 

ve giderleri 200 000 

4 4626 sayılı Kanun gereğince yapılaeak memur meskenleri ,' 100 000 

6 4879 sayılı Kanun gereğince Ankara Tıp Fakültesi yapımı ve her türlü gi
derleri 25 000 

s Yollar ve köprüler 
3 Sürekli onarmalar 

10 Su işler 
4 Meriç su işleri 
8 3132, 4100, 4649 ve 5259 sayılı Kanunlar gereğince yapılacak su işleri gi

derleri 

12 Teknik hizmetler geçici görev yollukları 
2 Yapı ve imar işleri 
5 Şose V6 köprüler 
4 Su işleri 

5 000 000 

50 000 

114 353 

50 000 
75 000 
25 000 



— 231 — 
Ödeneğin çeşidi 

Taşıtlar satmalma karşılığı (Maliye Bütçesinde) 

Lira 

500 000 

Toplam 6 770 354 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 

1. — Ekonomi 

Aylıklar 
Memurlar aylığı 

Geçici tazminat 

4644 ve 4805 sayılı kanunlar gereğince ödenecek emekli keseneği kaı-şıhğı 

Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücretleri 

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

Kira karşılığı 

Taşıt giderleri 
Başka taşıtlar 

Yolluklar 
Geçici görev yolluğu 

Su ürünleri giderleri 

îç kongreler 

Kurumlara yardım 
2819 sayılı Kanun gereğince elektrik işleri etüd idaresine 

Toplam 

111 000 
4 968 
5 550 
10 000 

5 000 
2 500 
1 500 

1 000 

2 900 

10 00ü 

2 000 

16 500 

172 918 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Merkez büro giderleri 
Döşeme ve demirbaş 2 500 
öteberi giderleri 2 500 

Okullar, kurumlar, yurtlar 
Tıb öğrenci yurdu 5 227 
Sağır, dilsiz ve körler kurumu 13 000 

Türkiye Cumhuriyeti Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi ve okulu 
Genel giderleri H 79$ 



M. 

Temsil giderleri 
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ödeneğin çeşidi Lira 

1 000 

Toplam 79 025 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

Aylıklar 
1 Memurlar ve subaylar aylığı 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar 
2 Yakacak zammı 

Merkez büro giderleri 
1 Kırtasiye 

iller büro giderleri 
1 Kırtasiye 
2 Döşeme ve demirbaş 
3 Aydınlatma 
4 Isıtma t 
5 öteberi gderleri 

Basılı kâğıt ve defterler 
1 Defterler ve diğer basılı kâğıtlar 

Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Tetkik için yabancı memleketlere gönderilecek Bakanlık müfettişlerinin yol
luğu 

Giyecekler 

Gümrük idareleri giderleri 
1 Kimyahaneler giderleri, makine, aletler ve gereç alma ve onarma karşı

lığı ve giderleri, dışarda yaptırılacak tahlil ücretleri 
3 Satın alınacak örnekler karşılığı 
6 Para gönderme giderleri 

Hayvan satınalma ve tazmini 

Kara, hava taşıtları ve deniz muhafaza vasıtaları giderleri 
1 Satınalma karşılığı 

Orman giderleri 
1 Gümrük 

Yayın işleri 
1 Satınalma ve abone karşılığ* 

Temsil giderleri 

12 000 

6 190 

400 

1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 

2 000 

5 000 
2 000 
10 000 

24 999 
3 000 

1 000 
700 

1 000 
1 000 

210 300 

1 000 

500 

500 
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ödeneğin çeşidi 

— Kongre ve konferanslara katılacakların giderleri (Başbakanlık bütçesinde) 

Toplam 

Lira 

12 000 

298 589 

Tarım Bakanlığı 

811 Yolluklar 
14 Veteriner savaş işleri geçici görev yolluğu 25 000 
15 Veteriner Zootekni geçici görev yolluğu 10 000 
16 Merinos işleri geçici görev yolluğu 2 000 

815 Tarla tarımı ıslah, deneme, üretme, temizleme ve tecrübe işleri 
1 Genel giderleri 10 000 

816 Bahçe tarımı işleri (Bağcılık, meyvacılık, sebzecilik süs Nebatları ve çay) 
1 Bahçe tarımı işleri ve kurumları 
2 Zeytin işleri 

817 Tavukçluk, ipekçilik ve arıclık işleri 
2 Tavukçuluk ve arıcılık 

818 Kauçuk bitkileri ıslah, tecrübe, deneme, .üretme ve imar işleri 
1 Genel giderler 

819 Pamuk işleri 
1 Genel giderler 

823 Merinos işleri 
1 Genel giderler 
3 Taşıt giderleri 

824 Okullar ve kurslar genel giderleri 
2 Teknik tarım okulları 
3 Teknik bahçıvanlık okulları 
8 Veteriner kursları 

826 Toprak Kanunu gereğince yapılacak kamulaştırma işleri giderleri 
3 4753 sayılı çiftçiyi topraklandırma kanununun 47 nci maddesi gereğince 

açılacak özel fon ' 50 000 

— Küçük su gezici arteziyen işleri ve sulama istasyonları 
2 Sulama istasyonları genel giderleri 50 000 

— Kara sığır tecrübelerinin 1941-1944 yıllarında tahakkuk etmiş giderleri „. 104 000 

844 Geçen yıl borçları 10 505 

845 Eski yıllar borçları 
1 1944 - 1947 yılları borçları 15 000 

847 Sermayeler 
1 Tarla tarımı döner sermayesi 10 000 
6 Okullar döner sermayesi 20 000 

10 000 
5 000 

' 5 000 

30 000 

30 000 

15 000 
2 OpO 

100 000 
40 000 
10 000 
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B. M. ödeneğin çeşidi Lira 

; .üahf-e küiıürleri döner sermayesi 15 000 

toplam 568 505 

Ulaştırma Bakanlığı 

— Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücretleri 130 000 

866 Yolluklar 
5 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının yolluk ve başka giderleri 20 743 

Toplam 150 743 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı ) 

2. — Ticaret 

880 Bakan ödeneği 4 850 

886 4178 ve 4598 sayılı Kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar 
1 Çocuk zammı 2 000 
3 Doğum yardımı ' 500 
4 ölüm yardımı 500 

891 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderderleri 
1 Posta ve telgraf ücretleri 7 000 
2 Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri 5 000 

892 Kira karşılığı 12 500 

893 Taşıt giderleri 
1 Bakanlık otomobili işletme giderleri ! 800 
2 Bakanlık otomobili tamir giderleri 1 200 

894 Yolluklar 
1 Sürekli görev yolluğu 1 000 
2 Geçici görev yolluğu 1 843 
3 Müfettişler yolluğu 1 000 

898 Tahlil ve ölçüler lâboratuvarı İçin makine, aletler, edevat ve ecza satınal* 
ma ve onarma giderleri 1 500 

899 Ticaret ateşelikleri giderleri 
5 öteberi giderleri 5 000 
7 Posta, telgraf ve telefon giderleri 3 000 
9 Yolluklar 3 000 

Toplam 50 693 
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Çalışma Bakanlığı 
Yolluklar 

3 Müfetttişler yolluğu 2 000 
4 Milletlerarası çalışma konseyi üyeliği yolluğu 1 000 
5 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının yolluk ve başka giderleri 3 000 

Milletlerarası kurumlara katılma giderleri 
2 Milletlerarası çalışma konseyi üyeliğinin her çeşit giderleri 2 000 

Milletlerarası kongre ve toplantılara katılma giderleri (Başbakanlık büt
çesinde) 1 500 
Yabancı memleketlerdeki öğrenciler giderleri (Millî Eğitim bütçesinde) 19 180 

Toplam 28 680 

Genel Toplam 43 848 573 
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GELİRLER 

Gerekçe 

Yüksek Meclise takdim edilmiş olan 1949 yılı Bütçe tasarısında bütçe gelirleri 1 295 550 000 lira 
tahmin olunmuştur. 

Yeni Vergi kanunlarının getireceği gelir de bu miktarı dâhil-.bulunmaktadır. 

Bilindiği gibi bu tasarılar geri alınmış ve benzini Yol Verg'sine tâbi tutan yeni bir tasarı tanzim 
ve Yüksek Meclise takdim olunmuştur. 

Ayrıca 1948 yılına' ait tahsilat neticeleri de elde edilmiş bulunduğundan Gelir Bütçesinin aşağıda
ki bölümlerinde bâzı düzeltmeler yapılması gerekmişti*. 

Bölüm : I. 

Madde 2. — Ticari ve sınai teşebbüslerle sair işlerden alınacak Kazanç Vergisi. 

Bütçe tasarısında, ticari ve sınai teşebbüslerle sair işlerden alınacak Kazanç Vergisi 140 000 000 
lira tahmin olunmuştur. 

Bu miktarın 25 000 000 lirasını Kazanç Vergisi Kanununda yapılacak tadil ve ıslahlardan sağla
nacak gelir teşkil ediyordu. Tasarı geri alınmış olduğuna göre bu miktarın 115 000 000 liraya indiril
mesi ieabeder. Ancak, 1948 yılı sonunda Kazanç Vergisi tahsilatının ayni yılın 8 aylık rakamlarına 
istinaden yapılan tahmini aşarak 117 768 101 liraya baliğ olduğu »örülmüştür. Belediye hissesi olarak 
1 400 000 liranın tenzilinden sonra kalan miktar 116 000 368 101 Uradır. 

Buna göre 1949 yılında ticari ve sınai teşebbüslerden ve sair işlerden alınacak Kazanç Vergisine 
ait tahminin 116 000 000 lira olarak düzeltilmesi uygun olacaktır. 

Madde 3. — Hizmet erbabı Kazanç Vergisi. 

Bütçe tasarısında 1949 yılında hizmet erbabından alınacak Kazanç Vergisi 06 000 000 lira tahmin 
olunmuştu, 

Neticesi alman 1948 yılında hizmet erbabından tahsil olunan kazanç vergisinin 57 242 943 li
raya yükseldiği görülmüştür. Belediye hissesi olarak 1 144 858 liranın tenzilinden ve 1949 da 
vergiye müessir ödenek artışlarına ait farktan 602 000 liranın ilâvesinden sonra bu miktar 
56 700 000 liraya baliğ olur. Buna nazaran 1949 yılı hizmet erbabı kazanç vergisi tahmininin 
700 000 lira fazlasiyle 56 700 000 liraya iblâğı mümkün görülmektedir. 

Bölüm : 2. 

İktisadî Buhran Vergisi 

Madde 1. — Ticari ve smai teşebbüsler ve sair işler kazancından 1949 yılında alınacak buh
ran vergisi 8 000 000 lira tahmin olunmuştu. Bu maktamı tâyininde, Kazanç Vergisi tâdil tasarı
sı ile gayrisâfi irat karinesi üzerinden vergiye tâbi mükelleflere ait Buhran Vergisinin kaldırılmış 
olması da göz önünde bulundurulmuştu. Bah^s mevzuu tasarının geri alınmış olması, ticari ve 
sınai teşebbüsler kazancından alınacak Buhran Vergisine ait muhammen miktarda da bir değiştir
me yapılmasını istikam eylemiştir. 

1948 sonunda Buhran Vergisi tahsilatının 10 576 282 lira olmasına göre 1949 yılında sağlana
cak gelirinde bu miktar civarında 10 500 000 lira olması ieabeder. Binaenaleyh, tasarının buna 
göre düzeltilmesi gerekmektedir. 
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Bölüm : ö 

Yol Vergisi 

Yol Vergisine ait tasarı Yüksek Meclisten geri alındığından bu bölümün ve bu bölümdo yer 
alan 30 000 000 liranın, tasarıdan tamamen çıkarılması lâzımgelmektedir. 

Bölüm : 11 

Lüks Vergisi 

Bu vergiye ait tasarı da geri alınmış bulunduğundan bu bölümün ve bu bölümde yer aîan 
25 000 000 liranın tamamen çıkarılması gerekmektedir. 

Bölüm : 11 «Yeni» 
« 

Benzinden alınacak Yol Vergisi 

Gerek hariçten getirilecek ve gerekse dâhilde istihsal olunacak benzin ve benzerlerinden kilo ba
şına 11 kuruş Yol Vergisi alınmasına dair olan tasarı Yüksek Meclise takdim edilmiş ve komisyon
larda müzakeresine başlanmış bulunmaktadır. Bu tasarı kanun halini aldığı takdirde, bu verginin 
yılda bütçeye sağlıyacağı gelirin 17 609 000 lira civarında olacağı hesap olunmuştur. Vergi kanu
nu 15 Şubat 1949 dan evvel meriyete giremiyecsğine göre 1949 yılında bu kaynaktan elde olunacak 
gelir 15 500 000 lirayı aşmıyacaktır. 

Bu vergiden sağlanacak gelirin, gelir bütçesinin Muamele ve İstihlâk Vergilerine ait ikinci 
kısmının sonunda « Benzin ve Benzerlerinden alınacak Yol Vergisi» adiyle açılacak bir bölüme 
derci icabeder. 

Bölüm : 27 

Tekel Geliri 

Bütçe tasarısında genel bütçeye girecek tekel safi hasılatı 65 762 000, tekel maddelerinden alı
nacak Savunma Vergisi de 93 246 000 lira tahmin olunmuştu. Bütçe Komisyonunda yapılan müza
kereler sonunda tekel safi hasılatı 65 959 722 Savunma Vergileri ise 93 214 232 lira olarak tah
min olunmuş ve Hükümetin tahminleri bu suretle düzeltilmişti. 

Neticesi alman 1948 yılında tekelin elde eylediği safi gelir 1048 yılında tahmin edilen miktara 
nazaran' 13 236 920 lira tutarında bir fazlalık göstermiştir. 

1949 yılında tekel gelirleri bölümüne irat edilmesi icabeden bu miktarın da tahminlere ilâvesi 
lâzımgelmektedir. Gerek bu miktar gerekse tekel katma bütçesinde yer alan ödeneklerden yapılan 
tasarruflar dolayısiyle husule gelecek safi gelir fazlası nazara alındığı takdirde 1949 yılında genel 
bütçeye intikal edecek tekel gelirinin şu suretle hesap ve tahmin edilmesi gerekmektedir : 
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Tekel maddeleri 

Tekel safi geliri Savunma Vergisi 

Hükümetçe tahmin olunan 65 762 000 93 246 000 
Bütçe Komisyoniyle mutabık olarak yapılan 

zam % 197 722 — 
1948 hasılat fazlası 9 856 275 3 380 665 
Tekel Bütçesinin giderlerinde yapılan ten

ziller dolayısiyle Hazineye verilecek miktarın 
tezayüdü 700 000 — 

Yekûnler 76 515 997 96 626 665 
Bütçe Komisyoniyle mutabık olarak yapılan 

tenzil - 31 768 
Netice: 76 515 997 96 594 897 

Bölüm : 46 

İthal mallarından alınacak prim 

Tasarıda 658 sayılı Koordinasyon Heyeti kararı gereğince ithal mallarından almacak prim 
1 000 000 lira tahmin olunmuştur. Buna mukabil bugüne kadar tahsil edilip hususi hesabına geçi
rilen prim 2 000 000 lirayı bulmuştur. Bu sebeple prim tahmininin 2 000 000 liraya yükseltil
mesi gerekmektedir. 

Bundan gayri bâzı gelir tahminlerinde Bütçe Komisyoniyle mutabık olarak değişiklikler yapıl
mıştır ki, bunların da müfredatı aşağıda gösterilmiştir: 

B. 

2 
3 
4 
7 

21 
23 

29 

34 
35 

M. 

2 

1 

Gelirin çeşidi 

Hizmet erbabından bulunan 
Muvazene Vergisi 
Hava Kuvvetlerine Y. Vergisi 
Veraset ve İntikal Vergisi 
Tapu harçları ve kaydiyeler 
Pasaport ve Kançılarya harç
ları 
Peşin para ile satılan gayri-
menkuller 
Radyo geliri, 
Millî piyango geliri 

< 

Tasarıdaki 
miktar 

92 000 000 
68 750 000 

i 46 800 000 
2 600 000 
9 000 000 

2 000 000 

5 000 000 
2 000 000 
8 500 000 

236 650 000 

Zam 

1 500 000 
350 000 
900 000 
— 
300 000 

— 

— 
200 000 
500 000 

3 750 000 

Tenzil 

• 
— 
— 
200 000 

— • 

100 000 

2 000 000 
— 
— 

2 300 000 

Komisyonca 
kabul edilen 

93 500 000 
69 100 000 
47 700 000 
2 400 000 
9 300 000 

1 900 0Q0 

3 000 000 
2 200 000 
9 000 000 

238 100 000 

Binnetice 1949 gelir tahminlerinden 43 747 106 liranın indirilmesi gerekmektedir 

îşbu değişikliklerin heyeti umumiyesini gortorir cetvel ilişiktir» 
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2 

3 

1 
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1 
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Gelirin çeşidi 

Kazanç vergisi 
Ticari ve sınai teş. sair 
işlerden 
Hizmet erbabından 
iktisadi Burhan Vergisi 
Ticari ve sınai teş, sair 
işlerden 
Hizmet erbabından 
Muvazene Vergisi 
Hava Kuvvetlerine Var
dım Vergisi 
YTol Vergisi 
Veraset ve İntikal Ver
gisi 
Lüks Vergisi 

Benzin ve Benzerlerin 
den alınan Yol Vergisi 
Tapu harçları ve kaydi
yeler 
Pasaport ve Kuneiluryn 
Harç. 
Tekel İdaresi 
Tütün, Tuz, Çay, İspir
to ve İspirtolu içkiler, 
ruvelver, fişek, patlayı
cı maddeler, kibrit VP 
çakmak taşı hasılatı 
Tekel maddelerinden alı
nan Savunma Vergisi 
Gayrime tık idlerden al ı -
nai j 
Peşin para ile satılan 
gayrimenkul satış bedeli 
liadyo geliri 
Millî Piyango geliri 
658 sayılı Kanunla it 
hal mallarından alman 
prim 
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EK : 2 

Tasarıdaki 
miktar 

140 000 000 
56 000 000 

8 000 000 
92 000 000 
08 750 000 

İti 800 000 
30 000 000 

2 600 000 
25 000 000 

i) 000 000 

2 000 000 

65 762 000 

93 246 000 

o 000 000 
2 000 000 
Ş 500 000 

1 000 000 

Zam 

1 000 000 
700 000 

2 500 000 
1 500 000 

350 000 

900 000 
— 

.... 

15 500 000 

300 000 

— 

10 753 997 

3 380 Mo 

— 
200 000 
500 000 

1 000 000 

Tenzil 

25 000 000 
— 

— 
— 

# 

30 000 000 

200 000 
25 000 000 

— • 

— 

100 000 

— 

31 768 

2 000 000 

— 

Netice 

116 000 000 
56 700 000 

10 500 000 
93 500 000 
69 100 000 

47 700 000 
— 

2 400 000 

15 500 000 

9 300 000 

1 900 000 

76 515 997 

96 594 897 

3 000 000 
2 200 000 
9 000 000 

2 000 000 

TOPLAM 000 38 584 662 82 881 768 611 910 894 
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EK . 3 

[D] Cetveli 

Görevin çeşidi 

Başbakanlık 
Odacı (11 ay) 
Başbakanlık köşkü : 
Hademe (11 ay) 

»Sayı Ücret 

1 105 

l 1150 

D. Görevin çeşidi 

EK : 4 

[L] Cetveli 

Sayı Aylık I j j . 

Danıştay Başkanlığı 

3 Üye 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

8 
8 
8 
9 

10 
11 
14 

S. 4. Emniyet Müdürü 
Tercüman 
Malî polis mütahassısı 
Öğretmen 

S. 5. Muamelât memuru 

2 
2 
I 
2 
3 
9 

14 

Ekonomi Bakanlığı 

Merkez 

Hukuk Müşavirliği 
3 Birinci Hukuk Müşaviri (On 

aylık) 
5 ikinci Hukuk Müşaviri 

100 

50 
50 
50 
40 
35 
30 
15 

Görevin yeşidi «ay. 

Tetkik Kurulu Başkanlığı 
Uzman 2 

» 2 

Su Ürünleri ve Avcılık îşleri 
Müdürlüğü 

Uzman 1 

Zat îşleri Müdürlüğü 
Müdür Yardımcısı 1 

5 Müdür 

8 Müdür 

Yayın Müdürlüğü 

Kâğıt işleri Müdürlüğü 

100 
80 

3 

4 
10 

Sanayi tşleri Genel Müdürlüğü 
6 Sanayi Müfettişi 1 
7 Sanayi kontrolörü 2 

Küçük Sanat îşleri Genel Müdürlüğü 
4 Küçük Sanatlar Baş Müfettişi 1 
6 Küçük Sanatlar Müfettişi 1 

İller Memurları 
İstanbul Bölge Ekonomi Mü
dürü 
Bölge Ekonomi Müdürü 
Birinci sınıf mümeyyiz 

70 
60 

90 
70 

9 
11 

Gümrük ve Tekel BakatnUğt 

Yayın Müdürü 1 

filer 
Müdür 1 
Muayene memura 1 
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Madde : 1949 yılında: 
a) 2 . VI. 1930 tarihli ve 1715 sayılı Kanun 

gereğince Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
tarafından deruhde edilen evrakı nakdiye karşılığı 
olarak bankaya toplanan kıymetlerin tasfiyesiyle 
borca mahsubuna taliken sözü geçen kanunun 8 

: 5 

nei maddesinin 1 numaralı fıkrası, 
b) Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdürlü

ğünün sermayesi haldîmdaki 7 . VI . 1946 tarihli 
ve 4911 sayılı Kanunun geçici maddesinin son 
fıkrası, 

Hükümleri uygulanmaz. 
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Bütçe Komisyonu Raporu 
T. B. M. M, 

Bütçe Komisyonu 15 .11.1949 
Esas No. 1/381 

Karar No. 91 
Yüksek Başkanlığa 

Hükümetçe kanuni miadında Meclise sunulan 1949 yılı "Umumi Bütçe tasarısı 
üzerinde 10.XI. 1948 tarihinde Maliye Bakarımın ye 17 . XI . 1948 tarihinde 
Başbakanın umumi izahları dinlendikten ve Komisyon raportörlerinin muhtelif 
bakanlık ve dairelerdeki tetkikleri de bittikten sonra bütçe bölüm ve madde 
1 erinin müzakeresine 19 Kasım 1948 tarihinde geçilebilmişti. Ancak müzakerenin 
başlangıcında, yayın işleri ve memurların sağlıklarını korumak için doktor istih
damı, hukuk müşavirlikleri gibi bâzı mümasil hizmetlerin birleştirilerek hem daha 
rasyonel çalışma, hem de bütçede tasarruf sağlama noktası üzerinde durularak bu 
hususların tetkiki için tâli bir komisyon kurulmasına ve bir yandan da rapor
törlerin bakanlıklarda tetkiklerine devam etmelerine karar verilmiştir. 29 Ka
sımda tekrar başlıyan müzakerelerde tâli komisyon raporu, vazifeli bakanların 
huzuriyle görüşülmüştür. Bir sureti bağlı olan bu raporda yukarda saydığımız 
noktaların yanında bakanlıklar tetkik heyetleri hakkında her bakanlığın ihti
yacına göre bir karar alınması, kiradan tasarruf için resmî dairelerin fazla ya
yılmasının önlenmesi, bakanlıklardaki ufak tefek hizmetlerden mümkün olan
larının birleştirilmek suretiyle ifa edilmesi, Devlet mubayaalarımı! tevhidi gibi 
Komisyonumuzun aldığı tetkik kararının mevzuuna giren hususlardan başka, 
ordu mensuplarına verilmekte olan iki er tayınından birisinin kaldırılması, yerin 
de terfi esasına göre kadrosuz olarak iki üst dereceye kadar terfi usulünün ve 
yine kanun hükmüne göre muayyen şartlar içinde iki üst dereceye tâyin salâhiyeti
nin kaldırılması, müsteşar muavinliklerinin (L) cetveline alınması. Maliyenin 
merkezdeki muhasebe teşkilâtında mükerrer tetkiki önleyecek' tanzim ve tasar
ruflar yapılması, askerlik şubeleri kadrolarının kanunlaştırılması. Beden Terbi
yesi teşkilâtının kaldırılması, Tekel Satış teşkilâtmın kısmen ilgası, askerî fab
rikalara sivil Devlet sınai teşekküllerine benzer' bir hüviyet verilmek suretiyle 
maliyet hesaplarının tesisi gibi Komisyonun re 'sen tetkikma lüzum gördüğü mese
leler de vardı. 

Bu meselelerin her biri görüşülerek bir kısmı hakkında komisyon müzakereleri 
sırasında gerekli kararlar alınmış ve bir kısmı da aşağıda Komisyon karar ve te
mennileri arasmda gösterilmiştir. Bundan sonra Bakanlık ve dairo bütçelerinin 
bölüm ve maddelerinin görüşülebilmesi ne başlananı İm iştir. 

Bütçe görüşmeleri böyle bir zaruri teehhüre uğramış olmakla beraber bu te
ehhür olmasaydı dahi, bütçenin 1949 Bütçe senesi başlamadan önce çıkarılmasına 
maddi imkân yoktu. Çünkü Bütçenin gelir kısmında hesaba katılan Kazanç Ver
gisi ve Yol Vergisi zamlariyle Lüks Vergisi tahminlerinin istinadettiği tasarılar 
kanun halini almamıştı. 

Bu sebeple Komisyonumuzdaki bütçe görüşmelerinin Ocak ayma sirayeti kaçıl
maz bir hal alarak Ocak ayı için geçici bir bütçe tanzimine zaruret hâsıl olmuştur. 
Ocak ayında bütçenin masraf bölümlerinin Komisyonca görüşülmesi . bitirilmiş 
ve şelir kısmında da vergi zamlarına ait tahminlerden maadası tetkik ve intae 
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edilmiş olduğu bir sırada Hükümet tebeddülü vâki olduğu içüı bütçe görüşmeleri 
yeni bir teehhüre uğramıştır. Yeni Hükümet Kazanç tadiline, Yol Vergisine ve 
lüks Vergisine ait tasarıları geri alınca, bu tasarıların temin edeceği varidatı da 
tahminleri içine alan gelire dayanarak tesbit edilmiş olan masrafların tadili de ica-
betmiş, böylece 1949 Bütçesinin hem masraf, hem gelir kısmı üzerinde bir tashih 
yapılması gerekmiştir. Yeni Hükümet bir yandan Şubat ayına ait ikinci Mu
vakkat Bütçeyi Meclise .sunarken öteyandan da bu tashihleri hazırlıyarak 8 Şubat 
1949 tarihinde bir tadil teklifi halinde Meclise sunmuştur. 

Bu zaruri fasılalara rağmen Komisyonumuz çalışma imkânı bulduğu sıralarda, 
tatil günlerinde dahi toplanmak suretiyle bütçeyi geciktirmemek için elinden ge
len gayreti harcamıştır. 

Yüksek Mecüsce de malum olan \Te yukarda açıklanan durumdan dolayı, 1949 
Bütçe tasarısı iki aylık Geçici Bütçeden sonra dahi, ta dilli bir şekilde Yüksek Mec
lise sumümaktadır. Bu sebeple bütçe hakkındaki izahlarımız da zaruri olarak bu 
duruma mütenazır bir şekilde arzedilecektir. 

IJasaıı Saka Kabinesi tarafından Meclise sunulan 1949 Bütçe tasarısında A ve 
A/1 cetvelleriyle iki kısım halinde teklif edilen masraf yekunu 1 415 550 000 ve 
gelir toplamı ise 1 295 550 000 lira idi. Buna göre bütçede 120 milyon lira açık 
bulunmaktadır. Bu açık kanunları gereğince yapılacak uzun vadeli istikrazlarla 
kapanacaktır. Ancak (1 295 550 000) lira gelirin içinde bütçenin Meclise sunul
ması sırasında kanun halini almamış olan vergi zamları ile Lüks Vergisi de vardı. 
Bunların müfredatı şu idi. 

Milyon 
Lira 

25 
30 
62,5 
24,5 

142 

.1?»unlardan şeker zammı kanıuıiaştı. Fakat Kazanç, Yol vergilerine ait tadil tasa
rıları ile Lüks Vergisi yeni Hükümetçe geri alındığı için Bütçe tasarısının ilk şek
linde tasavvur edilen muvazenede (80) milyon liralık bir boşluk açıldı, ilk muva
zeneyi iade için bu boşluğu doldurmak icabetti. Bunun için Şemsettin Günaltay 
Kabinesinee Meclise gönderilen tadil tek itinde hem masraflar, hem de gelirin 
üzerinde yeni bir tertibe gidilmek suretiyle bütçedeki açığın eski seviyesinde yani 
120 milyon liraya yakın bir hadde muhafazası temin edilmiştir. 

Bütçenin gerek ilk şekli, gerek muaddel sekli üzerinde aşağıda rakama daya
nan izahlar verilecektir. Şimdi bütçenin bu ana çizgisinin belirttiği malî durum 
ile bu vaziyetin iktisadi şartlar karşısındaki görüşü hakkında umumi bâzı mütalâa 
lar arzedeceğiz. 

1949 Bütçesi 120 milyon liraya yakın bir acık arzediyor, gerçi sadece 3 kalem 
masrafın, yani: 

Lüks "Vergisinden 
Yol » 
Şeker İstihlâk Vergisi zammından 
Kazanç Vergisi tadilinden 



Milyon 
Lira 

Kadro masrafları 579,4 
Millî Savunma (Kadro masrafları 
hariç) 307,5 
Devlet borçları 136,9 

1023,8 

Toplamı 1 milyarı aşan bir bütçe içinde ziraat sanayi ve bayındırlık gibi istih
sale hizmet eden masraflara da yer verince denk bir bütçe yapmanın güçlüğünü 
takdir etmemek kabil olmazsa da açığın uzun vadeli istikrazlarla kapatılması da 
gittikçe müşkülât arzettiğine ve nitekim bu seneki 120 milyonluk istikrazın 80 mil
yonunun yeni kurulacak emeklilik sandığının fazla mevcudundan temini ile yal
nız 40 müyonunun piyasaya sürülmesi düşünüldüğüne göre, ileriki seneler bütçe 
durumunu düzeltecek esaslı tedbirlerin şimdiden tesbitine zaruret görülmekte
dir. / 

Bu tedbirlerin bir yandan müsmir sayılmıyan ve istihlâke giden masrafları 
kısmak, öte yandan vergi sisteminde ıslahat yapmak ve bir taraftan da istihsali ar
tırmak suretiyle vergi verimini artırmak şekillermde olabileceği izaha muhtaç 
değildir. İstihlâke giden masraflar arasında da kadro masrafları başta gelir. Ger
çekten yalnız Umumi Muvazene içindeki dairelerde Teadül Kanununun ilk çıktığı 
.1929 senesinde 43 128 aded maaşlı ve 11 451 aded ücretli ki, ceman 54 579 me
mur bulunmasına mukabil 1948 senesinde bu miktarın 116 616 maaşlı ve 31 323 ü 
ücretli olmak üzere 147 939 a yükselmesi, yani üç misline yakın bir miktara çık
ması, üzerinde ehemmiyetle durulacak bir mesele teşkil etmekte ve yeni Hükü
metçe de vadedilen rasyonelleştirme çalışmalarının süratle yürütülüp bir neti
ceye bağlanması vücubunu göstermektedir. Verginin malî bakımdan verimleştiril-
mesine ait teşebbüs, Gelir Vergisi tasarısının kanunlaşmasiyle tahakkuk edecektir. 
Fakat istihsali artırma yolu ile hem vergi verimini çoğaltma, hem de iktisadi gü
cümüzü artırma tedbirlerinin bir kül halinde plânlaştırılmasma ve Marehal plânı 
yardımından hakkiyle faydalanarak bu tedbirlerin kısmen olsun gerçekleştiril
mesine katî ihtiyaç vardır. Bu bakımdan yeni Hükümetin Devlet plânı hazırlık
ları ve Marehal plânı işleriyle uğraşmak üzere bir Devlet Bakanlığı ihdas etmesi 
memnunlukla kaydedilecek noktalardandır. 

Malî durumun salâhı, iktisadi inkişafa bağlı okluğu için ticaret ve ödeme mu
vazenelerimizi elverişli bir hale getirecek tedbirlere daha yakından temas etmekte 
fayda görüyoruz. 

1947 yılında ticaret muvazenemiz (59,7) milyon lira, 1. T . 1948 sonunda ise 
(219,1) milyon lira açık vermiştir. Yine altın mevcudu 1948 de (151,1) ton iken 
31.12 .1948 de (144,2) tona inmiş ve döviz mevcudumuz da (139,2) milyon lirada 
(28,6) milyon liraya düşmüştür. Bir sene içinde altın ve döviz mevcudundan aza
lış (132,4) milyon liraya baliğdir. Gerçi lıarb sonunda 1946 ve 1947 yıllarında bâzı 
ihtiyaçlar için verilmiş olan döviz müsaadelerine istinaden yapılan siparişlerin ge
cikmesi ve. bunlardan bir kısmının 1947 ve 1948 senelerinde memlekete gelmiş 
olması ithalât rakkamlarmı ve dolayısiyle ticaret muvazenesi açığını kabarmakta 
İse de 1947 de ihracatımız (625,2) milyon lira iken 1948 de (551) milyon lirava, 
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düşmesi, istihsal ve ihracatı artırmak ve bir yandan da ithalâtımızı düzenlemek 
yolunda ciddî tedbirler alınmasını gerektirmektedir. 

İthalâtta zâti takdirlere yer vermiyecek surette istihsal vasıtalarına birinci sı
rayı veren bir tertibin Hükümetçe hazırlanması zaruri olduğu gibi istihsal husu
sunda da en müessir tedbirlerin tesbiti gerekmektedir. 

Gerçekten bugünkü dünya iktisadi durumu göz önüne almırsa görülür ki, demir 
perde arkası istisna edildiği takdirde dünya ekonomisi salâha doğru yüz tutmuş
tur. Her yerde istihsal ve mübadele artmaktadır. Hususi ve Batı Avrupa'da ve Al
manya'da bu vaziyet belirmektedir. 

Sanayi için lüzumlu esaslı ham maddelerle, kömür, benzin, mensucat, kauçuk 
ve madenler bollaşmaktadır. İstihsalin bu artışı tabiatiyle fiyatlar üzerinde de 
tesirini göstermeye başlamıştır. Şayet biz dünyanın yürüyüşüne ayak uydurarak 
istihsalimizi artırmak ve daha ziyade ucuzlatmak istikametine yönelmezsek ihra
catımızın azalması ve açıklarımızın kabarması mukadderdir; bunun için her şeye 
takdimen iktisadi meseleyi ön plâna almak zaruret indeyiz. 

Malî durumda mühim bir unsur teşkil eden Develi borçları da su vaziyette
dir : 

1 . I . 1949 tarihinde umumi muvazeneye ait borç bakiyelerinin yekûnu 
(1 632 053 052) lira ve katma bütçelere ait borç toplamı da (405 388 374) liradır; 
buna göre umumi borç yekûnu (2 037 441 426) liraya baliğdir, 

Umumi muvazeneye ait borçların müfredatı şöyledir : 

Konsolide borçlar 
İç borçlar 779 885 255 
Dış borçlar 615 163 262 

1 395 048 517 

Dalgalı borçlar 
İç borçlar 237 004 535 
Dış borçlar 

Genel toplam 1 632 053 052 

Katma Bütçeli dairelere ait borçlar 

Konsolide borçlar 
İç borçlar 5 306 66-1 
Dış borçlar 131 239 903 

136 546 56' 

Dalgalı borçlar 
İç borçlar 206 487 610 
Dış borçlar 62 354 197 

Genel toplam 405 388 374 
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Umumi Bütçe ile Katma bütçelere ait borç yekûnu olan (2 037 966 000) lira

yı 31 . V . 1939 tarihinde aynı borçların toplamı olan (557 386 000) lira ile karşı
laştırırsak 9 sene içinde borçların mühim nispette artmış olduğunu görürüz. Ger
çi borçlarımızın umumi yekûnunun millî gelire nispeti 1946 vaziyeti esas alındı-
ğı takdirde %23 tutmakta ve başka memleketlerde bu nispetin arzettiği seviyeye 
nazaran endişe verici bir hal görülmekte ise de borçlarımızın artış temposu bütçe 
muvazenesi üzerinde durmak lüzumunu bir kat daha belirtmektedir. 

Bu bakımdan, yeni Hükümetin programında, malî politikanın bütçe muvazene 
sine dayanacağı yolunda belirtilen inanı. ferahlık verici bir nokta olarak kaydedi
yoruz. 

Tedavüldeki banknotlar 5 $ubat 1949 tarihinde 952 387 687 liradır. Geçen se 
ne 7 Şubat 1948 de 871 619 200 lira idi. Buna göm bit- yıl içinde 80 768 487 lira
lık bir artış vardır. Bu artış banknotların sene içinde artış ve eksilişine müessir 
olan amillerin muhassalasıdır. Bilindiği gibi umumi bütçe ihtiyaçları için emisyo
na gidilmemekle beraber., bâzı katma bütçeli müesseselerle Devlet İktisadi Teşek
küllerinin finansmanında reeskont mekanizmasından istifade edilmektedir. Tali 
Komisyonun Devlet borçları raporunda da belirtildiği üzere Kasını 1947 - Kasım 
1948 devresinde Merkez Bankası portföyünde Hazine kefaletini İıaiz bonolar 
emisyon lıaemma 215,3 milyon liralık bir tesir icra etmiştir. Halbuki Kasnı i 1946 
ile Kasım 1947 devresinde bu tesir 98,9 milyon liradan ibaret kalmıştı. 

Bu netice, umumi bütçe dışındaki Devlet müesseseleri finansmanı hususunda 
umumi bir tedbir almanın lüzumunu belirtmektedir. Maliye Bakanımızın da bu 
lüzuma kail olduğu yolunda Komisyonda vâki izahlarını memnunlukla karşılamış 
bulunuyoruz. 

1949 Bütçe tasarısının ilk şekli 

Tasalının ilk şeklinde teklif edilen masraf toplamının (1 415 550 000) Jîra ol
duğunu arzetmiştik. 1948 yılının iptidai ödenekler yekûnu (1 243 551 197) lira 
olmasına göre yeni sene teklifi ge'^en seııekinden (172) milyon lira ve 1948 senesi 
içinde alman ek ve olağanüstü ödeneklerle 1948 iptidai ödenekler miktarının var
dığı yekûndan (76,5) milyon lira fazladır. 

172 milyon liralık artış aşağıda başlıcaları gösterilen hizmetlere bu yıl fazla 
ödenek verilmesinden ileri gelmektedir. 
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Milyon lira 

Millî Savunma hizmetlerine 85 # 
Şose ve köprüler inşaatma 30 
Su işlerine 5 
Yeni kurulan Jandarma birliklerine 7 
Sağlık hizmetlerine 4 
Tarım » 7 
İlkokul öğretmenleriyle köy öğret

menleri ve eğitmenlerin avhklarmın 
tutarı olan 58 milyon lira ile özel ida
relere Hazineden yapılan 39 milyon 
lira yardımın farkı 19 

Yeniden açılan orta ve teknik 
okuUar ve diğer eğitim teşkilâtı için 4 

Doğu Anadolu kalkınması için 10 

Millî Savunma, 1948 de iptidai ödenek olarak 376,9 milyon lira verilmişti. 1949 
için verilen 462 milyon lira (ki bilâhara 1,5 milyon lira tenzile tâbi tutulmuştur) 
tam yıllık ihtiyacı karşılıyacaktır. 

Masrafı artıran öteki kalemlerde, yol, tarım hizmetleri gibi iktisadi kalkınmaya 
hizmet edecek veya sağlık servisleri gibi sıhhati koruyacak hususlara taallûk et
mektedir. 

Hükümet teklifleri üzerinde Bütçe Komisyonunun yaptığı tadiller tasarının 
ilk şeklinde teklif edilen 1 415 550 000 lira masraftan 406 000 lira bir indirme ya
pıldığı gibi tertipler arasında da bâzı aktarmalar icra edilmiştir. Bunların miktar
ları aşağıki tabloda gösterilmiştir: 

r 



Komisyonca Komisyonca 
düşülen eklenen Noksanı 

Başka dai-
Fazlası reye giden 

Büyük Millet Meclisi 
Sayıştay Başkanlığı 
Başbakanlık 
Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü 
İstatistik Genel Müdürlüğü 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Adalet Bakanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Millî Savunma Bakanlığı 
tçjşleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Devlet Borçları 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Ekonomi Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tarım Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 

226 741 
4 642 

32 765 
145 908 

— 
e 102 
2 656 

17 529 
10 000 
23 500 
45j 420 
20 400 
20 000 
52 400 

509 241 
— 

363 759 
100 840 

10 100 
147 725 

_ 
340 840 

1 250 
35 999 

32 400 
1 499 

63 000 
140 000 

— 
— 

16 736 
— 

37 000 
23 500 
19 998 

__ 
20 000 

8 500 
476 499 
192 000 
363 759 
100 000 

— 
313 027 

— 
321 000 

— 
30 899 

194 341 
3 142 

— 
5 908 

__. 
3 102 

— 
17 529 

— 
— 

25 422 
20 400 

— 
43 900 
82 742 

...... 
840 

30 100 
— 
— 

14 840 
1 250 
5 1.00 

— 
30 235 

— 
_-
— 

14 080 
— 

27 000 
— 
..... 

... 
-
_...... 

392 000 
-
— 
...... 

170 302 

_. 
— 

65 000 
20 000 

10 000 
— 

31 286 
._. 

50 000 
— 

28 200 
80 000 
18 000 

— 
_... 

15 000 
__ 

3-32 02Q 
__ 

24 000 
1 681 500 

50 001 
350 000 

Toplam 2 114 817 2 114 817 433 617 433 61? 2 755 007 



Bir tertipten diğerine ödenek aktarılması keyfiyeti murakabenin bir mercide 
toplanması, bâzı hizmetlerin bir bakanlık yetkisine girmiş bulunması veya kongera 
ve konferanslara gideceklere ait ödeneklerle, yapı ve esaslı tamir işlerinde, nakil 
vasıtaları satmalma giderlerinde, yabancı memleketlere gönderilen öğrenci masraf
larında olduğu gibi ödeneğin hizmeti ifa edecek bakanlık bütçesine konmasına lü
zum, görülmesi gibi sebeplerden ileri gelmektedir. 

ödenek miktarlarmdaki değişikliklerin sebepleri de şudur: 
Büyük Millet Meclisi Bütçesi ödeneğüıde görülen eksikliğin 154 333 lirası, ida

reci Üyeler teklifinde noksanlık bulunmasından ve Komisyonca muhtelif tertipler
de 4 008 liralık bir indirme yapılmasından ileri gelmektedir. 

Başbakanlık hizmetleri arasında arşivin tasnif ve tevhidi işlerine hız vermek 
maksadiyle bu tertibe Komisyonca 63 000 liralık bir ödenek eklenmiş ve bu ilâve 
kısmen Başbakanhk Bütçesinde yapılan tasarruflarla karşılanmıştır. Kongre ve 
konferanslar giderleri bu bütçede toplandığı için öteki bakanlıklar bütçelerinden 
bu işe ait 94 000 liralık ödenek Başbakanlık Bütçesine aktarma edilmiştir. 

Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü Bütçesinin Komisyonca ilk görüşülmesi sıra
sında Hükümet, bu Genel Müdürlük için rasyonel çalışma esaslarına göre yeni bir 
teşkilât kanunu hazırladığını ve Meclise göndermek üzere bulunduğunu ifade 
ettiği cihetle, Basın ve Yayın Bütçesinin müzakeresi tehir edilmiş ise de, tasarı 
Meclise geldikten sonra kurulan Geçici Komisyonda tetkiklerin uzayacağı anlaşı-
teı<:rvt,r? bırakılan bütçenin eski teşkilât kadroları esas tutulmak suretiyle yeni
den müzakeresine zaruret hâsıl olmuştur. 

Bununla beraber ikinci müzakerede bâzı tenkisler yapılmış ve 17 kadro L cet
veline alınmış ıkınmaktadır. Umum Müdürlüğün öteki bölümlerinde de yekûnu 
145 908 liraya varan bir indirme yapılmış şada bundan 120 bin lirası Anadolu 
Ajansı ödeneğine, 20 bin lirası da yine Genel Müdürlük propaganda ödeneğine ek
lenmiş ve 5908 lira da tasarruf edilmiştir. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünde 3102 lira indirme yapılmış ve Diyanet îşleri 
bütçesine 14 080 lira ekenek ilâve edilmiştir. 

Adalet Bakanlığı bütçesinde bâzı kadrolar indirilmiş ve 17 529 liralık bir ta
sarruf sağlanmıştır. 

Tapu ve Kadastro bütçesinin görüşülmesi sırasında, birçok ilçelerde tapu dai
relerinde odacı bulunmadığı anlaşıldığı cihetle kadroya 39 odacı kadrosu ve bu
nun gerektirdiği 27 bin liranın da- tertibine ilâvesi uygun görülmüştür-

Millî Savunma bütçesinde; 551 sayılı Harb Malûlleri Kanunu gereğince kuru
lacak yurdun tesis ve idare giderleri için 50 bin liralık bir ödenek kabul edilmiş 
ve bu ilâve bu bütçe içinde yapılan tasarrufla karşılanmıştır. 

İçişleri Bakanlığı bütçesinde, tetkik heyetinden iki kadronun L cetveline alın
ması ve iki müsteşarlığın ipkasına muka ,ıl mevcut iki müsteşar muavinliğinin ve 
ayrıca Neşriyat Müdürlüğünün aynı cet/ele ithali ve saymanlığa ait üç takipçi
nin de (D) cetvelinden çıkarılması uygun görülmüştür. Bu şekilde 45 420 liralık 
bir tasarruf vâki olmuş ve Encümence muhtelif tertiplere 128 189 liralık bir ekleme 
yapılmıştır. 

ş̂tnô arma Genel Komutanlığı Bütçesinin tertipleri arasra^a çia 20 bin liralık 
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bir değiştirme yapılmış ve yapılan tasarruflardan 80 bin lirası, yukarda işaret 
edildiği gibi İçişleri Bakanlığı Bütçesine aktarılmıştır. 

Dışişleri Bakanlığı Bütçesinde bölümler arasında yapılan bâzı değişikliklerle 
birlikte 43 900 liralık da bir tasarruf sağlanmıştır. 

Maliye Bütçesinde, birkaç kadro (L) cetveline alınmış ve (L) cetvelinde bulu • 
naıı maliye müşavirlerinden birisinin Paris'te vazife görmesi lüzumu Hükümetçe 
ileri sürülmesi üzerine bir müşavirlik kadrosu, (L) cetvelinden fiilî kadroya geçiril
miştir. Bâzı tasarruflar neticesinde bu bakanlığın bütçesinde de 509 241 lira indiril
mesi mümkün olmuştur. 

Yine Maliye Bütçesinde yardımlar kısmında İzmir Fuarı tesisatının yanması 
dolayısiyle merkez binasının inşasına yardım olarak bütçeye 300 000 bin lira kon
ması kararlaştırılmış ve bu kısımda bâzı yardım ödenekleri de artırılmıştır. Bun
dan başka yeniden bâzı hayır kurumları da yardım mevzuuna alınarak, bunlar için 
de birer miktar yardım ödeneği konmuştur. 

Sivas Heyeti temsiliyesiyle birinci Büyük Millet Meclisi azasına verilecek ay
lıklara ait kanun, bütçenin Meclise gönderilmesinden sonra çıkmış olduğu cihetle 
bu aylıklar için konması gereken 192 bin lira ödenek devlet borçları bütçesinde 
vatani hizmet aylıkları tertibine eklenmiştir. 

Millî Eğitim Bütçesinin muhtelif tertipleri arasında 363 759 liralık aktarma ve 
kadrolar üzerinde bâzı indirme ve ilâveler yapılmıştır. Bölümler arasındaki aktar
malar sırasında Millî Kütüphane hazırlık giderlerine 30 bin lira ilâvesi suretiyle 
bunun için mevzu yardım ödeneği 108 211 liraya çıkarılarak ayrı bir maddede gös
terilmiştir. Bundan başka köy enstitüleri öner sermayesine yardım olarak 30 000 
lira, kütüphanelere 10 000 lira ödenek ilâve edilmiştir. 

Bayındırlık Bütçesinde, diğer bakanlıkların yapı ve imar işleri için ayırdığı pa
ralar sermaye ve tesisler kısmına konmuştur. Su işleri bölümündeki 500 000 lira 
indirilerek elektrik işleri etüd idaresi yardımına ilâve olarak Ekonomi Bütçesine 
aktarılmıştır. Yollar ve köprüler bölümünden de 1 100 000 lira alınarak aynı hiz
met için motöıiü taşıt satın almmak üzer 3 Maliye Bakanlığı Bütçesine nakledilmiş
tir. 

Ekonkomi Bütçesinde; 10 100 liralık bir tasarruf sağlanmıştır. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Batçesinde: 
Tetkik Kurulundan bir üye, bir mümeyyiz ve bir kâtip ile müsteşar muavini L 

cetveline alınmıştır; çok çocuklu analara yardım ödeneğine de 206 847 lira eklen
miştir. öteki bölümlerde yapılan indirme ve eklemeler neticesinde Bakanlık Büt
çesi yekûnunda 120 302 lira bir fazlalık hâsıl olmuştur. 

Tarım Bütçesinde türlü bölümlerden (340 840) lira indirme ve bâzı bölümle-
rede ceman (321 000) lira zam icrası neticesinde (19 840) liralık bir tasarruf kaydedil
miştir. Kauçuk bitkileri ıslah ve tecrübe işleri bölümüne (70 000) lira zammedil-
miştir. Bütçe tasrısının ilk şekline ait gelir kısmında yapılan tadillerin, yeni Hü
kümet tarfından tevdi edilen tadil teklifinin izahı sırasında bahis konusu edilme
si d>ua uysun görülmüştür. 
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Tadü teklifi 

Hükümet tebeddülü üzerine yeni Hükümetçe hazırlanarak Meclise tevdi edilen 
tadil teklifinde, üç vergi kanun tasarısının Meclisten geri alınması dolayısiyle ge
lir kısmında hâsıl olan 80 milyon liralık boşluk iki şekilde doldurulmaktadır : 
1) Gelirlerde 1949 Bütçe yılı girdikten sonra gerçek miktarı anlaşılan fazlalık
lar ve yine bâzı vergilerin ilk tahmininde 1948 senesinin o tarihte malûm olan 10 ve 
11 aylık tahsilat rakamlarına istinat edilmiş iken yeni yılm girmesi üzerine 12 ay
lık tahsilat neticelerinin belli olması dolayısiyle buna göre 1949 senesi için umu
lan artışlarla, 2) Bütçede ya tasarruf veya indirme veyahut borç ödeme tehiri 
suretiyle yapılan indirmelerle : * 

Lira 

Varidat artışı 38 584 662 
Masraf tenzilleri 43 848 573 

82 433 235 

Gelir kısmında hâsıl olan boşluk (80) milyon lira olmakla beraber varidatda 
(2 331 760) lira bir eksiliş olmasına göre boşluk (82 331 760) liraya çıkmakta ve 
yukarda gösterilen artış ve indirme yekûnu, bu miktarı karşılamaktadır. 

Komisyonumuzca Gelir Bütçesinin ilk görüşmesi sırasmda yapılan tadilleri de 
ihtiva etmek üzere (38,5) milyon liralık artışın müfredatı aşağıda gösterilmiştir. 

Bu müfredatın tetkikmdan anlaşılacağı üzere (38,5) milyon liralık artışın baş
lıca kalemlerini 

Benzin Yol vergisi 15,5 
Tekel hasılat fazlası ve tekel maddelerinden alman Millî Savunma ver-

eisi fazlası 13,7 

29,2 
teşkil etmektedir. 

Benzin Yol vergisi geliri, benzinin kilosu üzerinden almacak munzam resmin, 
Şubat ortalarından sene nihayetine kadar olan hasılatıdır. Tekel maddeleri hası
lat fazlası ise 1948 senesine ait olup ahiren alman tekel hesaplarına göre 1948 
senesi içinde tekele ait bir kısım tahsisatın kullanılmamış olması dolayısiyle zuhur 
eden hasılat artışıdır. 

1949 Bütçe tasarısının ilk şeklindeki değişiklikleri gösteren ve Hükümetin ta
dil teklifine bağlı olan yukarıki cetvel. Komisyonumuzca yapılan ilk tetkikteki ta
dilleri do ihtiva etmektedir. İkinci tetkikte yeni bir tadil yapılmamıştır. 

* 
Masraf kısmında yapılan (43,8) milyon liralık indirmeye gelince bu miktar Hü

kümet gerekçesinde şu suretle tasnif edilmektedir, 

• 
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özlük haklardan 
Yönetim giderlerinden 
Daire hizmetlerinden 
Borçlardan 
Yardımlardan 
Sermaye ve tesislerden 

Lira 

1 776 082 
528 887 

5 641 688 
26 349 961 

652 251 
8 899 704 

43 848 573 
Bunlardan ilk üç kalemi, yani özlük haklardan, yönetim giderlerinden ve dai

re hizmetlerinden vâki tasarrufların yekûnu olan (7 946 657) lira hakiki tasarruf 
mahiyetindedir. Borçlardan yapılan (26,34) milyon liralık tenzilin arasında kâğıt 
para amortismanı için Merkez Bankasma yapılacak ödemeyi teşkil eden (13,9) 
milyon lira ve yine kâğıt para borcuna mukabil Merkez Bankasma verilecek olan 
(1 115 000) lira, borç kalmamasından dolayı tediyenin durdurulması mahiyetinde 
olup mütebaki 11,3 milyon lira ise borç ödeme tehiri mahiyetindedir. Bu sebeple 
bu kısım tasarruf sayılamaz. 

Yardımlardan indirilen (652 251) lira, katma bütçelerdeki indirmeler dolayı- # 
siyle bunlara tekabül edecek derecede Hazine yardımlarının indirilmesinden hâsıl 
olmaktadır. Sermaye ve tesislerden indirilen (8,8) milyon liranın 5 milyonu, Ba 
ymdırhk Bakanlığı Bütçesinde yolların sürekli tamirleri tertibinden indirilmekte 
ise de, bu 5 milyon, yeni Yol Vergisi tasarısının çeri alınması hasebiyle meriyeti de
vam eden kanun hükümlerine göre alınacak. cfc 15 lerle telâfi edilerek yine yol tah
sisatına ilâve olunacağı için hakiki bir indirme sayılamaz. Milletlerarası para fo
nu için konan iki milyon lira ödeneğin bir milyonunun indirilmesi de bu iki milyon 
lira avans olarak esasen ödenmiş bulunduğuna göre mahsuben ödeme keyfiyetinin 
tehiri mahiyetindedir. 

Hükümet teklifindeki (43,8) milyon liralık tenzil teklifi de Komisyonumuzda gö
rüşülerek bunlardan sadece Adalet Bakanlığı Bütçesinde iller döşeme ve demir
baş tertibinden tenzil edilmek istenilen (39 000) lira kabul edilememiştir. Gerçek
ten mahkemelerimizin döşeme ve demirbaş bakımından ihtiyacı malûm bulunduğu 
için bu tenzü yerinde görülememiştir. 

Şu vaziyete göre Hükümet tasarısının ilk şekliyle yine Hükümetin tadil tekli
finin Komisyonumuzca tetkiki neticesinde masrafların ve gelirlerin Komisyonda 
aldığı son şekil şudur : 

Masraf kısmı : 
Bütçe tasarısının ilk şeklinde Hükümetçe teklif ve komisyonca 
kabul edilen * 
Yeni fiükümetin tadil teklifinde tenzili teklif edilen 

1 415 550 000 
43 809 573 

v — 
1 371 740 427 

• 
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Gelir kısmı : 
Bütçe tasarısının ilk selinde Hükümetçe teklif edilen İ 295 550 000 
Üç vergi kanununun geri alınması ve Komisyonumuzca bâzı 

tenziller yapılması dolayısiyle yeni Hükümetin tadil teklifine göre 
tenzili gereken " 82 331 768 

1 213 218 232 
Tadil teklifi veçhile zammı gereken 38 584 662 

Gider 1 371 740 427 
Gelir 1 251 802 894 

Açık 119 937 533 
Tasarının ilk şeklindeki açık miktarı (120) milyon lira olmasına göre açık mik

tarın da (62 467) liralık bir tenezzül hâsıl olmuştur, 

Bütçe Kanunu tasarısının metni 

Birinci maddede eski senedekilerden farklı olarak bütçe giderleri A ve A/I işa
retli iki cetvele ayrılmış ve A/l işaretli cetvele sermaye, kredi ve tesisler mahiye
tinde sayılan giderler dercedilmistir. Hükümetin bütçe tasarısı hakkındaki gerek
çesinde, bu tefrikin Devletin normal masraflarının vergilerle karşılandığını ve ser
maye, kredi ve tesislere harcanmak üzere ne kadar istikraz yanıldığını göstermeye 
hizmet edeceği izah edilmektedir. Devlet masraflarından hangileri normaldir, han
gileri olağanüstü ve rantabldir, bunların tâyin ve tefriki, münakaşa götürür bir 
nokta olduğuna göre bu tefrik bâzı âdi masrafların da sermaye, kredi ve tesisler 
arasına ithal edilerek bunların istikrazla karşılanması gibi isabetsiz bir çığıra gir
mek neticesini verebileceği için madde metninde (sermaye, tesis ve kredi) seklinde 
bir ayırmanın muhafazası muvafık görülemiyerek maddede ona göre değişiklik ya
pılmıştır. 

Beşinci maddeye, bu maddenin tedvininde takip edilen maksadı daha iyi belir 
tecek bir şekil verilmiştir. 

21 nci maddeye, Millî Savunma tarafından dışardan ithal edilecek benzinlerin 
vergiden muaf tutulmasına dair bir hüküm konmuş bulunmaktadır. Bu hüküm 
masrafların ve gelirlerin bütçeye gayrisâfi olarak geçirilmesi hakkındaki esasa uy
madığı gibi, bir sene ömrü bulunan bütçe kanunlarına bu şekilde muafiyet hüküm
leri konması da esas itibariyle muvafık olmamakla beraber, Millî savunma için bir 
kolaylık olmak üzere bu madde hükmünün kabulü zaruri görülmüştür. 

22 nci maddede, 1946 Bütçe yılı sonuna kadar Hazine umumi hesaplarının gös
terdikleri gelir fazlalarından açıklar indirildikten sonra kalan kısmın, 1944 Bütçe 
yılı nihayetine kadar verilen olağanüstü ödenek karşılıklarından doğan borçlarla 
mahsubu hususunda Maliye Bakanlığına yetki verilmekte idi. Bu hususun ayrıca 
tanzim ve tedvini Komisyonca daha uygun görülmesi üzerine Hükümetçe bu 
madde geri alınmıştır, öteyandan bahis mevzuu olan kâğıt para amortismanına 
ait ödemenin durdurulması için bir hüküm tedvinine lüzum bulunduğu ve yine 
Devlet Kâğıt ve Basın Müdürlüğü sermayesine mukabil verilmekte olan miktarın 



tenzili için de bir hüküm vâVı icap ettiği için Hükümetin teklif ettiği yeni bir 
madde ilâve edilmiştir. 

1 Ocak 1949 tarihi geçmiş olduğu ve bütçenin 1 Ocak 1949 dan başlıyan 12 ay
lık bir devreye teşmili iktiza ettiği için, 23 ncü maddenin (bu kanun hükümleri 
1.1.1949 tarihinden itibaren yürürlüğe girer) şeklinde yazılması uygun görül
müştür. 

(L) Cetveli: 

Tasarı metni hakkındaki bu izahtan sonra tasarruf maksadiyle bâzı kadrolara 
ait ödeneklerin mevkuf tutularak bu kadroların (L) cetveline alınması noktası
na da temas etmek istiyoruz. Hükümetçe (L) cetveline alman kadrolar dışında 
Komisyonca (L) cetveline ithal edilen kadrolar mahduttur ve ilgaları, bu kadro
ların zait görülmesi veya fazla bir tetkik kademesi teşkil etmesi sebeplerine isti
nat etmektedir. 

Şimdi Komisyonumuzca bütçe görüşmeleri sırasında Hükümetten temennisi
ne karar verilen hususların arzına geçiyoruz. 

Yukarda işaret ettiğimiz Tâli Komisyon raporu üzerine alman temenni karar
ları : 

1. Muhtelif Bakanlıklarda Bakanlık memurlarının muavene ve tedavisi için 
istihdam edilmekte olan doktorların çalışmalarını daha verimli bir hale getirmek 
ve avnı zamanda tasarruf sağlamak maksadivle bunlarm muayyen merkezler tesisi 
ile ekip halinde çalıştırılmaları hususunun tetkiki; 

2. Muhtelif bakanlıkların merkez büro srid eri erinden tasarruf temini maksa
diyle bakanlıklarda tamir, teshin ve saire gibi müşterek ve ufak hizmetlere ait kad
roların birleştirilmesi hususunun incelenmesi; 

3. Resmî dairelerden mümkün olanlarının bir binada toplanması suretiyle ki* 
ra masrafından tasarruf sağlanması; 

4. Muhtelif Bakanlıklara ait yayın islerinden mümkün olanlar™™ birleştiril
mesi, katı bir lüzuma davanmıyan dergilerden sarfınazar edilmesi, Bakanlığın uğ
raştığı hizmetle alâkası olmıvan gazete, dergi ve kitanlarm satın alınmaması, ba
kanlıklar ve daireler kütüphanelerinde mevcut olup Bakanlığın iştigal mevzuu ile 
alâkalı olmıyan kitapların Millî Kütüpaneye devredilmesi; 

Daire itibariyle diğer temenniler 
5. Millî Sarayların bugünkü idare tarzının yeniden tetkiki ile tarihi ve mi

mari bakımdan muhafazalarının kâfil yeni bir idareye ihtiyaçları olup olmadığı
nın araştırılması, 

6. Cumhurbaşkanı, Meclis Başkam, Başbakan ve Bakan ödeneklerinin özel 
kanunlarla tesbiti 

Başbakanlık 
7o örtülü ödeneğin toptan çekilmiyeırek. ihtiyaç, hâsıl oldukga alınması; 
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8. Devlet matbaalarının birleştirilmesi işinin neticeye bağlanma sı; 

Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü 
9. Anadolu Ajansının müddeti bitmekte olduğu için bu ajansa başka memle

ketlerdeki emsaline ve memleketimizin hususiyetlerine göre verilecek yeni şek
lin tetkiki, ajansın memleketimizin hava sırtları, mahsullerimizin durumu ve yaban
cı piyasalardaki fiyat ve sürümleri, yabancı memleketlerle olan ticari anlaşmalar, 
istihsal hususunda bize rakip olan memleketlerin dünya istihlâk piyasalarmdaki 
durumu, il ve ilçelerde halk, belediye ve Hükümet faaliyetleri hakkında malû
mat toplıyarak idare âmirlerimize ve bası m bedeli mukabilinde vermesi, ajansın 
en aşağı ilçelere kadar muhabir bulundurması. 

İstatistik 
10. Millî gelir, ticaret ve tediye muvazeneleri, hesaplarının tesisi işinin is

tatistik idaresine tevdii. 

Meteoroloji 
11. Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Havayolları ve Meteoroloji arasında ko

ordinasyon sağlamak maksadiyle kurulan Komisyon çahşmalanmn bir an önce 
neticeye vardırılması-

Diyanet işleri 
12. Yayın işlerinin mütedavil sermaye ile idaresi, 

Adalet Bakanlığı 
13. Adalet teşkilâtı ihtiyaçlarının uzun vadeli bir programa istinat ettiril

mesi, 
14. Ankara'da da bir Adlî tıp müessesesi kurulması, 

Millî Savunma Bakanlığı 
' 15. Haritaya ihtiyacı olan bütün Bakanlıkların ihtivalarını göz önüne 

almak suretiyle harita işlerinin bir elden idaresi hususunun tetkiki, 

Maliye Bakanlığı 
16. Ankara'da Saraçoğlu Mahallesi apartımanlarmı Devlet Bütçesine yük ol

maktan çıkarmak için radikal bir hal çaresi aranması, 
17. İktisadi Devlet Teşekkülleri finansmanına salim bir istikamet verilmesi 

için tetkikler yapılması ve Hazine kefaletini haiz bonoların da istikrar sağlıya-
cak bir esasa bağlanması. 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 
18. ölçü ve Ayarlar Müdürlüğü Teşkilâtı hakkında tetkik yapılarak bir kanun 

tasarısı getirilmesi; 
19. Bu bakanlığa ait dairelerin mümkün olan kısımlarının bir binada birleşti

rilmesi; 
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20. Maliye Bakanlığının umumi muhasebe teşkilâtiyle bakanlık muhasebele

rinde sarf evrakının mükerrer tetkikim önliyecek tetkikler yapılarak üç ay için
de neticelendirilmesi ve gerekli tetkiklerin Meclise getirilmesi; 

21. Askerî Fabrikaların İktisadi Devlet Teşekkülleri haline getirilmesi için 
Hükümetçe girişilen teşebbüslerin süratle intacı; 

22. Devlet teşkilât kadrolarının rasyonel bir hale getirilimesi için yapılmak
ta olan tetkiklerin mümkün olan süratle neticelendirilmesi ve bu arada Barem ka
nunlarının da yeni bir tetkikatâbi tutulması; 

23. Gelecek sene bütçelerinin tanzimi sırasında emrivakilerle karşılaşmamak 
için 1949 Bütçesi çıkar çıkmaz gelecek senelere sari taahhütlerin gözden geçirilerek 
bazı inşaat için taahhüde girişilmesininönlenmesi ve gelecek sene bütçelerini kül
fet altına sokacak taahhütlerin tahdit edilmesi; 

24. Memlekette faiz ve kredi politikasının tetkika tâbi tutlması. 
Bu temennilerden sonra geçen seneki raporumuzda münderiç temennilerden bir 

kısmının tahakkuk etmediği görüldüğü cihetle bunların aşağıda tekrar arzı muva
fık görülmüştür : 

1. — iskân, toprak ve tapu işlerinin bir elde toplanması için başlanan tetkiklerin 
intacı. 

2. — Muhtelif Bakanlıklara ait sağlık hizmetlerinin Sağlık Bakanlığında top
lanması, prevantoryum, sanatoryum gibi sağlık tesislerinin de bu Bakanlığın mu
rakabesi altına verilmesi. 

3. — Muhtelif Bakanlıkların yabancı memleketlerdeki mümessillerinin elçilik 
lerimizin emrinde ve etrafında toplanması. 

4. -— Taşıt Kanunu tasarısının bir an önce Meclise gönderilmesi. 
5. — Ulaştırma Bakanlığına bağlı demiryolları, denizyolları, havayollaıı, pos

ta ve telgraf ve telefon idarelerinin iktisadi bir işletme gibi idaresini temin edecek 
esasların tesbiti ve bunların arasında koordinasyon temini. 

7. — Muhtelif bakanlık bütçelerine bağlı (D) cetvellerindeki hizmetlilerin üc
retleri arasında bir teadül tesisini ve ücretlerin artırılmasında bu teadülün göz 
önüne alınmasını temin etmek üzere tetkikler yapılması. 

1949 Bütçe tasarısı hakkındaki izahlarımıza son verirken, bu yıl iki muvakkat 
bütçe çıkarılmasını gerektiren istisnai vaziyet içinde, Benzin Yol Vergisinden maa
da vergi zammına gitmeden bütçedeki açığm ilk seviyesinde muhafaza edilmesini 
ve Kazanç Vergisi ve Yol Vergisi zamlariyle Lüks Vergisi gibi munzam mükelle-
j e t l e r i n bertaraf edilmesine imkân hâsıl olmasını memnunluk ve şükranla belir
terek raporumuzu Yüksek Meclisin tasvibine saygılarımızla arzederiz. 

Başkan Başkarıvekili Sözcü 
Mardin Diyarbakır Ankara 
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larımız ayrıca sunulmuştur. 
Gl. R. Alpman 

Bursa 
F. Bük 

Eskişehir 
Muhalifim 

H. Polatkan 

Çoruh 
(L) cetveli hakkındaki mülâha

zalarım mahfuz kalmak kaydiyle. 
Dr. C. Kazancıoğlu 

Eskişehir 
Muhalifim 

A. Potuoğlu 

Diyarbakır 
Ş. Uluğ 

İsparta 
K. Turan 

İstanbul 
Bütçenin tanzimine hâkim olan 
umumi g-örüş tarzı ile Doğu kal
kınması hakkındaki ödeneğin kul
lanılmasına ait yetkinin Bakanlar 
Kuruluna bırakılması hususundaki 
görüş tarzım mahfuz kalmak kay

diyle. 
8. Bekter 

İzmir 
M. Birsel 

İzmir 
(L) cetveli hakkındaki mülâhaza

larımız ayrıca sunulmuştur. 
S. Dikmen 

İzmir 
S. Odyak 

Konya 
M. A. Binal 

Malatya 
M. S. Eti 

Samsun 
M. A. Yöruker 

Kastamonu 
M. Akalın 

Kastamonu 
(L) cetveli hakkındaki mülâha

zalarımız ayrıca sunulmuştur. 
T. Coşkan 

A. 

Kütahya 
Muhalifim 
H. Gedik 

Manisa 
(L) cetveli hakkındaki mülâhaza

larımız ayrıca sunulmuştur. 
F. Kurdoğlu 

Kütahya 
Muhalifim 

A. Menderes 

Niğde 
R. Giirsoy 

Seyhan Tokad Urfa 
H. Yüregir Söz hakkım mahfuz kalmak E. Tekeli 

kaydiyle 
R. A. Sevengü 



- 3 5 8 -
Çeşitli bakımlardan mahzurlu gördüğü

müz bir teşriî emsal teessüsünü önlemeye ma
tuf aşağıda bir işaretli kısımda hulâsa ettiği
miz mülâhazaları arz ile imza ediyorum. 

1 
Çoğunluktan ayrıldığımız: 
Bütçe Komisyonunun, Bütçe Kanunu ile 

bâzı memuriyetleri (L) cetveline almaya ve 
bu suretle nevanma bir idari ıslahat temin et
meye yetkili olmadığı ve böyle bir lüzum ka
naatine varıldığı takdirde bu kanaatteki 
üyelerden birinin veya Hükümetin, ilgili ka
nunlar hükümlerini tadil eden özel bir tasarı 
ile gelmesi gerekeceği hakkındaki düşünce
mizdir. 

Bahis çeşitli bakımından önemi dolayı-
siyle, Yüksek Meclisin kesin ve isabetli ka
rarma bahsi lâyık görüyor ve bu mülâhaza 
ile, komisyonu bu istikamete sevk eden Tâli 
Komisyon raporunu 2 ve (L) cetveline alın
mış ve Şagilleri açıkta bırakılmış memuriyet
leri gösteren listeyi 3 sayı ile bu yazımızın 
sonuna ekliyoruz. 

Kanaatimizin dayandığı esaslar • 
a) mevzuatımız, 
b) İdari ve politik mülâhazalar, 
e) Demokratik memleketlerde tecrübe 

ve tatbikat ve bütçe ve Anayasa hukuku, 
bakımlarından aşağıda sırasiyle hulâsa 

ve «d» başlıklı kısımda bu hulâsalardan çı
kardığımız netice arzedilmiş bulunmaktadır. 

a 
Mevzuatımız bakımından 

Anayasamız: 
1. — Bilindiği üzere Anayasamızın 93 ncü 

maddesi aynen şu hükümleri ihtiva eder: 
«Madde 93. — Bütün memurların nitelikleri 
hakları, görevleri, aylık ve ödenekleri, göre
ve alınmaları ve görevden çıkarılmaları, yük
selme ve ilerlemeleri özel kanunlarla gösteri
lir.» 

1946 tarihli «Anayasa ve İçtüzük» bro
şürünün, 46 ncı sahifesinde 44 işaretli fıkra
da gösterildiği üzere özel kanun 788 sayılı 
Memurin Kanunudur. Bu kanunda « görev
den çıkarma» yol, şekil ve şartları gösteril
miş bulunmakta ve yine ancak özel bir ka
nunla mümkün olan ilga halinde tatbik edi
lecek hüküm de 85 nci maddesinde işaret 
edilmiş bulunmaktadır. Bütçe kanunu özel 

bir kanun değildir. Hattâ (e) başlıklı kısım
da arzedileceği üzere, hemen bütün medeni 
memleketler ilim adamlarının büyük çoğun
luğuna göre « kanun » bile değildir» 

Muhasebei Umumiye Kanunumuz : 
2. — 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka

nunumuz : 
1 -29 ncu maddesinde «Muvazenei Umu

miye Kanunu bir metinden ve aşağıda yazılı 
cetvellerden terekküp eder :..» der. (L) cet
veli diye birşey yoktur. 

II - 28 nci maddesinde : «Her senei ma
liyede Devletçe istifa olunacak varidat ile 
tediye edilecek masarif Muvazenei Umumiye 
Kanunu ile tâyin olunur.» denmekte. 

III - ve 25 nci maddesine nazaran, mü
teradif bir tâbir olarak kullanıldığı aşikâr 
olan bütçe ise : «Bütçe Devlet devair ve 
müessesatmm senevi varidat ve masarif mu-
hammenatmı gösteren ve bunların tatbik 
ve icrasına mezuniyet veren bir kanundur, •> 
şeklinde tarif edilmekte, 

IV - 7 nci maddesinde : « Devlet masa
rifi », «Devlet masarifi, bütçe dâhilinde 
Devlet namına ifa edilen veya bir kanunu 
mahsusla ifası taahhüt olunan bir hizmet ve 
hususat karşılığı olmak üzere Devlet zimme
tinde tahakkuk eden borçtur.» şeklindr-
ifade, 

V - 45 nci maddesinde ise « Devlet hi? 
metlerinin müstelzim olduğu masarif her se
ne bütçesine vaz 'olunan tahsisat ile tâyin olu 
nur. İfası bir kanunla emrolunan hidemat 
karşılığının behemehal senesi bütçesine ithali 
lâzımdır. » denilmekte olduğu malûmdur, ve 
vazıhtır. 

İç Tüzüğümüzün ilgili hükümleri. : 
3. — İçtüzüğümüzün mevzu ile ilgili hü

kümleri ise şunlardır: 
I - «Madde 29 — Komisyonlar kendilerine 

havale edilmiş işleri incelemekten başka bir 
işle uğraşmazlar. » (T. D. 9 .1.1928 komis
yonlar Kanun teklif edemezler.) 

II - «Madde 100 — Gelir ve gider Bütçe
si ile Kesinhesap Kanunu ve içinde ekleme ve 
olağanüstü ödenekler ve bütçe bölümlerinde 
aktarmalar istenen Kanun tasarıları iki defa 
görüşme hakkındaki şartlara bağlı değildir.» 

III - «Madde 126 — Bütçe komisyonunun 



rnceliyeceği işler şunlardır. 
I - Meclisin ve ona bağlı dairelerin bütçe

leri ile ekleme ödenekleri hakkındaki Kanun 
tasarıları, 

II - Bütçe Kanunu, 
III - Ekleme ödenekler, olağanüstü öde

nekler ve bütçe bölümleri arasında aktarma
lar istiyen Kanun tasarıları, 

IV - Devlet gelirlerinin, yahut giderleri
nin artırılmasını veya eksiltilmesini gerektire
cek her türlü Kanun tasarıları ve teklifleri, 

V - Bütçe kanunları ile ve 4 ncü fıkrada
ki kanunlarla ilişkin bütün yorum istemeleri.» 

IV - «Madde 127 — Bütçe Kanunu ile ili
şikli olup, giderin artırılmasını ve gelirin ek
siltilmesini gerektiren değişiklikler veya ekle
me maddeler, ancak ilişikli Bütçe raporu da
ğıtıldıktan sonraki yedi gün içinde teklif olu
nur. Genel ve özlük aylıkların, ödeneklerin, 
gündeliklerin ve yollukların artırılması, yeni
den memurluk kurulması veya bunların yü
rürlükteki kanunlarla çizilmiş sınırları dışında 
genişletilmesi için, Milletvekillerince değişiklik 
veya bütçeye ekleme madde teklif edilemez. 
Dolaysız vergiler kanunlariyle ödenek verilme
sini gerektiren kanunlar için de yukardaki 
iki fıkra hükümlerine uyulur. 

Hükümet veya Bütçe Komisyonunca ka
bul edilen, yahut 50 imza taşıyan teklifler bu 
maddedeki kayıtlamanın dışındadır. Bu teklif
ler Bütçe Komisyonuna havale edilir.» 

Bu tarzda Bütçe Komisyonuna tekrar 
havale hallerinin bütçe ilminde Enterrement 
defnetme kelimesiyle talihinin de belirtildiği 
ve 127 nci maddedeki tadatların tahdidi olup, 
memuriyetlerin talik ve ilgası ve hele hele hiz
mette memurları şâmil bulunmadığı kayda de
ğer. 

V - «Madde 138 - Bütçe Kanununa yahut 
bağlantılarına, hükmü bir yılı aşan maddeler 
konamaz.» 

İhtisas Komisyonlarına ait hükümler de 
derhatır elilirse, Bütçe Komisyonuna ait usul 
hususiyetlerini gösterir tablo tamam olur. 

4. — Bizde (L) cetveli 1931 senesi Bütçe 
Kanunu ile başlamış bulunmakta ve 25.V.1931 
tarihli Hükümet ve buna ait Bütçe Komisyonu 
mazbatasında sebep ve şartları kah olunmakta
dır. Bilindiği üzere bu yıl yeni birçok teşkilât 
kanunları devresidir, Esbabı mucibe lâyihasında 

II gösterilen sebep • «Dünya iktisadiyatının gi-
I dişinde hadis olan gayritabiilikler» ve «âza

mi tasarruf esaslarına müstenit yeni bir lâyi
hanın tanzimine» hâsıl olan zarurettir. 

Şartları : 1) mesai saati 8 e çıkarılacak, 
2) hiçbir memur açığa çıkarılmıyacak ve açık
ta kalmıyaeak, ve açık maaşı vermek icap et-
miyecek, 3) hiçbir müktesep hak zıyaa uğra-
mıyacak ve mevcut kadrolar fiilî kadro ola
rak muhafaza, yani münhallere memur tâyin 
edilmiyecek, 4) Barem Kanunu esası mahfuz 
kalacak. 

Bu esaslar tekrar edilmek suretiyle ilgili 
maddeye Bütçe Komisyonunca verilmiş ve 
Umumi Heyete arzolunmuş şekil şudur : 

«Madde 13. — Maaşatm Tevhit ve teadülü
ne dair olan 1452 numaralı Kanun ile tadil 
ve zeyillerine merbut cetvellerde yazılı me
muriyetlerden işbu Kanuna merbut L cetvelin
de derece, aded ve maaşları gösterilen memu
riyetler 1931 malî senesi için mevkuf tutul 
muştur. Bu memuriyetlerden gayri olan ve
kâlet veya idare kadrolarında kalan memuri
yetlerin heyeti mecmuası o vekâlet veya ida
renin 1931 senesi fiilî kadrosunu teşkil eder. 

Bu başlangıçta hususiyetler ve mevzu-
ubahs tatbikattan ayıran farklar aşikârdır. 

5. — Netekim, Şemsettin Günaltay Hükü
meti de 1931 şartlarına itina etmiş ve 
8 . I I . 1949 tarihi ile Meclise sunduğu bütçe
nin bâzı bölümlerinde tenzilât teklifi arasındaki 
L cetvelince almanlar kısmı için aynen aşağı
daki izahatı ilâve ve her bakanlık bütçesinin 
özel haklar kısmı başında da tekrar ederek bu 
tasarrufun tâyin ve hizmet yetki ve mesuliye
tini haiz olan icra kuvvetinin, münhallere tâ
yin yapmamak ve fakat hizmetinde tam olarak 
mesuliyetini ve ceryanını temin etmek yolun-
da bir hukuki tasarruf olduğunu belirtmeye ih
timam etmiştir. Gerekçedeki, yukarda işaret 
olunan şartlar aynen şunlardır: 

«(özlük haklar) kısmına giren ödenekler
den yapılan kısıntılarda özlük haklar tutarı
nın fiilî kadrolara göre tesbiti esası mahfuz tu
tulmuş ve kısıntılar, dairelerde münhal olan 
bâzı kadroların L cetveline alınması suretiyle 
sağlanmıştır. Binnetice, bu kısıntılar dolayısiy-
le memurların açıkta kalmalarına mahal veril
memiştir, 



b 
İdari ve politik bakımdan 

Burada, bittabi anahatlariyle bile bir tarih
çesini yapmaya mahal ve imkân yoktur. Fakat 
şu noktaları mevzuumuz bakımından hatırlat
makta fayda vardır: 

idari bakımdan : 
1. — 19 neu asır Devlet ve Hükümet sis

temlerinin en karekteristik Ve ehemmiyetli inkı
lâpları arasında «daimî memur» sisteminin en 
başlarda geldiği malûmdur. Bilindiği üzere Ba
tı medeniyeti tarihinde bu sisteme o tarihle
re kadar cari, «CollĞgialAolejyal» sistemin ak
sini ifadeden bir tâbir olarak ve bugünkü halk 
arasındaki mânanın bittabi haricinde, «Burac-
ratic/bürokrasi/büro tekniği» adı verilmiş 
ve Derebeylik devrinin her şef, her idare âmi
ri, nazır, kral veya siyasi parti değiştikçe 
eskilerinin adamlarının da değişmesi ve yeni
lerinin adamları gelmesi demek olan koleji-
yal iptidai sistemi her medeni memlekette ter-
kedüerek, daimî, tasarrufsuz, sadece kanun
lara bağlı, gerekli vasıf ve ihtisasları haiz, 
hakları kanunların teminatı altında memur 
usulü bunun yerini tutmuştur. Demokrasi
nin inkişafı ve siyasi partiler hayatı, millî 
menfaatler bakımından bu inkılâbı arasız 
kuvvetlendirmiş ve demokrasinin ana şart
larından ve icaplarından ve hattâ mesnet ve 
teminatından biri haline getirmiştir. 

İçtimai mülâhaza ve inkişaflar aynı hu
kuki teminatı, emniyet, huzur ve istikrar 
duygusunun bir zarureti halinde çalışanlar 
sahasına kadar yaymıştır. Her memlekette 
politik memuriyetler son derecede tahdit 
edilmek suretiyle bu kaideden hariçtir. 

Halk Hükümet mefhumuna daima, te
mas ettiği memurun şahsiyetinde temas eder. 
Mevcut memur kütlesinin, mevcut kanun
ların ve kanun yollarının dışında âni hare
ketlerle karşılaştırmanın çeşitli mahzurları
nı teşrihe mahal göremiyoruz. Böyle bir 
emniyet ve istikrarsızlık, bilhassa mevzuumuz-
da olduğu gibi bütçe devrelerinde her an 
karşılaşma ihtimali ve tehlikesi iş randıma
nı, memurun huzur ve ahlâkı üzerinde çok 
tahrip edici tesirler yapar. 

îç politika bakımından: 
2. — Fransa'da mütaaddit misalleri gö

rüldüğü ve takip eden (e) işaretli kısımâa 

temas edileceği üzere partiler elinde muay
yen veya matlup memurları baskı altında tu
tan ve seçim devrelerine takaddüm eden ta
rihlerde çeşitli maksatlara imkân veren bir 
tatbik şekli olur ki, demokrasinin temel ve 
teminatı sayılan tarafsız, devamlı, sadec* il
gili kanuna bağlı memur düşüncesine aykırı
dır. 

c 
Başka memleketler ve bütçe ve Anayasa 

hukuku esaslı tafsilâtı görülebilecek birçok
ları arasında Meclis kütüpanemizde mevcut 
olan, ilmî yetkileri dünyaca münakaşasız ka
bul edilmiş iki müellifi gözden geçirmek kâfi 
geleceğini sanıyoruz: 

Birisi O. Jeze'in Kütüphanemizde A: B. 
603 sayıda kayıtlı «Traite* des Sciences des 
Finances» başlıklı eseri 

Diğeri : Leen Duguit'in S. H. 697 sayıda 
kayıtlı Traite" de Droit Constitutionnel, baş
lıklı kitabının bilhassa 4 ncü cildidir. 

Başka memleketlerde tecrübe ve tatbika
tı : 

1. -— G. Jeze eserinin 108 ilâ 163 ncü; 
Duguit eserinin 432 ilâ 447 nci sahifelerini 
bilhassa mevzuumuzun; muhtelif memleketle
re ait mevzuat, tatbikat ve ilmî gereklerine 
hasreder. 

Bu sahifeîerde tahlil mevzuu olan memle
ketlerden bir kısmı İngiltere ve Birleşik Ame
rika gibi mevzuatının ve Bütçe usulünün ay
rılığı dolayısiyle, tatbikat değil mukayese ba
kımından ele alınmaz. Memleketimiz mevzuatı 
ve sistemi, birçok memleketler gibi Fransa'-
dan mülhem olduğundan bizce de mühim olan 
kısım budur. Yalnız Anglo - Sakson memle
ketlerde dahi, cari tatbikat Bütçe Kanunu vo
liyle idari İslahata imkân verecek halde değil
dir, 

ingiltere'de : 
JSze'den aynen şu satırları naklediyoruz: 

«İngiltere'de bütçe Avam Kamarasmca asla 
bir idari İslahat vasıtası olarak kullanılmış 
değildir. 

Fransa'da : 
Yukarda işaret edilen müellifler eserle

rinde muhtelif memleketlere ait tafsilât ver
dikten ve arada İngiltere gibi Birleşik Ameri
ka'da da kaidei esasiye olarak bu yetkinin 
kabul edilmediğini kaydettikten sonra Fran-



sa'ya ait kısımda tahsisatının terkini yoliyJe 
idari İslahat teşebbüsleri hakkında hâdiseler; 
bu yüzden Ayan ile Mebusan Meclisi ve ka
nuni hakların devam ettiği kanaatini muhafa
za ve ısrar yolu ile tâyin yapan icra makam 
lariyle Sayıştay arasında çıkmış ihtilâflar ta
dat ve bu arada 1905 tarihinde Bütçe Komis
yonunca bu yolda alınmış kararı Umumi 
Heyeti de reddettiği kaydettikten sonra, bil
hassa her bakımdan otoritesi bilinen Duguit, 
445 nci sahifesinde şu yolda neticeye bağla
maktadır : 

Mebusan ve Ayan Meclisleri bilhassa bi
rinciler çok defalar usulü dâhilinde bir kanun 
kararla kurulmuş bir müesseseyi bu müesse
senin devamını temin edecek tahsisatı kesmek 
suretiyle ortadan kaldırabileceklerini iddia 
etmişlerdir. 1886 da bu mülâhazalarla Katolik 
ilahiyat Fakültelerini 1888 de yüksek okutum 
umumi müfettişliklerini ortadan kaldırmışlar
dır. Mebusan Meclisi birçok defalar vali mu
avinleri tahsisatını reddetmiştir. Mesele ilk 
defa 11 Nisan 1906 da Ayan Meclisi önüne in
tikal ettiği zaman, Dâhiliye Bütçesi raportörü 
M, Savary, bu suretle ve bütçe yoliyle idari 
reform yapılamıyacağını ileri sürmüş, İçişleri 
Bakanı Clemanceau, aynı iddiayı tekrar etmiş 
ve tahsisat iade olunmuştur. Filhakika vali 
muavinlikleri, bir kanunla, 28 Pluvios VII 
tarihli kanunla kurulmuş bulunuyor ve bu ka
nun mevcut kaldıkça bu memuriyetlerin de 
devamı gerekiyordu. Şüphesiz Meclis bunları, 
bir kanun yaparak ilga hakkına maliktir. Fa
kat tahsisatını reddederek değil çünkü tahsi
satı kabul ederken idari bir akit tasarruftan 
başka birsey yapmamaktadır. 

Bundan sonra müellif, Meclislerin de ken
di yaptıkları kanunlara ve kendi koydukları 
usullere riayetleri mecburiyetlerinin ehemmi

yetini izah ve Fransa Kanun vazıınm bunu te
sis ve hilafı (abus suiistimal) leri önlemek 
için 30 Temmuz 1913 de Muhasebe! Umumiye 
Kanununa eklediği maddeyi ve Meclisin aynı 
mülâhazalarla iç tüzüğünün 102 nci maddesine 
ilâve ettiği hükmü zikretmektedir. 

Je^e'in 139 ncu sahif esinden itibaren taf
sil edildiği üzere Belçika Anayasa mutlak 
olarak hak vermekte olmasına rağmen, Mcc-
lislerdeki teamül ve tatbikatın bütçe yoliyle 
teşkilât kfrnufllflTiEHİaki tVtilâti d%ima ret şefc-

linde olduğu görülmektedir. 
2. — Meclis Kitaplığında mevcut Fransız 

tutanaklarından ve 1 ilâ 5 tarihli Fransız Res
mî Gazetesinden de anlaşılacağı üzere Fran
sa meclisleri, bu yıl bütçesi sırasında ilgili 
birçok tartışmalardan sonra, asla tarihte kal
mış olan eski ve zararlı yolu düşünmemiş ve 
Hükümeti idari ıslahat ve tadilâtı 31 Mart 
1939 tarihine kadar getirmeye icbar için bâzı 
mühim tahsisatı bu tarihe kadar ancak % 50 
ve % 75 nispetinde olarak kabul yolunu tut
muştur. Bahis, basit değil son derece mühim 
ve kötü bir emsal tesisinin zararı herhangi ta
sarruf rakamından daha pek çjok büyüktür, 

Anayasa ve bütçe hukuku : 
3. — Burada sadece, bütçe bir kanun mu 

dur? Suali etrafında teessüs etmiş noktai na
zarları hulâsatan hatırlatmak istiyoruz. Fikir
leri bilindiği veçhile üç grupta toplanmıştır: 

1. Bütçe Kanununu diğer kanunlar gibi 
tam bir kanun olarak kabul edenler. Bunlar 
aynı merasime ve intihaen Meclis reyine iktiran 
etmekte olmasına istinat ederler. Hukukan bir 
kanun karakterinin teşekkülü için bu kadarının 
kâfi gelemiyeceği tabiidir. Ve Jeze'in tabiriyle 
bu nazariyenin müşkülâtı, inanacak adam bul
mak zorluğudur. 

2. Bütçe Kanununun : 
— Masraf kısmı asla kanun değil bir öde

me müsaadesidir, bir idari akit tasarruftur. 
— Varidat kısmı, eğer vergilerin yalnız 

bir sene için vaz'ı prensipi varsa bir kanundur, 
diyenler. 

Bu kısmı hukukçular, yukardaki prensip 
cari olmamasına rağmen bütçelerine meriyette 
kanun listelerini eklemiyen memleketlerin ha
reketini işari bir hareket olarak kabul ederler. 

3. Bütçe Kanunu, hakikatte asla bir ka
nun değildir, tdari bir tasarruftur, fikrini ka
bul edenler. Jeze 'in de kaydettiği veçhile mede
ni memleketlerde hukukçuların büyük ekseri
yetinin kabul ettiği fikir budur. 

Bunlara göre bütçe usulünün ve parlâ
mento sisteminin ve nihayet demokrasinin do
ğuş ve gelişimi için de, meclislerce yapılan 
tetkikler hakikatte, mevzu usul ve kanunlar 
dâhilinde bir tediye ve tahsil müsaadesi vermek 
ve bu vesile ile her yıl Hükümeti hesap verme
ye, kontrol etmeye ve bu yoldan bu müsaadeyi 
verip varmamak yola ila icra meskûnda bırak-
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ma veya bırakmamayı ve hulâsa Milletin ira
de ve arzusuna uygun hareket mecburiyetlerini 
sağlamaktır. Tâbiri diğerle bu tetkiklerin neti
celeri politiktir. 

Bizde de bu konu mevzuu münakaşalar sı
rasında iki Bakanlık, bu mülâhazalara ve ka
nunlara tamamen uygun şekilde hareketi ter
cih ederek, kabul edilmiyeceğini gördüğü veya 
muamelesinin uzatılacağından endişe ettiği 
Basın - Yayın Bütçesi dolayısiyle yeni bir lâ
yiha getirmek yoluna Gümrük - Tekel Bakan
lığı da aynı mülâhazalarla, Eucümenin kaldır
ma temayülünü gördüğü müsteşar muavin
liğini bir lâyiha ile ilga yoluna gitmiştir, 

d 
Hulâsa 

1. — Teessüsünü daha uygun sandığımız 
teamül: 

Gelişen demokrasi sistemimiz bakımından 
bahsin önemi ve bu mârizatımızı inceliyerek 
en isabetli kararı verecek Yüksek Meclis üyesi 
arkadaşlarımızın bu inceleme sırasında göz 
önünde bulundurmak istiyecekleri esasları hu
lâsa halinde arzederek, vakitlerinin bu mak
sada matuf olacak kısmının tasarrufuna hiz
met etmiş olmak düşüncesiyle ve her türlü ih
tisar gayretimize rağmen hayli uzıyan bu mâ
ruzâtımızın vardığı sonuç şudur: 

Bütçe Komisyonu, Bütçe Kanunu yoliyle 
idari reform, yani mevcut Teşkilât kanunları 
esaslarında muvakkat veya devamlı değişiklik 
yoluna gitmemeli ve böyle bir lüzum duyu
lan hallerde, Hükümet veya bu lüzumu kabul 
eden Milletvekili veya vekilleri tarafından il
gili kanunların gerekli hükümlerini değiştir
meyi teklif eden tasarı verme yolunu tercih 
etmelidir. 

2. — Anayasa ve İçtüzük bakımından 
sebepleri ; 

I - Anayasa bakımından . 
-— 5 nci madde her ne kadar «yaşama yet

kisini ve yürütme erk'» ini Büyük Mecliste 
toplamakta, 26 ncı maddesi «Kanun koymak, 
kanunlarda değişiklik yapmak..» görevini 
Meclise mutlak şekilde vermekte ise dey Büt
çe Komisyonu Meclis demek değildir. Büyük 
Meclisin c|e kendi koyduğu kanunlar baki kal
dıkça onlara bağlı kalacağı tabiîdir. 

—• 39 ncu maddesi sarihtir. 
ÎI * İçtüzük, Bütçe kanunlarda -

— Diğer kanunlar prensip itibariyle iki 
defa müzakereye tâbi olduğu halde bir defa 
müzakereye tâbi tutulmaktadır. 

Diğer kanunlar, ihtisas Komisyonları da 
dâhil olduğu halde mütaaddit komisyonların 
inceleme ve süzgeçlerinden geçtiği halde, Büt 
çe Kanunu sadece Bütçe Komisyonundan geç
mektedir. 

— Bütçe Kanununun yalnız bir yıllık 
hükmü ihtiva edebileceği esası, mefhumu mü
tenazırı olarak devamlı hükümleri haiz tadi
lâtı da ihtiva edemiyeceği hukuki neticesini 
vermektedir. 

— 187 nci madde bütçenin umumi mahi
yette müzakeresini hususi usule tâbi tutmak» 
ta ve bu maddenin hukuki bakımdan incelen
mesi, bu gibi tadilâtı terviç eder bulunmak
tadır. 

3. — tşin kendi gereği bakımından : 
Nihayet bir milletin ve dâva, dilek ve îh» 

tiyaçlarının daima yaşar, değişir, inkişaf eder 
ve bir kelime ile dinamik olmasma mukabil, 
bunları karşılamakla mükellef teşkilâtın do
nuk ve sitatik karekteri vardır. Binnetice 
Vakit vakit yeni durum ve inkişaflara müte
nazır hale sokulması tabiî olmakla beraber, 
bunun esaslı tahlil müşahede ve tetkik sonu
cunda olması, rasyonel ve koordine olabilme
si için ana şarttır. 

Netice: 
(L) cetvelinin ilk tesis tarihindeki şartlar, 

buna ait kısımda belirtildiği üzere, bugünkü 
tatbikattan ayıran ve sadece icra mesuliyeti
ni deruhde eden kabinenin «münhal yerlere 
memur tâyin etmiyeceği» taahhüdünü ihtiva 
eden, hukuki inceliği mevcut bir tasarruftur. 
Yukarda izah edildiği üzere Günaltay Hükü
meti de bu inceliğe dikkat etmiştir. Zaten 
münhal olan bir memuriyete Hükümetin şu 
veya bu mülâhaza île tâyin yapamıyarak ve
ya yapmıyarak münhal tutması başka, meş
gul bir memuriyeti veya vazifede bir memuru 
özel kanun hüküm ve şartları dışında açıkta 
bırakmak başkadır. Birincisinde icra mesuli
yetini deruhde etmiş olan makam, hizmeti 
müteessir etmeden bîr kadroyu kullanmamak 
tabiî yetki ve mesuliyetini kullanmakta, ikin
cisinde ise, mevcut bir memurun kanunla mü-
eyyet hukuki vaziyeti bu kanunların şart ve 

.icaplarına uymıyan şekilde ve bir taraflı ola-
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rak ihlâl olunmaktadır. 1931 den sonraki tat
bikatta da, memuriyetle fiilen bu esasa riayet 
edilmiştir. Nadir hallerde Memurin Kanunu
nun «ilga» halinde tatbik edileceğini göster
diği hükümler alınmış ve bu defa Bütçe Ko
misyonunun Basın ve Yayın Bütçesi etrafın
da ileri sürdüğü fikirler dolayısiyle verilen 
tasanda ise, açıkta kalacak memurlar için 
Hükümetçe hususi hükümler derpiş olması da 
bir taraftan ileri sürdüğümüz bu mütalâaları 
teyit, diğer tarafftan Bütçe Komisyonunun 
doğrudan doğruya L cetveline aldığı memur
larla, bu lâyiha dolayısiyle açıkta kalacak 
memurlar arasında, muamele bakımından bir 
fark tesis etmiştir. 

Memleketimizde, Cumhuriyet yıllarının 
feyzi ve eseri olarak gelişmekte olan demok
rasi sistemimizde, bu sistemin en uygun usul
lerini de kurmaya verileceği Önemin kıymeti 
aşikârdır. 

Bu mülâhazalarla: 
— Yüksek Meclis, Bütçe Komisyonu ço

ğunluğunun aldığı kararları, günün ve şartla
rın hususiyeti içinde tasvip yoluna gittiği 
takdirde, 

Bundan sonrası için bu komisyonun bu 
yol ve şekilde idari reform tedbirleri alıp ala-
mıyacağını da belirtmesi faydalı olacağı ka
naatindeyiz. 

Aydın Kastamonu 
Ol. R. Aîpman T. Coşkan 

Manisa İzmir 
F. Kurdoğlu 8. Dikmen 

1949 yılı Bütçe müzakereleri sırasında (L) cet
veline alman Kadrolar 

Aylık Yıllık 
D. Görevin çeşidi Aded aslı tutarı 

Başbakanlık 
10 Hususi Kalem Memuru î 35 3 000 

İçişleri Bakanlığı 
3 Müsteşar Muavini 2 100 18 000 

Tetkik Heyeti 
4 Üye 2 90 15 000 
5 Neşriyat Müdürü 1 80 6 600 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
8 Doktor 1 50 4 200 
d » 1 40 3 600 

Aylık Yıllık 
D. Görevin çeşidi Aded aslı tutar» * 

7 Dişçi 1 60 4 800 
8 * » 1 50 4 200 
9 » 1 40 3 600 

Sağlık ve Sosyal Y. Bakanlığı 
3 Müsteşar Muavini 1 100 9 000 

Danışma ve inceleme kurulu 
3 Üye ' 2 100 18 000 

10 Birinci mümeyyiz 1 35 3 000 
12 Memur 1 25 2 400 

Çalışma Bakanlığı 
Araştırma Kurulu 

3 Üye 1 100 9 000 

Yekûn 17 104 400 

1. — Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinin 
(sermaye, kredi ve tesisler kısmının 9 numa
ralı) (Doğu bölgeleri ile sınır illerinde yaptı
rılacak yollar ve imar işleri her türlü gider
leri) bölümü müzakere edilirken Edirne hu
dut ili için bu yıl da mezkûr bölüme ödenek 
konmasını teklif etmiştim. Sayın Bayındır
lık Bakanı, bu teklifime esas itibariyle iş
tirak ettiğini beyan ile bunun Maliye Bütçe
sindeki (Doğu illeri kalkınması) bölümünde 
görüşülmesini teklif eylemiş ve Komisyonca 
da bu teklif uygun görülmüş olduğu halde 
Doğu illeri kalkınması bölümünün müzakere
si sırasında tekrar edilen teklifin, Hükümetin 
muvafakatine rağmen kabul edilmemiş ve 
tertibin içine Edirne İli alınmıştır. 

Bütçe Kanununun 20 nci maddesinin mü
zakeresi sırasında (R) cetveline Edirne îlini 
mezkûr bölümün içine alacak bir fıkranın 
ilâvesi hakkındaki önergem ise Başkanlıkça 
tekriri müzakere mahiyetinde telâkki olu
narak oya konulmamıştır. Bu suretle tarihî 
Edirne'nin kalkınması için bütçeye bu yıl öde
nek konmaması neticesini doğuran Komis
yon ve Başkanlık kararlarını, şifahen arzey-
lediğim veçhile Edirne'yi bu sene pek fena 
bir durumda bırakacağından ve halkın mane
viyatı üzerinde de derin tesiri olacağından, 
isabetli görmiyorum. Geçmiş yıllarda Edirne'
nin daima Doğu ve diğer sınır illeriyle birlik
te mütalâa edilmiş olduğu ise 1946, 1947 ve 
1948 seneleri Bayındırlık Bütçelerinin 611, 
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617 ve 653 numaralı bölümlerine göz atmakla 
tezahür eder. 

2. — Bütçe Kanununun «Millî Savunma 
ihtiyaçları için 1949 malî yılı içinde hariçten 
ithal olunacak akar yakıtların gümrük ve sair 
her türlü vargi, resim ve ardiye ücretlerin 
den» muaf tutulmasına mütaallik 21 nci mad
desini şifahen de arz ve izah eylediğim veç
hile 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu
nun prensiplerine ve 39, 41 ve 45 nci madde-
rinin açık hükümlerine aykırı bulmakta ve 
özel bir kanun konusu mahiyetinde görmekte
yim. Bu itibarla maddenin bütçeden çıkarıl 
ması yerinde olacağı kanaatindeyim. 

3. — (L) cetveli mekanizması Bütçe Ka 
nununu, hususi kanunların tatbikmdaki istik 
rarı ortadan kaldıran bir nevi (kilit kanunu» 
mahiyetine sokmakta olması itibariyle (L) 
cetveli hakkında azınlığın noktai nazarına iş
tirak ediyorum. 

Edirne Milletvekili 
,¥. N. Gündüzalp 

1949 yılı Bütçe tasarısının Komisyonumuz
da tetkik ve münakaşaları üç aydan fazla de
vam etmiştir. Bu arada Hükümet değişikliği 
husule gelmiş ve adı geçen bütçe hakkındaki 
tadilleride müzakeremiz şümulüne girmiştir. 

Yeni Hükümetin tadil tekliflerinin de tat
min edici olmadığını gören bizler ayrıca büt

çelerde tasarruf yapılabileceğini arzetmis ve 
muvazi tekliflerde de bulunmuştuk 

Bütçe Komisyonu kendine mevdu vazife
leri yerine getirmeye çalışırken her Hükü
met teklifini, şümulü ne olursa olsun tetkika 
esas alıp, müzakere ve kabul ederken Hükümet 
tekliflerine muvazi olarak tarafımızdan vaki 
teklifleri reddetmiş bulunması ve ayrıca bütün 
komisyon müzakerelerinin seyri, komisyon un 
Hükümete tâbi bir organmış gibi çalıştığı..kana
atini doğurmuştur. 

Esasına muhalif bulunduğumuz 1949 yi 
lı Bütçe tasarısının komisyondaki müzakerele
rine ait bu görüşümüzü belirtmeyi vazife say
dık, 

Eskişehir Kü tahy a 
A. O gut .1. Tahtokdu 

Bütçenin vuzuhla incelenebilmesi, Hazine 
hesap ve muamelelerinin ıslahı ve aleniyeti, 
katma bütçeli idarelerle İktisadi Devlet Te
şekküllerinin finansman şekilleri, Ordu ve di
ğer Devlet teşkilâtının gözden geçirilmesi, âm
me hizmetlerinde verimli çalışma ve tasarruf 
tedbirleri ve bâzı masraf tertipleri gibi meşe 
leler hakkındaki şahsi görüş mütalâalarım 
mahfuz kalmak kaydiyle 

Diyarbakır Milletvekili 
Vedat Dicleli 



Rapor 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

1949 yılı Bütçe Kanunu tasarısı üzerinde yaptığım tetkiklerin neticelerini aşağıda arzediyorum. 

Bilindiği üzere Muhasebei Umumiye Kanunumuzun 30 ncu maddesi, Bütçe Kanunu metnin mev
zuunu, hudut ve şümulünü tâyin ve tahdit etmiş bulunmaktadır. 1949 yılı tasarısı umumi olarak bu 
zaviyeden tetkik ve mütalâa edildiği takdirde, 30 ncu madde hükümlerine uygun olduğu görülür. 

1949 yılı Bütçe Kanunu tasarısına dercedilen maddelerin ekseriyeti, her sene tekrar edilmekte 
olan hükümleri ihtiva ettiğinden, bunlar üzerinde durulmıya lüzum görülmemiştir. Her sene tekrar
lanmakta olanlar haricinde yeni hükümleri ihtiva eden maddeler veya şekle taallûk eden bâzı deği
şiklikler hakkında aşağıda sırasiyle izahat verilmişti!. 

.1) Şekle ait değişiklik birinci maddede görülmektedir. 

Devlet Bütçesine giren dairelerin masraf karşılığı olarak verilen ödenekler yekûnunu tayin ve 
tesbit eden birinci madde, geçen yıllardan farklı olarak şöyle bir tefrik yapılmıştır. «Devlet Büt~ 
çesine giren dairelerin 1949 yılı Genel giderleri için bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
1 264 174 470 lira ve sermaye, kredi ve tesis işleri için bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
151 375 530 lira olmak üzere ceman 1 415 550 000 lira ödenek verilmiştir.» 

Bütçe açıklarını karşılamak üzere yapılan uzun vadeli borçlanmalara, sermaye, kredi ve tesis işleri 
için müracaat edildiğini ve normal giderlerin normal gelirlerle karşılandığını ifade etmek maksadiyle 
yapıldığı gerekçede izah olunan bu ayırmanın kanunun birinci maddesinde yer almasının isabet ve 
ademi isabetinin takdiri Yüksek Komisyona aittir. 

2) Bu yıl Bütçe Kanunu tasarısında yer alanyeni hükümlerden biri, Devlet gelirlerinin özel 
hükümlerine göre tarh ve tahsiline 1949 yılında da devam olunacağını tasrih eden 7 nci maddedir. 
Şimdiye kadar Bütçe kanunlarında böyle bir hükme tesadüf edilmemekte ve gelir nevilerinden her 
birinin dayandığı hükümleri gösteren ve Muhasebei Umumiye Kanunumuzun 29 ncu maddesine 
uyularak her yıl Bütçe tasarısına eklenen (C) cetvelinin mevcudiyeti, gelirlerin tarh ve tahsili
ne müsaadeyi de tazammun eder mahiyette telâkki edilmekte idi. 

Halbuki Muhasebei Umumiye Kanunumuzun 39 ncu maddesinin. son fıkrasında ( . . . . . Muva-
zenei Umumiye Kanunu her sene vergi ve resimlerin tahsiline mezuniyet verir.) denildiğinden, 
vergi ve resimlerin cibayetine mezuniyet veren ayrı bir hükmün Bütçe Kanununda yer almasının 
daha doğru olacağı düşünülerek bu yıl Bütçe Kanununa bu madde konulmuştur. 

Haddi zatında Bütçe Kanununun 2 nci maddesinde (B) cetveline atfen varidat tahminleri
nin tesbit edilmiş olması ve ayrıca bu varidat tahminlerinin dayandığı mevzuatta da yine Muhase
be! Umumiye Kanunu mucibince bütçede ayrıca gösterilmiş bulunması, vergi ve resimlerin ciba
yetine de mezuniyeti ifade etmekle beraber, sarahati temin bakımından ayrı bir hüküm sevk edilme
sinde mahzur değil, bilâkis fayda görülmüştür. 

3) Bütçe Kanunu tasarısının 21 nci maddesi de yeni bir hükmü ihtiva etmektedir. Bu madde 
ile 1949 yılı içinde Millî Savunma Bakanlığı ihtiyacı için yabancı memleketlerden getirilecek, İtha
lât Umumi Tarifesinin 695 nci numarasına dâhil akaryakıtların Gümrük Besmi ve zamlariyle Ha
zineye özel idare ve belediyelere ait her türlü vergi, resim, harç ve zamlardan ve ardiye ücretle
rinden muaf olduğu hükmü konulmuştur. 

Hakikatte bu hüküm, Bütçenin ana prensiplerinden birisine, bütçelerin gayrisâfi olarak tanzim 
edilmesi yolundaki esasa uygun değildir. Bu prensipe uyulduğu takdirde, Bu akaryakıtlara ait 



Gümrük Resmi ve diğer resim ve zamların bir taraftan Millî Savunma Bakanlığı Bütçesine Öde
nek, diğer taraftan Varidat Bütçesine gelir kaydedilmesi iktiza ederdi. Bütçe Kanuniyle böyle 
istisnai bir hüküm koymak, ana prensipe uymamakla beraber, zaruretlerin Hükümeti bu yolda bir 
hüküm şevkine icbar etmiş olması da düşünülebilir. Bu hususta takdir hakkı Yüksek Komisyona 
aittir. 

4) 1949 yılı Bütçe Kanununun dikkate şayan hükmünü 22 nci madde teşkil etmektedir. Bu 
madde ile 1946 yılı sonuna kadar Hazine umumi hesaplarının gösterdikleri gelir fazlalarından 
açıklar indirildikten sonra kalan kısmın, 1944 Bütçe yılı sonuna kadar verilen olağanüstü öde
nek karşılıklarından doğan borçlarla mahsubuna Maliye Bakanı salahiyetli kılınmaktadır. 

Bu madde ile istenilen salâhiyetin hangi sebeplerle ve ne maksatla alınmak istediğini lâyıkiyle 
anlayabilmek için, yakın malî tarihimizdeki bütçe tatbikatımız hakkında bir az izahat verilme
sine lüzum ve zaruret vardır. Bu izahat verilmediği takdirde maddeyi anlamak hemen de imkân
sızdı];. 

Bilindiği üzere 1935 malî yılından itibaren âdi bütçelerimiz haricinde karşılığı fevkalâde 
membalardan temin olunmak üzere bir takım müteferrik masraf kanunları da kabul edilmiştir. 
Malî tarihimizde bu tatbikat 1935 malî yılında başlıyarak [1] 1944 malî yılı sonuna kadar devam 
etmiş ve bu tarihten sonra bu usule nihayet verilmiştir. 

Mevzu yakından tetkik edildiği zaman hakikatte bu müteferrik masraf kanunlarının, âdi büt
çeyi mütevazin göstermek maksadiyle parçalanmış birer fevkalâde bütçeden ibaret olduğu görülür. 
BJdayette bu müteferrik masraf kanunlarının karşılığını uzun vadeli istikrazlar, para darbiyatı 
hasılatı vesaire gibi bir dereceye kadar normal telâkki edilebilecek varidat teşkil etmekte iken, 
bilâhara, bilhassa Millî Savunma ihtiyaçlarının tazyiki altında, neticesi emisyona müncer olan 
muhtelif şekil ve nevilerdeki dalgalı borçlara müracaat edilmiş ve bunlar muhtelif hesaplardan 
geçirilmek suretiyle fevkalâde masraflar karşılığı olarak bütçelere irat kaydedilmiştir. [2] 

Hazinece tesbit edilen miktarlara göre, 1946 malî yılı sonunda bu mahiyetteki dalgalı borçlar, 
hesaben ve ceman 653 540 731 liralık bir bakiye arzetmekte idi. Bu borçlardan 279 633 428 lira, 
1947 Bütçe Kanununun 20 nci maddesinin verdiği salâhiyete istinaden altın ve dövizlerin revalûaa-
yon farkiyle, 13 801 640 lirası da 1946 ve 1947 bütçelerine konan ödeneklerle ödenmiştir, ödenen 
miktar ceman 293 435 065 liraya baliğ olduğuna göre geriye 360 105 662 liralık bir bakiye kalmış
tır. Bu borç Hazine tarafından deruhde edilmiş ve hesaplara Bütçenin Hazineye borcu olarak inti
kal ettirilmiştir. Bu borçların normal olarak ödenme şeklinin her yıl bütçesine konulacak ödenek
lerle Hazineye iade olduğunda şüphe yoktur. Nitekim bu maksatla 1946 Bütçesine 134 439 660 lira 
(fasıl : 498) 1947 Bütçesine 50 000 000 lira (fasıl : 507 ve 1948 Bütçesine 20 000 000 lira fasıl : 
539) konulmuşsa da, bu ödeneklerin ancak yukarda işaret edilen 13 801 640 lirası bu borçların it
fasında kullanılmış ve mütebakisi bütçe zaruretleri dolayısiyle yıl içinde başka bütçelere nakledil
miştir. 

Bu noktayı böylece tesbit ettikten sonra, şimdi ikinci ödeme şekline, yani Maliyenin teklifine ge
çebiliriz : 

Bilindiği üzere katî hesap kanunlarına ve Hazine Genel hesaplarına göre, bütçeler katî olarak 
ya açıkla veya varidat fazlasiyle kapanırlar. Mevzuatımızda ve bahusus Muhasebe! Umumiye Ka

fi] 1935 malı yıh bütçe kanunu. Madde: 24 
[2] Muhtelif kanunlarla fevkalâde masraflara karşılık gösterilen favkalâde membalardan elde edi

len varidatın nerelerden tevellüt ettiği ve ne miktarlara baliğ olduğunu öğrenmek istiyen Muhte
rem Üyeler, 1944 Hazine genel mizanındaki bu makmtlu hazzrlanmış tabloyu tetkik etmelidirler. 
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mmumuzda katî hesap neticelerinin gösterdikleri açıkların ne yolda kapatılacağına ve varidat 
fazlasının nereye tahsis edileceğine dair bir hüküm mevcut olmadığı gibi, şimdiye kadar kabul edilen 
hesabı katî kanunlarında da bu açık veya fazlalara dair her hangi bir hüküm sevkedilmiş değildir. 
Fiiliyatta ise açıkların varidat fazlalariyle veya Hazine menabii ile kapanması gayet tabiîdir. 

Hazine menabiinin muhtelif yollardan bütçeye irat kaydedilerek muayyen masraflara karşılık 
gösterilmesi muayyen bir hesaba intikal ettirilmiş olsun olmasın - nasıl, Hazinenin bütçeden alaca
ğını ifade ederse hesabı katî kanunu ve Hazine genel hesaplarına göre tahassül eden varidat fazla
ları da Bütçenin Hazineden alacağını ifade eder. tşte 22 nci madde ile istenilen salâhiyet, Hazine 
ve bütçe arasında yukarıdan beri izahına çalıştığımız bu karşılıklı alacak ve borçların mahsubun
dan ibarettir. 

Dikkat edilecek olursa, 22 nci maddede iki nevi mahsup muamelesi mevzuubahistir. Birincisi, Ha
zine Genel hesaplarının gösterdikleri neticelere göre, açıklar varidat fazlalarından indirilecektir. 
İkincisi bu mahsup muamelesi sonunda varidat fazlası bakiyesi kalırsa-ki bir az aşağıdaki göste
receğimiz üzere vardır - bu bakiye Hazinenin bütçeden olan alaeağma mahsup edilecektir. 

Teklif edilen mahsup salâhiyeti için, 22 nci maddede münteha tarihleri gösterilmesine muka
bil, başlangıç tarihleri gösterilmemiştir. Hangi tarih mebde olarak alınacaktır ? Mantıkî olması için, 
bunun ilk Cumhuriyet Bütçesinden başlaması iktiza eder. Ancak bu kadar geriye gitmek fiilen 
mümkün olsa bile, Hazine hesapları bakımından, bundan sıhhatli bir netice çıkarüamıyacağı anla
şılmaktadır. Varidat fazlaları, fevkalâde ödenek karşılıklarından doğan borçlarla mahsup edileceği
ne göre, bu yoldaki tatbikatın başladığı tarihi, yani 1935 malî yılını mebde olarak almak da düşü
nülebilir. Kanun metninde başlangıç tarihlerinin gösterilip gösterilmemesi ise Yüksek Komisyonun 
varacağı karara bağlıdır. 

Yapılacak mahsup muamelesi hakkında, miktar bakımından bir fikir vermek için, 1935 yılından 
(fevkalâde tahsisat kanunlarının başladığı tarih) 1946 yılı sonuna kadar hesabı katî ve Hazine 
Genel hesaplarının neticelerini aşağıya dercediyoruz. 

Sene 

1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 

Gelirler 

231 391 323 
271 078 532 
314 170 810 
322 933 849 
389 721 864 
550 209 438 
648 118 751 
978 133 289 

1 031 495 505 
1 017 155 186 
600 677 650 

1 041 590 034 

Giderler 

217 121 760 
239 992 581 
287 460 758 
296 221 427 
380 355 244 
516 235 833 
545 905 486 
913 751 349 

1 031 386 792 
1 077 456 281 
658 759 213 

1 018 854 054 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 
— 
+ 

Fark 

14 269 563 
31 085 951 
26 710 052 
26 712 422 
9 366 620 
33 973 605 
102 213 265 
64 381 940 

108 713 
60 301 095 
58 081 563 
22 735 980 

Yukardaki cetvelin tetkikından anlaşılacağı üzere 1935 yılı başlangıç olarak alındığı takdirde, 
1935 -1946 yılları zarfındaki açıklar indirildikten sonra varidat fazlası liraya baliğ olmak
tadır. tşte olağanüstü ödenek karşılıklarından doğan bütçe borcuna mahsup edilmesi icabeden mik
tar bundan ibarettir. 

Bütçelere ödenek koyarak ödenme yerine bu şekilde mahsup muamelesiyle ödeme yoluna gidil
mesinin Hazinenin likiditesini azaltacağını söylemeye lüzum yoktur. 



- 268 ~ 
Teklif edilen maddei kanuniyede hukuki mahiyette olmak üzere ikinci bir mesele de mevzuubahs 

olabilir. Hükümetçe sevkedilen maddei kanuniyede «Hazine umumi hesaplarının gösterdikleri gelir 
fazlaları» ibaresi mevcuttur. Bilindiği üzere Hazine Genel hesabı Muhasebei Umumiye Kanununa 
tevfikan Maliye Bakanlığınca hazırlanan bir vesikadır. Bu hesap, Divanı Muhasebatın vereceği 
mutabakat beyannamesine istinaden kati hesap kanunu haline inkılâp edinceye kadar, teşrii kuvvet 
nazarında idari bir vesikadan fazla bir kıymet tanımaz. Tatbikatta bu rakamların değişmemekte ol 
ması da hukuki bir mesnet olarak ileri sürülemez. Şu halde, henüz kanuni hüviyet iktisap etmemiş 
idari mahiyetteki vesikalara istinaden, mahsup muamelesi yapılması için Maliye Bakanına salâhiyet 
verilmesi doğru olurmu olmazını şeklinde hukuki bir mesele ortaya çıkar. 

1941 yılına kadar (dâhil) katî hesap kanunları Meclisten çıktığına göre bu tarihe kadar olan 
gelir fazlalarının mahsubuna salâhiyet vermekte bittabi bir mahzur yoktur Bu bakımdan yukarda 
arzettiğim mesele, 194ü - 194^ yıllarına taallûk etmektedir. Yukarda da işaret ettiğim üzere burada 
hukuki bir mesele mevzubahistir. Ve bu husus raportörünüzün salâhiyeti haricindedir. Ancak şah
si bir fikir olarak öne sürebileceğimiz mütalâa şudur : Maddei Kanuniye ile istenilen rakama müs
tenit olmıyan bir mahsup salâhiyetidir. Esasa mütaallik başka bir mülâhaza varit değilse, bu salâ
hiyet 1942 -1946 devresi için Hazine umumi hesaplarına istinaden verilir ve hasabi bir muamele olan 
mahsup muamelesi yapıldıktan sonra katî hesap kanunlarına göre bir değişiklik hâsıl olursa, tashi-
hat yapılabilir. Bu hususun takdiri Yüksek Komisyona aittir 

Arzederim. 

Kocaeli Milletvekili 
İsmail Rüştü Aksal 



1949 Yılı Bütçe 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 

MADDE 1..— Devlet Bütçesine giren 
dairelerin 1949 yılı genel giderleri için 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (1 264 174 470) lira ve sermaye, 
kredi ve tesis işleri için bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(151 375 530) lira olmak üzere ceman 
(I 415 550 000) lira ödenek verilmiştir, 

MADDE 2. — Devlet Bütçesine gi
ren dairelerin 1949 yılı giderlerine kar
şılık olan gelirler bağlı (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (1 295 550 000) 
lira tahmin edilmiştir. 

MADDE o. — Açık olan (120 000 000) 
lira, kanunları gereğince yapılacak uzun 
vadeli ic istikrazlarla kapatılır. 

MADDE 4. — 1949 yılı içinde Os
manlı Bankası ile olan Hazine hesabın
dan başka, yapılacak bağıtlarla kısa 
süreli avans almaya ve hesaplar açtır
maya ve en çok bir yıl süreli Hazine bo
noları çıkarmaya ve banka ve ortaklık
ların Hazineye yatırmak isteyecekleri 
paraları alarak karşılığında Hazine bo
noları verme ve Maliye Bakanı yetkili
dir. 

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

Hazinede bulunan Millî esham ve 
tahviller karşılık gösterilmek suretiyle 
elde edilecek krediler veya.bunların sa
tış bedelleri ile uzun süreli Devlet tah
villeri eatmalmaya veya bu karşılık
larla Hazinenin ortaklığı bulunan or
taklıklardaki katılma paylarını öde
meye ve Bakanlar Kurulu kararıyle bu 
türlü ortaklıklara ilişkin katılma se
netlerini satınalmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

Kanunu tasarısı 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEÖÎŞ-
TÎRÎŞÎ 

MADDE 1. — Devlet Bütçesine gi
ren dairelerin 1949 yılı genel giderleri 
için bağlı (A) ve (A/l) işaretli cetvel
lerde gösterildiği üzere ceman 
(1 371 740 427) lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2, — Devlet Bütçesine gi
ren dairelerin 1949 yılı giderlerine kar
şılık oları gelirler bağlı (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (1 251 802 894) 
lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Açık olan (119937533) 
lira, kanunlan gereğince yapılacak 
uzun vadeli iç istikrazlarla kapatılır. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edil -
mistir. 
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MADDE 5. — Dairelerin 30.VI.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) 
işaretli cetvelde yazılı bölümlerden 
30.VI.1939 tarihli ve 3656 sayılı Ka
nunun 9 ncu maddesi gereğince yöne
timi gerekli geçici hizmetler için aylık 
ücretli memur ve hizmetliler kullanıla
bilir. Bunların kadroları ile, bunlardan 
uzmanlık yeri olanlar, Bakanlar Ku
rulu kararı ile belirtilir ve ertesi yıl 
bütçesiyle Büyük Millet Meclisine veri
lir. Bu bölümlerden almacak kadrola
rın eldeki kadrolara ekleme olmaması 
gerektir. 

MADDE 6. — 26.V. 1927 tarihli ve 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanu
nunun 29 ncu maddesi gereğince : 

1. Gelir çeşitlerinden her birinin 
davandığı hükümleri gösteren (C) cet
veli; 

2. Kanunla bağlanmış vatani 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 (î) 
cetveli; 

Bu kanuna bağlıdır, 

MADDE 7. —- Devlet gelirlerinin 
özel hükümlerine göre tarh ve tahsiline 
1949 yılında da devam olunur. 

MADDE 8.'— Millî Eğitim Bakan
lığı tarafından yönetilecek okul pan
siyonları hakkmdaki 6 . V I I . 1931 ta
rihli ve 1838 sayılı Kanunun bâzı mad
delerini değiştiren 1 1 . V I . 1932 tarihli 

B. & 

MADDE 5. — Dairelerin 30 . V I . 
1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 
ncu maddesine giren hizmetlileri ile ay
nı kanunun geçici 4 ncü maddesinde 
sözü geçen maaşlı memurları bağlı (D) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi 
gereğince geçici mahiyetteki hizmetler 
için Bakanlar Kurulu karariyle kadro 
alınabilecek tertipler bağlı (B) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar er
tesi yıl bütçesiyle Büyük Millet Mecli
sine sunulur ve bunların eldeki kadro
lara ek olmaması şarttır. 

MADDE 6. 
mistir. 

Ayniyle kabul edil-

MADDE 7. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edil
miştir. 
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ve 2005 sayılı Kanunun 2 ne: maddesi 
gereğince öğrencilerden alınacak üc
retler, bağlı (M) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

MADDE 9. — 1949 ders yılı içinde 
ücret ve giderleri Devletçe verilmek 
üzere pansiyonu bulunan lise vs orta 
okullarda parasız yatılı okuttur bv 
öğrencilerin sayısı 1500 olac<« .,•-;.... ,/& 
.-asız yatı..:. Öğrenciler 915 say;!; HIUU 
hükümler» dairesinde yapılae;-..,\ \mtı 
hanlarla aşağıdaki nispet dâhilinde se
çilerek alınır. 

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

B) üçte bir lisesi olmıyan illerde 
oturan ortaokul mezunu öğrenciler; 
(Seçimde her ile isabet edecek şekilde 
hareket olunacaktır.) 

C) Üçte bir türlü şartları ve ihti
yaçları göz önünde bulundurularak Mil-
î Eğitim Bakanlığınca tesbit edilecek 

illerde çalışmakta olan ve genel bütçe
den aylık alan Derlet memurlarının ço
cukları. 

. M A B D E 10. — 11. VI. 1GS2 - m . ili 
ve 2005 sayılı Kanur-ım 3 r.•.'•:'\ •: i5 . 
IX . 1944 tarihli ve *o68 sayı:: AT ;> 
mm b rinci maddeleri gereğine^ ^ y:d 
Bütçe Kanununa bağlanması gereken 
•kadro..ar, bağlı (N) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir 

MADDE 11. — 11 . V I . 1932 tarihli 
ve 2005 sayılı Kanun gereğince aşılmış 
pansiyonlar gelirlerinden (60 00C) lira 
alınarak geliri yeter olmıyan pansiyon
lara verilebilir 

MADE 12 — 17 . IV . 1940 tarihli 
ve 3803 sayılı Köy Enstitüleri Kanunu
nun 7 nei maddesi gereğince kullanıla
caklar J I kadroları ile ek görev tazmi-
r-atİar.. ve sağlık memurları üe birinci 
sınıf .<öy ebelerinin kadroları, bağb, 
(K) .şaretü cetvelde gösterilmişte 

h. 

MADDE 9. 
iniştir 

— Ayniyle kabul ediî 

M^DDE 10. Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 11. 
mistir. 

Ayniyle kabul edil-

MADDE 12. 
mistir. 

Ayniyle kabul edil-
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MADDE 13. —- Bütçelerde geçen yıl 
borçları bölümlerindeki ödenekler üs
tünde çıkacak borçlar, ilgili oldukları 
hizmetlere ilişkin bölümlerden bu bö
lümlere Maliye Bakanlığınca aktarıla
cak ödeneklerden ödenir. 

1928 - 1947 yıllarına ilişkin olup, 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 
ncü maddesine göre zamanaşımına uğ
ramamış ve karşılıkları yılları bütçele
rinde bulunan borçlar, 1949 yılı gider 
bölümleri artıklarmdan eski yıllar 
borçları bölümlerine Maliye Bakanlı
ğınca aktarılacak ödeneklerden ödenir. 

MADDE 14. — 2 . VI . 1929 tarihli 
ve 1513 sayılı Kanun ile ilgili borçlar
dan ödenmesi gerekecek olanlarla, ev
velce ödenmesi gerektiği halde bugüne 
kadar alacaklılarına verilemiyen tahvil
lerin karşılıkları 1949 yılında para ile 
ödenir. 

MADDE 15. — 3 . IV . 1340 tarihli 
ve 459 sayılı (1324 Temmuzundan itiba
ren 1339 senesi gayesine kadar bilcüm
le matlubat ve düyunu Hazinenin sure
ti mahsubuna dair Kanun) ile ilgili 
borçlar için verilecek tahvillerin, ala
caklılarına verilmesinden önce zaman 
aşımına uğramış kuponlarının karşılık
ları ile bunlardan 100 liraya kadar olan 
borçların tamamı ve bundan üstün olan
ların 100 liradan aşağı parçaları 1949 
yılında para ile ödenir. 

MADDE 16. — 30 . VI . 1939 tarihli 
ve 3656 sayılı Kanunla eklerine bağlı 
cetvellerde yazılı kadrolardan, bağlı 
(L) işaretli cetvelde gösterilenler 1949 
yılında kullanılamaz. Bu kadrolarda 
çalışmakta olanlar hakkında Memurin 
Kanununun 85 nci maddesi hükmü uy
gulanır. 

MADDE 17. — Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel Müdürlüğünce Üniversite
lerle, meslek okullarında okutturulacak 

B. K~ 

MADDE 13. 
mistir. 

Ayniyle kabul edil-

MADDE 14. 
mistir. 

— Ayniyle kabul edii-

MADDE 15. 
mistir, 

— Ayniyle kabul edil-

MADDE 16. 
iniştir. 

— Ayniyle kabul edil-

MADDE 17. 
mistir. 

Ayniyle kabul edil-
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no. 
öğrenci sayısına göre öğrenim, yiyecek 
ve giyecek giderleriyle, ders ücretleri 
karşılığı olarak belirtilecek yıllık ücret 
ve giderler, bağlı (A) işaretli cetvelin 

1 171 nci bölümüne toptan gider kaydo
lunarak, bir taraftan üniversitelerle, 
meslek okullarının ilgili bulundukları 

i* 1949 yılı Bütçe Kanunlarına bağlı (B) 
işaretli cetvellere gelir, diğer taraftan 

\ aynı kanunlara bağlı (A) işaretli cet-
\ vellerin ilgili tertiplerine ödenek kay-
# dedilir. 

*şÇŞ> MADDE 18. — 26 . V . 1932 tarihli 
ve 1980 sayılı Muvazene Vergisi Kanu
nunun 10 ncu maddesinde yazılı süre 
1 Ocak 1949 tarihinden 31 Aralık 1949 
tarihine kadar uzatılmıştır. 

MADDE 19. — 7 . VI .1939 tarihli 
ve 3634 sayılı Millî Müdafaa Mükellef i-
yeti Kanununun 36 ncı maddesi gere
ğince Millî Müdaafa Mükellefiyeti yolu 
ile almacak hayvanların 1949 yılı alım 
değerleri (O) işaretli cetvelde ve 38 nci 
maddesi gereğince alınacak motorlu ta
şıtların alım değerleri de (P) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 20. — Gider bölümlerinden 
yapılacak harcamalara ilişkin formül, 
bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

MADDE 21. — 1949 yılı içinde Mil
lî Savunma Bakanlığı ihtiyacı için ya
bancı memleketlerden getrilecek, itha
lât umumi tarifesinin 695 numarasına 
dâhil akaryakıtlar gümrük resmi ve 
zamları ile Hazineye, özel îdare ve be
lediyelere ait her türlü vergi, resim, 
harç ve zamlardan ve ardiye ücretinden 
bağışıktır. 

MADDE 22. — 1946 Bütçe yılı so
nuna kadar Hazine umumi hesaplarının 
gösterdikleri gelir fazlalarından, açık
lar indirildikte» sonra, kalau kısmın 

B. K. 

MADDE 18. 
mistir. 

Ayniyle kabul edil-

MADDE 19. 
mistir. 

— Ayniyle kabul edil-

MADDE 20. 
mistir. 

MADDE 21. 
mistir. 

— Ayniyle kabul e^il-

Ayniyle kabul edil-
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1944 Bütçe yılı nihayetine kadar veri
len olağanüstü ödenek karşılıklarından 
doğan borçlarla mahsubuna- Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

Bu suretle mahsup edilecek miktar 
bu kanıma bağlı (A) işaretli cetvelin 
Devlet Borçları kısmı ile (B) işaretli 
cetvelde açılacak özel bölümlere gelir 
VP ödenek kaydolunur. 

MADDE 23. — Bu kanun 
1949 tarihinde yürürlüğe girer. 

i Ocak 

MADDE 24. — Bu kanunu Maliye 
Bakam yürütür. 
Başbakan .Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
H Saka Ba§b» Yardımcısı 

Barutçu 
Adalet Bakam 
Fuad Sirmen 

İçişleri Bakanı 
M. İL Göle 

Maliye Bakanı 
Ş. Adatan 

Bayındırlık Bakanı 
Nihat Ervnı 

S&. ve SÖ. Y. Bakan: 
Dr, K. Bmyizii 

Taran Bakan: 
Cavid Oral 

Ticaret Bakanı 
G. & B<wlw 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı V. 
T. B» Balta 

Millî Eğitim Bakarr-
2\ Banguoğlu 
Ekonomi Bakam: 

C, Ekin 
Gümrük ve Tekel Bekavi-

E, Erişîrgtf. 
üaştırma Bakan: 

öülek 
Çalışma Bakanı 

T. 3. 

MADDE 22. — 
a) 2 . V I . 1930 tarihli ve 1715 sayı 

iı Kanun gereğince Türkiye Cumhurı 
yet Merkez Bankası tarafından demli 
de edilen evrakı nakdiye karşılığı ola
rak bankaya toplanan kıymetlerin tasfi
yesi ile borca mahsubuna talikan sözü 
geçen Kanunun 8 nci maddesinin (1) 
numaralı fıkrası; 

b) Devlet Kâğıt ve Basın Müdürlü
ğünün sermayesi hakkındaki 7 . VI . 
1946 tarihli ve 4911 sayılı Kanunun ge
çici maddesinin son fıkrası; 

Hükümleri uygulanmaz. 

MADDE 23. — Bu kanun hükümleri 
1 . I 1949 tarihinden itibaren yürü. 
lüğc girer. 

MADDE 24. — Ayniyle kabul edil
miştir. 



A - Cetveli 
Daireler 

Büyük Millet Meclisi 
Cumhurbaşkanlığı 
oc.yıştay Başkanlığı 
Başbakanlık 
Danıştay Başkanlığı 
Baaııı ve Yayın Genel Müdürlüğü 
istatistik Genel Müdürlüğü 
Devlet Meteoroloji tşleri Genel Müdür
lüğü 
Diyanet tşleri Başkanlığı 
Adalet Bakanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Millî Savunma Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Devlet Borçlan 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı (Ekonomi) 

» » » (Ticaret) 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tanm Bakanlığı 
Ulaştırma Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 

» 

TOPLAM 

1948 
Lira 

10 718 964 
1 063 496 
1 992 800 
3 530 018 

986 201 
4 285 988 

763 080 

2 509 641 
2 897 573 

40 035 328 
6 134 653 

376 934 895 
19 897 001 
32 079 730 
36 779 569 
12 704 198 

135 933 616 
211 911 139 
98 455 848 
11 103 285 
8 971 740 
3 675 139 

47 692 377 
19 626 153 
31 371 776 
3 554 242 
2 274 572 

1127883022 

Hükümetin 
1949 yılı için 

teklifi 
Lira 

10 718 964 
1 063 496 
1 992 800 
3 385 800 
1 020 199 
3 881 930 
1 716 773 

2 291 211 
2 863 273 

41 776 812 
6 151 405 

462 000 000 
19 662 094 
33 839 415 
43 419 963 
13 489 399 

113 483 813 
196 036 217 
162 834 283 
13 202 102 
11 340 547 
3 380 774 

52 440 031 
19 698 129 
36 417 514 
3 952 526 
2 115 000 

1264174470 

Bütçe Komis
yonunca kabul 

edüen 
Lira 

10 524 623 
1 047 500 
1 989 657 
3 457 560 
1 004 896 
3 708 272 
İ 671 021 

2 243 787 
2 859 215 

41 707 997 
6 178 405 

460 450 000 
19 682 872 
33 446860 
42 937 214 
13 427 499 

109 669 548 
168 148 759 
160 697 843 
10 987 262 
11 325 509 
3 278 830 

52 481 308 
19 357 540 
34 211 949 
3 801 783 
1 751 900 

1222049599 



A-1 - Cetveli 

Daireler 

Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü 
Adalet Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı . 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Tarım Bakanlığı 

TOPLAM 

194S 
Lira 

3 477 842 
1 551 100 

12 000 
14 156 000 
8 041 400 

86 333 712 
26 000 

2 070 121 

115 668 175 

Hükümetin 
1949 yılı için 

teklifi 
Lira 

2 923 908 
1 001 100 

12 000 
26 445 498 
5 005 000 

113 269 703 
26 000 

2 692 321 

151 375 530 

Bütçe Komis
yonunca kabul 

. edilen 
Lira 

2 923 908 
800 100 
12 000 

31 550 500 
5 035 000 

107 252 199 
26 000 

2 091 121 

149 690 828 

Î C M A L 

[A] -Cetveli toplamı 1127883022 1264174470 1222049599 
[A/l] Cetveli toplamı 115 668 175 151 375 530 149 690 828 

GENEL TOPLAM 1243551197 1415550000 1371740427 



t 

1949 Yılı 

GİDER BÜTÇELERİ 
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1 - Büyük Millet Meclisi 



Rapor 
17 .XI . 1948 

Büyük Millet Meclisi 1949 yılı bütçesi tetkik edildi, ödenekler gerek kanuni icaplara ve gerek 
muayyen kadroya göre uygun bulunmaktadır. Geçen yıllara nazaran bütçede bâzı tasarrufların 
yapılmasına çalışılmıştır. (D) cetvelindeki değişikliklerin Bütçe Komisyonu karariyle teşkil edilen 
Komisyon tarafından tetkiki uygun olacaktır. Bâzı bölüm ve maddeler üzerinde tertip ve mahiyet 
bakımından yapılması ııygun görülecek değişiklikler hakkındaki mütalâalar Komisyona arzedile-
cektir. Saygılarımla. 

İzmir Milletvekili 
Münir Birsel 



Büyük Millet Meclisi — 5 — 

Ödeneğin çeşidi 

Birinci kısım- - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük haklar 

I - Başkan ve üye ödenekleri ve 
yollukları 

1948 
yılı 

ödeneği 
Liva 

1949 yılı 
Başkanlık Diva

nınca istenen 
Lira 

için 
Komisj 
kabul < 

Lin 

-onca 
L'dilen 
1 

Ödenekler 
Başkan ödeneği 
Tvvo ödeneği 
Başkanlık Divanı tazminatı 

9 272 
6 403 200 

24 011 

9 272 
6 403 200 

24 011 

9 272 
6 403 200 

24 011 

Yolluklar 
Üyelerin yollukları 1 395 000 
Uluslararası Parlâmentolar 
Birliğine katılacakların yol
lukları ' 10 000 
Avrupa Parlâıılentola r Biıiiği-
ne katılacakların yollukları 0 
Yabancı memleketlere gönde
rileceklerin vollukla n I 

II - Avbklar, ücretler 

Bölüm toplamı 6 436 483 6 436 483 6 436 483 

G-eçici tazminat ve denetçi üc
reti 
Geçici tazminat 
Denetçi ücreti 

Bölüm toplamı 

556 800 
2 001 

558 801 

556 800 
2 001 

558 801 

556 800 
2 001. 

558 801 

1 395 000 

1.0 000 

10 000 

1 

1 395 000 

10 000 

10 000 

1 

Bölüm toplamı 1 405 001 1 415 001 1 415 001 

Aylıklar 
Memurlar aylığı 
Açık aylığı 
Temsil ödeneği 

Bölüm toplamı 

612 600 
1 500 
3 000 

617 100 

621 300 
1 500 
3 000 

625 800 

617 700 
1 500 
3 000 

622 200 



Büyük Millet Meclisi 
1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1949 yılı 
Başkanlık Diva

nınca istenen 
Lira 

için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira M Ödeneğin çeşidi 

Ücretler 
1 Hizmetliler ücreti 487 800 509 340 553 980 
2 Posta ve telgraf ve telefon me

murlarına verilecek fazla çalış
ma hakları ' ' 1 800 1 300 1 300 

Bölüm toplamı 489 160 570 640 555 280 

Geçici hizmetliler ücreti 
1 Meclis geçici hizmetlileri 50 000 0 20 000 
2 Millî Saravlar geçici hizmetli

leri * ' \ 000 0 4 000 

Bölüm toplamı 54 000 0 21 000 

III - Başka haklar 
Geçici tazminat 33 528 32 952 32 952 
4178, 4598 sayılı kanunlar ge 
reğince yapılacak zamlar 

1 Çocuk zammı 
2 Doğum yardımı 
8 ölüm vardımı 

24 240 
4 000 
4 000 

24 000 
4 000 
4 000 

24 000 
4 000 
4 000 

Bölüm toplamı 32 240 32 000 32 000 

4367 sayılı Kanun gereğince 
kolluk memurlarına verilecek 
er tayini 0 0 8 400 
4644, 4805 sayılı kanunlar ge
reğince verilecek emekli kese
neği 144 257 144 859 143 911 

Birinci kısım toplamı 9 770 570 9 810 580 9 829 028 

İkinci kısım - Yönetim f/id er
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
Büro giderleri 

1 Kırtasiye 4 200 4 200 4 200 



Büyük Millet Meclisi — 7 — 

M. Ödeneğin çeşidi 

2 Döşeme ve demirbaş 
3 Aydınlatma ve havalandırma 
4 Isıtma 
5 öteberi giderleri ve düşiinül-

miyen giderler 
6 Sigorta 
7 Çalışma saatleri dışında ve ge

celeri çalışanlara Özel Kanunu 
gereğince verilecek yevmiyeler 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ret ve giderleri 

1 Posta ve telgraf ücretleri. 
2 Telefon ve başka haberleşme 

ücret ve giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 
Taşıt giderleri 

1 Başkan otomobili işletme gi
derleri 

2 Başkanvekilleri otomobili iş
letme giderleri 

3 Başkan otomobilleri tamir gi
derleri 

4 Başkanvekilleri otomobili ta
mir giderleri 

5 Satınalmaeak motosiklet bede
li 

6 Başka taşıt giderleri 

Bölüm toplamı 

Millî Saraylar giderleri 
1. Aydınlatma 
2 Onarma 
3 Kırtasiye 
4 Bahçe gideri 
0 Geçici amele ve işçi ücreti 

1948 1949 yılı için 
yılı Başkanlık Diva- Komisyonca 

Ödeneği mnea istenen kabul edilen 
Lira Lira \ÂV<\ 

14 000 
17 000 
20 000 

80 000 
J 700 

.10 000 
17 000 
15 000 

80 000 
1 700 

10 000 
17 000 
15 000 

75 000 
l 700 

0 30 000 30 000 

136 900 157 900 152 900 

2 500 2 500 2 500 

<) 943 () 000 6 000 

10 000 15 000 15 000 

19 945 21 000 21 000 

7 200 0 0 

4 000 4 000 4 000 

2 000 3 000 2 000 

4 000 4 000 3 000 

1 000 2 000 2 000 

0 4 000 4 000 
0 3 500 3 500 

11 000 20 500' 18 500 

20 000 20 000 20 000 
200 000 70 000 70 000 

0 1 250 1 250 
0 2 000 2 000 
0 4 000 0 



— 8 — Büyük Millet Meclisi 

1'». M. ödeneğin çeşidi 

1948 
yılı 

ödeneği 
Um 

1949 yılı için 
Başkanlık Diva- Komisyonca 

rımea istenen kabul edilen 
j l l 'M AVA 

16 

17 
18 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
0 

1 
2 

Sigorta 
Döşeme ve demirbaş 
Giveeekler 
Isıtma 
Telefon ve aboneman ve tesis -̂*-•• 
ve mükâleme ücreti 
Şehir suyu bedeli 
Hizmetlilerin yiyecek giderleri 
Müteferrik masraflar 
Geçici görev volluğu 
Genel giderler 

Bölüm toplamı 

11 - özlük olanlar 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Gemici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
Yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 

İkinci kısım toplamı 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.150 000 

370 000 

1 000 
5 000 

6 000 

25 000 

2 500 

581 043 

10 000 
2 500 

15 000 
16 500 

25 000 
4 000 

15 000 
10 000 
3 500 

0 

198 750 

1 000 
3 000 

4 000 

25 000 

2 500 

432 150 

10 000 
2 500 

15 000 
16 500 

4 

25 0OO 
4 000 

15 000 
10 000 

500 
0 

191 750 

1 000 
3 000 

4 000 

25 000 

2 500 

418 150 

Üçüncü kısım - Da/ire hizmet
leri 

I - Esaslı olanlar 
19 Basımevi giderleri 

1 İşletme giderleri 67 580 
2 Çalışma saatleri dışında ve ge

celeri çalışanlara özel Kanunu .~V,:v 
gereğince verilecek yevmiyeler 0 

Bölüm toplamı 67 580 

57 000 

7 000 

64 000 

57 000 

7 000 

64 000 



BuvUi.. lüieı Mecli;;i 

ödeneğin cesıd 

11)48 1949 yılı için 
yjlı LîaşkauUk Diva- Koıııisyutıca 

('xl<.>n«'gi ıuııca istenen kabul ediletı 
L'ı-a Lira Lira 

Kitaplık giderleri 
( k l Z O İ e Yi'. lUV.VAtitt'd a l ' O t l i ' l)e 
del ler i ih ı ( ü t karşıl ımı 
S:ıt ma i ı ı ı aeak k i t a n houeli 

Bölüm toplamı 

6 OOO 
O 

6 000 

7 700 
7 800 

15 500 

7 700 
7 800 

15 500 

Uluslararası Parlâmentolar 
ri 
T ü r k (h'UiHi s/i-

Grup-u giderleri 

• M - r J e r ] 

1 iu>'1ai*;ı ' ' a r l a m e ' p o l a ı ' 
Hirliü'ine k;11 ?inı;ı ı>avı 

Bölüm toplamı 

G-eçiei amele ve işçi giderleri 
Baiıoe giderler' 
Başkanlık, töre.*;, ve ağırlama 
giderleri 
Koruyucu asker müfrezesi gi 
elerleri 
A y l ı k l a r 
(UM-İ.-İ t a z m i n a t 
(îciicL ıddcri 'M' 
T a y m a t 
Aydntlai-nı ; ' ve ı s ı tma 
(\ i v e e e k l e r 
TeeUİZâi 
;-'î-i"t'i rı n a k l i y e iierel ı 
iv-;.'.,-, ye sılılri g e r e H e r g a h rleri 
Y a j > | \ ;' n i K U l U â 
Ki; İa<İye 
Ol eker i Lrklerieri 

ı 700 

i 500 

8 200 

0 
12 000 

7 500 

1 
ı 

6 
r—-

700 
500 

200 
===== 

20 000 
12 000 

2 500 

1 700 

4 500 

6 200 

0 
12 000 

2 500 

;-i0 
1 

ıı.; j 

.. _. 

680 
704 
286 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
o 
0 
0 

„ 

:;o 
1 

69 
*> 
—I 20 
• > 
ı > 
f ) 

1 
•) 

4 
__. 

050 
620 
0 

642 
800 
421 
440 
000 
500 
000 • 
900 
100 

30 050 
1 620 

0 
69 642 
2 800 

•20 421 
îî 440 
2> 000 
1 500 
2 000 

900 
1 000 

- — _ 
ölüm toplamı 145 670 139 473 136 373 

4?87 sayılı Kanun geı-w':v 
kolluk memurlarına v e ü , ,, 
ev tayını y 4ü -u 8 400 



10 Büyük Millet Meclisi 

M. Ödeneğin çeşidi 

1948 1949 yılı için 
yılı Başkanlık Diva- Komisyonca 

ödeneği nınea istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

I I - Geçici olanlar 
Yapı ve onarma giderleri 
Demirbaş 

50 000 
8 000 

10 000 
2 500 

10 000 
500 

Meclis soruşturması ile yargı 
lama ve her çeşit giderleri 

III - Çeşitli olanlar 
Yabancı bahçe uzmanı 

(Jçüncü kısım toplam? 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçları 

1 1943 - 1947 villan borçları 
2 1928 - 1942 yılları borçları 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım topların 

50 000 

5 000 

366 350 

500 

500 
1 

501 
1 001 

20 000 

5 000 

305 573 

500 

9 871 
1 

9 872 

10 372 

20 000 

0 
267 073 

500 

9 871 
i 

9 872 

10 372 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 9 770 570 9 816 536 9 829 028 
ikinci kısım toplamı 581 043 432 150 418 150 
Üçüncü kısım toplamı 366 350 305 573 267 073 
Dördüncü kısım toplamı 1 001 10 372 10 372 

GENEL TOPLAM 10 718 964 10 564 631 10 524 623 



2 - Cumhurbaşkanlığı 



Rapor 

< ' U J U İ m r i ı a ş k n ü h ı h İO-İİI v ı ! ı ^ i < I, r 11_' t • ü i t • a k ! i e f k A - ş ( ; i ! ' . i e ! : : ; - ; n •- •, •. '.:• .•.•!••. ', •-'.;,ı 

1 (jlenel o l a r a k B a ş k a n l ı ğ ı n J0;in y ı l ı Bii i res i 1-»ı > -;;; :ı 1 W * -; imi id-a M : .t • i*l Î ;ı h -; : r s b n . e d d n ı i s 
o l u p BM s yilm.ru a y n ı d ı r . A ıwak ş i m d i y e k a d a r B i h û k î ui• -: .'M.-'-IİM ' • kp•>. .-'.mi' \ e r rdm• ; k!:ı OİMI: 
ve y ı l l ı k ö d e n e ğ i ! "20 000 l i ra ııda>. < A y d ı n l a t m a ;, <KÜ •,•!• ;>a'.-,• • - İ f r h . - ı ; •. e a.mr'e nerei k ı r n 1049 

vilı B a ş k a n l ı k B ü t ç e s i n d e ( Y ö n e t i m l a d e i l e n ) ne i'dml e<4:m;ki . ' i'-rai;» r !m ;-.,:;•• a ,d Ödenek mik
t a r ı 1948 Bü tçe s in , irk i '.dl>i 500 000 l i ra - ı larak teslıd ve ;e- kr ^ d ö m ^ ' •--. L- Ü = ' ı • ="-.ı;n--J ,MI l!i+M Rii içe-
siyl i ' t e ç e n y ı l a n a z a r a n l"JO <)00 l înd ik 'i »i i: lasaY ' rn! n- ı r in • > I • 11 î s "> =7 > ~_ <k •• k ,; 

'2 B ü t ç e n i n hü lümie r i ı ı i b i ı n s i e öAı-nek m' lkiar ia - m k - - ^ee.-r. ^ m m . - • ->n .er i ">K ı-mıler 
sun la cu ir. 

a.' M e m u r a y l ı k l a r ı , k a d r o y a 'J,OÎV h e s a p l a n m ı ş ciw-ı i',:;'.! -; ••\i a-öıde kam: 1 - ; i r . - -11 #'-.:«• r U T U P 
ikmal edeeek o l a n l a r ı n t e r f i l e r i ü ı t i m a k »ii-z iıiıiii'jiio i n; em ı :;k la; rnaomy ev--< a r ü ' ^ r i ı 1 öof! 
l i ra faz las iy ie 12ö i)0O 1 i •.; ödenek kmmieş t ıır. 

iı.i Aynı s e k e n i n ir aydk'li memurla •ı'a.n 1(14 î vı 1>'.;5 --.a' • •. 0 k a r e •• '.-m ; y : ı r - kesem. -d !a 
zmıo/elon emekl i keseneği ka r ş ı l ı ğ ı ı-.lonrk mik*ta--ı da k e \ ; ' e k 5-a • : ' ; -<-.•. a 

e ; H i z m e t l i l e r i ic i t ' l i . iıâ xı l u / m e î i d e r d e n t a sa r ru f ' y a p ı l a r a k 4 <>'•'•.'> h e im; . -̂.- • M «' -: • • - -sim s .e i -
misi ir. 

d 1 İkim-i k ı s ımda m e m u r ye ni/m» '. kıl e r y i y e u k «.»mim n-ia iem ^ ' r n : -em een '-'•' öı M) 'iı.,ı noiı-
saııi.vle 125 000 lira ö d e n e k k. ınjnuş 'alını 'M) . X . 19 12 i a r i l n ı m karla; ' y . smhmş ınasi'a . d a r a emre bu 
m i k t a r ı n ye t i şeceğ i t a h m i n *"»i1111• "•!-. Bu i erkini en y a î n m ereİO•;• T-; ieabı n a m e d e j ; a ; ı p ^ajı^iiiakfa 
olan 2fi m e m u r ile lü:; hiznıoll i w-- ,ı:î .-ıraclc iaş;"1 ociiln^'k.''. -, .• ; iy.iur'lli <• / a r e - t ' l n !Ü iicvH vo 
y c v n ı i y c l o r i n i n K^h i r rndc İM; <*i !?"î ü î ^ a ' T a lu ı rnakHı ı i r . i !a.--'av:ax.ı L ,n'i ' ' ; .;n •'••'. i ıurar la ı ; ^ ;i ;> ı i ınnk-
U n h r . 

e ' İ İ O Ş e a i t ' V e < ! t \ m i r l > a ş l ı i a< l<0>s j i t< - y c r i M i SI-M'IV.V.- : :;: ' ; i; 1-") '.Mİ; I h i " im 1 . : - . : i i \ ' i ' ' ! - İMMI l ' i : •.. \v. 

inik konmu.^inr. 

104^ yı l ı ici ' ıOc ini n.a*l("0Mİop - .•';;! '-la- î r î -_-_-.-• - .1 .•.':••'•• ı ••]• .-"0-.! a'-M:;ı crliliııis.: n 

i'; N';i.]»ı v<' i m a r ı n a i r i n firıriı V I I H İ H . ! "ıı üiin ; , ;• mıks-ı-Ovlr 2<i u«ı(i üt : . odci ıek i ck l i i c<ht-
nıiş! ir. 

Hu t t 'v t iph- t ı rlc İ04S sraıosi i<;in<İ!' 15 O'K) jira k a s k a ındOs-y; a k l a r ı n ; ! y a p ı i m ı ş i ı r . 

ix) K ı r t a s i y e için 1 000 l i r a n o k s a n i v !<• A 000 lira. ' m n ı n u ş n ı r , 

İM B a ş k a g i d e r l e r ö.'lnrıp^i l îMs 4 e f>r> 00!» li ; - k: - i . : ' !•=!•'• \\::- ,,[•.;,-A: -.ı<,\\ .;-.';!•• 

in iş t i r . 

Bu .Aiaddeye g i re l i n ı a s r a f i a j d a ı ı Mıinek j ı ayvan la i ' » ^ i d - r l e r l < 1049 hfjı.-csinfl»- ^MiiOei; a ç ı l a n 
lo neü m a d d e y e a y r ı l m ı ş ve İm m a d d v y e 10 O*1»» J i ra ö d e n e k lumını ı ş l ur . 

Bu s u r e t l e 1040 y ı h i ç i n d e bassk.ı l i d e r l e r i idcov^İ i le k-'d'-ı-uii! di<">;er m a d d e l e r i n d e d e r p i - ed i l -
men ı i ş u l a n m ü t e f e r r i k l ı i ' /me t l e r \ e d ı n y a ç i a ' r k r r şd .n i -n- r . c i ı r 

Bu m a d d e \ e I04S v ıd iein<le v u k a r d a a r z o h m a n m4;-'a l ^ d ; ; ":i* ' ;'̂ U ;ii;i ,• !• la n l e ı i ş t ıı . 
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13 
tim.; im\ ••';Uî!;ş • ı -j '<!( rmr ı i a: • arı adında in' madde ( i l , l_! ve IH neü maddeie 

"ı • H !'i -ı l'îtuı- üii ';> "ii<-l;: ra.'ıe su, iıtıh,-- ü i a e r i r r ı ve t̂ l i 11 - î •.' i ieeerleri ;a p . aaunu /Ui ı hasl ınla t;ay<lı"Miin-
."'/.t-ii' skıtadi;-, •• k a k a r i ' üy i ik .d k k ; Meelivi l i ü t c e s i a d i ' y e r a l m a k l a Hİi. 

i l ik -i.-:,. a a a!r i i m a h r a d a n • lı • . a a - a m l a b e d r i iidiû'1 k a n ' başka e j d e r l e r . m a d d e s i n d e n üdeii-

i asü uidii 'lcii maddesi. -anna anabilecek iâşıîlaı'i 'ki kapsıyaeak snrHîe vazıh'uiş b;ı sureta: 
; : asıl Us i'i'M. k-u madde öak-nesrinden venilenmesi imkânı hasıl 

I • \ M ; | . ; I M ' i v I. - İ I U I M I : K a l ! | 

i d ı ' ı k i ' i ' i ' İ İNI !l!< l i ' f j i Hi İSİ İ ! ' . 

\I;ı li \ t", e iade ed i lmek sııı 

Xiiiıi;ı i'üsj/. b inek e i o m m a i i sayıs ı k m e y b u n l a a k î u birisi A a a u r k ş a m a m a d a n k a l m a ve k u i k ı ı ı a 
iria•;;•. ;ı.';ık !m- kakk- <mıp kir hâl ıra m a r a k a ide i a 1 e i m a k t a d a ' Hirisi d" »-İri vt' m i s a f i r l e r e m a h s u s 

Ve ...._•• v:\.-\i i ;•! '-i üıiii ı a s a n a l a n da ikisi -am- i;;ihdr S hd;,- >y e knu mau ıa r ak i a s a r r u l ' edi l 

mi ş t i r . <iek. e \ k / i ' ı i i i ^ : ; ki /Tn. ' !aısk • a l ınmam. d ü ş ü n ü l m e m e k i ed l r . 

a r a k b inek v<- Ucr. 'k i d a m e ; aısy ia r ı n in d i ü e r k r i i m a ı - m , i ; * • i > ; -< i ; • \ a p d m a k l a d i r . 

.">. - t 1 T<> •-,." !>.")'. ı,v' say ı i i K a n u n l a r aere£dn<'c y a p ı l a c a k zam vr \ a ı < um la i\ İn it 194:) senesi 1 »ütme
s ine de <_'.•(r;'iı s e n e n i n a y n ı o l a r a k • 

<y>euk z a m m ı için ' <HM! 
I mıhım y a r d ı n . ı imn k "(ili (y *-•••• 
')HJ!i!. y a r d ı m ı i em I >'-ü(l l i ra ö d e n e k k o n m u ş t u r . 

Ihı m i k t a r l a r a m a m \y ie t a h m i n i ' e n i y e t l e <bııu LH4S yı l ı ivin d e d<) . X . 1948 t a r i h i n e k a t l a r 
hu je ' f ipiei dı-e a ş a ğ ı d a k i m i k t a ela rda bd , -meh •' e n i m hnllli l iş t i i r ; 

«'•"•id; " a m m m d a n '"• < ıaa ( A y r ı c a lî<) lira f . 'd ıakkı ık e t m i ş t i r i. 
İ > , ı - ; U H ; y a r d ü ı i M M İ ; ; ! ! ( e î l 

'• .'İnin v a rd ı !"ıı ıtn ian 

i». ;k; ;- ;ei i in kıde:,. kiei-iüile y.a;e!t yı la n a / a a i u f a r k a r z e t m i y e h t e r t i p l e r i n d e n ; ı A i o2 uc i 
e • .ıdıie-d k,, •. ' k a ' m a n n a , -k . I k a u t a i !va!;iie Vi'rilüiesi l â z n n t e m s i l ö d e n e ğ i y ı l l ı k k a r ş ı l ı ğ ı , d4 n e ü 
1'itlİLiii. "i • •-••'• - a . ili ' i ' e - k d a ı j v a n u n e :ıi.;,i 1 nvi m a d d e s i g e r e k i n c e ( B a ş y a v e r , y a v e r ve b a ş d o k t o r ) a 
a> Xkk r";.d:,ı- i e d e ı e i . , r d n a i i v:\-:-A--yv- y-.\\<\--. ö d e m e k l e r k a r ş ı l ı ğ ı n ı i --eski] e t m e k t e d i r ve s o n k a l a n 
<•:.•!;.•'• !ı '::->••- n i^a- iüann -;-}(",•_' ş a v k ' Xa; ı-aı k e ı k 'S ' i ş i d i l en ı 1.) m u ı ı a r a l ı c e t v e l d e « ö s t e r i l e ı ı ı ı ı ik-
İ.Î : ' : . ' :•;".'!' ', ı."";? "Î ; • î< kese pia ilin iş! ir. 

'• : k m i ı r e m:nnk ka <k> a-'/..1, ü.aı n e d u m a t i le Y ü k s e k Mecl i se scuıvıkm ( İ n m h ı ı r t ı a ş k a î i l ı ğ ı 
1' "p '<'<••:• e a a : : a n : \ i-.a la;-; MU ; : a i n a d a •'•".• o l n y o r u n ı . 

:!(i'•' . a . a •••• T V î . ür-ia a ! d . •• .ea/.v o ü a ;•'. ve Ü e v k i i d m a ı d a s ı Lslelme (Jei ıei M ü d ü r l ü k -
! ea rşkika ""'.•, a'-dera^ , ,-uai k iadİ m.udd(îsitıo güre Ulaşl ır ıua î iakatı l ığı Bütçe-
ek:; ; . • •• d. a: 'Mu k . Liiaasi -.'e i ,dv- , I •< .U. Baskauau; ait Deniz taşıt ları bilûmum u-id erler i * 

file://v:/.-/i


karşılığı olmak üzere 1949 yılı Ulaştırma Bakanlığı Bütçesine toptan geçen senenin aynı olarak 
400 000 lira ödenek konulduğu görülmüştür. 

Kanunu gereğince Ulaştırma Bakanlığı Bütçesinde yer almış olan bu hususun da Yüksek Ko
misyonca Başkanlık Bütçesinin görüşülmesi sırasında müzakeresi tensip buyurulduğu takdirde ge
rekli izahlarda bulunacağımı arzeylerim 

Edirne Milletvekili 
M. N. Gündüzalp 



iî- M- Ödeneğin çeşidi 

Cumhurbaşkanlığı 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

- 1 5 -
1949 yılı için 

Başkanlık Diva- Komisyonca 
nmca istenen kabul edilen 

Lira Lira 

Birinci kışını - Aylık, ücret, 
ödenek re benzeri Uzluk haklar 

1 - Cumhurbaşkanlığı ödeneği 

31 

32 

33 
34 

35 
36 
37 

Cumhurbaşkanlığı ödenek ve 
tazminatı 

i Asıl ödenek 
2 Olağanüstü ödenek 
i> Tazminat 

Bölüm toplamı 

Ll - Avlıklar. ücretler, ödenek
ler 

Aylıklar 
1 Memuıiaı avhğı 
2 Acık aylığı 

Bölüm toplamı 

111 Başka haklar 
Temsil Ödeneğ? 
Yaverlik ve başdoktorluk öde 
neği 
Hizmetliler ücreti 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 

65 336 
91 472 
29 760 

186 568 

122 400 
1 

122 401 

3 000 

15 327 
214 500 

7 980 

65 336 
91 472 
29 760 

186 568 

126 900 
1 

126 901 

3 000 

15 327 
209 895 

7 980 

65 336 
91 472 
29 760 

186 568 

119 100 
1 

119 101 

3 000 

15 327 
202 533 

7 536 

gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

1 Çocuk zammı 
2 Doğum yardımı 
3 ölüm yardımı 

1 

Bölüm toplamı 

3 000 
3 000 
1 600 

7 600 

3 000 
3 000 
1 600 

7600 

3 000 
3 000 
1 600 

7600 



üaeaogiü çeşidi 

4644 ve -805 savıh IVUIUJJR 
gereğince oderKTek ageldi i:c 

I l ı ' ı :!<•/ h'/st tu ) <•• .'• ini: !.;;<'r i 
!,• ri 

i - I i i x n ı • • \ *.: i 11 •- k ;! i • ı i , i : ı <; ı r 

Genel giderler*, memur ve his 
metili er yiyecek gideri eri 
M e m u r \ e l)'>".iii;"i !(!(•!• \ i y r r . f 
_H'İU.<M-İCi'İ 
TaışM ; j,' i (h • r! < ^ * -; ; İ sk ' i i ne . \ a n ı ; ı 
s a t iMalnm ı 
( l i v ' c c c k l i ' i -
I l ı t ın ;» 
V o î l . i k ' - n -
[KİS('U!(\ (!«'hli i 'U.S 
Hn ' iM ' l eSü!* ' ^-j-if 'İ: '!-; 

Ayl\\v>h\{\uı: 
S u . İm liri'- :»M h v i : !'! v î r , alıl*.1!' • 
iu-reî i 
İ İ I I H 1 ! - ; I ı« ' ! \ \ ' ; ı ! ı ! ; ı ;••? i •• ı : ' • :-•! ' ;>) ' i 

Bölüm toplam). 

KISLVI.Ah1 'i'-1 >!>!..] M ' 

!>i!'iji ' '! k ı s ı m i ' .ml.aun 

!!-:iı.!<'İ k îS i l i ' "h»|ik'U!i!. 

GENEL TOPLAM 



3 - Sayıştay Başkanlığı 



Rapor 
15 . XI. 1948 

Sayışta,\ Başkanlığının 1!M!) yılı Bütçe tasarısı tarafımdan tetkik olundu; 

1. — .Sayıştaym 194!) yılı Bütçe tasarısı umumi yekûnu geçen seneki Bütçe Kanununa nazaran 
162 lira noksandır. 

2. —- Bütçenin 40 nci aylıklar boliimu.ni.' konulan ödenek miktarı geçen yıl bütçesindeki ödenek 
miktarının aynıdır. 

Filhakika: 4598 sayılı Kanun gereğince L949 yıh içinde ehliyetlerine binaen bir veya iki üst de
rece maaşı alması melhuz olan bir kısım memurlara yapılacak zam karşılığının bu tertibe ilâvesi 
teemi.il olunabilir idiyse de sözü edilen kanun gereğince bir veya iki derece maaşı almakta olan me
murlardan emeklilik yolıyle ayrılacakların yerlerine yalnız kadro maaşı verilmek suretiyle tâyin ya
pılacağından bu suretle elde edilecek tasarrufun, kanunun uygulanmasında hassasiyetle hareket 
oden Sayıştay için kifayet edebileceği anlaşılmakla maaş bölümüne konulan ödeneğin aynen kabulü 
uygun görülmüştür. 

Su kadarki; Say ist ay in görevleri son harbden evvelki duruma nazaran •> mislinden fazla artmış 
ve bugünkü teşkilât Sayı.ştaya mevdu vazifeleri ifaya kâfi gelmemekte bulunmuş olması hasebiyle 
1947 yılında yeni ve mütevazı bir Teşkilât Kanunu tasarısı Büyük Millet Meclisine sunulmuş ve mü
tehassıs komisyonda ladilen kabul edildikten sonra Yüksek Komisyonunuza tevdi edilmiş ise de he
nüz kanuniyet iktisap etmediği cihetle bu tasarıyj. göre gereken ödeneğin ilâve edilmediği yapılan 
incelemeden anlaşılın ist ir. 

'.'). •••• Bütçe bölümlerinde yapılan indirmeler aşağıda gösterilmiştir. 

A) Bütçe tasarısı gerekçesinde işaret edildiği üzere 41 nci hizmetliler ücreti bölümünden 8060 
lira: 

B) Hizmetliler ücreti bölümünde tasarruf olunan :> 060 liranın 4644 sayılı Kanun gereğince Dev
letçe verilmesi gereken V 5 nispetindeki emekli keseneği karşılığı olarak 45 nci bölümden 153 lira; 

(-') 46 nci bölümün 4 ncü ısıtma maddesinden (Kömür bedellerinden c/< 10 indirilmek suretiyle 
tasarruf edilen) 1 200 lira; 

(;) 47 nci basılı kâğıt ve defterler bölümünden bu bölüme 1948 yılı. içinde fevkalâde zaruret do-
layısiyle aktarılmış olan 2 000 lira; 

D) 49 ucu otomobil giderleri bölümünün 2 nci işletme gideri maddesinden 500 ve aynı bölümün 
•İ ncü tamir gideri maddesinden 1 000 lira; 

K) Hizmetlilere her iki senede bir palto yaptırılmakta olup bu yıl bâzı odacılara palto yaptırıl 
Duyacağından. yaptırılmıyacak palto bedelleri karşılığı olarak 51 nci giyecekler bölümünden .'J750 

lira; 

F\) 57 nci borçlar bölümünün ikinci eski yıllar borçları bölümünden 7 499 lira tenzil edilmiştir. 

Bütçe tasarısında zam sütununda »örülen rakamlara gelince: 
1. - 48 nci bölümün birinci posta v<e telgraf ücretleri maddesi için geçen yıl 4881 lira ödenek 

kabul edilmiş olup bundan 1 000 lirası aktarma edildiğinden bu miktar 7481 liraya inmiş bulun
maktadır. Gerçi aktarmadan evvelki vaziyete göre (500) lira bir noksanlık görülmekte ise de aktar
madan sonraki miktara nazaran bu tertibe konulan ödenek 500 lira bir fazlalık ar/etmektedir. 

http://boliimu.ni.'
http://teemi.il
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2. — Bütçe tasarısı gerekçesinde tafsilâtlı olarak izah edilen sebepler dolayısiyle 49 ucu Başkan
lık otomobili giderleri bölümüne 1 nci satıııalma gideri maddesine 12 500 liralık bir ödenek konul
muştur. 

3. — 54 ncü onarma bölümünde görülen 2 500 lira fazlalık bu bölümden geçen yıl içinde düşü
len miktarın bu yıl bütçesine iade suretiyle konulmuş olmasından ileri gelmiştir. 

4. — 3656 sayılı Kanunim 5 nci maddesi gereğince ödenecek yabancı dil ikramiyesi için (56 A) 
adiyle bir bölüm açılmış ve bu bölüme 1 lira öde-ıck konulmuştur. 

5. —• 57 nci borçlar bölümünün birinci geçen yıl borçları maddesinde görünen 1499 lira fazlalık 
bütçe gerekçesinde izaılı edildiği üzere geçen yıl borçları maddesinde görünen 1499 lira fazlalık 
bütçe gerekçesinde izah edildiği üzere geçen yıl yabancı dil imtihanında başarı kazanan Hayıştav 
Üyelerinden Ragıp Ögel'in 1948 yılı bütçesinde ödenek bulunmamasından dolayı kendisine öde.ıe 
memiş okluğu anlaşılan yabancı dil ikramiyesine taallûk ettiği anlaşılmıştır. 

Yüksek Encümene saygı ile arzolunur. 

Kastamonu Milletvekili 
Tahsin Coşkun 



Sayıştay Başkanlığı 

1948 1949 yılı için 
yılı lîaşkanhk Diva- Komisyonca 

ödeneği nınea istenen kabul edilen 
Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Birinci kıs-ım - Aı/itk, ilcrel. 
ödenek re benzeri özlük haklar 

Ikînri kumu - Yönetim (lider
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
Büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Tsıtma 

I - Aylıklar, ücretler, 
ödeneği 

Aylıklar 
Memurlar aylığı 
Acık aylığı 

temsil 

1 577 000 
1 

1 577 000 
1 

1 577 000 
1 

Bölüm toplamı 1 577 001 1 577 001 1 577 001 

Hizmetliler ücreti 59 580 56 520 56 520 

İL - Başka haklar 
Temsil ödeneği 
Geçici tazminat 

3 000 
95 808 

3 000 
95 808 

3 000 
95 808 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
Çocuk zammı ' 45 000 45 000 45 000 
Doğum yardımı 5 000 5 000 5 000 
Ölüm vardımı 3 000 3 000 3 000 

Bölüm toplamı 53 000 53 000 53 000 

4644 ve 4805 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek emekli ke
seneği karşılığı 81 829 81 676 81 676 

Birinci kısım topların 1 870 218 1 867 005 1 867 005 

14 000 
6 000 
5 000 

12 000 

14 000 
6 000 
5 000 

10 800 

14 000 
5 000 
5 000 

10 800 



3. 

47 
48 

49 

50 

M. 

5 

1 
2 

1 
9 

3 

1 

9 

Sayıştay Başkanlığı 

1948 
yılı 

ödeneği 
Ödeneğin çeşidi Li™ 

Öteberi ve (lüşünühniyen gi
derler 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Posta, ve telgraf ücreti 
Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 

Bölüm toplamı 

Başkanlık otomobili giderleri 
Satmalına giderleri 
işletme giderleri 
Tamir gidenleri 

Bölüm toplamı 

I I - Özlük olanlar 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

7 000 

44 000 

16 000 

8 481 

. (i 000 

14 481 

0 
2 000 
2 000 

4 000 

2 000 
5 000 

7 000 

1949 yılı 
Başkanlık Diva

nınca istenen 
Lira 

7 000 

42 800 

16 000 

7 981 

6 000 

13 981 

12 500 
3 000 
1 000 

16 500 

2 000 
5 000 

7 000 
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ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

7 000 

41 800 

16 000 

7 500 

(> 000 

13 500 

12 500 
2 (XX) 
' 500 

15 000 

2 000 
5 000 

7 000 

51 Giyecekler 9 250 7 500 7 500 
52 4598 sayılı Kanun gereğince 

yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları , 5 000 5 000 . 5 000 

ikinci kısım toplamı 99 731 108 781 105 800 



Sayıştay Başkanlığı 

Ödeneğin çeşidi 

1948 
yılı 

ödeneği 
\Avı\ 

1949 yılı için 
Başkanlık Diva- Komisyonca 

ıımca istenen kabul edilen 
Lira Ura 
* 

Üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

1 - Sürekli olanlar 
Kitap ve dergi giderleri 
Satmalına karşılığı 500 500 50u 
Kararlar dergisi, kâğıt, baskı 
ve yayın giderleri ve kararları 
sıralama ve toplama ücreti 2 250 2 250 2 250 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Borçlar 
Geçen yıl borçlan 1 1 500 
Eski yıllar borçları 7 500 1 

Bölüm toplamı 7 501 1 501 

Dördüncü kısım .toplamı 7 501 1 501 

Bölüm toplamı 2 750 2 750 2 750 

Onarma 9 000 9 000 9 000 

II - Geçici olanlar 
Kurs giderleri 3 600 3 600 3 600 
3656 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesi gereğince ödenecek 
yabancı dil ikramiyesi 0 1 1 500 

Üçüncü kısım toplamı 15 350 15 351 16 850 

KISIMLAR TOPLAMİ 

Birinci kısmı toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 1 992 800 1 992 638 1 989 657 

1 870 2.15 
m 731 
15 350 

7 501 

1 367 005 
108 781 
15 351 

i 501 

1 867 005 
105 800 

16 850 
») 



4 - Başbakanlık 
* 

t 



Rapor 
17 .XI. 1948 

Başbakanlığın 1949 yılı bütçe tasarısını inceledim. Sonucunu bervççhinti arzediyorum : 

Başbakanlığın 1949 yılı bütçesi 1948 yılı bütçesine nazaran 144 218 lira ııoksaniyle 3 385 800 
lira olarak teklif edilmektedir. 1948 yılı bütçesinin yekûnu 3 530 018 lira idi. 1949 tasarısında geçen 
seneye nazaran çeşitli bölümlerden indirilen ve bu suretle noksan teklif edilen ödenek miktarı 
295 019 liraya baliğ olmakta ise de bâzı tertiplerde 1948 yılına nazaran fazlalık müşahede edil
mekte olduğundan bu fazlalığın toplamı oları 150 801 liranın tenzili halinde eksilişin hakikatte 
144 218 liradan ibaret olduğu anlaşılır. 

Başbakanlık bütçesinde geçen yıla nazaran fazlalık ve noksanlık şu tertiplerde vukua gelmiştir. 

B. M. Ödeneğin cinsi Fazlası Noksanı 

02 
04 
05 
68 
70 
71 

72 
73 
74 
75 
76 

77 

78 
79 
80 

82 

83 
85 
0 

1 
2 
5 
2 

1 
4 

1 
2 

1 
2 
3 

4 
5 

5 
10 

Devlet Bakanlığı ödeneği 
Hizmetliler ücreti 
tabancı uzmanlar 
Geçici tazminat 
Emekli keseneği 
Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Demirbaş 
Öteberi giderleri 
Döşeme 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta ve telgraf ücreti 
Devlet Bakanları otomobili 
Başka taşıtlar 
İşletme 
Tamir 
Yolluklar 
Sürekli yolluklar 
Geçici görev yollukları 
Yabancı uzmanlar yollukları 
Giyecekler 
Tedavi masrafları 
Basımevi giderleri 
Diğer işletme yönetmelik giderleri 
Geçici görev yollukları 
Milletlerarası kongre ve toplantılar 
Maliye Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 
Konuk ağırlama giderleri 
İnönü Armağanı karşılığı 
Satın alınacak taşıtlar karşılığı 

00 000 

800 
20 000 

30 000 

5 320 
9 300 

1 175 
1 055 

1 500 
500 

1 000 
150 
750 

4 974 
1 000 

. 1 000 
1 000 

15 

1 700 
1 580 

500 
2 500 

30 000 
30 000 

200 000 

Toplamı 150 801 295 01!) 
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Bu artış re eksilişin dayandığı sebeplerle Başbakanlık bütçesinde yer alan çeşitli bölümler şöyle-

oe izah ve tahlil olunabilir : 

1. — Başbakan ödeneğinde bir değişiklik yoktur. 

2. — 62 nci bölümde gösterilen Devlet Bakanları ödeneğinden bu sene 5 320 lira indirilmiştir. 
Bu miktar bir Devlet Bakanının bir senelik ödeneğine tekabül/ etmektedir. Şimdiye kadar bütçe
lere 3 Devlet Bakanına kifayet edecek miktarda ödenek konmakta idi. 1949 bütçesinden itibaren 
bu aded ikiye indirilmekte ve bir Devlet Bakanlığı ödeneği tasarruf edilmiş bulunmaktadır. 

3. — 63 ncü aylıklar bölümüne konulan ödenekte bir değişiklik yoktur. Başbakanlık kadrosun
da 62 si merkezde, 24 ü İstanbul'da Arşiv Dairesinde olmak üzere ceman 86 memur mevcuttur. 
Bunların bir senelik istihkakı 379 200 lira, 1949 yılında terfi edecekler de dâhil olmak üzere üst 
derece farkları da 29 400 lira tutmaktadır. Bu iki rakamın toplamı 408 600 lira eder. Şu hesaba 
göre bu tertibe 6 300 lira fazla ödenek konmuştur. Bunun tenzili icabeder. 

1948 bütçe yılı başında (L) cetveline alınmış olan Başbakanlık Genel Teftiş Başmüşavirliği 
kadrosu bu sene de (L) cetvelinde bırakılmış olup onlar için bir ödenek istenmemektedir. 

Bu konu üzerinde Başbakanlıkça icra edilen tetkikatın neticelendiği ve bu teşkilâtın ilgaaı 
için hazırlanan kanun tasarısının Yüksek Meclise sunulduğu anlaşılmıştır. 

Münhal memuriyetlere hariçten memur alınmaması ve vekil tâyin edilmemesi hakkındaki Hü
kümet kararma Başbakanlıkça da riayet edilmektedir. 

4. — 64 ncü hizmetliler ücreti tertibinden 9 300 lira indirilmiştir. Bu eksiliş (D) cetveline dâ
hil bulunan hizmetlilerden Hükümetin kararına uyularak 9 adedinin tasarruf edilmiş olmasından 
ileri gelmektedir. 1948 bütçesine bağlı (D) cetvelinde 75 hizmetli mevcut idi. 1949 yılı için bu mik
tar 9 noksaniyle 66 olarak teklif edilmektedir. 

Geçici hizmetlilere gelince, 65 nci tertibe 1948 de konmuş olan 37 000 liralık ödenek yine aynen 
istenmektedir. Bu ödenekle, Başbakanlığın İstanbul'daki Arşiv, Ayırma Kurulunda çalışan ve 
aded ve ücretleri Bakanlar Kurulu Karariyle tesbit edilen hizmetlilerin ücretleri karşılanmakta
dır. 

1948 yılında kabul olunan ödenek, 24 hizmetlinin 7 ay ve 15 hizmetlinin de 5 ay istihdamına 
kifayet edebilmiştir. 1949 yılında da bundan daha az hizmetli çalıştırmak kabil olamıyacağı gibi 
noktasız yazı, ferman ve talik gibi yazılarda ihtisası .olanların elden kaçırılması uygun görülme
diğinden geçici hizmetliler kısmına dâhil olanlardan tasarruf yapılmasının mümkün olmadığı an
laşılmıştır. 

5 — Rasyonel çalışmaları sağlamak maksadiyle 1949 yılında Amerika'dan mütehassıs celbine 
tevessül edildiği ve Dışişleri Bakanlığınca da gerekli araştırma ve temaslara girişilmiş olduğu ci
hetle bu hizmeti karşılamak maksadiyle 1949 yılı bütçesinde yeniden açılan tertibe 100 000 liralık 
bir ödenek konmuştur. Gelecek yabancı uzmanın adedi ve hangi ayda gelebileceği malûm olmadı
ğından teklif edilen ödeneğin fazlalığı veya noksanlığı hakkında şimdiden bir mütalâa serdine im
kân görülememiştir. 

6 — 68 nci geçici tazminat bölümündeki eksiliş 1948 yılında fazla hesap edilen 1175 liranın in
dirilmesinden ileri gelmektedir. 

69 ncu bölüme dâhil zam ve yardımlarda bir fark yoktur. 

Emekli keseneği tertibine, memur aylıkları ile müstahdemin ücretleri yekûnunun % 5 i hesap 
edilerek konmuştur. 3 ncü fıkrada arzedilen 63 300 liranın, 59 ncu bölümünün birinci maddesin
den tenzili halinde bu miktarın yüzde beşi olan 315 liranın bu tertipten indirilmesi iktiza eder. 

7 — Hükümetin aldığı tasarruf kararına uyularak yönetim giderleri tertiplerinde mümkün olan 
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tasarruf yapılmış ve bunlarm müfredatı yukarda arzedilmiştir. 

Burada yalnız posta ve telgraf ve telefon giderleri tertibinden sağlanan 4 974 lira tasarrufun 
bir hususiyet arzettiğini kaydetmek yerinde olur. Çünkü bu tasarruf posta ve telgraf ücretlerinin 
peşin para ile ödenmesi sisteminin tasarruf bakımından müspet semere vermeye başladığını 
göstermektedir. Nitekim 1947 - 1948 yılları Başbakanlık bütçelerinde bu hizmet için 14 974 lira 
koymak lâzımgeldiği halde bu sene bu miktarı 10 000 liraya indirmekte, daire bir mahzur görmemiş
tir. Ancak bu bölümün 2 nci telefon ve başka giderler maddesine konan 12 000 liralık ödenek ihtiyaca 
kâfi gclıniyecektir. 1948 Bütçesine konan aynı miktardaki ödenek kifayet etmemiştir. Bu tertibe 
daha 5 000 liralık bir ödeneğin eklenmesi yerinde olur kanaatindeyim. 

8. — Taşıt ve başka taşıtlar giderlerinde tasarruf maksadiyle ceman 3 000 liralık bir indirme 
yapılmakta ve bu indirmenin 1 000 lirası İşletmeye ve 2 000 lirası da tamire taallûk etmektedir. 

9. — 77 nci yolluklar bölümünde görülen fazlalığın iki sebepten ileri geldiği görülmektedir. 

A) Geçici görev yolluğundaki 800 lira artış, bu tertibe dâhil geçici görev yolluğu ödeneği ile 
basımevi geçici görev yolluğu ödeneğinin birleştirilmesinden ileri gelmektedir. 1948 Bütçesinde bu 
tertibe konan ödenek 3 000 lira ve basımevi giderleri bölümünün 5 nci maddesine konan geçici görev 
yolluğu ödeneği de 2 500 lira idi. Bunlar birleştirilmiş ve mecmuu olan 5 500 liradan 1 700 lirası 
tasarruf edilerek 3 800 lirası buraya konmuştur. Zahiren 800 liralık bir artış müşahede edilmekte 
ise de hakikatta 1 700 liralık bir tasarruf mevcuttur. 

B) 3 ncü maddede görülen 20 000 lira yeni birteklif t ir. Beşinci fıkrada arzedilen yabancı uz
manların gelmeleri tahakkuk ettiği takdirde bunların ve hizmetlilerin yollukları karşılanmak üzere 
bu ödenek istenmektedir. Bu ödeneğin kabulü yukarda arzettiğim tertibe konan ödeneğin kabulüne 
bağlı olmak lâzımgelir. 

Giyecekler bölümünden indirilen 1 700 lira hizmetliler kadrosundan tasarruf edilenlerin elbise 
bedelleri karşılığı olarak düşülmüştür. 

1948 sarfiyatına nazaran tedavi giderleri bölümünden de 1 580 liralık bir tasarruf yapılması 
mümkün görülmüş ve ona göre indirme yapıldığı anlaşılmıştır. 

10. — 80 nci bölümdeki basımevi giderlerinde de 3 000 liralık bir indirme yapıldığı görülmekte 
ise de bunun 2 500 lirası 9 ncu fıkrada arzedilen birleştirmeden ileri gelmektedir. 

Basımevinde 8 i (D) cetvelinde daimî ücretli ve 58 adedi de gündelikti olmak üzere halen 64 
personel çalışmaktadır. Gündeliklerin adedi ile gündelik miktarları her sene ihtiyaca göre tesbit 
edilmektedir. Bunlara verilen asgari ve âzami gündelikler üzerinde durulmuş ve benzeri mües
seselerde çalışanların aldıkları ücret ve gündeliklere nazaran bir fazlalık görülmemiştir. 

Mamul ve iptidai maddeler, demirbaş ve diğer işletme ve yönetim giderleri tertiplerine konan 
ödeneklerde bir fazlalık yoktur. 

Başbakanlık emrindeki Devlet Matbaası 11 . XI . 1948 tarihine kadar Resmî Gazete, ilân ve 
abone bedelleriyle Düstur satışından 51 010 lira 17 kuruş irat sağlamıştır. Bu miktarın sene sonu
na kadar 60 000 liraya baliğ olması kuvvetle muhtemeldir. 

Matbaanın 1 . X I . 1947 den 1 . X . 1948 tarihine kadar olan on bir aylık çalışma devresinde 
bir kısmı Başbakanlığa, bir kısmı da diğer Bakanlıklara ve dairelere ait olmak üzere bastığı iş
lerin sahife adedi 15 625 e, baskı adedi de 12 953 523 e baliğ olmuştur. 

11. — Milletlerarası kongre ve toplantılara katılma giderleri olarak geçen yıl olduğu gibi 1949 
yılı için de 151 004 liralık ödenek istenmektedir. Bu ödenek cetvelde görüleceği üzere muhtelif 
dairelere ait ise de dairelerin istedikleri ödeneğin tamamı bundan ibaret değildir. Meselâ Dış
işleri bütçesine kongre ve konferanslar bölümünde 400 000 lira ve Millî Eğitim bütçesine de [Millet
lerarası kültür münasebetleri^ adı altında 100 000 lira ödenek konduğu görülmektedir. Bunlar ha-
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ricinde, kabulleri halinde Başbakanlık* Bütçesine aktarılmak üzere muhtelif bütçelere konmuş başka
ca ödenekler de vardır. Şayet Dışişlerine ve Millî Eğitime verilecek ödeneklerin hususiyeti göz önüne 
alınarak kendi bütçelerinde yer almalarına zaruret varsa hiç olmazsa diğer bütçelere konan ve neticede 
Başbakanlık Bütçesine aktarılacak kısımların olsun bu bütçede ve hep bir arada yer alması icabeder. 
Bidayette bunların, Bütçe Komisyonunda alâkalı Vekiller taraf nidan izahını kolaylaştırmak maksa-
diyle alâkalı bütçelere konduğunu sebep olarak ileri sürülmekte ise de sekiz daireye ait ödenek esa
sen doğrudan doğruya Başbakanlık Bütçesinde yer almış olduğuna göre Hükümet nasıl olsa bunlar 
için bir izah yapacaktır. Bu meyanda hepsinin izahı yapılmak ve bu hizmet için ayrılacak ödenekler 
de hep bir arada görülebilmek üzere bundan sonra tanzim edilecek bütçelerde- bu -nevi ödeneklerin 
bir araya getirilmesinin ve doğrudan doğruya Başbakanlık bütçesine konmasının maksada daha uy
gun olacağı mütalâasmdayım. 

12. — Konuk ağırlama giderleri tertibine 1948 Bütçesinde 50 000-lira ödenek> konmuş idi. Onun
cu ay sonuna kadar bu tertipten yapılan sarfiyat 12 055 liradan ibaret olduğuna göre bu tertip
ten r3Q< 000 liralık bir tasarrufun yapılması mikakün görülmüş ve 1949 yılı kemriç ağırlama gider
leri 20 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

13. — inönü Armağanı karşılığı da geçen seneye nazaran 200 000 lira noksaniyle 50 000 lira 
olarak teklif edilmektedir. 

4933 sayılı Kanun gereğinee her sene bütçesine konacak 250 000 lira ödeneğin millî bankaların 
birinde toplanması iktiza etmektedir. 1947 yılında buna uyularak 250 00Ö lira. îş Bankasına faizli 
olarak yatırılmıştır: 1948 Bütçesine* de 250 000 lira konmuş .ise* de bilâhara Münakale Kanunu ile 
bu ödenek indirilerek Millî Savunma Bütçesine aktarılmıştır. 1949 yılı için de bu miktar 200 000 
lira noksaniyle ve 50 000 lira olarak teklif edilmektedir. Böylece kabulü halinde bankada topla
nan paranın 300 OÖfr liraya baliğ olacağı ve tüzük mucibince verilecek armağani«m 1949 yılı için
de bu* miktarlarla karşılanması mümkün olacağı düşünülmekte ise de her sene bütçesine 250 000 
lira konmasını âmir bulunan 4933 sayılı Kanun hükmünün bu suretle ve bütçelerle tadili cihetine 
gidilmekte olduğunu tebarüz ettirmeyi faydalı gördüm. 

14. — Başbakanlık Bütçesinin sonunda (Maliye Bütçesine aktarılacak taşıt karşılığı) adiyle bir 
bölüm açılarak buraya 1 lira ödenek konmuş ise de yapılması düşünülen mahsup muamelesinin 
1948 yılı içinde icrasına tevessül edildiği anlaşılmış olduğundan bu bölümün 1949 Bütçesinde yer 
almasına lüzum kalmamıştır. 

Derin saygılarımla «rzederim. 

Niğde Milletvekili 
RifûttGür soy 



— 28 — Başbakanlık 
1948 1949 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 - Başbakan ve Devlet Bakanı 
ödeneği, aylıklar ve ücretler 

61 Başbakan ödeneği 9 272 9 272 9 272 
62 Devlet Bakanlan ödeneği 15 960 10 640 10 640 
63 Aylıklar 

1 Memurlar aylığı 414 900 414 900 405 900 
2 Açık aylığı 1 1 1 

64 
65 
66 

67 
68 
69 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanların ücretleri 

I I - Başka haklar 
Temsil ödeneği 
Geçici tazminat 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zamlar ve yardımlar 

1 Çocuk zammı 
2 Doğum yardımı 
3 ölüm yardımı 

Bölüm toplamı 

414 901 

142 380 
37 000 

— 

3 000 
19 764 

13 000 
5 000 
4 000 

22 000 

414 901 

133 080 
37 000 

100 000 

3 000 
18 589 

13 000 
5 000 
4 000 

22 000 

405 901 

122 505 
100 000 

100 000 

3 000 
18 589 

12 000 
5 000 
4 000 

21 000 

70 4644 ve 4805 sayılı Kanunlar^* / « ^ - ^ « * ^ 
gereğince ödenecek emekli ke-gj^çr* 
seneği karşılığı 28 464 27 409 26 421 

Birinci kısmı toplamı 692 741 775 891 817 328 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

71 

72 

73 
74 

75 

İkinci k%s%m - Yönetim gider
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
Merkez büro giderleri 

i Kırtasiye 
2 Döşeme ve demirbaş 
3 Aydınlatma 
4 Isıtma 
5 öteberi giderleri 

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 

1 Posta ve telgraf ücretleri 
2 Telefon ve başka haberleşme 

ücret ve giderleri 

Bölüm toplamı 

Taşıt 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 

3 500 
5 000 

300 
1 

4 000 

Bölüm toplamı 12 801 

200 
800 
100 

1 250 
300 

2 650 

2 250 

14 974 

12 000 

26 974 

2 000 
4 500 
300 
1 

3 000 

9 801 

200 
650 
100 

1 250 
300 

2 500 

1 500 

10 000 

12 000 

22 000 

2 000 
4 500 
300 
1 

3 000 

9 801 

200 
650 
100 

1 250 
300 

2 500 

1 500 

10 000 

12 000 

22 000 

4 000 

3 000 

4 000 

3 000 

4 000 

3 000 

4 000 

2 000 

4 000 

3 000 

4 000 

2 000 

Bölüm toplamı 14 000 13 000 13 000 
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M. 

Bfisbaka-nhk 

Ödeneğin çeşidi 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Başka taşıtlar 
O işletme 
O Tamir 

Bölüm toplamı 

Başka taşıtlar 
Yabancı misafir otomobilleri 
işletme ve tamir giderleri 
Basımevi kamyoneti ve moto
sikletler işletme giderleri 
Basımevi komyoneti ve moto
sikletleri tamir giderleri 

Bölüm toplamı 

6 000 
4 000 

10 000 

o 

5 000 
3 000 

8 000 0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 000 

2 000 

5 001 

I I - Özlük olanlar 
Yolluklar 

1 
2 
3 

Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlarının yolluk ve 
başka giderleri 

515 
3 000 

— 

500 
3 800 

20 000 

500 
2 000 

10 000 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak tedavi giderleri ve-
yollukları 

ikinci kısım toplamı 

3 515 

8 500 

3 580 

84 270 

24 300 

6 800 

2 000 

89 901 

12 500 

6 800 

2 000 

75 102 

Üçüncü ktstm - Daire hizmet-
leri 

I - Esaslı olanlar 
Basımevi giderleri 

1 İşçi gündelikleri 110 000 110 000 110 000 
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B. M. 

2 
• > 

4 

0 

81 

Ödeneğin çeşidi 

Mamul ve iptidai maddeler 
Demirbaşlar 
Diğer işletme ve yönetim gi
derleri 
Geçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

Örtülü ödenek 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

139 000 
20 000 

26 500 
2 500 

298 000 

2 000 000 

1949 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

139 000 
20 000 

26 000 
0 

295 000 

2 000 000 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

116 000 
20 000 

21 613 
0 

267 613 

2 000 000 

82 Milletlerarası kongrelere ve 
toplantılara katılma giderleri 

1 Basın ve Yayın Genel Müdür-

2 
• > 

4 
5 
6 
< 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

lüğü 
İstatistik Genel Müdürlüğü 
Devlet Meteoroloji İşleri Ge
nel Müdürlüğü 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Maliye Bakanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Ekonomi Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı 
Tarım Bakanlığı 
Gümrük ve Telvel Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 

Bölüm toplamı 

0 
1 

1 
6 00J 
5 000 

0 
25 000 

1 

25 000 
15 000 

0 
15 000 
60 000 

151 004 

0 
1 

1 
6 001 
5 000 

30 000 
25 000 

1 

25 000 
15 000 

0 
15 000 
30 000 

151 004 

40 000 
20 001 

10 001 
6 001 
5 000 

30 000 
25 000 

1 

25 000 
15 000 
12 000 
15 000 
28 500 

231 504 

t i - Çeşitli olanlar 
83 Konuk ağırlama giderleri 50 000 20 000 12 000 

i l i - Geçici olanlar 
84 Türlü belge saklaklarının ayır

ma ve birleştirilmesi genel gi
derleri 4 000 4 000 4 000 

85 4933 sayılı Kanun ve tüzüğü 
gereğince verilecek înönü Ar
mağanları karşılığı 250 000 50 000 50 000 

Üçüncü kısım toplamı 2 753 004 2 520 004 2 565 117 
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M. Ödeneğin çeşidi 

Başbakanlık 
1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1949 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

yılı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

Dördüncü kısım - Borçlar 

86 Geçen yıl borçları 
87 Eski yıllar borçlan 

1 1944 - 1947 yıllan borçları 
2 1928 - 1943 yıllan borçlan 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

KISIMLAR TOPLAMİ 

1 
1 

2 

3 

1 
1 

2 

3 

i 
1 

2 

3 

Birinci kısnn toplann 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplaı nı 

Toplam 

692 741 
84 270 

2 753 004 
3 

3 530 018 

775 891 
89 901 

2 520 004 

3 385 799 

817 328 
75 102 

2 565 117 
3 

0 

3827 sayılı Kanun gereğince 
satmalmacak taşıtlar karşılığı 
olarak Maliye Bütçesine akta
rılacak olan 0 

GENEL TOPLAM 
3 530 018 3 385 800 3 457 550 
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Rapor 
17 XI 1948 

Danıştay 1949 yıiı bütçesi incelendi, 

1948 yılı bütçesine göre Danıştay'ın 1949 bütçe tasarısında aylıklar için 22 297 lira bir fazlalık 
teklifi vardır. Bu fazlalık fiilî kadrodakilerin 4598 sayılı Kanuna göre 1948 ve 1949 yılları içinde 
bir üst derece maaş alacakların aylar üzerine hesaplanmış tutarıdır 

Aynı esasla mesken tazminatı faslında da 390 liralık bir artış vardır. 

Hizmetliler için 6 900 lira fazlalık Danıştay'da görevlendirilecek üç daktilo için istenilmiştir. 
incelemeler sonunda bunun gerektiği anlaşılıyor. 

Çocuk zammı ve emekliler keseneği mevcut kadronun ihtiyacını karşılamak üzere ancak yeter 
Ölçüde konulmuş zaruri rakamlardır. 

Yönetim giderlerinde 1948 yılı içinde döşeme ve demirbaştan 1 900 lira öteberi giderlerinden 700 
lira ve yolluklardan 250 lira ki topluca 2 850 lira düşülmüş ve işlerin artması hasebiyle kırtasiye 
maddesine 700 lira eklenmiştir. Ancak bu fasılların yeni bütçede her birinin 1948 bütçe kanunun
daki rakamlar içinde kalması tercih edilmiştir. Çünkü düşülüp eklenen rakamlar esasen mühim 
birer miktar olmayıp 1948 yılının on aylık sarf ra Lamlarına göre de bunlarda önemli bir fazlalık 
sayılmaz. Danıştay'ca yayınlanan kararlar dergiunm gelişmekte olan faydalı bir organ olduğunu 
burada kaydetmek lâzımgelir. 

Hükümetin aldığı tasarruf kararları 1948 bütçesinin ikinci kısmında yalnız döşeme ve demir
başla yolluklarda uygulanabilmiştir. Ancak yukarda da arz edildiği gibi işlerin artması hasebiyle 
kırtasiyeye 700 lira eklenmesi zaruri olmuştur, Üçüncü kısmın başka her çeşit giderler maddesine 
500 lira faydası arz edilen dergi için eklenmiş ve bu miktar aynı fasıldaki satınalma ve abone 
maddesinden düşülerek elde edilmiştir, 

Danıştay'ın çalışmaları daireler itibariyle şu rakamlar içinde görülmektedir. 
Birinci Daire Cetvel 
İkinci Daire Cetvel 
Üçüncü Daire Cetvel 

Dâva Daireleri 
Dördüncü Daire 
Beşinci Daire Cetvel 
Altıncı Daire 

Vukardaki cetvellerin tetkikmdan anlaşılacağı üzere 1948 yılının on ayında Danıştay'ca karara 
bağlanan dosyalar geçen yılın bir yıllık rakamlarına göre hayli ileridir. Altı ay Yüce Divan'a 
10 Danıştay Üyesi katılmamış olsaydı bu rakamların daha fazla olacağı aşikârdır. 

Bununla beraber Danıştay'da işlerin birikmemesi için evvelki yıl (L) kadrosunda Danıştay's 
mensup kimse bırakılmamış olup bugün de aynı zaruretle hareket edilmektedir. 

Vergi dâvaları, itiraz ve Temyiz Komisyonlarından geçerek Danıştay'a gelmektedir. Vergi Ka
nunlarında yapılmasına çalışılan ıslahat Danıştay'ın bu işlerini de düzenliyecektir. Ancak Maliye 
Bakanlığı Hazînenin gerçekten zaruri hallerde dâva açması İşini şimdiden tanzim edebilir. 

Danıştay'ın Büro çalışmalarında yeni bir ameliye yapılmış, daireler emrindeki tebliğ işleri Ka
nun Başsözcüsü yardımcılarından birinin emrinde kurulan bir Büroya verilmiştiı 

Böylece bu Büro süratle dosyaları tekemmül ettirmekte ve dairelere tevdi eylemektedir, Böyle
ce daireler tebliğ ve tebellüğden ziyade sadece tetkikle meşgul olmaktadırlar 
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Danıştay Bürolarını fuzuli uğraştıran bir mesele P. T. T. Ücretlerinin peşin olması kaidesidiı. 

Bunun mahzurlarını komisyona şifahen arzeyliyeceğim: 

Geçen yıl Danıştay bütçesini tetkik eden arkadaşımız raporunda bina darlığından bahseylemiş-
tir Bugün de aynı darlık bütün mahzurları ile hissedilmekle beraber yapılacak bir şey görüle
miyor. 

Daha rasyonel çalışma yolunda Danıştay Kanununda bâzı değişiklikler mülâhaza edilmekte 
ise de bunlar bu raporun hacmi dışında kalacak kadar ehemmiyetlidir. Danıştay Üyelerinin karL 
yerden yetişmesi, Kanun Sözcülüğünün dairelerin çalışmalariyle muvazi ve iki katlı bir hizmet ol
maktan çıkarılması her halde üzerinde durulacak konulardandır. Biraz önce arzolunduğu gibi 
Danıştay Kanununun başka memleketlerde İkinci Dünya Harbi sonunda yapılan değişiklikler göz 
önünde tutularak yeniden gözden geçirilmesi temenniye değer. 

Danıştaya ait raporumu, başkaca gereken izahlar konuşmalarda arzedilmek üzere, sunuyorum. 

İsparta Milletvekili 
Kemal Turan 

1948 yılı mesai cetveli (10 aylık) 

1. D. 
İşler 

Kanunlar 
Tüzükler 
Danışmalar 
Yekûn 

Üçüncü Daire: 
1947 den devir 

5 

Geçen seneden 
kalan 

2 

1948 de gelen 

34 

1948 senesinde 
gelen 

18 
16 
34 

1948 de çıkan 

32 

Yek 

18 
18 
3ü 

Kalan 

i 

1948 senesinde 1949 yılma 
çıkan 

9 
11 
20 

devir 

9 
7 

16 

îkinci Daireye ait dosya adedini gösteren cetvel 

1947 de kararla çıkan 
1948 senesinin 10 ncu ayı sonuna kadar 

1948 de kararla çıkan 
A 

> 
rr< 

S 
rrj 
«O 
TH 

T-l 

8= 
<3i 

-
t -
Tt< 
Oi 

3 
g 
.3 
s 
fi 
4} 

Ş 

o3 
S 
O 

M eö 
*C a Tl 

690 4071 3697 155 

<3 

5858 

-d 

909 

O) 
fec 

Tl 

T * 
05 

4391 
4391 
3213 
1178 
90? 

2087 
160 

1927 

. s •+•? 

S 3 S 4 
_ 

<0 
M 
V 
!* 

<C 
JX 

<*> Tİ 
r—4 

- W 

O" 
V 

••s 
S1 

•rS 

3053 160 3213 1178 
1948 de gelen 
1948 de kararla çıkan 
Elde kalan 
1947 den devir 
Umumi yekûn 
Pul noksanından tezkere ile giden 
Halen elde mevcut dosya adedi 
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1947 senesi istatistiği 1948 esnesi istatistiği (10 aylık) 

Dairesi 

Dördüncü daire 

Besinci dair*' 

Altıncı daiıv 

Dâva daireleri 
genel kurulu 

Yekûn 

fi o. Tİ Tİ 

fi 
cc 

t -
Ci 

-§ 1 

fi £ 

aa cö 
t -
Cs eö 

fi 
eö 

05 

fi 

t - .3 

«D 

.9 
fi 

nd
e 

la
na

 

' S 'SP 
fi & 
T/l ÇÖ 

oo «3 

19
4 

ka
r 

fi 
cö 
cö 

w 
2333 3709 2731 3311 3311 4554 2849 4169 Hazineye ilişkin bütün ver

gi, resim ve tekliflere ait dâ
valar. 

1461 1935 2400 996 996 2867 1522 234i Memurlar Kanunu Barem, 
harcırahı gibi, Zutişleriyle 
ilgili dâvaları, 

2781 2391 2363 2809 2809 1815 1S00 2824 Yukardakilerin maadası ile 
il özel idarelere, belediyelere 
ait dâvalar 

146 106 184 67 67 149 108 108 

7621 8140 7678 718-1 7183 9385 6279 9442 

Dördüncü Dairenin işi çok olduğundun Mua
mele ve istihlâk Vergisine ait 847 dosya kanunun 
verdiği yetki ile Başkan tarafından Beşinci Dai
reye verilmiştir. 

Kalanın beyanı 
Tekemmül etmiş olan dosya adedi 5332 
Tekemmül etmemiş olan dosya adedi 4110 

9442 

Genel Kurulun 1947 senesine ait İstatistik Cetvel 

İdari 

1946 senesinden devir 
1947 senesinde gelen 
1947 senesinde çıkan 
1948 senesine devir 

Tüzük ve 
İdari işler 

l 

181 
182 

6 

Memurin nıuha-
kematı işleri 

22 
85 

106 
1 

Yekûn 

29 
266 
288 

1 

1.948 senesi Ekim ayı sonuna kadar İstatistik Cetveli 

1947 senesinden devir 
1948 senesi Ekim ayı sonuna kadar gelen 
Ekim ayı sonuna kadar gelen 
Kasım ayına devir 

6 
100 
96 
9 

1 
106 
83 
24 

rr 
i 

206 
179 
33 
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B M Ödeneğin çeşidi 

1948 
yılı 

Ödeneği 
Lira. 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul ediltıı 
Lira Lira 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük haklar 

I - Aylık ve ücretler 

Bölüm toplamı 

94 4644 ve 4805 sayılı Kanunlar 
gereğince ödenecek emekli ke
seneği karşılığı 

Birinci kısmı toplamı 

15 000 

41 816 

945 219 

18 000 

43 227 

979 217 

89 

90 

91 
92 
93 

1 
-** 

1 
2 
o 
f") 

Aylıklar 
Memurlar aylığı 
Açık aylığı 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücreti 

11 - Başka haklar 
Temsil ödeneği 
Geçici tazminat 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zamlar ve yardımlar 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

805 028 
1 

805 029 

30 300 

3 000 
50 074 

10 000 
2 000 
3 000 

827 325 
1 

827 326 

37 200 

3 000 
50 464 

13 000 
2 000 
3 000 

815 992 
1 

815 993 

37 200 

3 000 
49 744 

13 000 
2 000 
3 000 

18 000 

42 777 

966 714 

95 

İkinci kısım - Yönetim gider
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
Merkez büro giderleri 

1 Kırtasiye 
2 Döşeme ve demirbaş 
3 Aydınlatma 

3 000 
6 000 
1 170 

3 000 
6 000 
1 170 

3 000 
5 000 
1 170 
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5, M 

4 

96 
97 

1 
2 

Danıştay Başkanlığı 

Ödeneğin çeşidi 

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 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

3 500 

13 670 

l 430 

11 069 

1 500 

Bölüm toplamı 

98 Başkanlık otomobili giderleri 
1 İşletme 
2 Tamir 

Bölüm toplamı 

II - Özlük olanlar 
99 Yolluklar 

1 Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

100 G-iyeeekler 
101 4598 sayılı Kanun gereğince 

yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 

12 569 

2 000 
! 000 

3 000 

500 
750 

1 250 

3 800 

1 435 

İkinci kısım toplamı 37 154 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edil -n 
Lira Lira 

3 500 

13 670 

1 430 

11 069 

1 500 

12 569 

2 000 
1 000 

3 000 

500 
750 

1 250 

3 800 

1 435 

37 154 

3 000 

12 170 

1 430 

10 069 

1 200 

11 269 

2 000 
1 000 

3 000 

500 
750 

1 250 

3 800 

1 435 

34 354 

Üçüncü kısım - Daire hizmet -
leri 

II - Çeşitli olanlar 
102 Yayın giderleri 

1 Satınahna ve abone karşılığı 1 000 1 000 1 000 
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194& 194U yih içm 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

Ödeneği istenen kabul edilen 

Ödeiieğİîl çe§Mi Utu Ura Lku 

Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 
('ciineü kısmı toplamı 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 1 1 1 
Eski yıllar borçlan 
1944 - 1947 yıllan borçlan 1 1 1 
1928 - 1943 yıllan borçları 1 1 1 

Bölüm toplamı 2 2 2 

2 825 

3 825 

S 825 

2 825 

3 825 

3 825 
.ı -ın'.iA,.'ıs 3= 

2 825 

3 825 

3 825 

Dördüncü kısım toplamı 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
(Içüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

945 219 
37 154 

3 825 
3 

986 201 

979 217 
37 154 

3 825 
3 

1 020 199 

966 714 
34 354 

3 825 
3 

1 004 896 





6 - Basın ve Yayın G. M. 



Rapor 
2 . XII . 1948 

Basın Yayın, Radyo, Turizm ve Anadolu Ajansı teşkilâtını içine alan Basın Yayın Genel Müdür
lüğü 1949 yılı Bütçesi gerekçesinde de zikredildiği ve tasarısındaki bölüm ve maddelerinde gösteril
diği üzere 1948 Bütçesine nazaran (957 992) lira noksanı ile teklif edilmekte ise de bu Genel Müdür
lüğün gerek Ankara ve gerekse İstanbul'daki şube, teşkilât ve istasyonları (Anadolu Ajansıda dâhil) 
en küçük teferruatını ve çalışanları ferden ayrı ayrı olarak tarafımdan görülmüş, tetkik edilmiş 
vo bende aşağıda zikredeceğim kanaati hâsıl eylemiştir. 

Programda,' İstihbarat, Basın, Yayın bu asrın en mübrem ve zaruri ihtiyaçları meyanma girmiş 
ve memleket müdafaası bakımından sivil Millî Savunma vasfını bihakkın kazanmıştır. Bu bakım
dan bu yolda ne kadar fedakârlık gösterilse, ne kadar külfetlere katlanılsa yeridir. Yalnız bunda 
dikkat edeceğimiz en mühim nokta fakir bütçemizin takat ve durumunu her zaman için göz Önüne 
alarak her hangi bir israfa meydan verememek için sarfiyatın mahalline masruf ve maksadın hu
sulüne matuf olmasına ehemmiyetle dikkat ve itina göstermek icap etmektedir. 

Meselâ 1943 yılında kabul olunan bir teşkilât kanunu ile işe. başlıyan Basın ve Yayın Umum 
Müdürlüğü ilk hamlede ve hiçbir ihtiyata lüzum görmeden 521 memur ve müstahdemle işe başla
mış ve bâzı yıllar bu yekûn 577 sayısına kadar yükseltilmiş ve 1949 Bütçe tasarısında ise ancak 480 
adedine düşürülebildiği görülmüştür. Bu rakamın memleket şümul vazife germekte olan B<: 
kanlıkların kadrolarından çok fazla miktara .baliğ olduğu müşahede edilebö'lir. Bu ihtiyatsızlık vı. 
israf manzarası yukarda da işaret edildiği üzere daha ilk işe başladığı günlerde kendisin; göster
miştir. Bu durum karşısında bu şişkin kadroyu derhal lâyık bir hadde indirmek az miktarda fakat 
kifayetli kafalarla (halen bu teşkilâtta çalışan'krın mühim bir kimsi bu evsaftadır.) kip bir kadro 
halice sokarak verimli bir hale getirmek ve âzami bir randıman almak cihetini tercih etmek zo
rundayız. Burada istitrat olarak şurasını arzetmek mecburiyetindeyiz ki, bu teşkilâtta çalışanla
rın mühim bir kısmı son aylar zarfında Teşkilât Kanununun 31 nci maddesine dayanılarak icraat 
ve hareketler gösterilmesi yüzünden kararsın, huzursuz, mütereddit bir duruma düşmüşler, böylece 
ne olacaklarını, ne yapacakları endişesiyle ve çok haklı olarak vazifelerini ifadr tam mânasiyle bir 
aksama göstermişlerdir. Bundan dolayı bu teşkilât üzerinde cari, kesin ve müsiakar bir karara varı
larak orada çalışan vatandaşlara her bakımdan fikir rahatlığı ve fcalb huzuru sağlamak mecburi-
yetimdeyiz. Yukarda işaret edildiği üzere keyfi ve indî hareketlerin doğurduğu lâubalilik havası
nın giderilmesi için ilk iş olarak adalet ve hakkaniyete dayanan bar otartitenin derhal bu teşkilâtta 
teessüsü zaruri görülmektedir. 

Kadro ve giderlerde indirme zarureti 

120 bölüm madde 1 deki satmolma ve abone karşılığı (50 000) liralık ödeneğin (20 000) liraya. 
ikinci maddedeki her çeşit yayın giderleri için konulan (200 000) liranın (100 000) liraya, propa
ganda giderleri için 5 nci maddede gösterilen (15 000) liranın (7 000) liraya, altıncı maddede
ki radyo dinleme ve bültenlestirmc giderleri için konulan (70 000) liranın (35 000) liraya, bölüm 
109 madde 2 deki telefon ve başka haberleşme giderleri için konan (70 000) liranın (50 000) 
liraya, bölüm 118 madde 9 daki propaganda giderleri için konan (90 000) liralık ödeneğin (45 000) 
liraya indirilmesi, bu yıl için muvafık görülraüşür ki. mikar (238 000) liraya baliğ olmakadır. 

Kadrolarda indirme 

Umurn Müdürlükte 90 lira maaşlı Müdür Muavininin, Büro Müdürlüğünde mevcut 70, 30, 25 lira 
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maaşlarla, 430, 230, 230, 200, 150 lira ücretlilerin ki, ceman sekiz memur ve müstahdemin kadro
dan düşürülmesi. Btüd heyetini teşkil eden ve 90, 80, 80, 80, 70, 60, 35, 35, 30; 20 lira maaş alan 
on bir kişinin keza kadrodan çıkarılması. Yine 90 lira maaşlı Hukuk Müşaviri ile 150 lira üc
retli daktilonun kadrodan düşülmesi. Yine 90 lira maaşlı Teftiş Heyeti Reisinin kadrodan çıka
rılması. tç yayında 90 lira maaşlı Müdürün kaldırılarak 70 lira maaşlı bir şube müdürünün bırakılması 
60 lira maaşlı raportör 50 lira maaşlı büro şefi 35 lira maaşlı birinci sınıf iki mümeyyiz, 25 lira maaş
lı iki memurun, 230 lira ücretli tashilıci ile 75 lira ücretli iki daktilonun kadrodan çıkarılması. Dış ya
yında 70 lira maaşlı şube müdürünün, 40 lira maaşlı büro şefi, 35 lira maaşlı birinci sınıf iki 
mümeyyiz, 30 lira maaşlı ikinci sınıf mümeyyiz, 80 lira. maaşlı üç başmütercim, 70 lira maaşlı 
5 mütercim, 60 lira maaşlı 10 mütercim, 50 lira maaşlı iki mütercim, 80 lira maaşlı bir radyo 
söz yayınlar şefi aylıklariyle, 270 lira ücretli bir, 230 lira ücretli keza bir redaktör, 230 lira üc
retli bir redaktör 200 lira ücretli yabancı dil spiker yardımcısı, 230 lira ücretli iki tashihci, yine 
230 lira ücretli iki tashilıci, 200 lira ücretli bir tashilıci, 210 lira ücretli bir daktilo, 175 lira üc
retli dört daktilo, 150 lira ücretli dört daktilo, 150 lira ücretli bir bülten çoğaltma makinisti, 
125 lira ücretli iki bülten çoğaltma makinisti, 100 lira ücretli bir bantçının kadrodan çıkarılması. 

Radyo dairesinde : 70 lira maaşlı bir şube müdürü, 40 lira maaşlı büro şefi, 35 lira maaşlı bilin
ci sınıf iki mümeyyiz, 30 lira maaşlı ikinci sınıf iki mümeyyiz, 25 lira maaşlı iki memur, 20 lira ma
aşlı iki memur, 90 lira maaşlı bir yayın müdürü ile 200 lira ücretli bir tashihci, 255 lira ücretli bir 
yabancı dil bülten steno - daktilo, 150 lira ücretli üç daktilo, 115 lira ücretli iki dağıtıcı, 115 lira 
ücretli bir telefoncu, 100 lira ücretli bir telefoncu, 90 lira ücretli bir hamal, 90 lira ücretli üç 
odacı, 75 lira ücretli beş odacı ücretlerinin kadrodan çıkarılması. 

Turizm Dairesi 

Du daire Basın ve Yayın Genel Müdürlüğünden ayrılarak müstakil bir müdürlük haline getiril
meli, Basın ve Dağıtım dairesine bağlı Film ve Fotoğraf şubeleri de buraya ilhak edilerek genişçe 
bir kadro ile takviye olunmalıdır. 

Basım ve Dağıtım Dairesi 

Bu daire Umum Müdürlükte iç. ve dış yayın giderleri olduğu halde hemen hemen yine bu iç
lerle uğraşır bir durumda bulunmaktadır. Bu itibarla burada görülen iç yayın ve basın işlerinin iç 
yayın şubesine, dış yayını ilgilendiren işlerin de, dış yayma film, fotoğraf kısımlarının da turizm 
müdürlüğüne verilerek bu daire kadrosunun tamamen kaldırılması muvafık olur. 

Zatişleri ve Muamelât Müdürlüğü 

Zatişleri aynı zamanda her deirenin masraf ve maaş muamelelerinin tahakkuku ile de uğraş
maktadır. Halbuki her daire kendi maaş ve masraflarını tahakkuk ettirmek zorundadır. Bu itibar
la bura kadrosunda da tenküıat yapmak lâzımdır. Şöyle ki: 

60 lira maaşlı iki müdür muavini, 40 lira maaşlı bir büro şefi, 35 lira maaşlı birinci sınıf iki mü
meyyiz, 30 lira maaşlı ikinci sınıf mümeyyiz, 25 lira maaşlı bir memur, 20 lira maaşlı bir memur, 
aylıkları ile, 230 lira ücretli bir tashihci, 175 lira ücretli iki daktilo, 150 lira ücretli bir imzacı üc
retlerinin kaldırılması. 

Levazım Müdürlümü 

60 lira maaşlı bir müdür muavini, 35 lira maaşb birinci sınıf mümeyyiz, 25 lira aylıklı iki me
mur aylıklariyle, 150 lira ücretli iki motosikletçi, 150 lira ücretli iki daktilo, 115 lira ücretli takip
çi, 115 lira ücretli iki dağıtıcı, 90 lira ücretli iki hamal, 100 lira ücretli beş odacı ücretlerinin kad
rodan kaldırılması. 



- 4 4 -
Evrak ve istatistik Müdürlüğü 

30 lira maaşlı bir ikinci sınıf mümeyyiz aylığı ile 255 lira ücretli arşiv fişeği, 150 lira ücretli 
daktilonun kadrodan kaldırılması. 

İstanbul M intaka Müdürlüğü 

İstanbul Basın ve Yayın bakımından önemli durumunu muhafaza etmektedir. Bilhassa îstaubuî 
Radyo İstasyonu ve Radyoevi inşaatı devam ettiği müddetçe burası ile meşgul olan bu dairenin 
takviye edilmesi lâzımdır. 

Basın Ataşelikleri 

Basın Ataşeliklerinin Basın ve Yayın Genel Müdürlüğünden alınarak dışişleri Bakanlığı kadro
suna verilmesi bunun yerine daha çok faydası ve verimi görülen Haberler büroları kurulması ve 
takviye edilmesi yerinde olur. Meselâ Nevyork Haberler Bürosundan iyi verimler alındığı görül
mektedir. Şimdilik Avrupa'da da bir Haberler bürosu kurulması yerinde bir şey olur. 

Radyo dairelerinin durumu 

Ankara 'da mevcut bir radyo istasyonuna ilâveten Etimesgut 'ta 100 kilo vatlık kısa dalga bir rad
yo istasyonu ile, İstanbul'da Üniversite'de orta dalga 150 kilovatlık bir radyo istasyonu kurulmak
ta ve Harbiye'de bir radyoevi binası inşa edilmektedir. Etimesgut'taki istasyonun yılbaşında, İstan
bul'daki istasyonun keza yılbaşında radyoevinin de ancak Şubatta ikmal ve işlemeye çalışacağı ne
ticesine varmış bulunmaktayım, jtstanbııl Radyoevi ve radyo istasyonu ve lojmanları mütaalıhitle-
ri gününde taahhütlerini yerine getirmemiş oldukları için işin mahkemeye aksetmesi de muhtemeldir. 
Yine inşa edilen İstasyon ve Radyoevi için 15,5 milyon iralık sarı salâhiyeti verilmiş ve bu yıl bütçeye 
konan (2 923 908) liralık ödenek ile bu tahsisat bitirilmiştir. Radyo Dairesinde de başlık ve şeflik iddia
ları hüküm sürmekte hemen herkes kendisini salahiyetli görmekte böylece burada da kuvvetli bir 
otoritenin teissi ile lâubalilik hareketlerine son verilmek zarureti bulunmaktadır. Bu cümleden ola
rak Radyo İdaresi iki yüze yakın memur, teknisiyen, sanatkâr, müzisiyen ve müstahdem ile çalıştı
ğı halde tam randıman alamamaktadır. Sonra radyo dairesi yüksek makamda bulunan âmirlerinin 
fuzuli müdahalelerine mâruz kalarak evvelce tesbit edilen programlar hilâfına olarak dakikada PJ 
lira elektrik ve hat parası ile, başkaca masrafları mucip olan Ankara-İstanbui gazinolamdan nak
len müzik yayımlan yaptırmak manasızlığım da göstermişlerdir. Yine bu radyo teknik i ş lem ûe 
çalışan ve on beş yıldanberi emek sarfetmiş bulunan ücretli teknisiyenler bugünkü şartlara nazaran 
kifayet eder derecede para almadıkları gibi, mecburi hizmette olan ve kanunen maaşlı olarak çalış
maları lâzım sanat enstitüsü mezunları hak ve istikballeri yönünden bunların da maaşlıya nakle
dilmeleri zarureti vardır. 

Radyo Mecmuası 

Bu mecmua bir zamanlar İçyaym Dairesi tarafından çıkarılırken #dört ay önce Basın - Dağıtım 
tarafından çıkarılmaya başlanmıştır. Her defasında on üç bin küsur nüsha basılmaktadır. Nüshası 
20 kuruşa satıldığı halde 23 kuruşa mal olmaktadır. Böylece senede (15 000) lira kadar zarar ver
diği anlaşılmıştır. Yüksek olarak ödenmekte olan yazı ücretleri indirilir ve ücretli ilân du kabul 
olunursa zarardan kurtulunur. 

Radyo ücretleri 

Beş ve on lira üzerinden alınmakta olan radyo ücretleri hasılatı iki milyon iki yiiz küsur bin 
lira tutmuş, bir milyona yakın masraf olmuştur. Çok eskiden yapılan radyo ücreti nispet farkı 
kaldırılarak 10 lira üzerinden alınmasında her bakımdan fayda vardır. Yukarda da işaret ettiğim 
üzere radyo idaresindeki ahenksizliği ve lâubalilik: kaldırmak için burada kuvvetli bir otoriteyi 
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tesis etmek aynı zamanda yalnız basın, yaym ve radyo dairesi mensuplarına inhisar etmiş olan 
konuşma saatlerini salahiyetlilere de temsil eylemek durumunu düzenlemek için yayın ve haber
ler rabıtası Basm ve Yaym Genel Müdürlüğünde kalmak şartiyle idari, teknik ve işletmesinin 
müstakil hale konulması ve başka memleketlerdeki en uygun bir statüye uydurulması faydalı olur. 
fikrindeyim. 

Taşıt vasıtaları 

Bu dairede iki kamyon, üç kaptıkaçtı, bir kamyonet, bir kamyonet-otübüs bir fennî kaptıkaçtı 
olmak üzere sekiz makine ile üç sepetli motosiklet, beş bisiklet mevcuttur. Bunlardan iki kamyon 
iki kamyonet, iki kaptıkaçtının şoförleriyle kadrodan çıkarılması, yalnız İstanbul'da bir Anka
ra'da iki (birisi fennî) kaptıkaçtının bırakılması. Üç sepetli motosikletten ikisinin şoförü ile, beş 
bisikletten üçünün binicisi ile kndrodan çıkarılması muvafık olur. 

Kiralar 

Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü Ankara'da ve istanbul'da sekiz daire ve bina kirahyarak her 
yıl (60 000) lira ödemektedirler. Ankara'daki daireler bir yerde birleştirilerek çahştırıhrsa hem 
kira bedelinden hem personel bakımından tasarruf sağlanır ve aynı zamanda kontrol ve muraka
be işleri daha verimli neticeler sağlar. 

Anadolu Ajansı 

1920 yılında Atatürk taraf'ımiaıı kumlan bu Millî yaym vasıtamız bugüne kadar vazifesini ifa 
etmişse de bâzı zamanlar alâkasız ellere düşmüş ihmale uğramıştır. Son aylara kadar bu hal devam 
etmişse, de yakın günlerde bir silkinme yapmış, intizam ve inzibatı kurmak yolunu tutmuştur. 
yıpranmış eski makineleriyle vazifesine devam eden bu müesseesyi her bakımdan takviye etmek 
lâzımdır. Bilhassa yabancı rakipler karşısında her yönden burasını teçhiz etmek lâzımdır. Vakaa 
burasının kadrosu da ge^eıı zamandaki idareciler tarafından geniş kadroya boğdurulmuş, böylece 
zayıf kaliteli elemanlar vazifelendirilmiştir. Meselâ istanbul Şubesinde, 38, Ankara Merkezinde 
63 olmak üzere 101 memur ve müstahdem halen mevcuttur. Burası hukukan iş Kanununa tâbi tu
tulmakta böylece burada çalışanlar için her hangi bir istikbal bahis konusu olmamaktadır. Bu
rada yaptığım temas ve incelemeler sonunda burada 20, 25 yıldanberi çalışan kimseler mevcuttur. 
Herhangi bir tenkihat sonunda bu emektar kimseleri tamamen mutazarrır ederiz. Bu itibarla bura
da yapılacak herhangi bir kadro tenzili için bir tazminat verilmesi esası şarttır. (100 000) liralık 
ödenek veya yardım buradaki halihazır kadroyu yarısına düşüreceği gibi yüksek kaliteli ve mik
tarı az bir kadro ile daha verimli bir hale konulmuş olur. Pek yakın bir zamanda yeni bir statüye 
ihtiyaç gösterecek olan bu millî müessesenin diğer memleketteki verimli ve modern statülerinden 
faydalanarak ve Devlet organı halinde çalışması esas olarak yeni ve verimli bir şekle sokulması 
gerektiği fikrindeyim. 

Hulâsa ve netice 

Yukardanberi arzettiğim meseleler için Hükümetin bu işlere intibak edecek bir kanun tasarısı 
hazırlamasını ve Meclise sunmasını, kanuna ihtiyaç göstermiyen diğ^r hususlar için de seri karar
lar almasını arzederim. Saygılarımla... 

Seyhan Milletvekili 
Ahmet Remzi Yüregir 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
J/ıra İjirn 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri Özlük koklar 

105 

106 
107 
108 

109 
110 

111 

1 
2 

1 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 
Memurlar aylığı 
Açık aylığı 

Bölüm toplamı 

Hizmettiler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzman ve hizmetliler* 
le tercümanların ücretleri 

11 - Başka haklar 
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 

Birinci kısım toplamı 

» t?jft «* t,. *» •, ı , 

\ 1 

920 625 
1 

920 626 

786 420 
18 900 

0 

• - , , - v 

39 312 

22 000 
<> 800 
5 000 

33 800 

60 400 

l 859 458 

873 225 
1 

873 226 

707 778 
10 500 

1 

« - - « - * > e* • M .• t 

39 312 

22 000 
6 800 
o 000 

33 800 

60 400 

1 725 017 

779 625 
1 

779 626 

707 778 
1 750 

1 

« . - » . » i * • - •• 

34 284 

22 000 
6 800 
5 000 

33 800 

55 720 

L 612 959 

tkinei kısım - Yötıetim gider 
Un 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
112 Büro giderleri 

1 Kırtasiye 000 000 2 500 



Başın ve Yayın Ö. M. 

Ödeneğin çeşidi 

1948 
yılı 

Lira 

1943 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira . Lira 

Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

'*« 

11 000 
o 000 
3 000 
6 000 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 

34 000 

1 700 

Bolüm toplamı 20 600 

8 000i 
6 000 
2 400 
4 800 

25 200 

1 300 

15 m 

6 000 
6 000 
2 200 
4 300 

21 000 

1 000 

Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 
Taşıt giderleri 
Motorlu taşıtların işletme gi
derleri 
Motorlu taşıtların tamir gi
derleri 
Motorsuz taşıtlar satmalma 
karşılığı 

5 000 

96 000 

101 000 

50 750 

15 000' 

5 000 

600 

5 000' 

70 000 

75 000 

60 500 

10 468 

4 000 

600f 

5 000 

50 000 

55 000 

55 500 

8 468 

4 000 

0 

12 468 

II - özlük olanlar 
Yoluklar 
Sürekli gürev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Yabancı memleketler yolluğu 
Yabancı uzman ve hizmetliler- ^ ^ ^ 
le tercümanların yolluk ve B E 
giderleri 

1 000 
5 000 

126 000 

800 
17 000 
60 000 

0 1 

Bölüm toplamı 132 000 77 801 

800 
15 000 
30 000 

45 801 

Giyecekler 15 000 12 000 12 000 
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1948 1949 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabnl edilen 
B. M. . Ödeneğin çeşidi TÂra Lira Lira 

119 

1 

120 

J 
2 
i l ») 
4 
5 
6 

0 

4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 

İkinci kısım toplamı 

Üçüncü kîMm - Daire hizmet
leri 

T - Esaslı olanlar 
Yayın, turizm ve propaganda 
giderleri 
Satınalma ve abone karşılığı 
Başka her çeşit yayın giderleri 
Foto - film servisi giderleri 
Temsil giderleri 
Propaganda giderleri 
Radyo dinleme ve bültenleş-
t irme gi derlen 
G-eeici görev yoihığıı 

Bölüm toplamı 

3 000 

358 050 

54 000 
240 618 
70 000 
ö 000 

19 000 

81 000 
7 000 

477 618 

2 400 

269 269 

50 000 
200 000 
59 000 
6 000 

15 000 

70 000 
0 

400 000 

2 400 

205 169 

30 000 
193 000 
54 000 
6 000 

35 000 

70 000 
0 

388 000 

121 Ajans ödeneği ve ajans dış mu
habirleri her türlü ücret ve gi
derleri 670 837 550 000 659 500 

122 ... Radyo istasyonlariyle stüdyo
ları yönetim ve işletme gider
leri 

1 Müzik yayınları 
2 Söz yayınlan 
3 Elektrik ve muharrik kuvvet 

f iderleri 
şletme ve başka her çeşit gi

derler 
5 Başka radyodifüzyon istasyon 

ve stüdyolan 
6 Radyodifüzyon istasyonlarının 

genişletme ve ıslah giderleri 
ve her türlü yedek gereç karşı
lığı 

7 Gezgin istasyonlar ve cihazlar 
yapııai) imal ve satmalına ka r-
şüık ve giderleri 

205 000 
95 000 

156 000 

85 174 

1 

125 000 

1 

205 000 
95 000 

156 000 

85 174 

1 

125 000 

1 

195 000 
85 000 

156 000 

81 174 

1 

125 000 

1 
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ödeneğin çeşidi 

Geçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

7 000 

673 176 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

o 0 

666 176 642 176 

Basın Ataşelikleri ve haberler 
bürosu giderleri 
Kira karşılığı 45 000 42 500 42 500 
Posta, telgraf ve telefon ücret
leri 
Diğer yönetim giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
Öteberi gide deri 
Propaganda giderleri 
Sürekli ve geçici görev yolluk
ları 

Bölüm toplamı 217 000 201 621 195 621 

40 000 
25 000 

0 
0 
0 
0 
0 

90 000 

17 000 

32 121 
0 

3 000 
i 000 
4 000 
4 000 
•5 000 

90 000 

17 000 

32 121 
0 

3 000 
4 000 
4 000 
4 000 
5 000 

84 000 

17 000 

I I - Oeşitiı olanlar 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlar 

* ; 

Ücretler 
Yolluk ve başka giderler 

Bölüm toplamı 

4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gön 
derileceklerin yolluklariyle 
başka her çeşit giderleri 
Milletlerarası kurumlara katıl
ma payı 

Üçüncü kısım toplamı 

1 
1 

2 

1 

4 000 

2 042 634 

0 
0 

0 

1 

4000 

1 821 798 

0 
0 

0 

1 

4 000 

1 889 298 

Dördüncü kısım - Borçlar 
Gtşea yü bordan 745 745 745 
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R M. 

127 
1 
2 

Ödeneğin çeşidi 

Eski yıllar borçları 
1944 - 1947 yıllan borçları 
1928 - 1943 yılları borçlan 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplanıl 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

100 
1 

101 

846 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

100 
1 

101 

846 

100 
1 

101 

846 

Beşinci kısım - Yardımlar 

0 Çeşitli yardımlar 25 000 0 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısmı toplamı 
îkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısmı toplamı 
Beşinci kısım toplamı 

Kısımlar toplamı 

1 859 458 
358 050 

2 042 634 
846 

25 000 

4 285 988 

1 725 017 
269 269 

1 821 798 
846 

0 

3 816 930 
--;;-;. . ~̂  * ,. '_ ; 

1 612 959 
205 169 

1 889 298 
846 

0 

0 
.. - — - .._ -

0 Milletlerarası kongrelere ve 
toplantılara katılma giderleri 
olarak Başbakanlık Bütçesine 0 40 000 0 

0 Muhtelif turizm teşekküllerine 
yardım için Maliye Bakanlığı 
Bütçesinde yeniden açılacak 
bir bölüme 0 25 000 0 

GENEL TOPLAM 4 285 988 3 881 930 3 708 272 

Serma/yc, kredi ve tesisler 
Yeniden radyo istasyonları ku 
rulması ve eldeki istasyonun 
esaslı genişletme, değiştirme 
ve düzenleme her türlü gider 
lerl 3 477 842 2 923 908 2 928 908 
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Rapor 
18 . XI . 1948 

İstatistik Umum Müdürlüğünün 1949 yılı Bütçe tasarısını inceledim. Vâsıl olduğum neticeyi ber-
veçhiâti arzediyorum : 

İstatistik Umum Müdürlüğü Bütçesi 1948 Bütçesine nazaran 953 692 lira fazlasiyle 1 716 773 
lira olarak teklif edilmektedir. 

1948 yılı Bütçesinin toplamı 763 081 lira idi. 1949 yılı için teklif olunan bütçenin çeşitli ter
tiplerinden aşağıda müfredatı arzedilen 139 958 lira indirilmekte ve buna mukabil yine çeşitli bö
lümlere 1 093 650 lira eklenmektedir. İndirilen miktarın tenzili halinde hakiki artış miktarının 
953 692 lira olduğu tezahür eder. 

Geçen sene bütçesine nazaran fazlalık ve noksanlık arzeden bölümler şunlardır 

B. M. ödeneğni çeşidi Fazlası 

128 2 Açık aylığı 
129 Hizmetliler ücreti 
130 Geçici hizmetliler ücreti 

1 Nüfus sayımı tasnifi 
2 Zirai İşi. Anketi tasnifi 
3 Sanayi sayımı tasnifi 

Yabancı uzmanlar ve hiz. üc. 
134 Emekli keseneği 
135 Merkez büro giderleri 

1 Kırtasiye 
2 Döşeme demirbaş 
3 Aydınlatma 
4 Isıtma 
5 öteberi giderleri 

136 İller büro giderleri 
2 Döşeme ve demirbaş 
3 Aydınlatma 
5 öteberi giderleri 

137 Basılı kâğıt ve defterler 
138 Posta ve telgraf giderleri 
140 2 Yabancı memleketler yolluğu 
142 Giyecekler 
143 Tedavi giderleri 
144 1 1950 nüfus sayımı haz. Tasnifi 

2 1950 tarım sayımı haz. Tasnifi 
3 Sanayi sayımı gd. 

145 Yayın işleri 
1 Satmalma ve abone k. 
2 Başka her çeşit gd. 

147 Makine ve aksamı ve makine fişi satmalma giderleri 
Milletlerarası kongrelere katılma giderleri 

999 
100 440 

220 000 
20 000 
20 000 
20 000 

5-093 

10 
10 

750 

1 944 

Noksanı 

139 140 

318 

Toplam,. 

10 
10 
500 

1 200 
9 500 
40 000 

840 
125 000 
275 000 

4 000 
28 445 
194 900 
19 999 

1 093 650 

300 
200 

139 958 
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Yukardaki tabloda görülen fazla ve noksanların sebepleriyle bölümlere ve hizmetlere taallûk 

eden izahatı aşağıda arzediyorum: 
1. — 128.nci bölümün birinci maddesine 1948 de olduğu gibi 385 350 lira ödenek konmuştur. 

İstatistik Genel Müdürlüğünde 111 i merkezde, 24 ü taşrada olmak üzere 135 memur mevcut olup 
bunlardan 8 adedi (L) eetvelindedir. Geriye kalan 127 memurun, halen almakta oldukları üst 
derece farkları ile birlikte bir senelik aylıklarının tutarı, yapılan hesaba göre 391 200 liraya baliğ 
olmaktadır. 1949 yılı içinde terfi edeceklerin farkları buna dâhil değildir. Memur aylıklarının nok
sansız olarak bütçeye konması gerekli olduğuna göre eksik konulduğu anlaşılan 5 850 liranın bu 
maddeye ilâvesi iktiza etmektedir. 

istatistik işlerinin arzettiği hususiyet ve önem sebebiyle bu idarenin memur kadrolarında her 
hangi bir tasarrufa gidilmesinin kabil olamıyacağı anlaşılmaktadır. 

Bu bölümün ikinci maddesine eklenen 999 lira vekâlet emrinde bulunan bir memurun 1/4 he
sabiyle vekâlet emri aylığını karşılamak maksadiyle konmuştur. 

2. — 129 ncu hizmetliler ücreti tertibine geçen sene 34 860 lira ve 128 nci geçici hizmetliler 
ücreti tertibine de 139 140 lira ödenek konmuş idi. Birinci kısımda 26 hizmetli, ikinci kısımda 107 
geçici hizmetli vazife görmekte idi. Hükümetin tasarruf için ittihaz ettiği karara uyularak İstatistik 
Genel Müdürlüğünce hizmetli kadrosundan 3 ve geçici hizmetliler kadrosundan da 30 kişi olmak 
üzere ceman 33 hizmetli tasarruf edilmiş ve halen bu iki yerde 100 personel çalışmakta bulunmuş
tur. Şukadar ki, bir taraftan bu suretle tasarrufa gidilirken diğer taraftan da henüz neticeleri alı
namamış olan 1940 ve 1945 nüfus sayımları işlerinin 1949 yılı içinde intaç edilmesi zarureti be
lirtilmiştir. 

Bunları mütaakıp da 1950 nüfus sayımı ve diğer anketler ve sayımlar geleceğinden muvakkat 
mahiyette çalıştırılmakta olup adedleri 77 ye inen muvakkat hizmetlilerin 1949 yılından itibaren 
(D) cetveline alınması muvacfık olacağını düşünerek bu cetveudeki hizmetli adedinin 100 e çıkarıl
dığı ve bunların ücretlerini karşılamak üzere de 129 ncu bölüme 100 440 liralık bir ilâve yapıldığı 
anlaşılmıştır. 

3. — 130 ncu geçici hizmetliler ücreti bölümünde 260 000 liralık bir fazlalık görülmekte ise de 
1948 Bütçesinde bu bölümde mevcut olup şekle uymak maksadı ile indirilmesi iktiza eden 139 140 
liranın mahsubu halinde bu bölümde vukua gelen artışın hakikatte 120 860 lira olduğu anlaşılır. Bu 
bolümün birinci maddesinde konan 220 000 lira ödenek, henüz neticeleri alınmamış olan 1940 ve 
1945 nüfus sayımlarının tasnif işlerinde 1949 yılı içinde intaç etmek için istenmektedir. 

1940 ve 1945 sayımından bugünkü durumları şöyledir : 

A) 1940 sayımından yalnız 17 vilâyetin Kodifikasyonu yapılmıştır. 

B) 1945 sayımından da şimdiye kadar 10 022 566 Kodifikasyon, 4 907 485 Kontrol ve 2 898 908 
delme ve 1 194 191 tasnif yapılmıştır. İşlenmsi gereken fiş sayısı 18 790 174 olduğuna göre yu
kardaki rakamların her birinin bu sayıya ulaşması için daha ne kadar gayret sarfı lâzım geldiği an
laşılır. 

Bunları ikmal için Genel Müdürlüğün düşündüğü tedbirler ve istenilen ödeneğin mahalli sarfı 
şöyle hesap edilmiştir : 

A) 1940 nüfus sayımına ait tasnif Sempling usulü ile ve 45 muvakkat memur çalıştırmak su
retiyle 4,5 ayda ikmal edilecek ve bunun için takriben 25 000 lira hareanaktır. 

B) 1950 nüfus sayımının tasnifi tam bir şekilde intacı için, 

1. — Mevcut makinalarda bir sene müddetle 45 memura gece mesaisi yaptırılacak, 
2. — Yeni gelecek makinalarda 8 ay müddetle 45 memur gündüz ve 45 memur da gece çalıştırı

lacak, 



3. — 30 kişilik bir ekip de Kodifikasyon. neşriyata hazırlık işlerine memur edilerek bir sene 
müddetle çalıştırılacaktır. 

Bu suretle vasati olarak 151 muvakkat memurun 12 ay çalışması ve teklif edilen 220 000 lira
nın harcanması halinde müterakim tasnif işlerinin 1949 yılı sonuna kadar ikmal olunacağı hesap 
olunmaktadır. 

130 ncu bölümün ikinci maddesinde zirai işletme anketi tansifi için istenilen 20 000 liraya ge
lince; bu tasnif, 144 ncü bölümün ikinci maddesinde teklif edilen (1950 Tarım sayımı hazırlığı 
giderlerine ait) 125 000 lira ödeneğin kabulü halinde mevzuubahis olacaktır. 

«İstatistik Umum Müdürlüğü salâhiyet ve vazifeleri hakkındaki» 1554 sayılı Kanunun üçüncü 
maddesinde «Başvekâlet, İstatistik Umum Müdürlüğünün bütçesinin müsaadesi dairesinde herhan
gi bir sahada istatistik anketleri icrasına memur edebilir.» denilmekte olduğuna göre bu anket
lerin yapılmasını Yüksek Komisyon faydalı görerek teklif edilen ödeneği kabul buyurduğu takdir
de bunun tasnifi için istenilen 20 000 lira ödeneğin de kabulü yerinde olur. Başlıbaşma bir kıy
met ifade edeceği istatistik idaresince belirtilen bu işe bir hazırlık olmak üzere şimdiden köy sa
yımına başlandığı ve cevapların peyderpey gelmekte olduğu anlaşılmaktadır. 

Bu bölümün üçüncü maddesinde sanayi sayımı tasnifi için istenen 20 000 lira ödenek de, 144-
ncü bölümün üçüncü sanayi sayımı giderleri maddesine konan 275 000 lira ile birlikte mütalâa edil
mek iktiza eder. 

1554 sayılı «İstatistik Umum Müdürlüğü salâhiyet ve vazifeleri hakkındaki kanunun ikinci 
maddesinin birinci fıkrasında «istatistik Umum Müdürlüğü hususi bir kanunla yapılması emrolu-
nan Nüfus, Ziraat, Sanayi ve Ticaret Umumî Tahrirlerini hazırlar.» denilmekte olduğuna göre her 
sayımın hususi bir kanuna istinat etmesi gerekmektedir. Gerçi sanayi sayımı için bir kanun tasa
rısı hazırlandığı ve bu tasarının Yüksek Meclise derdesti takdim bulunduğu anlaşılmakta ise de 
kanun henüz kabul edilmiş olmadığına göre bu ödeneklerin, bu bütçede mi mevzuubahis olması, 
yoksa gelecek tasarıda geçici bir madde olarak yer alması mı muvafık olacağının tâyini Yüksek 
Komisyonun takdirine arzederim. 

4. — Sayım işlerinde ve bilhassa 1949 senesinde, yapılacak olan sanayi sayımında ihtisas ve 
tecrübelerinden istifade edilmek mülâhazası ile istatistik idaresince mütehassıs celbi düşünülmek
tedir. Bu maksatla numarasız bölüme (yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücreti) 
için 20 000 lira ve bunların yolluğu için de 5 000 lira ödenek konmuştur. Bu ödeneğin kabulü ha
linde bu hususta Birleşmiş Milletler istatistik Ofisinin delâletine başvurulmak üzere münasip bir mü
tehassısın celbi cihetine gidileceği anlaşılmaktadır. 

5. — Istatitik Genel Müdürlüğü kadrosunda çalışan memurların, üst dereceye terfi farkları 
da dâhil olmak üzere bir senelik geçici tazminat istihkakları 23 880 lira olduğu halde bütçede bu 
bölüm için 23 136 lira ödenek istenmektedir. 744 lira noksandır. Bunun eklenmesi iktiza eder. 

133 ncü zam ve yardımlar bölümünde bir değişiklik yoktur. 

6. — Emekli keseneği bölümüne memurlarla hizmetlilere verilmekte, olan aylık ve ücretlerin 
% 5 i nispetinde ödenek konması gerekli bulunduğu nazarı dikkate alınmış ve bu maksadı sağlamak 
üzere geçen seneki miktar yerinde olarak 5 093 lira eklenmiştir. 

Merkez büro giderlerine yapılan zamların, 1949 yılında gece mesaisi yapılmasına zaruret hâsıl 
olmasından, iller büro giderleriyle basılı kâğıt ve defterler tertiplerindeki artışların da yapılacak 
yeni sayımlardan ileri geldiği ve bu sayımlar sebebiyle artması muhakkak olan muhaberatı karşıla
mak üzere Posta ve telgraf ücretleri tertibine de 9 500 liralık bir ilâve yapıldığı verilen izahnameden 
anlaşılmaktadır. 

140 ncı bölümün yeniden açılan sonuncu yabancı memleketler yolluğu maddesine konan 40 000 
lira ödenek dairesince şu suretle izah olunmaktadır 



— 53 — 
A) 1950 de bütün dünyada yapılacak nüfus ve ziraat sayımlarının aynı usule tâbi olarak yapıl

masını sağlamak maksadiyle milletlerarası teşkilâtın muhtelif memleketlerde açacağı sayım teknisı-
yenleri yetiştirme kurslarına iştirak edecek momnrla.rın, , 

B) ileri memleketlerin sayım idaresine gönderilecek memurlarla, çeşitli memleketlerin sayım
ları sırasında buradan gönderilecek müşahitlerin yolluklarını karşılamak üzere teklif olunmakta
dır. 

Teknisiyen kurslarının 1949 yılında Çekoslavakya ve buna benzer yerlerde açılması mükerrer 
bulunduğu ve buralara 4, 5 memur gönderilerek bunların tecrübe ve mümareselerinin arttırılma
sına çalışılacağı ifade edilmektedir 

7- — Giyecekler, tedavi giderleri bölümlerinden yapılan küçük mikyastaki indirmeler tasarruf 
mülâhazası ile yapılmıştır. 

8. — 144 neü sayım giderleri bölümüne eklenmiş olan 400 840 liralık ödenek ne maksatla teklif 
edildiği üçüncü fıkradan ve 128 nci bölümün tahlili sırasında arz ve izah edilmiş olduğundan bu
rada tekrarına mahal görülmemektedir. 

9. - 145 nci yayım işleri bölümünde 32 445 liralık bir artış müşahade olunmaktadır. Bu farkın, 
1950 sayımlarına hazırlanmak ve 1949 da yapılacak anketleri iyi yürütebilmek için birçok yeni 
eserlerin celbine, etüd ve tercüme ettirilmesine her zamandan fazla ihtiyaç hâsıl olmasından ve 1949 
da yapılacak anketlerle sayım hazırlıklarından elde edilecek kıymetli malûmatı tab ve neşretmek 
ve ayrıca çıkarılması düşünülen üç aylık mevkut bültenin neşir masrafını karşılamak ve hazır ol
duğu halde ödeneğin kifayetsizliği yüzünden neşredilemiyen çeşitli istatistiklerin yayımı sağlamak 
maksadından ve bu işlerin geçen seneki ödenekle temine imkân görül em emesinden ileri geldiği an
laşılmaktadır. 

1948 yılında yayım işleri bölümüne konmuş olan ödenekten iki cildi Maliyeye, 25 cildi Dış tica
rete, 2 cildi Nüfusa, üç cildi Millî Eğitime, bir cildi Adalete, 8 cildi muhtelif neşriyat olmak üze
re ceman 41 cilt kitap tab ve neşir edildiğini ve bunların sahife tutarının 14 622 ye baliğ oldu
ğunu bu münasebetle kaydetmek faydalı görülmüştür. 

10. — Gerek 1940 ve 1945 sayımlarının neticelerini bir an evvel, almak ve gerek bundan son 
ra yapılacak sayımlar netayicinin kezalik vaktinde alınmasını sağlamak için makine .sayısının 
artırılmasına zaruret hissedildiği ve bu maksatla 143 ncü (Makine ve aksamı ve makine fişi satın-
alma ve kiralama) bölümüne 194 900 liralık bir ödenek eklendiği anlaşılmaktadır. Bu ödeneğin 
kabulü halinde 20 si delme, 10 nu ayırma olmak üzere yeniden 30 makinenin satın alınması ica-
bettiği takdirde bir kısım makinelerin de kira ile kullanılması düşünülmektedir. 

11. — Milletlerarası kongrelere katılma, giderleri olarak 1949 yılı Bütçesine konan ve Başba
kanlık Bütçesine aktarılması teklif edilen 20 000 liranın şu hizmetleri karşılayacağı ileri sürül
mektedir : 

A) Birleşmiş Milletler Istatittik Komisyonunda âza olunduğu cihetle bu komisyonun her se
ne yapılması mûtat olan toplantısına iştirak edecek olan delegemizin iştirak masrafını; 

B) Âzası bulunduğumuz Milletlerarası İstatistik Enstitüsünün 1949 Eylülünde İsviçre'de ya
pacağı toplantıya katılması iktiza eden iki kişinin iştirak masrafını; 

C) Bunlardan başka 1949 yılı içinde toplanmaları kuvvetle muhtemel olan ziraat sayımları 
ve beynelmilel ticaret istatistikleriyle ilgili kongrelere katılmak iktiza ettiği takdirde buraya işti
rak edeceklerin masraflarını karşılamak maksadiyle bu ödeneğin istendiği anlaşılmaktadır. 

İstatistik Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçesinin tetkikından elde edilen neticelerin bu suretle 
hulâsa edilmiş olduğunu derin saygılarımla urzederim. 

Niğde Milletvekili 
Rifat Gürsoy 



İstatistik ö. M. 

ödeneğin çeşidi 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük haklar 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

- Aylık ve ücretler 
ar 
dar aylığı 

Açık aylığı' 1 1 000 1 000 

Aylıklar 
Memurlar aylığı 385 350 385 350 385 350 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
1940 - 1945 nüfus sayımları 
tasnifi 
Zirai işletme anketi tasnifi 
özel kanunu gereğince yapıla
cak sanayi sayımı tasnifi 

Bölüm toplamı 

Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlarının ücreti 
Greçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
Çocuk zammı 
Yakacak zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

Bölüm toplamı 

4644 ve 4805 sayılı Kanunlar 
gereğince ödenecek emekli ke
seneği karşılığı 

Birinci kısım toplamı 

385 351 

34 860 
139 140 

0 
0 

0 

139 140 

0 
23 136 

10 800 
500 

l 500 
1 250 

14 050 

20 940 

617 477 

386 350 

135 300 
0 

220 000 
20 000 

20 000 

260 000 

20 000 
23 136 

10 800 
500 

1 500 
1 250 

14 050 

26 033 

864 869 

386 350 

135 300 
0 

220 000 
20 000 

20 000 

260 000 

20 000 
23 880 

10 056 
500 

1 500 
1 250 

13 306 

26 033 

864 869 



ktetirtik O.-M. 

B. M. ödeneğin çeşidi 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1949 yılı iğin 
Hükümetçe komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

135 

136 

137 
138 

139 

140 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
o 
u 

1 
2 
3 

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 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret -
ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve başka haberleşme' t* T * 
ücret ve giderleri 

Bolüm toplamı 

Kira karşılığı 

I I - Özlük -utanlar 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Yabancı memleketler yolluğu 

i 290 
1 290 
1 250 
8 318 
3 056 

15 204 

500 
340 
240 

2 000 
500 

3 580 

800 

14 500 

1 700 

16 200 

1 

100 
2 500 

0 

1 300 
1 300 
2 000 
8 000 
5 000 

17 600 

500 
350 
550 

2 ©00 
1 000 

4 100 

2 000 

24 000 

1 700 

25 700 

1 

100 
2 500 

40 000 

1 300 
1 300 
2 000 
8 000 
5 000 

17 600 

500 
350 
250 

2 000 
1 000 

4 100 

2 000 

24 000 

1 700 

25 700 

1 

100 
2 500 

40 000 

Bölüm toplamı 2 600 42 600 42 600 



istatistik G. M. 

1948 1949 yılı için 
yıh Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabtd edilen 
ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlarının yolluk ve 
giderleri 
Giyecekler 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 

İkinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

1 - Esaslı olanlar 
Sayım giderleri 
1950 nüfus sayunı hazırlığı gi
derleri 
1950 tarım saymıı hazırlığı gi
derleri 
özel kanunu gereğince yapıla
cak sanayi sayımı giderleri 

Bölüm toplamı 

Yayın işleri 
Satmalma ve abone karşılığı 
Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

I I - Çeşitli olanlar 
Milletlerarası kurumlara katıl
ma payı 
Makina ve aksamı ve makina 
fişi satmalma, kiralama ve iş
letme giderleri 

0 
4 300 

2 200 

44 885 

6 860 

ü 

0 

6 860 

2 000 
85 555 

87 555 

1 200 

5 100 

5 000 
4 000 

2 000 

103 001 

7 700 

125 000 

275 000 

407 700 

6 000 
114 000 

120 000 

1 200 

200 000 

5 000 
4 000 

2 000 

103 003 

7 700 

125 000 

249 248 

381 948 

6 000 
114 000 

120 000 

1 200 

200 000 

Üçüncü kısım toplamı 100 715 728 900 703 148 



istatistik O. M. — 57 — 
1948 1948 yılı için 
yılı Hükflmetçe, Komisyonca 

ödeneği istenen teabrıl edilen 
ödeneğin çeşidi I^a l ^a Lira 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçlan 
1944 - 1947 yıllan borçlan 
1928 - 1943 yıllan borçlan 

Böitim toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

KISIMLAR TOPLAMI 

Milletlerarası kongrelere katıl
ma giderleri için Başbakanlık 
Bütçesine aktarılacak olan 1 20 000 

1 1 1 
1 1 1 

2 2 2 

3 3 3 

Birinci kısım toplamı 
îkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 

Kısımlar toplamı 

617 477 
44 885 

100 715 
3 

763 080 

864 869 
103 001 
728 900 

3 

1 696 773 

864 869 
103 001 
703 148 

3 

0 

GENEL TOPLAM 763 081 1 716 773 1 671 021 





8 - Devlet Meteoroloji İşleri 
G. M. 



Rapor 
15.XI.1948 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe tasarısı 2 291 211 lira olup 1948 yı
lına göre 218 431 lira bir eksiklik göstermektedir. Sene içinde düşülen ve eklenenler hesaba katılır
sa bu eksiklik 197 931 liraya inmektedir. 

1948 ve 1949 bütçeleri kısımları arasındaki mukayeseye gelince bu azalma : 

Lira 

Birinci kısımda 50 003 
İkinci » 139 787 
Üçüncü » 38 641 

228 431 
(Başbakanlık 77/2 ye nakil) 10 000 

V» 

Azalma yekûnu ... 218 431 

Meteoroloji Genel Müdürlüsünün 7 mıtttakaya ayrılan memleketimiz üzerinde tam tertibatla 
çalışan 75 büyük istasyonu bulunmakta idi. 1948 de açılan Maraş, Sarıyer, Reyhaniye îstasyonla-
riyle bunların sayısı 78 e yükselmiştir. Ayrıca 8f yağmur istasyonu vardır. 

Büyük istasyon sayısının 100 e ve yağmur istasyonu sayısının 350 ye çıkarılması memleket me
teoroloji işlerinin daha iyi yürüyebilmesi için varılması anı olunan ilk hedeftir. 

Meteoroloji hizmetleri, gerek Milletlerarası gerek Millî bakımdan günden güne ehemmiyet ve ge
nişlik peyda etmektedir. Bu genişleme, Askerî ve sivil uçak adedlerinin ve uçak yollarının taaddüdü ile 
mütenasip olduğu gibi; zirai istihsal ve ziraat mahsullerini koruma işleri su baskınları ve tuğyanları 
istidlal ve ihbar gibi hidrometeorolojik meseleler Genel Müdürlüğe her gün yeni yeni vazifeler yükle
mektedir. 

Gene] Müdürlük Bütçesinin bölümlerme gelince : 

.151 nci bölümün birinci maddesine mevcut 404 faal kadro tutarı olarak konan miktardan 102 li
ralık bir fazlalık vardır. Düşülmesi lâzımdır. Bu maddeden düşülen 12 900 lira «L» cetve
line alman 30 lira aylıklı 3 ve 25 lira aylıklı 2 memurun maaş tutarıdır. 

152 Hizmetliler ücreti olan bu bölümden 31 320 lira düşülmüş olup tasarruf maksadiyle kal
dırılan merkezden 8 ve illerden 24 ki ceman 32 hizmetlinin ücretleri tutarıdır. Bölüme ko
nulan paranın mevcut 249 ücretlinin kadroları üzerinden hesap edilerek konulduğu an
laşılmıştır. 

153 Bu bölümde de yine tasarruf maksadiyle 18 hizmetliden 4 nün kaldırılması neticesi 2 840 
lira indirilmiştir. 

154 «l/» cetveline alınanların emekli kesenekleri bilhesap düşülmüştür. 

JÖ5 1948 senesi işinde 40 000 Ura kâfi gelmediğinden 3 000 lira ölüm yardımından doğum 



yardımına nakil edildiği halde 1949 Bütçesinde bunun gözden uzak tutulduğu görül
müştür. 

ı - 43 000 \->r ;•'::• . . . * , » • ; ; • r ; r »" 
4 — 3 800 olarak düzeltilmesi lâzımdır. . . 

150 «L» cetveline alınan 5 memur ve «D* den çıkarılan 24 hizmetlinin kesenekleri tutarı olarak 
bilhesap 2 013 lira düşülmüştür. 

157, 158, 159 ncu bölümlerde tasarruf maksadiyle indirmeler yapılmıştır. 

160 Bu bölümdeki 120 586 liralık indirme Posta, Telgraf Umum Müdürlüğünün Genel Müdür
lük muhaberatından kanunundaki «Telgrafların üstünlükle çekilmesi ve sınıf ücret» kayıtla
rına rağmen tam ve müstacel telgraf ücreti alınmasına, Devlet Şûrasınca ittihaz olunan 
bir kararla nihayet verilmesi ile hâsıl olmuştur. Bu tasarruf 140 000 lira raddesinde ise 
de telgraf muhaberesindeki artış dolayı siyle bunun bir miktarı bütçe teklifine ilâVe edilmiş
tir. Diğer taraftan posta ve telgraf işlerindeki peşin tediye sistemi sonuçlarının müspet ol
duğu anlaşılmıştır. 

161- Sinob ve izmir'de iki bina yapılmış ise de Maraş ve Rey haniye'de yeniden bina icar edi
lecektir. 10 aylık bakiyelere göre bu bölümden 3 000 lira indirilebileceği anlaşılmakla 

. 33 000 olarak düzeltilmesi lâzımdır. 

162 Tasarruf maksadiyle 2 500 lira düşülmüştür. 

163- 2 Evvelce 166 ve 167*nci Kurma ve onarma, her türlü rasat bölümlerinden verilmekte olan 
harcırahların bu bölümlere almması 4 500 liralık artmayı intaç etmiştir. 

164 ncü Giyecekler bölümündeki indirme «D» cetvelinden bir kısım müstahdemlerin çıkarılma
sından 165 nci bölümdeki indirme de tasarruf imkânından ileri gelmiştir. 

167 Buradaki indirme kısmen buradan verilen yollukların 163 e alınmasından kısmen do ta
sarruftan hâsıl olmuştur. 

169 neu Bölüme sene içerisinde bin lira eklenmiş olduğundan bu şene bir miktar fazlasiyle tek
lif olunmuştur. 

171 Meslek okulunun Maliye Meslek Okulunda iki ve üçüncü sınıflarda bulunan 27 talebe
sine karşılık olup birinci sınıf talebe alınmadığından 10 000 lira ve kurslardan da ta
sarruf edilebileceğinden 2 000 lira konulmuştur. 
Vaşington Anlaşmasiyle, dünyanın ayrıldığı 6 rejyondan coğrafi durumumuz itibariyle 
ikisine dâhil bulunuyoruz. 1949 senesinde Paris ve Delhi'de ikişer defa toplanacak ko
misyonların birerine ikişer kişi ile iştirak için 10 000 lira konulmuş olup Başbakanlık 
Bütçesine geçirilecektir. 

Genel Müdürlüğün «R> cetvelindeki geçici görev yolluklarının çıkarıldığı görülmüştür. «R» 
cetvelinin 167 nci bölüme taallûk eden kısmında «Gezici istasyonların taşıtlarmı, işletme... onarım ve 
karoseri yapılması...» tâbirleri görülmekte olup burada bahsi geçen taşıtlar, fevkalâde hallerde 
ve muvakkaten Meteoroloji istasyonu çalıştırılması ieabeden yerlerde kullanılan 7 kamyondan iba
rettir. Bu sebeple olduğu gibi bırakılmasında zaruret vardır. 

Tapılan tetkikler, Genel Müdürlük Bütçesinin tasarruf zihniyetiyle hazırlandığını gösterdiği 
gibi işlerin de ayni zihniyetle yürütüldüğünü raüşahadeye fırsat vermiştir. Saygı ile arzederim. 

Bursa Milletvekili 
Fohri I$ük 



Devlet Meteoroloji İşleri Ö. M. 

ııı c* 

1948 
yılı 

ödeneği 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

isteneni kabul edilan 
tıha Lira 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
Ödenek ve benzeri özlük haklar 

1 - Aylık ve ücret lor 

4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
Çocuk zammı 
Yakacak zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

4644 ve 4805 sayılı Kanımla r 
gereğince ödenecek emekli ke 
seneği karşılığı 66 492 64 479 

Aylıklar 
Memurlar aylığı 
Açık aylığı 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler 

I I - Başka haklar 
G-ecici tazminat 

1 021 002 
1 

1 021 003 

312 780 
11 340 

19 000 

1 008 102 
1 

1 008 103 

281 460 
8 500 

18 100 

1 008 000 
1 

1 008 001 

281 460 
8 500 

18 100 

U 
1 

Bölüm toplamı 

40 000 
2 430 
6 800 
fi 800 

56 030 

40 000 
2 400 
6 800 
6 800 

56 000 

43 000 
2 400 
6 800 
3 Ö00 

56 000 

64 479 
Birinci kısım toplamı L 486 645 1 436 642 1 436 540 

tki nei kısım - Yönetim qıder
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
"Döşeme ve demirbaş 

4 600 
6 000 

3 600 
4 800 

3 600 
4 Ş00 



Devlet Meteoroloji isleri 0. M. - * 3 

Ödeneğin çeşidi 

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 haberleşnu1 

ücret ve giderleri 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

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 

1949 yi 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

2 400 
4 000 
3 200 

18 000 

3 200 
12 800 , 
4 000 

10 400 
4 800 

35 200 

6 400 

194 468 

22 000 

lı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

2 400 
4 000 
3 200 

18 000 

3 200 
,12 800 

4 000 
10 400 
4 800 

35 200 

6 400 

194 468 

22 000 
m 

Bölüm toplamı 337 054 

Kira karşılığı 
Taşıt giderleri 
İşletme 
Tamir 
Motorsuz taşıtlar satmalına ve 
tamir karşılığı 

36 000 

4 000 
2 000 

1 500 

216 468 

36 000 

Bölüm toplamı T 500 

I I - özlük olanlar 
YöBnfcİar 
Sürekli görev yolluğa 
Geçici görev yolluğu 

15 000 
7 £00 

Bölüm toplamı Mm 

3 200 
1 600 

200 

5 000 

1? 000 
1? 000 

— - ç — — 

216 468 

33 000 

3 200 
1 600 

200 

5 000 

12 000 
12 000 

Mm 24 000 

O&tetkîtf İS 000 9 600 $600 



Devlet Meteoroloji işleri & M, 

ödeneğin çeşidi 

1948 
yıb 

ödeneği 
Lira 

1949 yüı iyin 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 3 900 3 100 3 100 

Milletlerarası kurumlara katıl
ma payı 3 000 i 000 
4489 sayılı Kanun gereğince 
staj için yabancı memleketlere 
gönderileceklerin yoUuMariyle . 
başka her çeşit giderleri 1 1 

îkinci kısım toplamı 493 554 353 768 350 768 

Üçüncü kısmı - Daire hizmet
leri 

I Esaslı olanlar 
Meteoroloji istasyonları kur
ma ve onarma giderleri 35 000 35 000 35 000 
Her türlü rasat, telli ve telsiz 
haberleşme alet ve cihazları, 
gereçleri satmalma, kurma de "'•'* * ' 
netleme onarma ve işletme gî 
derleri, geçici istasyonların iş
letilmesi, nakil vasıtalarının iş 
letme ve onarmaları ve karose 
rilerinin yaptırılmaları gider 
leri 426 641 400 000 365 678 

I I - Çeşitli olanlar 
Yayın işleri 
Satmalma ve abone karşılığı 
Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

2 500 
7 500 

10 000 

2 500 
7 500 

10 000 

2 500 
7 500 

10 000 



Devlet Meteoroloji İşleri G. M, — 65 — 

ödeneğin çeşidi 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1949 yüı için 
Hükümetçe Komisyonca 

îstenen kabul edilen 
Lira lira 

I I I Geçici olanlar 
Meteoroloji Meslek Okulu gi 
derleri, diğer okullardaki öğ
rencilerin öğrenim ve memur-
larla hizmetlilerin kurs ve staj 
giderleri 
Meteoroloji Meslek Okulu mas-
raflariyle memleket okulların
daki diğer meteoroloji öğrenci
lerinin her türlü öğrenim gi
derleri 47 000 36 000 36 000 
Memur ve hizmetlilerin kıırs-
ve staj giderleri 5 000 3 000 3 000 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

52 000 

526 642 

39 000 

488 001 

39 000 

453 679 

Dördüncü kısım - Borçlar 
Geçen yıl borçlan 1 000 1 000 1 000 
Eski yıllar borçlan 
1944 - 1947 yılları borçları 
1928 - 1943 yılları borçları 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

KISIMLAR TOPLAMİ 
Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
H cimdi kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 

Kısımlar toplamı 

Devlet Meteoroloji İşleri Ge 
nel Müdürlüğü (Başbakanlık 
kısmına) 1 10 000 0 

GENEL TOPLAM 2 509 642 2 291 211 2 243 787 

l 000 
800 

1 800 

2 800 

l 486 645 
493 554 
526 642 

2 800 

2 509 641 

1 000 
800 

1 800 

2 800 

1 436 642 
353 768 
488 001 

2 800 

2 281 211 

1 000 
800 

1 800 

2 800 

1 436 540 
350 768 
453 679 

2 800 

0 
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9 - Diyanet İşleri Başkanlığı 



Rapor 
2 . XII . 1948 

Yüksek Komisyonca raportörlere verilen direktifler dairesinde Diyanet İşleri Başkanlığı büt
çesini inceledim : 

I. - Diyanet işleri bütçesindeki ödenekler, diğer dairelerle kıyas edilemiyecek kadar azdır. 
Bugünkü teşkilât ile bu dairenin rasyonel çalışmasını beklemek yersiz olur. Ancak Riyaset ma
kamı bu ciheti nazarı dikkate almış ve rasyonel çalışmanın icaplarına uygun bir Teşkilât Kanu
nu tasarısı hazırlamış ve Başbakanlığa sunmuştur. Bu tasarı, yakında Büyük Millet Meclisine 
takdim edilecektir. 

II. - Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatındaki ödenekler o kadar mütevazıdır ki, bir misal bu 
tevazuun derecesini göstermeye kifayet eder. Meselâ 181 - 2 fasla konan (İller ^öşeme ve demirbaşı 
giderleri) 6 000 lira seyyanen taksim edildiği takdirde, her müftülüğe 13 lira düşer; öteberi gider
leri ise, böyle bir taksime tâbi tutulduğu takdirde, 3 lira düşmektedir, 

III. - 1 nci maddede yazılı olanlar da göz önünde tutularak, bu bütçenin umumi yekûnunda 
yapılan 34 800 liralık indirme, vazife tazyik edilerek ve sırf tasarruf kastı ile yapılmıştır, 
Tasarrufun da bu derecesinin caiz olduğuna kaani değilim. 

Bu bütçede (Dinî günleri kutlama giderleri) adıyla yeni bir fasıl açılmış ve buraya 500 lira 
ödenek konulabilmîştir. Bu kararın esasını tam yerinde görür ve 500 lira ile ne yapılabileceğini 
teyakkunda güçlük çektiğimi arzetmekten kendimi menedemem. 

IV. - Fiilî kadroların karşılığı tamamen konmuştur, 

Bil dairede (E) cetveli yoktur. 

Kira bedeli, geçen sene Millî Korunma Kanunundaki tadille yapılan zam nazarı dikkate alınmadan 
konmuş olduğundan, yeterliğine kaani değilim. Buna rağmen kira bedeli verilemiyor diye 136 müf
tü kendi evinde vazife görmek mecburiyetinde kalmıştır. 

Bundan başka, çocuk zammı, doğum yardımı ve ölüm yardımı gibi senesi içindeki tahakkuka 
tâbi olan ödenekler hakkında katı bir şey ifade edilemez. Ancak, bu hesap geçmiş seneler esas tu
tularak ıtimatbahş olabilir ise de, 1948 yılı çocuk zammı ihtiyacı 2 000 lira münakale ile karşılana
bilmiş olduğu halde, bu fark teklifi kabul olunmamıştır. 

Emekli keseneği hesabında % 5 kanuni hadde nazaran 885 lira fazlalık bulunduğundan, bu 
fazlalığı çocuk zammı ödeneğine ilâve ettim. Kabulünü Yüksek Komisyondan rica ederken, kifa
yetsizliğini bir kere daha belirtmeyi vazife bilirim. 

1943 - 1947 yılları borçlarının mecmuu 2367 , 79 lira iken 1949 bütçesine 500 lira konulmuştur. 

1928 - 1942 yılları borçları 4 521, 70 lira iken 1949 yılı bütçesine 2 500 lira konulmuştur. 

Karşılıksız borç 3 187, 12 liradır. Bu borç (tekaüt ikramiyesi, ölüm, doğum yardımı) gibi ka
nuni gereklerden tevellüt etmiştir. 

Sürekli görev yolluğu ihtiyaca kifayet etmediğinden mecburi nakiller bile yapılmamaktadır. 

Diyanet tşlerince mevkut veya gayrimevkut bir mecmua hâlâ çıkarılamamış bulunmaktadır. 
Halbuki bu daireye teveccüh eden büyük, yapıcı birleştirici, uyandırıcı vazifeye, bilhassa din 



— 69 — 
esaslarına uygun olmıyan neşriyatın zararlı tesirlerini önleyici bir mecmuanın neşri de, anlayışı
ma göre, dâhil olmak lâzımgelir 

Kanunun verdiği yetki dışında, emeklilerden teşkilâta kimse alınmamıştır. 

(R) cetvellerinde bütçede ayrıca belirtilmiş bölümleri bulunan ödeneklere ait yetkiler yoktur. 
Ancak, kitap alma, yazdırma ve dinî günleri kutlama giderlerine ait yetkiler vardır. 

Raporumu derin hürmetlerimle Yüksek Komisyonun nazarı dikkatine arzederim* 

Diyarbakır Milletvekili 
Şeref Uluğ 



— 70 Diyanet İğleri Başkanlığı 

B. M çeşidi 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

İstenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük haklar 

I - Aylık ve ücretler 
175 Aylıklar 

1 Memurlar aylığı / 
2 Açık aylığı 
3 Müstehikkini ilmiye aylık ve 

olağanüstü ödeneği 

2 244 000 
2 000 

18 038 

2 244 000 
2 000 

18 038 

2 244 000 
2 000 

15 000 

Bölüm toplamı 2 264 038 2 264 038 2 261 000 

176 Hizmetliler ücreti 

II - Başka haklar 
177 Geçici tazminat 
178 4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 

gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

1 Çocuk zammı 
2 Yakacak zammı 
3 Doğum yardımı 
4 ölüm yardımı 

176 285 

12 077 

148 500 
7 200 
5 000 
8 000 

Bölüm toplamı 168 700 

158 580 

12 024 

148 500 
7 200 
5 000 
8 000 

168 700 

173 160 

12 024 

150 656 
5 200 
5 000 
8 000 

168 856 

179 4644 ve 4805 sayılı Kanunlar 
gereğince Ödenecek emekli ke
seneği karşılığı 121 014 121 014 120 858 

Birinci kısım toplamı 2 742 114 2 724 356 2 735 898 

180 

İkinci kısım - Yönetim gider 
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
Merkez büro giderleri 

1 Kırtasiye 
2 Döşeme ve demirbaş 

1 500 
2 000 

1 200 
1 600 

800 
1 000 



Diyanet İşleri Başkanlığı — 71 — 

B. M. ödeneğin çeşidi 

3 Aydınlatma 
4 Isıtma 
5 öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

181 tiler büro giderleri 
1 Kırtasiye 
2 Döşeme ve demirbaş 
3 Aydınlatma 
4 Isıtma 
5 öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

182 Basılı kâğıt ve defterler 
183 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve giderleri 
1 Posta ve telgraf ücretleri 
2 Telefon ve başka haberleşme 

ücret ve giderleri 

Bölüm toplamı 

184 Kira karşılığı 

II - özlük olanlar 
185 Yolluklar 

1 Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

186 Giyecekler 
187 4596 sayılı Kanun gereğince 

yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 

ikinci kısım toplamı 

1948 1949 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

350 350 350 
1 1 1 

1 000 800, 600 
4 851 3 951 2 751 

2 500 
12 000 

900 
20 460 
2 500 

38 360 

5 000 

2 000 
6 000 
700 

18 266 
2 000 

28 966 

4 000 

1 500 
5 000 
300 

.13 266 
2 000 

22 066 

3 500 

5 000 5 000 5 000 
1 894 İ 500 1 500 
6 894 6 500 6 500 

20 000 20 000 20 000 

3 000 2 400 2 400 
11 854 9 500 8 000 
14 854 11 900 10 400 

5 000 4 000 4 000 

7 000 5 600 . 5 600 
101 959 84 917 74 817 



Diyanet İşleri Başkanlığı 

ödeneğin çeşidi 

Üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

I - Esaslı olanlar 
Yayın işleri 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira l ira 

Satmalma ve abone karşılığı 
Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

Dinî günleri kutlama giderleri 

Üçüncü kışım toplan11 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçlan 
1944 - 1947 yıllan borçlan 
1928 - 1943 yıllan borçlan 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

10 000 
4.0 000 

50 000 

0 

50 000 

500 

500 
2 500 

3 000 

3 500 

10 000 
40 000 

50 000 

500 

50 500 

500 

500 
2 500 

3 000 

3 500 

10 000 
35 000 

45 000 

0 

45 000 

500 

500 
2 500 

3 000 

3 500 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

2 742 114 
101 959 
50 000 
3 500 

2 897 573 

2 724 356 
84 917 
50 500 
3 500 

2 863 273 

2 735 898 
74 817 
45 000 
3 500 

2 859 215 



10 - Adalet Bakanlığı 



Rapor 
4 . XII . 1948 

Adalet Bakanlığı 1949 bütçesi evvelâ bölümler üzerinden .incelendikten sonra Bütçe Komisyo
nunca aranan esaslardan cevapsız kalanları sırasiyle arzolunacaktır. 

özlük haklar: 

Bu tertibe göre ilk konu, memur aylıkları olup bunun miktarı geçen yıla göre 350 000 lira faz
ladır. Bu fazlalık, sadece birer üst derecenin bu yıla düşen farklarını karşılayacaktır. Halen kad
ronun durumu şudur: 

Kadrolardan bir üst derece aylık alanlar 

Kadro 125 100 90 80 70 60 50 40 35 

Aded 12 9 9 74 91 122 244 362 416 — 1339 

Kadrolardan iki üst derece aylık alanlar 

Kadro 100 90 80 70 60 50 40 35 

Aded 44 25 3 90 134 105 182 143 —• 726 

Kadrosunu alanlar 

Kadro 150 125 100 90 80 70 60 50 40 • 35 

Aded 2 — 7 44 12 8 16 30 42 164 — 325 

2390 

Bakanlık kadrosundaki 2390 yargıç ve savcı ve yardımcılarından yukarıdaki rakamlar dışında 
kalan 325 zat kadrosu maaşını almaktadır. 

Bütçenin bu bölümüne konan fazlalığın 1949 yılında yeniden üst derece maaş alacakların ihti
yacını karşılayacağını ve yıl içinde güçlük çekilmeyeceği mevcut tecrübelere dayanılarak tahmin 
edilmektedir. 

Kadro dışında tâyinleri yapılan, mecburi hizmeti olan aday sayısı (14) dür. İçinde bulundu
ğumuz yıl bu kabîl (103) aday kadrolara yerleştirilmiştir. 

İstihdam edilmekte olan emekli sayısı 10 olup bunlar kendi mesleklerindeki arızalar sebebiyle 
emekliye ayrıldıktan sonra Adalet Bakanlığınca çok evvel görevlendirilmişlerdir. Hepsi henüz hiz
met yaşı içinde bulunuyor. 

Adalet Bakanlığında lüzumsuz veya alıkonulacak bir hizmet bulunmayıp zaman zaman istenildiği 
gibi 112 ilçedeki sulh mahkemeleri asliye'ye çevrilecek olursa bütçeye, 1 209 600 lira daha ekle
mek lâzımgelir. (L) cetvelindeki değişiklik para bakımından olmayıp, 30 lira aylıklı 8 yargıç ada
yı cetvele alınarak 20 lira maaşlı 10 kâtiplik cetvelden çıkarılması teklif edilmektedir. 

Açık aylığı yeter miktardadır. 

Hizmetliler ücretine gelince: Hükümetçe alınan karara uyularak (D) kadrosunda (49) hizmetli 
çıkarılacak olup, bunların ücreti tutarı 50 460 liradır. Ancak bu tutardan bir kısmı bâzı hizmetlile-
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rin esasen az olan ve geçen yıl raporunda da temas edilen bir kısım hizmetli ücretlerinin artırıl
masına tahsis edilmiş olup, ancak 6 660 lirası tasarruf olunmaktadır. 

Yargıç ödeneği bin lira indirilmiş olarak 3 1)20 100 lira ile kadronun tam ihtiyacını karşıla-
ınaktadii'. 

Geçici tazminat, Ankara'daki yeni mahkemeler teşkilâtı sebebiyle 10 771 lira artmıştır. 

4178 ve 4598 sayılı Kanunlarla yapılacak zamla! ve yardımlar bahsine gelince, Çocuk ve yaka
cak zamlariyle ölüm yardımı geçen yılki rakamla riyle ihtiyacı karsılıyaeaktır. Doğum yardımına 
•1948 yılında 150 000 lira eklemek gerektiğinden yeni bütçeye bu miktar fazla ile 220 000 lira kon
muşun*. 

Emekli keseneği aylıklar ve ücretlerdeki artışla muvazi olarak 20 000 lira bir artışla 1 354 212 
lira olup yeter miktardadır. 

Yönetim giderleri: 

Yönetim masraflarında sadece merkez döşeme ve demirbaş maddesinden 20 000 lira bir indirme 
Hükümet kararma uyularak yapılmıştır. îller bü ro giderlerinden kırtasiye maddesinde 50 000 li
ralık bir indirme fiatlerin düşeceği hesabı ile ya pılmıutır. Diğer maddeler aynen konulmuş olup 
bu miktarlarla idare olunacaktır. 

Adalet Bakanlığınca evvelki yıl tesis edilen dosya sistemi gayet verimli ve faideli olup bu 
yolda tam bir randımanla çalışmak için her yıl ödeneği artırmak zaruri olmuştur. Böylece 1947 
yılında 250 000 lira ile girişilen işe 1948 Bütçesinde 400 000 lira konduğu halde yetmemiş 200 000 
lira eklenmiştir. 1949 rakamı böylece 600 000 lira di?. 

Posta ve Telgraf ücretlerine 1948 yılında 1 298 875 lira konmuş iken 800 000 lira eklendiğinden 
1949 Bütçesinde bu iki rakam yekûnu yer almı» fır. Burada yeni posta rejiminin Bakanlık merkez 
bürolarında, Yargıtay'da ve mahkemelerde hayli güçlükler gecikmeler yarattığını arzetmek yerin
de olur. Bilhassa posta yollamalarında hiç bir tasarrufu sağlamıyaeak olan bu sistemin bir çok me
murları esas vazifelerini yapamıyacak hale getirdiği bir yığın kırtasi muameleler yarattığı görülü
yor. Rasyonalleştirme hamlesi bakımından bu konu ü zerinde suratla bir karara varmak lâzım gelir. 

Geçen yıl taşrada kira ile oturulan binlarda bu yılda kalınacağından kira karşılığı 106 000 lira 
aynen konmuştur, bir an önce yapılması temenniye değer olan İstanbul Adliye binası bitirilnee ve 
bir çok îl ve İlçelerimiz yeni Hükümet konakların:, kavuştukça bv. miktar azalacaktır. Bakanlıkça 
birleştirilerek tasarruf sağlanacak kiralanmış binalar yoktur. 

Taşıt giderlerindeki 6 800 lira fazlalık önümüzdeki yıl dört cezaevine temin edilecek 4 kamyo
nun işletme masrafını karsılıyaeaktır. 

Yolluk bahsine gelince: Sürekli görev yolluğu 1948 yılında 180 000 lira iken Hükümetçe alman 
kararla 51 480 lira indirilmiş ve son yapılan bir aktarma ile 30 000 lira müfettişler ödeneğinden 
alınmış olup bu halin 1949 da güçlük yaratacağı görülerek yeni rakam 160 000 lira konulmuştur. 

Müfettişler yolluğunda 30 000 liralık bir indirme teklifi vardır. 1948 yılında daha çok Do
ğuda teftiş yapıldığından 1949 yılı faaliyetleri, yol masrafları daha az olan Batı illerinde olacak
tır. Böylece 100 000 lira ödenek yetecektir. Adalet Bakanlığı müfettişlerinden terfi edenlerin yar
gıç ödeneğinden istifade etmemesi konusuna geçen yıl raporunda temas edilmiş olup, mesele he
nüz çözülmemiş bulunuyor. 

Giyecekler için geçen yıldan 10 000 lira daha az olarak 80 000 lira konulmuştur. Bununla sa
dece mübaşirlere bir ceket, bir pantolon ve bir kasketten ibaret bir takım elbise verilebilmekte
dir. 

Tedavi giderleri ve yollukları ihtiyacı karşılar miktardadır. 
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Daire Hizmetleri: 

Daire hizmetlerinden esaslı olarak meşhut suçlar giderleri 1947 yılında 100 000 lira daha ekle
nerek 574 755 liraya çıkarılmıştır. Ve kesinhesaba göre de bunun 523 310 lirası sarfolunmuş iken 
1948 bütçesine 474 735 lira konmuştur. Onuıicu ay sonunda bu miktar yüklenmiş olup ek ödenek 
almak teşebbüsü vardır. Böylece 1949 bütçesine 600 000 lira konulması isabetlidir. 

Ceza ve Tevkif Evleri masraflarına gelince: 

Yiyecek giderleri 1948 bütçesinde 1 180 000 lira iken 200 000 lira eklenmek zaruri olmuştur 
Böylece gelecek yıl için 2 050 000 lira konulması yerindedir. Şimdiye kadar ayrı bir bölümde olan 
Çocuk ıslahevi masraflarının Ceza ve Tevkif Evleri bölümüno alınması ve evin masraflarının muh
telif maddelere dağıtılmasını zaruri kıldığından bu bölümün diğer maddelerindeki fazlalık sade-
co bundan ileri geliyor. ' 

Bütçeye konan yiyecek giderleri 25 000 mahkûm ve mevkuftan ekmeğini temin edemiyen 
22 900 adamın 24,5 kuruş üzerinden günde 750 gram ekmek ihtiyacını ve pek fakir 7 260 kişiye 
verilecek sıcak yemek ihtiyacını karşılıyaeaktır. Ancak muhtaç olanların beslenmesinde sıkı bir 
tasarruf sistemi görülüyor. Ceza ve Tevkif Evlerinde alınacak sağlık tedbirleri karşılığı ayrı bir 
maddeye konulmuş olup bununla ceza evlerinin sağlık durumlarına gösterilen dikkat yerindedir. 

Yayın giderleri: 

Bu bölümde gerek alman ve gerek yayınlanan eserler tamamen meslekî olup her biri mahkeme
lerin ve yargıçların faidelerine sunulmuştur. Adalet dergisi ve Yargıtay kararlar dergisi bu 
cümledendir. Ancak bu bölümde 25 000 liralık bir indirme vardır. 

Ankara Hukuk Fakültesi Talebe yurdu giderlerinden de bu yıl yeni talebe alınmadığından 
23 900 lira indirilmiştir. 

isviçre'de (7) ve Amerika'da da (1) yargıç 4489 sayılı Kanuna göre staj için bulunmaktadır ki; 
bunların yollukları ve başka giderleri 1948 de olduğu gibi 1949 da da 14 960 liradır. 

Geçen yıllar borçları tahakkuk etmiş rakamlara göre konulmuş olup geçen yıl borcu yakın bir 
tahmine dayanmaktadır. 

Sermaye, 'Kredi ve Tesisler : 

Bu kısımla ceza ve tevkif evleri yapma ve esaslı onarma işiyle buraların döner sermaye ihti
yacı karşılanmaktadır. 1948 yılında yapma ve onarma işi için bütçeye 1 550 000 lira konulmuş iken, 
tasarruf tedbiri olarak 1 000 000 lira düşülmüştür. 1949 bütçesine 1 000 000 lira konulmuş olup 
bunun 300 000 lirası esaslı tamirlere 500 000 lirası Kayseri Ceze evinin tamamlanmasına, kalanı 
ile de mevcut plân gereğince bâzı ilçelerin ceza evi ihtiyacının karşılanmasına çalışılacaktır. 2548 
sayılı Kanunla her yıl temin olunan 300 000 liranın 100 000 lirası evvelce yapılan istikrazm karşı
lığı olarak Emlâk ve Kredi Bankasına ödenmekte olup, 200 000 lirası da ceza ve tevkif evleri ya
pılmasına eklenmektedir. Döner sermaye ile iş esası üzerine kurulmuş olan ceza evleriyle çocuk ıslah 
evi ve iş yurtlarının tesis tarihlerinden 1935 ten bugüne kadar artan kazançlarının yekûnu 3 160 014 
liradır. Bunların döner sermayeleri ise 437 784 lirayı bulmuş olup 1949 yılı bütçesine konan 1 100 
lira sembolik mahiyettedir. Bu müesseselerin vatandaşın sağlığına, bilgisine ve kültürüne kattığı 
gerçek değerler yanında kâr rakamları ufak kalırsa da asla azımsanacak miktar değildir. Böylece bu 
müesseselere verilen önemi takdirle karşılamak gerektir. 

Bütçedeki Artış ve Eksilişler : 

Adalet Bakanlığı 1949 Bütçesinde 1948 yılma göre hangi bölümlerde artış ve hangilerinde eksiliş 
bulunduğunu şu cetvel topluca göstermekte olup, yekûnlar sonundan anlaşılacağı üzere 841 561 lira 
indirmeye karşılık bilzarure 1 191 484 lira bir artma vardır. 
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1949 Adalet Bütçesindeki Artışlar ve Eksilişler. 

B. 

193 
197 
198 
199 
202 
203 
206 
210 
213 

217 

B. 

194 
195 
200 
201 
207 
207 
208 

0 
214 
214 
215 

0 
218 
218 

3 

M. 

1 

3 

1 
1 
1 
1 
2 
3 
4 
5 

M. 

2 
1 
1 
3 

2 
3 

1 
2 

Memur aylığı 
Geçici tazminat 
Doğum yardımı 
Emekli keseneği 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta ve telgraf ücretleri 
Başka taşıtlar (Ceza evleri için) 
Meşhut suçlar giderleri 
Yiyecek giderleri (Ceza evleri) 
Doktor ve tedavi ücreti ve ilâç bedeli 
Yönetim giderleri 
Sevk ödenekleri 
Sağlık tedbirleri 
Geçen yıl borçları 
Taşıt bedelleri 

Hizmetliler ücreti 
Yargıç ödeneği 
Döşeme ve demirbaş 
Kırtasiye (îller) 
Sürekli görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Giyecekler 
Çocuk ıslah evleri genel giderleri 
Yayın giderleri 
Adlî kanun ve tüzük hazırlama giderleri 
Ankara hukuk fakültesi talebe yurdu 
Pasif korunma 
1944 - 1947 borçları 
1928 - 1943 > 
Ceza ve' Tevkif Evleri yapma ve esaslı onarma giderleri 

Artışlar 

350 000 
10 771 

150 000 
20 000 

200 000 
800 000 

6 280 
125 265 
250 000 

2 500 
30 000 
38 500 

2 500 
15 943 
31 2S6 

Yekûn 2 033 045 

Eksilişler 

6 660 
1 000 

20 000 
50 000 
20 000 
30 000 
10 000 
90 000 
15 000 
10 000 
23 900 

1 
10 000 
5 000 

550 000 

Yekûn 841 561 

Artışlar toplamı 2 033 045 
Eksilişler toplamı 841 561 

1 191 484 

Yargıtay 

Yargıtay hukuk genel kurulu, Ticaret, îcra ve İflâs ve 5 hukuk dairelerine 1946 yılında devredi
lenlerle beraber 1947 senesindeki iş miktarı 61 921 dir. Bundan 55189 u, senesi içinde karara bağla
narak çıkmış 6 732 iş 1948 senesine devredilmiştir. , 
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Ceza genel kurulu ile birlikte 5 ceza dairesine 1946 yılından devredilenlerle beraber 1947 sene

sindeki iş yekûnu 56 589 olup, bunun 53 360 ı senesi içinde çıkmış ve 3229 u 1948 senesine devro-
lunmuştur. 

1948 senesi hesaplarının ancak sene sonunda belli olacağı cihetle şimdiden senelik bir rakam tes-
bitine imkân bulunmamıştır. 

Yargıtaym her yıl artan iş sayısına göre faaliyetini daha verimlendirmek icap eder. Bunun tek 
çaresi ilk mahkemelerle yargıtay arasında üst mahkemelerin kurulmasıdır. 

Adalet Bakanlığında bu husus için gerekli tasarılar hazırlanmış bulunuyor. 

Yargıç ödeneklerinin tesiri : 

Yargıç ödeneklerinin, işlerin süratle ve kararların isabetle verilişi üzerindeki tesiri araştırılmış, 
henüz bunun raakmla tesbit edilmesini mümkün kılacak bir devrenin geçmemiş olduğu anlaşılmıştır : 

Merkez teşkilâtında ve teftiş kadrosunda terfi edenler : 

Merkez teşkilâtında çalışan, ve yargıçlık sıfatını muhafaza edenlerle yargıçlıktan teftiş kadro
suna almanlar yeni mevkilerinde terfi ettiklerinde 5017 sayılı kanunun 4 ncü maddesine göre yargıç 
ödeneğinden mahrum kalmaktadırlar. Gerek teftiş kadrosunda ve gerek merkez teşkilâtında geçen 
hizmetler yargıçlıkta geçmiş sayıldığına ve bununla mütehassıs elemanların bu işlerde çalışıp ilerle
mesi lüzumlu görüldüğüne nazaran yargıç ödeneği konusunda da aynı esasa riayet lâzımgelir. 

Teftiş kadrosunda ve merkez teşkilâtında terfi zamanı gelenlerin ödenek almak zaruretiyle 
yargıçlığı tercih eylemeleri tabiî olduğundan gerçekten mühim olan merkez işleriyle teftişi hizme
tinin tecrübeli ihtisas sahibi zatlar tarafından yapılması için bu hususta bir teşebbüs yerinde olur. 

Buraya kadar arzettiklerimin dışında kalan işleri şifahen arzeylemek üzere bu raporumu Yük
sek Komisyona sunuyorum. 

İsparta Milletvekili 
Kemal Turan 
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1948 
ödeneği 

yılı 
Lira 

1949 
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Lira 
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için 

kabul edilen 
Komisyonca 

Lira 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzen özlük haklar 

I - Bakan ödeneği, aylıklar ve 
ücretler 

Bakan ödeneği 
Aylıklar 
Memurlar aylığı 
Açık aylığı 

5 320 5 320 5 320 

24 016 057 24 366 057 24 366 057 
10 000 10 000 10 000 

Bölüm toplamı 24 026 057 24 376 057 24 376 057 

Hizmetliler ücreti 2 682 720 2 676 060 2 668 080 

I I - Başka haklar 

Yargıç ödeneği 
Temsil ödeneği 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve * 
yardımlar 
Çocuk zammı 
Yakacak zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

Bölüm toplamı 

3 621 100 
1 500 

228 761 

1 360 000 
27 900 
70 000 
50 000 

1 507 900 

3 620 100 
1 500 

239 532 

1 360 000 
27 900 

220 000 
50 000 

1 657 900 

3 620 100 
1 500 

239 532 

1 360 000 
27 900 

220 000 
50 000 

1 657. 900 

4644 ve 4805 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek emekli ke
seneği karşılığı 1 334 212 1 354 212 1 353 813 

Birinci kısım toplamı 33 407 570 33 930 681 33 922 302 

t 
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B. 

200 

201 

M. 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

ödeneğin çeşidi 

îkinci kısvm - Yönetim 
leri 

* 

/ gider-

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 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

23 500 
45 000 
4 500 

21 000 
7 900 

101 900 

280 000 
337 000 
30 000 

180 000 ' 
35 000 

862 000 

1949 y: 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

23 500 
25 000 
.4 500 
21 000 
7 900 

81 900 

230 000 
337 000 
30 000 

180 000 
35 000 

812 000 

ılı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

23 500 
25 000 
4 500 

21 000 
7 900 

81 900 

230 000 
337 000 
30 000 

180 000 
35 000 

812 000 

202 

203 

Basılı kâğıt ve defterler 400 000 600 000 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 

1 Posta ve telgraf ücretleri 1 298 875 2 098 875 
2 Telefon ve başka haberleşme 

ücret ve giderleri 20 000 20 000 

3 Yargıtay Başkanlığı ve Baş
savcılık otomobilleri işletme 
giderleri 

600 000 

2 098 875 

19 850 

Bölüm toplamı 1 318 875 2 118 875 2 118 725 

204 
205 

1 

2 

Kira karşılığı 
Taşıt giderleri 
Bakanlık otomobili işletme gi
derleri 
Bakanlık otomobili tamir gi
derleri 

106 000 

3 000 

1 000 

106 000 

3 000 

1 000 

106 000 

2 000 

1 000 

4 000 4 000 4 000 



Adalet Bakanlığı 
1948 
yılı 

ödeneği 
ödeneğin çeşidi Lira 

Yargıtay Başkanlığı ve Baş
savcılık otomobilleri tamir gi
derleri 

Bölüm toplamı 

Başka taşıtlar 
tşletme 
Tamir 

Bölüm toplamı 

2 000 

10 000 
• 

13- 720 
6 000 

19 720 
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1949 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
irtifı kabul edilen 

lira Lira 

2 000 

10 000 

20 000 
6 000 

26 000 

2 000 

9 000 

20 000 
6 000 

26 000 

II - Özlük olanlar 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Yabancı memleketler yolluğu 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 

180 000 
68 000 

130 000 
13 000 

391 000 

90 000 

160 000 
68 000 

100 000 
13 000 

341 000 

80 000 

160 000 
68 000 

100 000 
5 000 

333 000 

80 000 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 54 000 54 000 54 000 

Üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

I - Esaslı olanlar 

İkinci kısım toplamı 3 353 495 4 229 775 4 220 625 

Güdüm giderleri 
Meşhut suçlar giderleri 
Hukuk mahkemeleri usulü ge
reğince adliye müzahereti gi
derleri 
Yabancılar istinabe giderleri 

474 735 

3 000 
100 

600 000 

3 000 
100 

600 000 

3 000 
100 



Adalet 

Ödeneğin çeşidi 

Medeni Kanunla Nüfus Kanu
nu gereğince savcılar tarafın
dan açılacak dâvalar giderleri 
Medeni Kanunla ve başka ka 
ııunlar gereğince yargıcın ken
diliğinden gütmeye ve yapma
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 giderle
ri 
Demirbaş aletler ve gereçleri. 
otopsi sandıkları ve kimyevî 
ecza ve gereçleri satmalına. 
onarma ve başka giderleri 
Yönetim giderleri 

Bölüm toplamı 

Ceza ve tevkif evleri 
Yiyecek giderleri 
Demirbaş aletler ve gereçleri 
karşılığı 
Yönetim gide d eri 
Hükümlü, mücrim ve mevkuf
ların gönderme ve geri gönder 
ine giderleriyle götürmeye me
mur edilenlerin yolluklar L 
Ceza ve tevkif evleriyle hü
kümlü çocuk ıslah evlerinde 
almacak sağlık tedbirlerine 
ilişkin genel giderler 

Bölüm toplamı 

1948 1949 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

200 200 200 

2 000 2 000 2 000 
480 035 605 300 605 300 

1 1 1 

13 300 13 300 13 300 

19 500 19 500 19 500 
M 250 14 250 14 250 
47 050 47 050 47 050 

l 800 000 2 050 000 2 050 000 
38 00ü 10 500 ' 40 500 
389 500 119 500 419 500 

66 500 105 000 105 000 

23 750 26 250 2b 250 
2 317 750 2 641250 2 641250 

Hükümlü çocuk ıslah evleri ge
nel giderleri 90 000 0 0 
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ödeneğin çeşidi 

1048 
yılı 

ödenefci 
Lira 

- 8 8 -
1949 yılı iğin 

HûktÜMtçe KomîiToııeû 
istenen fc&tral edilen 
Lira lira 

II - Çeşitli olanlar 
Yayın işleri 
Satınalma ve abone karşılığı 
Başka her çeşit giderler 
Adlî kanun, tüzük ve yönetme
likleri hazırlama ve düzenleme 
giderleri 

10 000 
65 000 

25 000 

Bölüm toplamı 100 000 

Ankara Hukuk Fakültesi Tale
be Yurdu genel giderleri 
4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yollukları ile 
başka her çeşit giderleri 

I I I - Geçici olanlar 
Pasif korunma ve tahliye ve 
tahrip talimatnamesine göre 
yapılacak hizmetler giderleri 

140 000 

14 960 

10 000 
50 000 

15 000 

75 000 

116 100 

14 960 

10 000 
45 000 

5 000 

60 000 

116 100 

9 960 

0 
Üçüncü kısmı toplann 3 189 797 3 499 661 3 479 661 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1944 - 1947 yılları borçları 
1928 - 1943 yılları borçları 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

Taşıt giderleri (Maliye Bakan
lığının 462 nci bölümünün 2 
nci maddesine aktarılmak üze
re) 

23 800 39 743 39 743 

51 766 
8 900 

60 666 

84 466 

41 766 
3 900 

45 666 

85 409 

41 766 
3 900 

45 666 

85 409 

31 286 



Atalet Bakanlığı 

Ödeneğin çeşidi 

KISIMLAR TOPLAMI 

1948 
yılı 

ödeaeği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komiayaaca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Taşıt giderleri 

GENEL TOPLAM 

33 407 570 
3 353 495 
3 189 797 

84 466 
0 

40 035 3^8 

33 930 681 
4 229 775 
3 499 661 

85 409 
0 

41 776 812 

33 922 302 
,4 220 625 
3 479 661 

85 409 
0 

41 707 997 

Sermaye, kredi ve tesisler 
Ceza ve tevkif evleri ve hü
kümlü çocuk ıslah evleri dö
ner sermayesi 
Ceza ve tevkif evler: 
esaslı onarma işleri 

yapma ve 

TOPLAM 

1 100 

1 ööO 000 

1 551 100 

1 100 

1 000 000 

1 001 100 

100 

800 000 

800 100 



11 - Tapu ve Kadastro G. M. 



Rapor 
18 . XI , 1948 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünün 1949 yılı Bütçe tasarısı hakkında rapor. 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Bütçe tasarısı incelendi : 

Özlük haklardan aylıklar bölümünün 1948 Bütçesi rakamı 4 072 546 liradır. Bundan 10 000 li
ra düşülerek açık aylığına eklenmiştir. 

1949 yılı rakamı 4 149 546 lira olup bunun 3 380 100 lirası fiilî kadrodaki memurların maaşı 
319 387 lirası da üst derece maaş farklarıdır. İki yılın rakamları arasındaki fark olan 76 941 lira 
terfii er sebebiyle yeniden bir üst dereceye geçecek olanlara, ödenecek fark olup ihtiyaca uygun
dur. *j"' "" ; ; ' " 

Açık aylığı .1948 Bütçesinde 6 500 lira olup yetmediğinden yıl içinde maddeden maddeye 10 000 
lira aktarılmıştır. Bu zaruretle yeni yıl bütçesinde 20 000 lira teklif ediliyor ki, Tapu ve Kadastro 
İdaresi gibi 1573 memurlu bir idarenin açık memur nispeti bu rakamın sarfını gerektirecektir. 

Hizmetliler için de Hükümet kararma uyularak 1948 Bütçesine göre %10 bir indirme yapılmış 
olup 39 hademe 2 daktilo 1 dağıtıcı eksilecektir. Burada derhal ilâve edilmelidir ki, 359 ilçede ta
pu dairelerinde hademe bulunmayıp buralarda memur temizlik, evrak dağıtımı ve sair hizmetleri 
kendisi! yapmaktadır. Bu halin önlenmesi gerektiği düşüncesindeyim. 

Geçici hizmetliler ücretinde de geçen yıla göre prensipe uyularak %10 indirilmiştir. Bunun üçte 
ikisi Tapu ve Kadastro Mektebinin kadro masraflarına üçte biri de eski yaziyle tutulmuş kayıtları 
yeni harflere-çeviren bir kadroya tahsis edilmektedir. Harfleri çevirme hizmetinin dört sene içinde 
biteceği hesap ediliyor. Böylece bu kısmın gerçekten geçici mahiyeti varsa da mektep kad 
rosunun geçici bir kadroda olması yerinde görü1miyebilir. Ancak 1936 tarihli Teşkilât Kanununda 
kurs mahiyetinde olan Tapu ve Kadastro Mektebinin Umum Müdürlüğe bağlı olduğu tasrih edil
diği halde bir kadrosu yapılmamıştır. 

Bunun, işi ihtiyaçlara göre ayarlamak düşüncesiyle ihtiyar edildiği farz edilse büe Tapu ve 
Kadastro Umum. Müdürlüğü Teşkilât Kanunu ile alındığında bu kadro üzerinde durulmak lâzım 
gelir. Böylece mektebin asla geçici bir hüviyette olmadığını ve Umum Müdürlük bünyesinde katî 
ve.mübrem bir- ihtiyacı karşıladığını arzetmek isterim. 

yargıç ödeneği ve geçici tazminat ihtiyaçlara göre geçen yılki rakamların aynı konulmuştur. 

1948 yılında çocuk zammından 15 000 lira yakacak zammından 2 500 lira düşülerek doğum 
yardımına 17 500 lira eklenmiştir. 

1949 tasarısında zam ve yardım rakamlarının yekûnu geçen yılın aynı olup yalnız çocuk zam 
mından 8 000 lira indirilip doğum yardımına eklenmiştir. 1948 yılının on ayhk sarfiyatı bu ra
kamların ihtiyaca ancak yeteceğini gösteriyor. 

Rmekli keseneği tasarıdaki memur aylıklariyle açık aylığı ve hizmetliler ücretinin % 5 i hesap 
I anarak konmuştur. 

1948 Bütçesinin ikinci kısmını teşkil eden yönetim giderlerinin bâzı maddelerinde Hükümet ka 
rarına uyularak 476 443 liralık kısım yekûnundan 34 400 lira düşülmüştür. 1949 tasarısında da 
yine Hükümet kararma uyularak ve geçen yıla göre % 10 nispetinde olarak 47 344 lira noksaniy-
le kısım yekûnu 428 799 lira teklif edilmiştir. Ancak bu yılın on aylık masrafları göz önüne alının
ca bu indirmeler halen bâzı sıkıntılar yarattığı gibi gelecek yıl için de biraz sıkıntılı olacaktır» 
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Bu kısımda bilhassa iki konu özerinde durulmak lâzımgelir. * 
1. P. T. T. ücretleri ^ s . -, * . 

2. Yolluklar v 

Posta ücretlerinin pul yapıştırılarak telgrafların peşin ödenmesi lüzumsuz muamelelerle asıl 
hizmeti müteessir ettikten başka parası biten daireleri hususi nakil vasıtalarından faydalanmağa 
mecbur kılmış enerjilerin israfına, işlerin gecikmesine sebep olmuştur. 

Devletin bir âmme müessesesinin emniyet ve mahremiyet vadeden hizmeti yanında idarelerin 
zorla başka yollara sürüklenmesi caiz olmadığı gibi P. T. T. için tutulan bu yolun hiçbir menfa
at sağlamadığı da gerçektir. Rasyonel çalışma konusunda komisyonumuzun bu işi bütün derin-
ligiyle ele alması gerektir. 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünün 1948 bütçesindeki P. T. T. ücretleri- yekûnu olan 
30 743 liranın on ayda ödenen miktarı 30 155 lira olup kalan iki ayın sıkıntılı durumunu rakamlar 
ifade etmektedir. 

Yolluklar bahsine gelince : 

Sürekli görev yollukları on ay içinde bitmiş sayılacağından hiçbir nakil ve tâyin yapılamamak
tadır. 

Geçici görev yolluklarına gelinee, 1948 bütçesindeki 129 000 liranın 30 000 lirası grup amirle
riyle kontrol memurlarının devir ve vekâlet harcırahlarına ayrılmakta kalanı 5055 sayılı Kanuna 
göre köylerde çalışan Kadastro heyetlerine verilmektedir. On beş mıntıkada altmış posta halinde ça
lışan 300 memurla altmış hizmetliye ödenecek miktar tasarıdaki rakam aynen kalırsa önümüzdeki 
yılı 86 100 lira verilebilecektir ki, bu hal ile köylerde çalışma geçen yıldan !% 10 eksik olacaktır. 

Grup Tapu Sicili Müdürlükleri emrinde ve fiilî kadrodaki miktarı 21 olan kontrol memurla
rının bâzan birkaç vilâyeti içine alan bölgelerinde ki teftiş, murakabe, talim vazifelerini yolluk öde
neği azlığı yüzünden hakkile yapamadığı bir gerçektir. 

Kontrol memurlarının artacakları yevmiye Maliye Bakanlığınca kendi bünyelerinde 375 kuruşa 
çıkarıldığı halde tapuda bunun hâlâ 225 kuruşta kalması bu kadrolardan istifadeyi güçleştirmekte
dir. Teşkilât Kanununun süratle ele alnını asım gerektiren sebeplerden biri de budur. 

Müfettişler yolluğuna gelince: 1948 yılı için kabul olunan 30 000 lira on ay içinde sarf edilmiş 
önümüzdeki yılın % 10 eksiğiyle 27 000 lira olan ödeneğinden hizmetin az çok müteessir olmıyacağı 
iddia olunamaz. Esasen teftiş işi ancak tahkiklere ve şikâyetlere inhisar etmekte olup müfettişler 
büyük merkezlere verilerek bunun az yevmiye ile yapılması düşünülmüştür. 

1948 yılının 6 000 liralık giyecek ödeneğiyle merkezde 20 İstanbul'da 9 hizmetli giydirilmiş 
olup İdarenin D cetvelindeki odacı, dağıtıcı, mübaşir sayısı 245 olduğuna göre aradaki fark giydi-
rilemiyenleri göstermektedir. 

Kira karşılığı olarak tasarıya yine % 10 tasarrufla 27 900 lira konulmuş olup bu yılın on aylık 
sarfiyatı 25 991 lira olduğuna göre bunun güçlükle yeteceği anlaşılıyor. Bu miktar tamamen ilçeler
deki tapu daü'elerinin kira karşılığı olup Ankara merkezindeki mektebin kira karşılığı bu bölümde 
değildir. Hâlâ 174 ilçede tapu daireleri kiralık binalarda çalışmaktadır. Böylece her hangi bir ta
sarruf imkânı düşünülemiyor. Bu fırsatla evvelki ve geçen yıl raporlarında temas edilen ve tapu 
muhafızlıkları için zaruri olan, yangınlara mukavim bina ihtiyacını bir daha hatırlamak yerinde 
olur. 

Tedavi giderleri için 1947 yılı Kesinhcaabına o yıl bütçesinden 3 237 Ura sarfedilnüştir. 1948 
Bütçesine konan 14 000 liradan on ay içinde sarfounan miktar 3 832 liradır. Böylece 1949 tasarısı
na geçen yıla göre % 10 noksan konan 12 600 liranın ihtiyacın üstünde kalacağı anlaşılıyor. 



— 88 — 
Daire hizmetlerini içine alan üçüncü kısmı rakamları 1948 Bütçesindeki rakamlar m ayındır. 

Kadastro hizmetlerini içine alan 232 nei bölümün fenni teçhizat içine alan birinci maddesi için 
teshil edilen ihtiyaç 132 000 lira ise de bunun bütçedeki rakamı geçen yılın ayni olarak 74 000 
liradır. Böylece bir kısım teçhizat gelecek yıl alınabilecektir. 

Kadastronun yönetim liderleri tasarıda 100 000 lira olup bunun başlıca rakamları şunlardır: 

5055 sayılı Kanuna göre 300 kadastro memurunun beherine 150 şer lira giyim eşyası. 45 000 
lira 

00 hizmetlinin beherine 20 liradan verilecek giyim eşyası 7 200 lira. 

Yedi nımtakada kirada olan kadastro heyetlerinin bina kirası 5 480 lira. 

Kütük, pafta kâğıdı, mal sahipleri sicili, tashihler sicili, tahrir varakası mesai cetvelleri gibi kırta-
si işler ve basımı için 23 350 lira. 

Sekiz kadastro mmtakasmda tahsis edilecek nirengi, tamamlayıcı nirengi ve poligonları için 
1'J 470 lira. 

On bevş kadastro mıntakasınm öteberi giderleri 3 000 lira. 

• On beş kadastro mıutakasının ısıtma ve aydınlatma giderleri 3 600 lira. 

Toplam : 100 000 liradır. 

Bu maddenin 1048 yılının on aylık gideri 00 675 lira olup kadastro komisyonlarının ücretleriyle 
bir kısım gündelikleri içine alan 3 ııeü maddeye geçen yıl konan 92 030 lira yetişmediğinden yıl 
içinde maddeden maddeye nakil voliyle teçhizat maddesinden S 000, motorlu taşıt işletmesiyle 
tamirleri maddelerinden 1 000 er lira düşülerek bu madde yekûnu 102 030 liraya çıkarılmıştır. 

On aylık sarfiyat ise 01 005 liradır. Buna rağmen tasarıya geçen y ilki gibi 02 030 lira konmuş 
olup lüzumunda yine maddelerden nakil suretiyle ihtiyacın karşılanacağı anlaşılıyor. 

Motorlu taşıtlara gelince : Yalnız iki kadastro heyetinin birer kamyoneti mevcut olup arazi 
üzerindeki çalışmalarda faydalı olmaktadır. 

Yabancı memleketlere gönderilecekler ve bunların yolluk işi olmadığı gibi mecburi hizmetliler. 
den olup 2919 sayılı Kanun gereğince kadro dışı kullanılan memur yoktur. 

Tapu ve Kadastro Mektebinden yetişenler kadrolara kolaylıkla yerleştirilmekte olup idarenin 
böyle yetişkin elemana daha çok zaman ihtiyacı ve yerleştirmek için de kadro imli.ant vardır. 

Tapu Kadastro Mektebi üç yıl süreli ve her yıl için 50 öğrenci kadrolu lise derecesinde bir 
meslek müessesi olup bölümdeki 214 565 liranın on yıllık gideri 210 200 lira ise de yıl sonuna ka
dar idare edilecektir. 

Yayın işleri tasarıda gecen yılın aynı olup bu yılın on ayında sarfedilen 14 300 lira ile bir seri 
tamamen meslekî teknik eserler tercüme ve tabettirilerek meslek içindekilerin faydasına arzolun-
muştur. Bu sistem yayınların faydalı olduğu şüphe götürmez. 

Gecen yıl ve eski yıllar borçlarına koiıan ödenekler gerçekleşmiş borçların karşılığıdır. 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 1949 bütçe tasarısında bölümlerin sırasına riayetle yukar
da arzedilen hususlar dışında kalıp komisyonca incelenmesi aranan esasların cevabına gelince : 

a) İdare; daha rasyonel çalışmak için üç kanun tasarısı hazırlamış olup bunlar Hükümetçe in
celenmektedir. Komisyona şafiheıı arzı lâzınıgelir. 

b) Bu idarece kısılacak geri bırakılacak hizmet olmayıp tam tersine daha verimli ve hattâ 
Hazine ve bütçe için daha gelirli olması için hizmeti genişletmek lâzımdır. Bütçe tasarısında tapu 
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harçları yekûntt (9 000 000) lira tahmin edilmekte olup bunun idare kadrosiyle karşılanmasında 
şu fark hâsıl olur. 

Kadastro hizmetlerinin bugünkü seyri ise asla tatmin edici mahiyette olmayıp * Tapulama Ka
nunu çıksa bile - Kadastroya devam ile bir çok Hazine emvali ortaya çıkacağına ve böylece mas
rafını kat kat ödeyeceğine göre kadastronun bütçe rakamları dışında kredi yoliyle genişletilmesi 
hatıra gelir. 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünde bu dairede hizmete mâni olmıyacak arıza ve sebepler
le emekliye ayrılmış altı memur mevcut olup bunlar en az on yıl önce görevlendirilmiş faydalı un
surlardır. 

R - Cetvelindeki ufak değişiklik şifahen arzohınacaktır. 

Meclise sunulmuş olan Tapulama Kanunu için Bütçe tasarısına bir rakam konulmamış olup kad
ro ve masraf kendi tsarısında derpiş edilmiştik. Bu fırsatla Tapulama Kanununun süratle yürür
lüğe girmesi temenni olunur. 

Tapu ve kadastro kadrosunun daha verimli ve güvenli olması dileğinin gerçekleşmesi yolları 
komisyonda genişçe ve değeri ölçüsünde izah olunabileceği düşüncesiyle bu bahsi uzatmıyarak ida
renin raporu ana hatlar içinde arzolunur. 

İsparta Milletvekili 
Kemal. Turan 



Tapı* ve Eadaatîo ö M 

M. Ödeneğin çeşidi 

yılı 
•deneği 
I.lr.-s 

1B49 y. 
Hükümetçe 

isten«a 
T.trîi 

ili içm 
Komisyonca 
kabul edilen 

- Tar-Tı 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük haklar 

220 

221 
222 

223 
224 
225 

J - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 

1 Memurlar aylığı 
2 Açık aylığı 

4 072 546 
6 500 

4 149 487 
20 000 

4 149 487 
20 000 

Bölüm toplamı 4 079 046 4 169 487 4 169 487 

1 

3 
1 

Hizmetliler ücreti 
Gtecici hizmetliler ücreti 

II - Başka haklar 
Yargıç ödeneği 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
Cw.uk zammı 
Yakacak zammı 
Doğum yardımı 
Cilüm vardmrn 

292 440 
112 097 

27 000 
W 800 

360 000 
10 000 
12 000 
8 500 

263 196 
92 237 

27 000 
30 800 

352 000 
10 000 
20 000 
8 500 

290 196 
97 237 

27 000 
30 800 

342 000 
10 000 
20 000 
8 500 

Bölüm toplamı 390 500 

226 4644 ve 4805 sayılı kanunlar 
geerğince ödenecek emekli ke
seneği karşılığı 218 575 

390 500 

221 634 

ikinci ktsrtn YoveAim gider
leri 

380 500 

221 634 

Birinci kısım toplamı 5 150 458 5 194 854 5 216 854 

I • Hizmete ilişkin olanlar 
227 Merkez büro giderleri 

1 Kırtasiye S 000 7 200 7 200 

http://Cw.uk


B. 

228 

229 
230 

231 

232 

233 
234 

ı V l . 

2 
«"> <> 
4 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
•> 

Tapa ve Kada* 

ödeneğin çeşidi 

Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
Öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

îller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
İsıtma 
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 

TT - özlük ulanlar 

ı -- • r* T . ; 
İİ>IKİ M - i'-* 

1948 
V"»; 'i 

ödeneği 
Lira 

3 000 
250 

1 000 
2 500 

14 750 

37 000 
30 500 
2 500 

30 000 
12 000 

118 000 

65 000 

30 743 

2 950 

33 693 

31 000 

1949 y 

I.ha 

2 700 
225 
900 

2 250 

13 275 

33 300 
27 450 
2 250 

32 400 
10 800 

106 200 

58 500 

27 069 

2 055 

30 324 

27 900 

~~ 91 — 
ılı için 

Komisyoucö 
kabul editaı 

Lint 

2 700 
225 
900 

2 250 

13 275 

33 300 
27 450 

2 250 
32 -400 
10 800 

106*200 

58 500 

27 W9 

2 655 

30 324 

27'900 

Yollukla** 
Sürekli görev yolluğı 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 

ikinci kısın: toplam: 

35 000 
129 000 
30 000 

194 000 

6 000 

14 000 

476 443 

31 500 
116 100 
27 000 

174 600 

5 400 

12 600 

31 500 
116 100 
27 000 

428 799 
3 3 = 

174 600 

5 400 

42 600 

428 799 
" İ m l i ı ı ~-
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M. ödeneğin çeşidi 

Üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

I - Esaslı olanlar 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

1 

2 
3 

4 

5 

Kadastro, tapu yazma heyetle
ri giderleri 
Teçhizat, fennî gereçler ve 
aletler satınalma ve onarma gi
derleri 
Yönetim giderleri 
Belediye ve köy temsilcileri 
tarafından seçilecek komisyon 
üyeleriyle vukuf erbabı, amele 
ve geçici jaloncu gündelikleri 
Motorlu taşıtların işletme gi
derleri 
Motorlu taşıt lamı tamir gi
derleri 

Bölüm toplamı 

74 000 
100 000 

92 030 

4 000 

2 000 

272 030 

74 000 
100 000 

92 030 

4 000 

2 000 

272 030 

74 000 
100 000 

92 030 

4 000 

2 000 

272 030 

II - Çeşitli olanlar 
4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere 
gönderileceklerin yolluklariyle 
başka her çeşit giderleri 2 2 2 

III - Çeşitli olanlar 
Kurs ve mektep giderleri 214 565 214 566 0 

1 Genel giderler 0 0 188 465 
2 Kira karşılığı 0 0 26 100 

Bölüm toplamı 214 565 214 565 214 565 

Yayın işleri 
1 Satınalma ve abone karşılığı 0 5 000 o 000 
2 Başka her çeşit giderler 15 000 10 000 15 000 

Bölüm toplamı 15 000 15 000 20 000 

Üçüncü kısım toplamı 501 597 501 597 506 597 
as 



Tapu ve Kadastro Ö, M — 93 -*-
1948 1949 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kaimi edilen 
ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 1 000 2 000 2 000 
Eski yıllar borçları 
1944 - 1947 yıllan borçlan 
1928 - 1943 yılları borçlan 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

KISIMLAR TOPLAMI 

4 154 
1 001 

5 155 

6 155 

23 154 
1 001 

24 155 

26 155 

23 154 
1 001 

24 155 

26 155 

Birinci kısım toplamı 
îkinei kısım toplamı 
üçüncü kısın t toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

5 150 458 
476 443 
501 597 

6 155 

6 134 653 

5 194 854 
428 799 
501 597 
26 155 

6 151 405 

5 216 854 
428 799 
506 597 
26 155 

6 178 405 
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Rapor 
? XII 1948 

1. - - Millî Savunma Bakanlığının 1949 Bütçe tasarısı tarafımızdan tetkik olundu: 

2. — Bu bütçe Hükümetçe Millî Savunma Bakanlılma tahsis olunan ödenekle tahdit olunmak 
suretiyle tanzim edilmiştir. 

3. — İnsan istihkakları fiilî kadro tasarısına ve mevcut kanunlar ve nizamnamelere göre hesap
lanmıştır. 

4. — Diğer müdafaa hizmetleri de bütçenin hududu içinde tertiplenmiş bulunmaktadır. 

5. — Müsait bulunan bölüm ve maddelerden tasarruf ve tevazün maksadiyle Bakanlıkça % 10 
raddesinde 64 168 255 lira tenzilât yapılmış olduğu görülmüştür. 

6. — Her sene yapıldığı gibi bütçenin teferruat ve tafsilâtına dair Yüksek Komisyonda izahat 
verileceği arzolunur, 

Malatya Milletvekili Aydın Milletvekili 
.¥. Sadık Eti Ol. R. Alpman 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük haklar 

241 
242 

243 

244 

245 

246 

1 - Aylıklar 
Bakan ödeneği 
Aylıklar 

vo ücretler 
5 320 5 320 5 320 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
o 
O 

l 
2 
3 
4 
5 

Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fab. 
Harita 

Bölüm toplamı 

Temsil ödeneği 
Kara 
Hava 
Deniz 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fab. 
Harita 

Bölüm toplamı 

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 

100 851 300 
14 146 700 
10 448 300 
2 911 000 
1 642 700 

130 000 000 

105 000 
6 600 
5 100 

116 700 

5 612 300 
1 036 200 

727 170 
546 870 

77 460 

8 000 000 

100 851 300 
14 146 700 
10 448 300 
2 911 000 
I 642 700 

130 000 000 

105 000 
6 600 
5 100 

116 700 

5 612 300 
1 036 200 

727 170 
546 870 
77 460 

8 000 000 

Geçici hizmetliler ücreti (Ka
ra, Hava, Deniz, As. Fab., Ha
rita) 
Yabancı uzman ve hizmetliler 
le tercümanların ücretleri 

1 Kara 
2 Hava 
3 Deniz 
4 As. Fab. 
5 Harita 

30 000 

139 6m 
416 117 
253 788 
81 600 
25 000 

27 000 

400 000 
150 000 
220 000 
30 000 
15 000 

27 000 

400 000 
150 000 
220 000 
30 000 
15 000 

Bölüm toplamı 1 916 168 815 000 815 000 
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1948 

Ödeneğin çoşidi 

y ı l ı 

»"»(İçi K'y-i 

1949 yılı için 
Hükühu'frc Komisyonca 

isterim kabul edil*-n 
Lira Lira 

247 

248 

249 

ı ı - l>a,şka iıaKlar 
Geçici tazminat 

1 Kara 
2 Hava 
3 Deniz 
4 As. Kah. 
5 HarOa 

Bölüm toplamı 

4598 sayılı Kanun gereğince 
verilecek çocuk zammı 

1 
•') 
• ) 
4 
5 

Kai'a 
Uava 
Do.) \\y. 
As. Kah. 
Harita 

Bölüm toplamı 

4598 sayılı Kanun gereğince 
verilecek doğum yardımı 

1 Kara 
2 Hava 
3 Deniz 
4 As. Pah. 
5 Harita 

577 000 
îoıi ooo 
25 000 
59 000 
09 000 

833 000 

2 87b OOO 
354 800 
209 300 
82 000 
34 000 

3 618 100 

053 000 
103 ooo 
25 000 
50 000 
09 000 

900 000 

2 878 000 
354 800 
209 300 
82 000 
34 000 

3 618 100 

053 000 
103 ooo 
25 000 
50 000 
09 000 

900 000 

2 878 000 
354 800 
209 300 
82 000 
34 000 

3 618 100 

377 000 
58 900 
39 300 
30 000 
4 000 

377 000 
58 900 
39 300 
20 000 
4 000 

377 000 
58 900 
39 300 
20 000 
4 000 

Bölüm toplamı 509 200 499 200 499 200 

250 4598 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ölüm yardımı 

1 Kara 
2 Hava 
3 Deniz 
4 As. Fal». 
5 Harita 

80 000 
5 000 
15 OOO 
8 50(1 
2 OOO 

80 000 
5 000 
15 OOO 
5 000 
2 000 

80 000 
5 000 
15 000 
5 OOO 
2 000 

Bölüm toplamı 110 500 107 000 107 000 
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1948 1949 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

("«lencği istenen kabul edilen 
Ödeneğ in ÇeŞİdİ \Âva Lira LJ'PJI 

4178 sayılı Kanun gereğince 
verilecek yakacak zammı 
Kara 
As. Fab. 

Bölüm toplamı 

3779 sayılı Kanunun 10 - 11 ve 
1059 sayılı Kanunun 5 nci 
maddeleri gereğince gedikli ve 
erbaşlara verilecek ikramiye 
ve mükâfat 
Kara 
Hava 
Deniz 

350 000 
î 440 

351 440 

15 000 
1 500 
i 500 

350 000 
1 440 

351 440 

15 000 
1 000 
1 500 

350 (KM» 
1 440 

351 440 

J5 000 
1 000 
1 500 

Bölüm toplamı 18 000 17 500 17 500 

657, 3485, 4334 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek zamlar ve 
tazminatlar 
Hava 1 041 000 2 208 000 2 208 000 
Harita 218 500 250 000 250 000 

Bölüm toplamı 2 159 500 2 518 000 2 518 00G 

4335 ve 4688 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek uzmanlık 
ücret ve gündelikleri 
Kara 35 700 37 000 37 000 
Hava 37 335 39 570 39 570 
Deniz 10 000 43 400 43 400 
As. Kah. 50 0<X) 50 000 50 000 
Harita 9 80ü 9 800 9 800 

Bölüm toplamı 172 835 179 770 179 770 

1144 ve 4145 sayılı kanunlar 
gereğince denizaltı ve dalgıç 
ödeneği 250 000 272 390 272 390 
2852 sayılı Kanun gereğince 
verilecek yemek karşılığı 0 130 000 130 000 
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M. Ödeneğin çeşidi 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

257 

258 

259 

4511 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ikramiyeler (Kara, 
Hava, Deniz, As. Fab., Harita) 
3575 sayılı Kanun gereğince 
As. Fab. Emekli ve Yardım 
Sandığı keseneği 

0 75 000 75 000 

Hava 
Deniz 
As. Pab. 

Bölüm toplamı 

4644, 4805, 4807 sayılı kanun
lar gereğince ödenecek emekli 
keseneği karşılığı 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fab. 
Harita 

Bölüm toplamı 

0 
(J 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

134 900 
60 000 

320 000 

514 900 

4 935 133 
683 544 
158 175 
162 630 
69 518 

6 309 000 

134 900 
60 000 

320 000 

514 900 

4 935 133 
683 544 
458 175 
162 630 
69 518 

6 309 000 

Birinci kısım toplamı 142 034 815 154 456 320 151 156 320 

İkinci U'itmn - Yönelim (lider-
If.rî 

Hizmete iliskm olanlar 

260 

261 

1 
• > 
• > 
, •> 
1 
5 

1 

Kırtasiye 
Ka fa 
Hava 
Deni/ 
As. Pab. 
Harita 

Bölüm toplamı 

Tersim gereçleri 
Kara 

121 000 
13 715 
13 500 
7 600 
2 650 

161 465 

15 000 

164 000 
13 710 
13 500 
7 600 
2 650 

201 460 

25 000 

1.64 000 
13 710 
13 500 
7 600 
2 650 

201 460 

25 000 
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M. ödeneğin çeşidi 

1948 
yılı 

ödeneği 
Liva 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

2 Hava 
3 Harita 

500 
2 000 

500 
000 

500 
2 000 

1 
2 
o O 
4 
0 

i 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
o O 
4 
5 

1 
2 
3 
4 

Bölüm toplamı 

Döşeme ve demirbaş 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Pab. 
Harita 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fab. 
Harita 

Bölüm toplami 

öteberi giderleri 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fab. 
Harita 

Bölüm toplamı 

Temsil giderleri 
Kam 
Hava 
Deniz 
As. Fab. 

Bölüm toplamı 

17 500 

154 350 
25 000 
17 000 
3 950 
2 850 

203 150 

204 000 
15 000 
14 100 
7 100 
500 

240 700 

540 850 
20 000 
23 450 
7 250 
8 550 

600 100 

0 
0 
0 
0 
0 

27 500 

290 000 
25 000 
17 000 
3 950 
2 850 

338 800 

404 000 
15 000 
14 100 
7 100 
500 

440 700 

498 500 
40 000 
20 000 
7 250 
8 550 

574 300 

59 000 
10 000 
10 000 
1 000 

80 000 

27 500 

290 000 
25 000 
17 000 
3 950 
2 850 

338 800 

404 000 
15 000 
14 100 
7 100 
500 

440 700 

498 500 
40 000 
20 000 
7 250 
8 550 

574 300 

59 000 
10 000 
10 000 
1 000 

80 000 
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266 

267 

268 

269 

270 

, 

M. 

1 
_i 
o 
. 1 

4 
5 

1 
'> 
* > 
r ) 

4 
5 

1 
2 
• > - > 
4 
5 

1 
') 

1 
') 

4 
5 

Ödeneğin çeşidi 

Posta ve telgraf ücretleri 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fab. 
Hari ta 

Bölüm toplamı 

Telefon ve başka haberleşme 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fab . 
Hari ta 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fal). 
Hari ta 

Bölüm toplamı 

Bakanlık otomobili giderleri 
isletme 
Tamir 

Bölüm toplamı 

11 - Özlük olanlar 

Sürekli görev yolluğu 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. F a b . 
Harita 

Bölüm toplamı 

1948 
V1İ! 

ödeneği 
Um 

1 084 000 
05 000 
40 000 

(.i 000 
5 000 

2 100 000 

250 000 
35 ooo 
20 OOO 
15 000 

500 

320 500 

im ooo 
20 000 
25 000 

1 500 
500 

650 000 

2 000 
2 000 

4 000 

1 ŞOO 000 
H5 000 
55 000 
15 OOO 
5 000 

2 OöO 000 

1949 yılı için 
Hükiimet'ie 

istenen 
Uru 

1 571 300 
05 000 
40 000 

0 000 
5 000 

1 687 300 

250 OOO 
10 000 
20 000 
10 000 

500 

320 500 

GoÜ 000 
20 000 
25 000 

1 500 
500 

700 000 

2 000 
2 000 

4 000 

1 G30 000 
100 000 
^ 000 
10 000 
5 OOO 

1 800 000 

Komisyu.no ;ı 
kabul edile;: 

Lira 

1 571 300 
05 000 
40 (XX.) 

0 000 
5 000 

1 687 300 

250 OOO 
40 000 
20 000 
10 000 

r>< M > 
320 500 

053 000 
20 000 
25 000 

1 500 
500; 

700 000 

2 (M»0 
2 OOO 

4 000 

1 030 000 
100 000 
55 000 
10 (KM) 
5 000 

1 800 000 

http://Komisyu.no
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Ödeneğin çeşidi 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

— 103 — 
İ949 yılı için 

Hükümetçe ' Komisyonca 
istenen kabul edilen 

Lira, Lira 

271 Geçici görev yolluğu 
1 Kara 
2 Hava 
3 Deniz 
I As. Fab. 
5 Harita 

885 300 
142 700 
82 000 
40 000 
20 000 

1 315 000 
270 000 
160 000 
30 000 
25 000 

1 315 000 
270 000 
160 000 
30 000 
25 000 

272 

Bölüm toplamı 1 170 000 1 800 000 1 800 000 

Müfettişler yolluğu 
1 Kara 
2 Hava 

97 500 
2 500 

Bölüm toplamı 100 000 

274 000 
1 000 

275 000 

274 000 
1 000 

275 000 

273 

274 

Yabancı memleketlere gönde
rileceklerin yolluğu (Kara, 
Hava, Deniz, As. Fab., Harita) 730 000 846 000 846 000 

1 
2 
3 
4 
5 

Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanların yolluk ve 
başka gerekli giderleri 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fab, 
Harita 

Bölüm toplamı 

İkinci kısıra toplamı 

950 699 
31 300 
8 000 

1 
10 000 

1 000 000 

9 347 415 

744 999 
30 000 
15 000 

1 
10 000 

800 000 

9 895 560 

744 999 
30 000 
15 00" 

1 
10 000 

800 000 

9 895 560 

Üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

275 
I - Esaslı olanlar 

Tayınat 
1 Kara 
2 Hava 
3 Deniz 
4 As. Fab 

71 991 677 
6 177 777 
6 383 060 
906 612 

76 327 988 
10 563 897 
10 280 315 

937 260 

76 277 988 
10 563 897 
10 280 315 

987 260 
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1948 1949 yüı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B, M Ödeneğin Çeşidi kira Lira Lira 

276 

277 

678 

279 

5 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

Harita 

Bölüm toplam: 

2852 sayılı Kanunla verilecek 
yemek karşılığı 
Yem 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fab. 
Harita 

Muytabiye 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fab, 

Bölüm toplamı 

Harita 

Bölüm toplamı 

Yakacak, aydınlatma ,ısıtma 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fab. 
Harita 

Giyecekler 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fab. 
Harita 

Bölüm toplamı 

785 126 

86 244 252 

145 000* 

15 344 892 
31 536 
43 800 
26 280 
321 492 

15 768 000 

1 051 020 
2 160 
3 000 
1 800 
22 020 

1 080 000 

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 

790 540 

98 900 000 

0 

12 169 000 
24 000 
53 000 
26 700 
327 300 

12 600 000 

772 400 
1 500 
3 400 
1 700 
21 000 

800 000 

10 331 790 
1 106 600 
747 200 
108 340 
106 070 

12 400 000 

35 474 440 
4 461 900 
2 845 900 
433 600 
384 160 

790 540 

98 850 000 

0 

12 169 000 
24 000 
53 000 
26 700 
327 300 

12 600 000 

772 400 
1 500 
3 400 
1 700 
21 000 

800 000 

10 331 790 
1 106 600 
747 200 
108 340 
106 070 

12 400 000 

35 474 440 
4 461 900 
2 845 900 
433 600 
384 160 

Bölüm toplamı 29 199 450 43 600 000 43 600 000 
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B. 

280 

-

281 

282 
283 

M. 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 

1 

*> 
3 
4 

5 
6 
7 
8 

Ödeneğin çeşidi 

Teçhizat 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fab. 
Harita 

Bölüm toplamı 

Harb gereçleri, teçhizat, tahki
mat karşılık ve giderleri 
Kara 
Hava 
Harita 

Bölüm toplamı 

Uçak fabrikaları işçi ücretleri 
Denize ait harb gereçleri, teç
hizat, çeşitli gereçler ve devri -
çark 
Torpido paravan, sis cihazları. 
denizaltı talim cihazları 
Mayın arama tarama 
Ağ işleri 
Mühimmat, tahkimat, top isle
ri ve muytabiye 
Gemi yapma ve onarma 
Telsiz, elektrik ve seyir işleri 
Çeşitli gereçler 
Devriçark 

1948 
yıh 

ödeneği 
Lira 

4 404 504 
323 760 
357 936 
48 648 
47 820 

5 182 668 

6 391 231 
9 935 341 

400 000 

16 726 572-

3 600 000 

491 000 
618 417 
210 000 

926 458 
5 000 000 

663 000 
646 725 

3 250 000 

1949 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

• 

3 848 030 
623 600 
427 480 
59 240 
41 650 

5 000 000 

13 125*000 
13 540 485* 

525 000 

27 190 486 

5 500 000 

531 000 
618 417 
416 183 

1 446 122 
6 200 000 

932 204 
1 400 000 
5 739 149 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

3 848 030 
623 600 
427 480 
59 240 
41 650 

5 000 000 

13 125 000 
13 540 485 

525 000 

27 190 486 

5 500 000 

531 000 
618 417 
416 183 

1 446 122 
6 200 000 

932 204 
1 400 000 
5 739 149 

284 

1 

2 
3 
4 

Bölüm toplamı 

Askeri Fabrikalar genel gider
leri 
İlk madde ve müstehlek gereç
ler 
İşçi ücretleri 
Demirbaş 
Taşıma giderleri 

11 806 600 

8 200 000 
5 500 000 
1 000 000 

900 000 

17 283 075 

7 198 049 
12 601 951 
1 000 000 
1 200 000 

17 283 075 

7 198 049 
12 601 951 
1 000 000 
1 200 000 

Bölüm toplamı 16 600000 22 000 000 22000000 
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B. 

285 

286 

287 

288 

289 

290 

0 

291 

0 
0 

M. 

1 
2 
3 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

ödeneğin çeşidi 

Ecza ve sıhhi gereçler giderleri 
(Kara, Hava, Deniz, As. Fab., 
Harita) 
Tedavi giderleri (Kara, Hava, 
Deniz, As. Fab., Harita) 
4598 sayılı Kanun gereğince 
tedavi gideri ve yollukları 
(Kara, Hava, Deniz, As. Fab., 
Harita) 
Veteriner ecza ve gereçleri gi
derleri- (Kara, Hava, Deniz, 
As: Fab., Harita) 
Hayvan satmalına ve tazmini 
(Kara, Hava, Deniz, Âs. Fab., 
Harita) 
Gaz ve gazdan korunma gider
leri 
Kara 
Deniz 
As. Fab. 
Harita 

Bölüm toplamı 

Taşıma giderleri 
Kara 
Hava 
Deniz 
Harita 

Bölüm toplamı 

Taşıma giderleri (Kara, Hava, 
Deniz, Harita) 
Taşıtlar satmalına karşılığı 
Motorlu vasıtalar giderleri 
Kara 
Hava 
Harita 

Bölüm toplamı 

1948 
yıb 

ödeneği 
Lira 

1 199 400 

75 000 

5 000 

150 000 

10 000 

66 000 
3 000 

1 
L 

69 002 

4 189 099 
700 000 
200 000 
41 000 

5 130 099 

0 
35 000 

5 982 000 
2 500 

10 000 

5 994 560 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

îstenen kabul edilen 
Lira Lira 

1 500 000 

75 000 

5 000 

150 000 

10 000 

37 000 
3 000 

1 
1 

40 001 

( I 

o
o

o
o

 
• 

0 

10 000 000 
0 

0 
0 
0 

0 

1 500 000 

75 000 

5000 

150 000 

10 000 

37 000 
3 000 

1 
0 

40 001 

o
o

o
o
 

I 

0 

10 000 000 
0 

0 
0 
0 

0 
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ödeneğin çeşidi 

Yapı ve onarma işleri 
Kara 
Hava 
Beniz 
As. Fah. 
Harita 

Bölüm toplamı 

Hava meydanları ile yolları ve 
depoları yapımı 

II - Çeşitli olanlar 
Okullar giderleri 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fab. 

Bölüm toplamı 

Basımevi giderleri 
Deniz 
Harita 

Bölüm toplamı 

Pasif korunma giderleri 
Kara 
As. Fab. 
Harita 

Bölüm toplamı 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

3 273 700 
400 000 
440 000 
400 000 
100 000 

4 613 700 

1 538 500 

120 000 
50 000 
55 000 

0 

225 000 

10 000 
4 000 

14 000 

1 
1 
1 

3 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edikn 
Lira Lira 

3 626 850 
700 ÖOO 
700 000 
350 000 
300 000 

5 476 850 

1 500 000 

205 000 
60 000 
60 000 
10 000 

335 000 

10 000 
4 000 

14 000 

1 
1 
1 

3 

3 626 850 
700 000 
700 000 
350 000 
100 000 

5 476 850 

1 500 000 

205 000 
60 000 
60 000 
10 000 

335 000 

10 000 
4 000 

14 000 

1 
1 
1 

3 

2441 saydı Kanun gereğince 
Tekel Genel Müdürlüğünce 
ödenecek eşya ve malzeme tak
siti 9 300 . 9 300 9 300 
Manevra giderleri 
Kara 603 380 300 000 300 000 
Hava 10 000 190 000 190 000 



— 108 — MilK Savunma Bakanlığı 
1948 1949 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

Ödeneği iateneli kabul edilen 
B. M. Ödeneğin çeşidi kfra Li™. iim 

3 Deniz 10 000 10 000 10 000 *) 

303 Sınırlama komisyonu giderleri 
304 Sanık olarak askerî mahkeme

lere gönderileceklerin, şahit ve 
ehlivukuf olarak gönderilecek
lerin giderleri 

1 Kara 
2 Hava 
3 Deniz 
4 As. Fab. 
5 Harita 

4511 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ikramiyeler (Kara, 
Hava, Deniz, As. Fab., Harita) 75 000 

Bölüm toplamı 623 380 500 000 500 000 

299 Staj ve tahsil giderleri (Kara, 
Hava, Deniz, As. Fab., Harita) 1 027 200 889 300 839 300 

300 Endüstri dairesi deneme ve 
muayene giderleri 200 000 73 000 73 000 

301 Askerlik müzeleri giderleri 
1 Kara 2 000 2 000 2 000 
2 Deniz 36 500 16 500 30 000 

Bölüm toplamı 38 500 18 500 32 000 

302 Yazı, tercüme ve yaym, kitap, 
dergi ve abone karşılıkları 

1 Kara o7 000 105 000 105 000 
2 Hava 20 000 97 500 97 500 
3 Deniz 6 000 13 500 13 500 
4 As. Fab. 3 000 3 000 3 000 
o Harita ! 000 1 000 1 000 

Bölüm toplamı 96 000 220 000 220 000 

Bölüm toplamı 

25 000 
1 000 
1 000 
500 
1 

27 501 

25 000 
1 000 
1 000 
500 
1 

27 501 

25 000 
1 000 
1 000 
500 
1 

27 501 
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1948 1949 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen balbal edilen 
B. M. ödeneğin çeşidi lira Lira hiv& 

3575 sayılı Kanun gereğince 
As. Fabrika Emekli ve Yardım 
Sandığı keseneği karşılığı 

0 

305 
306 

0 

307 

308 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
2 
o 
4 

1 
2 
3 

Kara 
Deniz 
As. Fab. 

Bölüm toplamı 

4644, 4804, 4807 sayılı kanun
lar gereğince ödenecek emekli 
keseneği karşılığı 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fab. 
Harita 

Bölüm toplamı 

Tersaneler giderleri 
Spor giderleri 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fab. 

Bölüm toplamı 

Uluslararası konkuripiklere 
iştirak giderleri 
Uluslararası kurumlara katıl
ma giderleri 
İltica edenler giderleri 
Kara 
Hava 
Deniz 

Bölüm toplamı 

143 380 
60 000 

420 000 

623 380 

5 248 343 
683 544 
458 175 
162 630 
69 518 

6 622 210 

1 500 000 

1 
3 000 

10 000 
5 000 

18 001 

120 000 

6 600 

36 000 
8 000 
4 000 

48 000 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

• 
0 

1 300 000 

10 000 
3 000 
4 000 
3.000 

20000 

0 

11 100 

1 
1 
1 

3 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 286 500 

10 000 
3 000 
4 000 
3 000 

20 000 

0 

11 100 

1 
1 
1 

3 
.. ıx ~ • T::.~ C T - " 

309 Esir edilenler giderleri (Kara, 
Bava, Denia) 3 280 1 1 



MM Savunma feakântogı 

Ödeneğin çeşidi 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1949 yıh İçİü 
Hükümet^ Komisyonca 

iateneû kabul edilen 
Lira lira 

551 sayılı Kanun gereğince ku
rulacak Harb Malûlleri Yurdu 
tesis ve yönetim giderleri 0 50 000 

Üçüncü 

Dördüncü kn 

i kısım toplamı 225 

nm - Borçlar 
Geçen yıl borçları 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Pah. 
Harita 

• 
Eski yıllar bor 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fab. 
Harita 

Dördün el 

Bölüm 

•elan 

toplanr 

'.r\,Vv' 

Bölüm toplamı 

t kısım toplamı 

520 015 

2 000 
10 000 

3 000 
5 500 

500 

21 000 

4 140 
2 500 
2 000 
3 000 

10 

11 650 

32 650 

267 448 120 

49 500 
30 000 
10 000 
10 000 

500 

100 000 

59 800 
30 000 
10 000 

100 
100 

100 000 

200 000 

267 398 120 

49 500 
30 000 
10 000 
10 000 

500 

100 000 

59 800 
30 000 
10 000 

100 
100 

100 000 

200 000 

KISIMLA R TOPLA M l 
Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Oeüneü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 

142 034 815 154 456 320 154 456 320 
9 347 415 9 895 560 9 895 560 

225 520 015 267 448 120 267 398 120 
32 650 200 000 200 000 

Kısımlar toplamı 376 934 895 432 000 000 431 950 000 

Çeşitli savunma hizmetleri 
(Gider şekli Bakanlar Kuru İti 
kararı yle belirtilir.) 0 30 000 000 28 500000 

GENEL TOPLAM 376 934 895 462 000 000 460 450 000 



13 - İçişleri Bakanlığı 



Rapor 

İçişleri Bakanlığının 1949 yılı Bütçe tasarısı 1948 yılından 234 907 lira eksiği ile 19 milyon 
647 094 lira olarak teklif edilmiştir. Bütçe toplanandaki eksiliş bâzı bölümlere yapılan eklemeler
le bâzılarından yapılan indirmelerin hasılası olup eklemelerin tesiri hesaplanmıyacak olursa indir
melerin toplamı 540 087 liradır. Gerek artışların ve gerek indirmelerin hangi bolüm ve maddeleri; 
ait olduğu Bütçe tasarısının gerekçesinde birer birer gösterilmiş bulunmaktadır. 

317 nei bölümden tasarruf edilen 88 800 lira 940 bucaktan yalnız 871 inde mevcut odacılardan 
bu kere 244 dünün daha hizmetlerine son verilmesinden ve Tetkik Kurulu kadrosunda bulunan bir 
tercümanın çıkarılmasından elde edilmiştir. Tercümanın aylığı 180, odacıların ayhklan 30 zar 
liradır. 

318 nci geçici hizmetliler bölümünde yapılan 12 250 lira tasarruf Kaymakamlık ve meslek kurs
ları ödeneklerinden sağlanan tasarruflardan ileri gelmiştir. 

ödenekleri yetmiyecek tertiplerle bunların ue kadar eksik olduklarını aşağıda gösterdim. Ö r 
neklerin yetmemesi sebebini şifahen arzedeceğim, 

B. 

316 
316 
324 
327 
327 
327 
328 
329 
345 
546 

M. 

1 

O 

3 
5 

1 

Lira 

550000 
100 000 
50 000 
30 000 
4 000 

10 000 
15 000 
40 000 
2 000 

63 000 

882 000 

Üst derece aylıkları tertibinden 
Açık aylığı tertibinden 
Emekli keseneğinden 
Döşeme ve demirbaştan 
Aydınlatmadan 
öteberi giderinden 
Kırtasiyeden 
Telefon 
Ge^en yıl borçlarından 
Eski yıllar borçlarından 

Görülüyor ki, îçişleri Bakanlığı Bütçesine konan ödenekler 882 000 lira eksiktir. 

Rasyonel çalışmanın sağlanması için teşkilât ve kadrolar üzerinde alınan tedbirler hakkında 
Bakandan Komisyonda izahat alınması mümkün olduğundan bu konu üzerinde incelemeye giriş
medim.- Bâzı hizmet kanunlarının ıslahı bu kadrolar üzerinde önemli tasarruflar sağlıyabilir. 

Geçen yıl kaldırılan Genel Müfettişliklere ait 88 memurluk kadrosu (L) cetvelinin tçişleri kıs
mında yer almıştır. Bunlardan bugün yalnız 13 memur açıkta kalmış bulunuyor. Genel Müfet
tişlikler mahiyetleri itibariyle muvakkat teşkilât olduğu için esas itibariyle Bakanlıklardan daimî 
teşkilât kadrolarına maledilmeli idi. Ancak bunlar teşkilât kadrolarına ithal edilmiş olduklar» 
için komisyon 1948 yılı Bütçesiyle bunları kaldırırken (L) cetveline almıya mecbur kalmıştır. Kal 
dırılan geçici teşkilâtın kadrolarını (L) cetvelinde muhafaza etmiye de lüzum olmadığından bun
ların teşkilât kanunlarına bağlı kadrolardan çıkarılması lâzımdır, 

Sürekli görev ve geçici yolluklariyle müfettişler yolluklarından ehemmiyetli indirmeler ya
pılmıştır. Bunların yetip yetmiyeceği tahkikata bağlı olduğundan şimdiden bir şey söylenemez, 
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P. T?. 1\ ödeneklerinde tatbika başlanan peşin ödeme usulü bütçeye büyük ölçüde tasarruf sağ

ladığı gibi lüzumsuz muhabereleri de önlemiştir. 

Emeklilerin hizmetlerine nihayet verilmesi şöyle dursun yeniden emekli tâyinleri yapılmaktadır. 
Dahiliye kadrolarında emekli olarak 32 memur kullanılmakta iken 1948 yılı içinde 2 memur daha 
yeniden emekliden hizmete alınmak suretiyle bunların sayısı 34 de çıkmıştır. Mevcut emeklilerin 
emekliye ircaı suretiyle kadroların darlaştırılması için yeni emeklilik kanununun yürürlüğe gir
mesi beklenirken bâzı emeklilerin yeniden hizmete alınmasını mevcut kadronun rasyonel kadrola
ra intibakını güçleştirecek bir mahiyette görmemeye imkân yoktur. Bu tâyinleri bu bakımdan 
Hükümetin tasarruf zihniyet ve prensipleriyle telif edemedim. 

Jandarma muhtelif rütbelerde çalıştırılan emekliler 34 kişidir. Bunların 9 u bu yıl içinde tâyin 
edilmiş 25 i ise emekli olarak çalıştırılmakta iken ihtiyat yaş haddini de bitirerek sonradan maaşa 
geçirilmek suretiyle istihdamlarına devam edilmekte bulunmuştur. Bunların içinde yarbaylar ve 
albaylar da vardır. Orduda yüksek rütbeli muvazzaf subayların fazlalığından dolayı askerlik şube
leri başkanlarının çoğunu albaylardan kullanmak zorunda kaldığımız bir sırada aynı devlet kad
rosu içinde bunların emeklilerini de istihdama mecbur kalışımız dikkati çekse gerektir, 

Emniyet kadroları içinde de 19 emekli çalıştırılmaktadır. 

Halen kadrosuz olarak mecburi hizmete tâbi 71 memur çalıştırılmaktadır. Bunlar maiyet me
murlarıdır. Vali muavini, Hukuk İşleri müdürü, kaymakam ve mektupçu kadrolarından her yıl orta
lama 60 memur muhtelif sebeplerle eksilmektedir. Maiyet memurları 3 yıl aynı kadroyu muhafaza 
edeceklerine göre bunların sayısı açık sayısının üç misli olduğu takdirde ihtiyacı karşılıyabilir. Bu 
sebeple maiyet memurluğu kadrosu yüzden yüz seksene çıkarılırsa kadrosuz memur tâyini zarureti 
ortadan kalkar. 

1948 Maliye Bütçesinin 467 nci bölümünün 4 neü maddesine konulmuş olan 21 000 lira ödenekle 
Bakanlık evrak işlerinde kullanılmak üzere iki aded sandıklı ve Kaymakam Kursu için talim işle
rinde kullanılmak üzere de iki aded sepetli motosiklet satın alınmıştır. 1949 yılında bir şey almmı-
yacaktır. 

1948 yılının ilk on ayında Bakanlar Kurulunuatasrruf karan gereğince (D) cetveline dâhil kad
rolardan % 10 olarak 36 600 ve (E) cetveline dâhil geçici hizmetlilerden % 25 olarak 5 605 lira 
ki, ceman 42 305 lira tasarruf edilmiştir. Bunlar beşer aylıktır. 

Yabancı uzman ve hizmetlilerin ücretleriyle yollukları için bu yıl bütçesine ödenek konmadığı 
gibi 1948 yılı Bütçesine konan ödenekler de harcanmayarak tasarruf edilmiştir. Halbuki bu yaban
cı uzmanlardan birisi nüfus işlerimizin ıslah ve tanziminde yetkisinden faydalanılmak üzere Bütçe 
Komisyonu tarafından bütçeye eklenmiş ve Meclisçe de kabul edilmişti. Evvelki yıl Bucak nüfus 
kâtiplerinin (L) cetveline alınması hakkında Hükümetçe getirilen teklifin Komisyon tarafından 
reddedildiği de göz önüne alınırsa Meclisin nüfus işlerimizin ıslahına verdiği önem anlaşılır. Bu 
sebeple Bakanlığın bu konuda Meclisçe gösterilen hassasiyete ve işin önemine lâyık olduğu değeri 
vermediği kanaatindeyim. Bir hizmetin ifası için Meclisçe ödenek kabul edilmesi ile Hükümete bir 
vazife verilmekte olduğuna göre bu hizmetin Hükümetçe yapılmaması ancak zaruri sebeplere da
yandığı takdirde caiz olabilir. Hükümet programında büyük bilgi ve tekniğe ihtiyaç gösteren bütün 
iş sahalarında yabancı uzmanlardan faydalanılacağı belirtilmiş olduğuna göre kabul edilen ödeneğin 
tasarrufu yolu ile hizmetin geri bırakılmasında!:* ve yeni yıl bütçesi için teklif olunmamasındaki 
isabeti kavrıyamadım. 

Gerek şahsi hal sicillerimizin ve gerek aile kütüklerinin ihtiyaca salih ve hakikate uygun şekil
de tanzim edilemeyişinden doğan idari askerî, malî ve hukuki çeşitli zararları önlemenin ve nüfus 
işlerimizi içinde bulunduğu perişanlıktan kurtarmanın zamanı çoktan gelmiş olduğuna hiç kimse
nin şüphesi yoktur. Bu sebeple önümüzdeki yıl bu işin behemehal ele alınması ve bu maksatla ya 
bancı uzman getirilmesi için yetecek kadar ödenek konması lâzımdır 



1949 yik Bütçesine staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin yollukları ile başka her 
çeşit giderleri için konan ödenek bugün yabancı memleketlerde bulunanların sayısına göre kon
muş olup önümüzdeki yıl staj için kimse gönderilemiyeoektir. 

İdare âmirlerinin görgü ve bilgi itibariyle oigunlaştırılması idare hayatımız için önemlidir. 
Devletin başka iş sahalarında çalışanlara nispetle idare âmirlerimizi bu sahada ihmal etmiş bu
lunuyoruz. Bu sebeple senede 10 gencin olsun gönderilmesine imkân sağlanması yerinde olacağı 
kanaatindeyim. Şu kadar ki, gönderileceklerin sta.jlarmdan lâyikı veçhile faydalanılması için enaz 
iki yıl kaymakamlık yapmış ve mesleklerinde başarı göstermiş olanlardan seçilmesi ve çalışmalarının 
verimini merkezin yakın ilgi ile takip etmesi yerinde olur. 

Kaymakamların Şark hizmeti İçişleri Bakanlığınca adilâne bir tertibe bağlanmış olup süresi 
bitenler sırası gelince derhal Garbe nakledilmektedirler. Ancak bu nakillerin kışın ortasına tesa
düf ctmiyecek şekilde tertiplenmesi muvafık olacağı kanaatindeyim. 

Saygı ile arzederim. 

Kastamonu Milletvekili 
Muzaffer Akalın 



içişleri Bakanlığı - 1 1 5 -

ödeneğin çeşidi 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük kaklar 

I - Bakan ödeueği, aylıklar ve 
ücretler 

1048 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetle Komisyonca 

istenen kabul edilen 
l i ra * Lira 

Bakan ödeneği 
Aylıklar 
Memurlaı- aylımı 
Açık aylığı 

Böltim 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücr< 

toplamı 

Btİ 

5 320 

13 450 650 
6 800 

13 457 450 

877 200 
49 000 

5 320 

13 441 650 
6 800 

13 448 450 

788 400 
36 750 

5 320 

13 402 050 
75 000 

13 477 050 

784 260 
36 750 

Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlarının ücretleri 0 1 15 000 

11 - Başka haklar 
Temsil ödeneği 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
Çocuk zammı 
Yakacak zammı 
Doğum yardımı 
Öl üm vardımı 

Bölüm toplamı 

3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince yabancı dil para 
mükafatı 

657 300 
67 000 

1 000 000 
50 000 
25 000 
17 000 

1 092 000 

0 

657 300 
80 000 

1 193 000 
50 000 

100 000 
17 000 

1 360 000 

10 000 

657 300 
80 000 

1 193 000 
50 000 

100 000 
17 000 

1 360 000 

5 000 
1644 ve 4805 sayılı Kanunlar 
gereğinoe ödenmecek eekli ke 
seneği karşılığı 688 470 «88 470 728 470 



116 İçişleri Bakanlığı 

Ii. M. ödeneğin çeşidi 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lirn 

0 özel İdareler bütçelerini ince-
liyeceklere verilecek ücretler 1 680 1 680 

İkinci kısım - Yönetim gider
leri 

O 

Birinci kısmı toplamı 16 895 420 17 076 371 17 149 150 

325 

326 

327 
328 

329 
330 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 

1 - Hizmete ilişkin olanlar 
Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

ÎUer büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 
Genel Müfettişlikler giderleri 

14 980 
20 000 
12 940 
24 000 
15 000 

86 920 

120 00 
94 000 
16 400 

140 000 
37 700 

408 100 

70 000 

578 526 

40 000 

618 526 

92 000 
1 

10 000 
5 000 

20 000 
22 000 
10 000 

67 000 

120 000 
30 000 
16 000 

140 000 
20 000 

326 000 

55 000 

470 000 

40 000 

510 000 

99 000 
i" 

10 000 
5 000 

20 000 
22 000 
10 000 

67 000 

120 000 
30 000 
16 000 

140 000 
20 000 

326 000 

55 000 

455 000 

40 000 

495 000 

99 000 
1 



İçişleri Bakanlığı ~ m 

B. M. Ödeneğin çeşidi 

1948 1949 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

331 

332 

333 

334 
335 

Taşıt giderleri f 
1 Bakanlık otomobili işletme gi

derleri 2 000 
2 Bakanlık otomobili tamir gi

derleri 2 000 
3 Genel müfettişlikler taşıtları 1 
4 Başka taşıtlar 3 100 

Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlarının yollukları 
ve başka giderleri 
Giyecekler 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak tedavi giderleri ve 
yolukları 

0 
31 000 

42 800 

1 600 

1 600 
1 

2 000 

1 
20 000 

34 000 

1 600 

1 600 
1 

2 000 

1 
2 
3 
4 
5 

Bölüm toplamı 

II - özlük olanlar 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Genel müfettişlikler yolluğu 
Yabancı memleketler yolluğu 

Bölüm toplamı 

7 101 

170 000 
100 700 
129 700 

1 
1 

400 402 

5 201 

136 000 
80 500 

103 700 
1 
1 

320 202 

5 201 

130 000 
80 500 

103 700 
1 
1 

314 202 

5 000 
20 000 

34 000 

İkinci kısım toplamı 1 756 850 1 436 405 1 420 404 

Oçimcü kısım - Daire hizmet* 
leri 

I • Esaslı olanlar 
336 Askerlik mükellefiyeti hakkın* 

daki 2850 sayılı Kanun gere
ğince köy ve mahallelerde ya
pılacak askerlik yoklamasında 
bulunan nüfus memurları yol* 
hıkları 40 000 85 000 80 000 



118 İçişleri Bakanlığı 

B. M. Ödeneğin çeşidi 

İOTE© 
Tilı 

Ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

337 Nüfus işleri 
1 Nüfus defterlerinin ve kâğıtla

rının satınalma, bastırma 
onarma ve ciltleme giderleri ve 
nüfus kayıtlarının yeni def tel
lere geçirilmesi için verilecek 
ücretler 

2 Nüfus vazınıı 

338 

339 

340 

85 000 
10 000 

60 000 
10 000 

60 000 
10 000 

1 
2 
• > 

j 

1 
2 

Bölüm toplamı 

Devir yollukları 
Valiler 
Kaymakamlar 
5005 sayılı Kanun gereğince 
bucak müdürlerine verilecek 
devir ve teftiş giderleri 
Nüfus müdürleri 

Bölüm toplamı 

Seçim giderleri 

11 - Çeşitli olanlar 
Yayın giderleri 
Satınalma ve abone karşılığı 
Başka giderler 

95 000 

60 000 
162 000 

451 200 
10 000 

683 200 

100 000 

15 000 
17 500 

70 000 

50 000 
160 000 

451 200 
10 000 

671 200 

100 000 

14 000 
16 000 

70 000 

35 000 
150 000 

451 200 
10 000 

646 200 

100 000 

14 000 
16 000 

Bölüm toplamı 32 500 30 000 30 000 

341 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere 
gönderileceklerin yoUuklariyle 
başka her çeşit giderleri 40 930 

342 Milletlerarası kurumlara katıl
ma payı 1 000 

35 000 

1 000 

35 000 

1 000 



içişleri Bakanlığı İ19 — 

B Al, Ödeneğin çeşidi 

1948 
yüî 

Ödeneği 
Lira 

1949 yüı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Liru Lira 

0 Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanları 

0 Ücretler 30 000 
O Yolluk ve başka giderleri 10 001 

Bölüm toplamı 40 001 

343 Dumlupmar'da Zafer Bayramı 
töreni genel giderleri 10 000 

III - Geçici olanlar 
344 Kaymakamlık ve bucak mü 

dürlüğü kursları ve İçişleri 
meslek kursu 

1 Kursa gelecek nıenıurların yol
lukları, gündelikleri ve incele
me gezileri yollukları ve her 
çeşit uygulama genel giderleri 94 000 

2 Yönetim, sınav, ders notlannın 
yardırma, çoğaltma ve sair 
türlü giderleri 7 000 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplanıl 

Dördüncü kıs t m Borçlar 

345 Geçen yıl borçları 
346 Eski yılar borçları 

i 1944 - 1947 yılları borçları 
2 1928 - 1943 yılları borçları 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 101 100 

0 

10 000 

90 000 

7 000 

0 

10 000 

a5 ooo 

6 000 

101 000 

1 143 631 

ri 

40 000 

58 700 
2 400 

61 100 

97 000 

1 049 200 

40 118 

58 000 
2 000 

60 000 

91 000 

l 013 200 

^ 

40 118 

58 000 
2 000 

60 000 

100 118 100 118 



İçişleri Bakanlığı 

ödeneğin çeşidi 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 16 895 420 17 076 371 17 149 150 
İkinci kısım toplamı 1 756 850 1 436 405 1 420 404 
Üçüncü kısım toplamı 1143 631 1049 200 1013 200 
Dördüncü kısım toplamı 101 100 100 118 100 118 

GENEL TOPLAM 19 897 001 19 662 094 19 682 872 

Sermaye, kredi ve tesisler 
1437 sayılı Kanuna göre mec
buri hizmete tâbi yüksek okul 
mezunlarına verilecek avans 12 000 12 000 12 000 



14 - Emniyet G. M. 



Rapor 
6.XII,1948 

1949 Emniyet bütçesi 1948 yılı Bütçesinden 1 759 685 lira fazlasiyle 33 839 415 lira olarak teklif 
edilmiştir. Çeşitli bölümlerden 439 317 Ura indirme yapılmakta olduğuna göre zam gören tertip
lerdeki artış toplamı 2 199 002 liraya baliğ olmaktadır. Gerek artışların ve gerek indirmelerin her 
bölüm ve madde için sebepleri gerekçede ayn ayrı gösterilmiş olduğundan bunları tekrarlamaya 
lüzum görmedim. 

Hizmetliler ücreti bölümünde yapılan tasarruf % 10 indirme yapılması karan gereğince (D) 
cetveline dâhil 33 kadronun (Odacı, sandalcı tayfa ve gece bekçisi) çıkarılmasından ve geçici hiz
metliler ücretinden yapılan tasarruf da % 25 tasarruf hakkındaki karar gereğince (E) cetvelinde 
yer alan kurs masraflanndan sağlanmıştır. Artışın 1 480 000 lirası memurlar aylığı tertibinin fiilî 
kadroya ve üst derece aylıklan tutarına göre hesaplanmasından ve 300 000 lirası ise çocuk zammı 
ödeneğinin ihtiyaca göre artırılmasından ileri gelmekte olup bu ikisinin toplamı bütçe artışım teş
kil eden 1 759 685 lirayı geçmektedir. Artırılması zaruri görülen bölümlerin karşılıkları tasarrufla 
sağlanmış bulunuyor. 

300 000 liralık çocuk zammından sonra dnemli artış gösteren madde 80 000 lira olarak doğurt 
yardımıdır ki, 1948 Bütçesine ait raporumda her iki ödeneğin ihtiyaçtan eksik konduğunu belirt 
mistim. Nitekim bu yıl her iki madde için ek ödenek alınmış bulunuyor. 

B. 

352 
355 
358 
358 
359 
360 
361 
367 

M. 

3 

3 
4 

1 

1 

Eksik miktar 

50 000 
7 000 

15 000 
5 000 
5 000 

100 000 
30 000 

250 000 

Doğum yardımı 
Emekli keseneğinden 
Aydınlatmadan 
Isıtma 
Basılı kâğıt ve defter 
Telefon 
Kira karşılığı 
Yiyecekler 

462 000 

Borç durumuna gelince eski yıllar borçlarından 40 000 liralık borç mevcut olduğu halde 6 000 
liralık ödenek konmuştur. 

Genel Müdürlüğün 688 000 lira karşılıksız borçlan vardır. Bu yıl telefon ve elektrikten 100 000 
liradan fazla karşılıksız borç daha devredilecektir. 

356 ııcı bölümün başlığındaki (Tazminat) kelimesinin para mükâfatı olarak düzeltilmesi ica-
beder. 

365 nci tedavi giderleri bölümünün 1 nci maddesinden 2 000 lira indirildiği gerekçede gösteril-
mekte bulunduğu halde bütçe metninde bölümün 280 000 lira zamla 38 000 liraya çıkarılmış oldu 
ğunu görüyoruz. Bakanlıklarca hazırlanan bütçeler üzerinde Hükümetçe sonradan değişiklik ya
pıldığı takdirde gerekçelerin de buna göre düzeltilmesine dikkat edilerek gerekçe ile metinlerin 
birbirine uymaması gibi aykırılıklara mahal verilmemesi temenniye şayandır. 

Pravantoryum ve sanatoryum giderleri ile Genel Müdürlüğün sağlık teşkilâtı hakkında tâli 
komisyon raporundaki esaslara göre bir karar alınması gerekli olacaktır. 



— 1 2 3 -
Polis kollejine bu yıldan itibaren Öğrenci alınmıyarak mevcutlar mezun olunca kollejin kapatıl

ması ve yüksek öğretim kurumlarında okutulmak üzere bundan sonra öğrenci alınmaması yolunda ve
rilen kararları isabetli ve yerinde bulmaktayım. 

Emniyet kadrolarının rasyonel çalışma esaslarına göre düzenlenmesi zabıtanın birleştirilmesi ko
nusu ile ilgilidir. Üzerinde iki yıldanberi çalışılan ve yine iki yıl önce toplanan idare kongresince 
incelenip muayyen kararlara bağlanan bu konunun henüz bir kanun tasarısı halinde Meclise geti
rilmemesi karşısında Hükümetlerimizin programında mükerreren yer almış bulunmasına rağmen 
bu esastan vazmı geçilmiş yoksa bunun da diğer rasyonel çalışma, işleri için olduğu gibi Ame
rika'dan getirilecek mütehassısa mı tetkik ettirilmesi kararlaştırılmış olduğunun Hükümetçe 
komisyonda izah edilmesi muvafık olacağı kanaatindeyim. 

Genel Müdürlüğün merkez teşkilâtı hakkında da bu izahat neticesine göre bir karar alınması 
gerekli olacaktır. 

1948 Maliye Bütçesine konmuş olan motorlu taşıt ödeneği ile satın alınan taşıtlar hakkında ve 
1949 Bütçesine konulan ödenekle neler alınacağı hakkında şifahen izahat arzedeceğim. 

Saygıyle arzederim. 

Kastamonu Milletvekili 
Muzaffer Akalın 



Emniyet O. M. 

Ödeneğin çeşidi 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük İnaklar 

1948 
yılı 

Ödeneği 
lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 
Memurlar aylığı 22 194 300 23 674 300 23 473 000 
Açık aylığı 5 000 5 000 5 000 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlarının ücreti 

I I - Başka haklar 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
Çocuk zammı 
Yakacak zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

Bölüm toplamı 

22 199 300 

296 871 
35 781 

0 

285 000 

1 607 760 
35 000 
87 000 
12 640 

1 742 400 

23 679 300 

267 184 
26 836 

1 

310 000 

1 907 760 
35 000 

167 000 
12 640 

2 122 400 

23 478 000 

267 184 
26 836 

1 

308 932 

1 907 760 
35 000 

217 000 
12 640 

2 172 400 

4367 sayılı Kanun gereğince 
verilecek er tayın karşılığı 2 721 000 2 719 000 2 709 100 
Hazarda emniyet ve asayişi 
muhafaza uğrunda yaralanan 
veya şehit düşen polis, âmir ve 
memurlarına 1475 sayılı Nakdî 
Tazminat Kanunu gereğince 
verilecek tazminat 2 500 1 000 1 000 
4644 ve 4805 sayılı Kanunlar 
gereğince ödenecek emekli ke
seneği karşılığı 1 119 770 1 189 770 1 185 485 



Bmnlyot O. M. - 1 3 5 -

Ödeneğin çeşidi 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

3201 sayılı Emniyet Teşkilâtı 
Kanununun 86 ncı maddesi ge
reğince emniyet ve asayişi, 
Devletin menfaatlerini, efra
dın can, mal ve ırzını koruyucu 
yüksek hizmeti görülenlerle 
olağanüstü hallerde hayatmı 
tehlikeye koyarak büyük ya
rarlık gösterenlere verilecek 
para mükâfatı 15 000 10 000 5 000 

Birinci kısım topların 28 417 622 30 325 491 30 153 888 

İkinci kısım - Yönetim gider
leri 

Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi gidreleri 

Bölüm 

îller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm 

toplamı 

toplamı 

17 500 
7 500 
7 000 

32 000 

40 000 
45 000 

55 000 
75 000 
20 000 

235 000 

15 000 
6 000 
7 000 

28 000 

40 000 
40 000 
45 000 
70 000 
20 000 

215 000 

15 000 
6 000 
7 000 

28 000 

40 000 
40 000 
45 000 
70 000 
20 000 

215 000 

Basılı kâğıt ve defterler 25 000 20 000 20 000 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 453 724 321 677 256 466 
Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 25 000 20 000 70 000 

Bölüm toplamı 478 724 341 677 326 466 



— 188 — fimalyot O. M. 
1948 1949 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

361 Kira karşılığı 100 000 100 000 130 000 
362 Taşıt giderleri 

1 Motorsuz taşıtlar satınalma 

363 

363/i 

364 
366 

2 
o 
«J 

1 
2 
3 
4 

i 

1 

2 

karşılığı 
Motorlu taşıtların işletme gi
derleri 
Motorlu taşıtların tamir gider
leri 

Bölüm toplamı 

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

Bölüm toplamı 

Yabancı uzman ve hizmetliler-
le tercümanlarının yolluk ve 
başka giderleri 
Giyecekler 
Tedavi giderleri 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 
Görev sırasında yaralanan ve 
hastalanan memurlarla kazaya 
uğnyanlann ve yaralıların te
davi giderleri 

Bölüm toplamı 

20 000 

70 000 

20 000 

110 000 

156 000 
65 000 
24 000 

1 

245 001 

0 
12 000 

10 000 

25 000 

35 000 

1 

64 000 

24 000 

88 001 

110 000 
45 000 
18 000 

1 

173 001 

1 
12 000 

38 000 

,25 000 

63 000 

I 

64 000 

24 000 

88 001 

110 000 
30 000 
18 000 

1 

158 001 

1 
12 000 

38 000 

25 000 

63 000 

İkinci kısım toplamı 1 272 725 1 040 680 1 040 469 



— 117 — 
1949 yılı için 

Hükümetçe Komiıyonca 
istenen kabul «dikü 

B. M. ödenenin Cöflidi Lira Lira Lira ödeneğin çeşidi 

Annlyet Ö. İS. 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

Üçüncü kişim - Daire hizmet
leri 

I - Esaslı olanlar 
366 Teknik giderler 

1 Polis telli ve telsiz telefonları 
ve teletipleri satınalma, işlet
me ve değiştirme giderleri 139 000 299 000 250 000 

2 Fotoğraf ve daktiloskopi tesis
leri, makina ve gereç giderleri 37 360 37 360 30 000 

Bölüm toplamı 176 360 336 360 280 000 

367 Giyecek ve teçhizat 
1 Giyecekler 1 000 000 1000000 1000000 
2 Silâh, cephane, maske, haber

leşme araçları ve vedek parça
lan ' 35 000 75 000 55 000 

Bölüm toplamı 1 035 000 1 075 000 1 055 000 

368 Gözetim altında bulunanlarla 
hudut dışına çıkarılacakların 
veya memleket* içinde yer de
ğiştirmeye mecbur edilecek 
yabancıların gönderme, iaşe 
giderleriyle bunlara memur 
edileceklerin gerekli giderleri 34 000 34 000 20 000 

369 Haber alma giderleri 203 500 203 500 203 500 
370 Süvari polis hayvanları ve po

lis köpekleri 
1 Satınalma karşılığı 1 1 1 
2 Yem, muytabiye, nal, mıh ve 

başka gereç karşılıklariyle te
davi ve ilâç ve köpekler için 
yiyecek giderleri 80 000 80 000 58 000 

Bölüm toplamı 80 001 80 001 58 001 



firafyet G. M. 

Ödeneğin çeşidi 

1948 
yılı 

Ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

II Çeşitli olanlar 
Yayın giderleri 

4489 sayılı Kanun gereğince 
staj için yabancı memleketlere 
gönderileceklerin yolluklariyle 
başka her çeşit giderleri 
Pravantoryum ve sanatoryum 
giderleri 
Paravantoryunı için bina kira
lama ve satınalma karşılığı 
Pravantoryum tesis, yönetim, 
iaşe, ilaçlan ile sair genel gi
derler 

5 000 

0 

o 

80 000 

45 000 

Satmalma ve abone karşılığı 
Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanları 
Ücretler 
Yolluk ve başka giderler 

Bölüm toplamı 

Milletlerarası kurumlara ka
tılma payı 

2 000 
4 800 

6 800 

13 000 
2 000 

15 000 

7 140 

2 000 
4 800 

6 800 

0 
0 

0 

5 000 

2 000 
4 800 

6 800 

0 
0 

0 

5 000 

15 000 

45 000 

Bölüm toplamı 

Onarma 

İÜ - Geçici olanlar 
Okullar, kurslar ve öğrenci gi
derleri 
Polis memur ve adayları, öğ
rencileri yiyecek ve giyecek 
giderleriyle harçlık ve yolluk
ları 
Yönetim ve sınav giderleri 

155 000 

300 000 

280 000 
60 000 

125 000 

200 000 

280 000 
60 000 

60 000 

165 000 

280 000 
60 000 



Emniyet O. I I — 129 — 

«L. 

3 

4 

5 

ödeneğin çeşidi 

İllerde açılacak polis kursları 
giderleri 
Yüksek öğrenim kurumlarında 
okutturulacak öğrenci giderle
r i 
Kalorifer ve diğer tesislerin 
onarma giderleri 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

2 382 

13 000 

0 

1949 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

2 382 

9 000 

40 000 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

1 

9 000 

34 000 

Bölüm toplamı 355 382 391 382 383 001 

Üçüncü kısım toplamı 2 373 183 2 457 044 2 236 303 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 8 500 8 500 8 500 
Eski yıllar borçları 

1 1944 - 1947 yılları borçlan 
2 1928 - 1943 yılları borçları 

4 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
tkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısmı toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 

6000 
1 700 

7 700 

16 200 

6 000 
1 700 

7 700 

16 200 

6 000 
1 700 

7 700 

16 200 

28 417 622 
1 272 725 
2 373 183 

16 200 

30 325 491 
1 040 680 
2 457 044 

16 200 

30 153 888 
1 040 469 
2 236 303 

16 200 

GENEL TOPLAM 32 079 730 33 839 415 33 446 860 





15 - Jandarma G. K. 



Rapor 

Jandarma Genel Komutanlığının 1949 yılı Bütçesi 1948 yılı Bütçesinden (6 640 394) lira fazla-
siyle (43 419 963) lira olarak teklif edilmiştir. Bâzı bölümlerden (197 467) lira indirme yapılmış 
olduğuna göre zam gören tertiplerden artış miktarı (6 837 861) liraya baliğ olduğu anlaşılır. 

Gerek artışların ve gerek indirmelerin dayandığı sebepler bütçe gerekçesinde birer birer gösteril
miş bulunmaktadır. Artışların büyük kısmı (5,5 milyon lira) Hakkâri'de yeniden bir Jandarma Tu
gayı kurulmasından ileri gelmektedir. Bu tugayın 1948 yılı içindeki masraflarını karşılamak üzere 
5249 sayılı Kanunla çeşitli tertiplere ait (1 836 270) liralık ek ödenek alınmış bulunmaktadır. Tu
gayın bu yıla ait bir kısım giderleri de son aktarma ve ek ödenekler hakkındaki Kanunla sağlan
mış bulunuyor. Ancak bu yılın tayinat tertibinden daha (500 000) liraya ihtiyaç vardır. Bunun bir 
kısmı yeni kurulan Tugayın mevki ve iklim zaruretleri dolayısiyle Temmuza kadar tayinat ve 
yemliklerinin tedariki zorunda kalınmasından bir kısmı da er iaşe bedelinin ayda 21 liradan 25 ti 
raya yükselmesinden ileri gelmiştir. 

Jandarma subay ve askerî memur mevcudu (2 182) kadroya karşı (1 607) den ve Gedikli 
erbaş sayısı da (3 833) kadroya karşı (1 593) den ibaret olduğu halde 1948 yılı içinde yeniden 
bir Jandarma Tugayı kurulabildiği göz önüne alınırsa kadronun tesbitinde esas tatulan ihtiyacın 
ölçüsü yeni baştan incelenmeye değer. Bu incelenine sırasında işin; zabıtmın^birleştirilmesi ve müs
takbel kadrolara intibak bakımından otâuğu kadar Jandarmanın motorize edilmesi esasından da 
ele alınması muvafık olacağı kanaatindeyim. 

Tayinat tertibindeki (2 200 000) liralık fazlalık yeni kurulan Tugay ile fiyat yükselişlerinden 
ileri gelmektedir. 

Yem maddesinde (516 000) liralık artışın asıl sebebi Millî Savunmanın motorize edilmesi saye 
'sinde artan hayvanlarının jandarmaya verilmesinden hâsıl olmuştur. .Jandarmadaki hayvan sayısı 
hu yıl ordudan alman (1 100) hayvanla birlikte (2 500) olmuştur. 

Tayinat ve yem formüllerine taşıma giderlerinin de bu tertipten verilebileceği hakkında kayıt 
eklenmesi lâzımdır. Aksi takdirde tayinat tertibinden (400 000) ve yem tertibinden de (100 000) 
liranın indirilerek taşıma giderleri tertibine eklenmesi ihtiyaç hâsıl olacaktır. Millî Savunma Bütçe
sinde olduğu gibi jandarmada da bn giderin tayinat ve yem maddelerinden ödenmem maksadı en 
uygun şekilde sağlar, 

Geçen yıl raporunda çocuk zammı ile doğum yadımı tertiplerinin en az yüzer bin lira eksik 
olduğunu arzetmiştim. Nitekim bu yıl son çıkan aktarma ve Ek Ödenek Kanuniyle çocuk zammı 
tertibine (120 000) lira doğum yardımı tertibine de (110 000) lira eklenmiştir. 

Eksik konduğunu tesbit ettiğim diğer bölümlere de gerekli zamlar yapılmış bulunuyor. Bunları 
kayıt ve işaret etmekten maksadım eksik ödenek konmasının bütçede hakiki bir tasarruf sağlama
dığına Yüksek Komisyonun dikkatini çekmektir. 

Bn yıl eksik konan ödenekler -. 
Bölüm Madde Eksik miktar * -1 , . .....,, 

384 3 20 000 Doğum yardımı 
407 490 000 Onarma 

Çfeoici görev yolluğu tertibi bu yıl (25 000 J lira ek ödenekle artın] jı£ı halde tertibîn as 
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İından (ŞOO) lira indirmeye nasıl imkân görüldüğünü anlıyamam. 

Eksifc fconan bu ödeneklere karşı emekli keseneği tertibinden de (100 000) lira fazlasiyle he
saplanmış olduğu görülmüştür. 

Bütçe Komisyonunun 1947 yılı raporunda Jandarma telefon hatlarının ıslahı ve telsiz telefonla 
teçhizi için gerekli teşebbüslere girişilmesi temenni dilmişti. Bu konuda şimdiy« kadar ileriye 
atılmış bir adım yoktur. Jandarmanın, emniyetin orman işletmelerinin özel idare bütçeleriyle köy
lerin bu hizmet uğrunda harcadıkları paralar tesbit ve P. T. T. İdaresinin elinde tevhit edilerek 
yıllara bölünmüş bir programla hizmetin esaslı bir şekilde ele alınmasını bu münasebetle kaydet
meden geçemiycğim. e 

Jandarmanın (145 432) lira karşılıksız borcu vardır. 1928 - 1947 yıllarına ait olan bu borcun 
nevi ve müfredatı şudur? 

Lira 

110 000 Devlet Demiryollariyle Denizyollarına 
16 44 İkramiye, doğum yardımı ve yak 

16 444 İkramiye, doğum yardımı ve yakacak zamlarına 

14a 132 

1948 yılı taşıt ödeneği yıl içinde eklenen (180 000) lira ile (293 500) liraya çıkarılmıştır. Bu 
ödenekle 10 kamyon, 13 Cip, 4 hasta otosu, bir binek otosu vre iki motosiklet aluıraış ve geri 
kalan (15 000) lira ile do bit* kamyon alınmaktadır. 

1949 yılı Bütçesine konan (113 500) lira ile ü<? kamyon, bir Cip, iki do binek otosu alınacaktır. 

Jandarmanın motorlaştırılması işinin ihtiyaca göre bir kaç yılda tahakkuk ettirilmek üzere 
programla-ştırılması muvafık olacağı kanaatindeyim. 

Saygılarımla arzederim. 

Kastamonu Milletvekili 
Muzaffer Akahn 



ödeneğin 

Jand 

çeşidi 

arma Ö. •K. 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

Birinci kısım, - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük haklar 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 12 412 212 13 840 673 13 840 573 
Hizmetliler ücreti 310 740 293 666 293 666 

II - Başka haklar 
Temsil ödeneği 2 100 2 100 2 100 
Geçici tazminat 58 000 58 000 58 000 
4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
Çocuk zammı 
Yakacak zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

4644, 4805, 4806 ve 4807 sayılı 
Kanunlar gereğince ödenecek 
emekli keseneği karşılığı 635 017 710 007 610 007 
İkramiye ve tazminat 
Atışlarda, erleri okutmada, bi- ^ ' v 
nicilikte, yabancı dil öğrenme
de, öğretim ve eğitimde başarı. 
görevini yapmada yararlık 
gösterenlere 1493 sayılı Ordu 
ikramiyesi Kanunu gereğince 
verilecek ikramiye 3 000 3 000 3 000 
20m yıl hizetten sonra terhis 
edilen onbaşılarla 4 ncü uzat
madan sonra terhis edilen er
lere 1861 sayılı Kanunun 18 
nci maddesi gereğince verile 
cek ikramiye 20 000 20 000 Ş0 000 

ı l 
1 

Bölüm toplamı 

ööO 000 
28 990 
24 000 
6 000 

608 990 

650 000 
39 000 

104 000 
19 000 

812 000 

650 000 
39 000 

124 000 
19 000 

832 000 



Jandarma O. K - 1 3 6 — 

B. M. Ödeneğin çeşidi 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1949 yılı iğin 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

3 Ordu vç jandarmaya mensup 
subaylarla eratın malı olan 
hayvanlardan ölen ve öldürü
lenlerin ödenmesine dair 147J 
ve 5013 sayılı Kanunlar gere
ğince yapılacak ödemeler 

1 Hazarda vazife» görürken ya
ralanan subay ve erlere 1475 
sayılı Nakdî Tazminat Kanunu 
gereğince verilecek tazminat 

Bölüm toplamı 

2ü 000 

4 990 

47 990 

20 000 

4 990 

47 990 . 

12 640 

4 990 

40 630 

Birinci kısım topların 14 075 049' 15 764 336 15 676 976 

İkinci kısım - Yönetim gider
leri 

1 - Hizmete ilişkin olanlar 
387 

388 

389 
390 

o u ^ 

1 
o 
w 
t 1 
O 

1 
<> 

3 

1 
* • > .-w 

Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

ÎUer büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

Basılı kağıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 

v Battın toplamı 

5 000 
850 

2 000 

7 850 

80 000 
30 000 
30 000 

140 000 

80 300 

314 593 

X0 000 
: 324.6*^ 

5 000 
850 

2 000 

7 850 

73 000 
48 500 
23 000 

144 500 

63 000 

194 000 

10 000 

204 000 

5 000 
850 

2 000 

7 850 

73 000 
48 500 
23 000 

144 500 

63 000 

194 000 

10 000 

204000 
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M. ödeneğin çeşidi 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Kira karşılığı 95 000 148 000 148 000 
Taşıt giderleri 

1 Komutanlık otomobili işletme 
giderleri 1 500 1 500 1 500 

2 Komutanlık otomobili tamir 
giderleri 1 000 1 000 1 000 

3 Başka taşıtlar işletme giderleri 5 000 5 000 5 000 
4 Başka taşıtlar tamir giderleri 2 000 2 000 2 000 

Bölüm toplamı 9 500 9 500 9 500 

I I - özlük olanlar 
Yolluklar 

1 Sürekli görev yolluğu 250 000 232 000 232 000 
2 Geçici görev volluğu 130 000 129 500 129 500 
3 Müfettişler yolluğu 25 000 25 000 25 000 

Bölüm toplamı 405 000 386 500 386 500 

Giyecekler 30 300 20 300 10 000 

İkinci kısım toplamı 1 092 543 983 650 973 350 

1 
2 
o O 

1 
2 

Üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

1 - Esaslı olanlar 
Muayyenat 
Tayınat 
Yem 
Yakacak, aydınlatma ve ısıtma 

Bölüm toplamı 

Askerî gereçler 
Giyecekler 
Teçhizat 

Bölüm toplamı 

13 578 240 
716 130 
440 000 

14 734 370 

3 686 000 
700 000 

4 386 OŞO 

15 778 240 
1 232 130 

484 000 

17 494 370 

0 286 000 
1 150 000 

6496 000 

15 778 240 
1 232 130 

484 000 

17 494 370 

5 236 000 
1 108 751 

6 944 751 
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1948 1949 yıh için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
ödeneğin çeşidi ^ a Lifa L i r a 

Harb gereçleri ve teçhizatı 
karşılığı ve giderleri 
Sağlık gereçleri ve tedavi gi
derleri 
Ecza ve sağlık gereçleri 
Tedavi 

Bölüm toplamı 

Veteriner ecza ve gereçleri gi
derleri 
Hayvan satınalma ve tavizi 
Taşıma giderleri 
Taşıt giderleri 
İşletme 
Tamir 

Bölüm toplamı 

688 000 

93 800 
45 000 

138 800 

6 000 
33 340 

431 542 

45 000 
15 000 

60 000 

768 000 

98 800 
50 000 

148 800 

6 000 
33 340 

531 542 

100 000 
20 000 

120 000 

668 000 

83 300 
50 000 

133 300 

6 000 
15 000 

531 542 

100 000 
20 000 

120 000 

Okullar genel giderleri 115 000 115 000 115 000 

II - Çeşitli olanlar 
Kurumlar ve komisyonlar ge-
nel giderleri 
Basımevi giderleri 
Spor giderleri 
Onarma giderleri 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçlan 
1944 - 1947 yılları borçlan 

20 800 
3 400 
3 325 

960 000 

21 580 577 

25 000 

6 000 

20 800 
3 400 
3 325 

960 000 

26 640 577 

25 000 

6 000 

20 800 
3 400 
3 325 

800 000 

26 255 488 

25 000 

6 000 
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1948 1949 yıü için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B, İVJ ÖdeneğİB çeşidi kira -kira Lira 

2 1928 - 1943 yılları borçları 400 400 400 

Bölüm toplamı 6 400 6 400 6 400 

400 

6 400 

31 400 Dördüncü kısım toplamı 31 400 31 400 31 400 
î " ^ İ * f *?^* *r >̂ .;'f *? «*-¥ *!r *« :ş!f ̂ v^U = = = = = 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 14 075 049 15 764 336 15 676 976 
İkinci kısmı toplamı 1 092 543 983 650 973 350 
(Tçuncii kısım toplamı 21 580 577 26 640 577 26 255 488 

' Dördüncü kısım toplamı 31 400 31 400 31 400 

GENEL TOPLAM 36 779 569 43 419 963 42 937 214 
.î 



16 - Dışişleri Bakanlığı 



Rapor 

Dışişleri Bakanlığı 1949 yıb. Bütçe tasarısı tarafımızdan incelenmiş ve 194.8 yılı Bütçesinden ya
pılan 317 841 liralık bir indirmeye mukabil 1949 yılı Bütçesinin 1 103 042 lira fazla siyle 
13 489 399. lira olarak teshil edildiği görülmüştür. 1918 yılı Bütçesi üzerinden yapılan indir
meler aşağıdaki kısım ve bölümlerde hizalarında gösterilen mikt-arda olmuştur. Octvel (1) 

Birinci kısım : Ücret-, özlük ve 'benzeri haklar 

1948 yılı ödeneğine nazaran noksanı 

ödeneğin çeşidi B. M 

412 Hizmetliler ücreti 
i Merkez 
2 Elçilik, Daimî Delegelik ve konsolosluklar 

\Aıı\ 

19 320 
49 002 

ft<? 322 

İkinci kısım : Yönetim giderleri 

110 M erk e./, büro .eklerleri 
I Kırtasiye 

420 Basılı kâğn ve defterLcr 
0 Para tısıma giderleri 

424- .") .Döneme ve demirbaş 
II Taşıtlar satma J ma giderleri 
13 Ziyaret 
14 Vardım ve ödüne verme 

ı rm 
1 500 
1 f.7S 

10 000 
36 000 
23 000 
14 ooo 

özlük olanlar 

427 4508 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi gider 
leri ve yollukla n ;> ooo 

02 f>78 

Üçüncü kısım : daire hizmetleri 

429 Hakem, mahkeme ve heyetleriyle uzlaşma komisyonla
rı giderleri 90 000 

430 Yabancı elçilerle konukların ağırlanma giderleri 10 000 
0 Himaye giderleri 30 000 
0 Taşıyan diller kursu her türlü giderleri 2 840 

132 840 
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B. M. ödeneğin reşidi Lira 

Dördüncü kısım; Borçlar 

436 1 1944 - 1947 yılları borçlan 24 000 
2 1928-1943 villan borçlan 1 

24 001 

Genci toplam 317 841 

1949 yılı tasarısında artırmalar yapılan kısım vo bölümleri de miktarları ile birlikte aşağı
da arzedil mistir. Cetvel (2) 

1948 yılı ödeneğine nazaran fazlası 

Birinci kısım: Aylık ücret, ödenek ve benzeri ÖEİük haklar 

E. M- ödeneğin çeşidi Lira 

411 1 Aylıklar 300 000 

Yabancı dil ikramiyeleri 
1 3656 sayılı Kanım gereğince ödenecek olan o 500 
2 5250 sayılı Kanım gereğince ödenecek olan 16 000 

320 000 

tkinei kısım: Yönetim giderleri 
422 2 Bina, ai'sa satın alma 1 

3 Bina yaptırma 1 

üçüncü kısım: Daire hizmetleri 
428 Kongre, konferans ve komisyonlar genel giderleri 300 000 
434 Milletlerarası kuram ve derneklere katılma payı 449 040 

749 040 

Dördüncü kısım: Borçlar 
4.35 Oeçen yıl borçları 16 000 

0 3827 sayılı Kanun gereğince satın alınacak taşıtlar 
karşılığı 18 000 

34 000 
(lenel toplam 1 103 042 

Grerek artırılan ve eksilmeye tâbi tutulan bölümler ve gerekse 1948 yılı Büte^eine göre aynen 
muhafaza edilen tertipler hakkındaki görüş ve düşünüşlerimizi aşağıda arzettiğimiz çerçeve içinde 
hulâ.sa etmek mümkündür. .Şöyle ki : 

Bölüm 411 Madde 1 de aylıklar faslında görülen 300 000 lira fazlalıktan Daimî Delegelikteki bir 
<lelegenin>şenelik maaşı farkı olan 34 400 liran m bu yıl tasarruf odilcbUeceğî kanaatine varmış bu
lunmaktayız. 



Aynı bölüm içinde Moskova ve Batımı'daki •memurların maaş Ödeme emsal farkı; Pakistan vr 
Hindistan Büyük Elçiliklerindeki memurların bir yıllık maaşı tutarı ile Marşal Plânı için Pari;; 
Büyük Elçiliğine izam edilen iki memurun senelik maaş tutarı vardır, 

Moskova ve Batum'daki memurların maaş ödeme emsalinin yükseltilme zarureti, doların resmi 
kuru ile serbest piyasadaki kıymeti arasındaki fark göz önünde tutulacak olursa, kendiliğinden teza
hür eder. 

Marşal Plânı için Paris Büyük Elçiliğine izam edilen iki memurun senelik maaşı tutarı 63 000 
liradır. Marşal Plânı işi muhakkak ki geniş ölçüde teknik ve bilgili meslek elemanlarına ihtiyaç gös
teren bir ehemmiyet arzeder. Gelecek günler içinde iş hacminin artması ve bu yüzden kadronun ge
nişletilmesi lüzumu hâsıl olabilir. Bu husus göz önünde tutularak plânla ilgili iç ve dış teşkilâtımız 
daha sarih ve müstakar bir satatüye bağlanıneıya kadar Paris'e izam edildiği bildirilen iki me
murdan şimdilik yalnız biri ile yetinmenin, gerekirse Paris Büyük Elçiliğinin bu işe, yetkili bir 
memuru ile bugün için işbirliği yapmanın mümkün olup olmıyaeağınm takdirini Yüksek Komisyonun 
mütalâasına bırakmayı uygun gördük. Böylece elde edilecek tasarrufun, teşkilâtın yarınki genişle
me ihtimali karşısında küçük de olsa bir kıymet olacağı düşünülebilir. 

Bölüm - Madde 1 de 3656 sayılı Kanunun beşinci maddesi gereğince ödenecek yabancı dil para 
mükâfatı için 3 500; ikinci maddede 5250 sayılı Kanun gereğince bâzı yabancı memleket dillerini 
öğrenenlere verilecek paraı mükâfatı olarak 16 5001ira ki, ceman 20 000 liralık bir fazlalık konmuştur. 
Her iki kanun hükmünün merkez teşkilâtının bünyesi içindeki akisleri realiteye en uygun düşecek 
bir şekilde mütalâa edilecek olursa, bu maddelerde küçük bir tasarnfa gidilmesi mümkün olabilir. 
Söyle k i : 

Halen Devlet lisan imtihanına girip haşan elde eden memur adedi (9) dur. Bunlardan ikisi 
askerde biri Şanı Elçiliğinde altısı da merkezde muhtelit' dairelerde çalışmaktadır. Sekizi îngiliz-
ceden biri de Fransızcadan muvaffak olmuştur. 3656 sayılı Kanunun beşinci maddesi gereğince ve
rilecek ikramiye tutarı 9 500 liradır. 

5250 sayılı Kanunun beşinci maddesinde : 

(Dışişleri Bakanlığı meslek memurlarından Arap memleketleri, Bulgaristan, Çin, Hindistan, 
İran, İspanya, Japonya, Pakistan, Sovyet Rusya, Yugoslavya, Yunanistan'ın lisanını öğrenenler hak
kında 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun beşinci maddesi hükümleri uygulanır. 

Ancak meslek memurlarının bu hükümlerden istifade edebilmeleri, lisanını öğrendikleri memleke
tin politik ve ekonomik işlerinde de ihtisas edindiklerinin Dışişleri Bakanlığınca tesbit edilecek 
esaslara göre yapılacak imtihanda sabit olmasına bağlıdır. Meslek memurlarının bu maddeye göre 
yetişebilmeleri için Dışişleri Bakanlığınca gerekenimkânlar hazırlanır ve tedbirler alınır). Demekte
dir. İmtihan esasları hazırlanmış ve Bakanlıkça gereken imkânlar ve tedbirlerin tahakkukuna ge
çilmiş olmasına rağmen 5250 sayılı Kanunun neşri tarihi olan 8 . VII . 1948 göz önünde tutulacak 
olursa mütaakıp müddet içinde Kanunun gerektirdiği derecede bir lisanı öğrenmenin ve diğer ta
mamlayıcı hususların yerine getirilmesinin maddi güçlükleri kabul edilebilir. 

Bu görüş tarzı yüksek Komisyonca uygun görüldüğü takdirde 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi 
hükümlerine göre para mükâfatına hak kazanan 9 memura verilmesi gereken 9 500 lira birinci 
maddede gösterilmek ve 5250 sayılı Kanun hükümlerini de mahfuz tutmak üzere ikinci maddeye (1) 
lira eklemek suretiyle 10 499 liranın tasarrufu sağlanabilir. 

Bölüm 428 de kongre, konferans ve komisyonlar genel giderlerinde görülen 300 000 lira fazla
lığı mütalâa ederken 1948 yılı içinde bu vadide yer alan hareketleri, 10 Kasım 1948 tarihine ka
dar yapılan masraflar ve bu masrafların Dışişleri Bakanlığı kadrosu ile olau ilgisini göz önünde tut
mak faydalı olur kanatindeyiz. 

1948 yılı içinde 10 Kasım tarihine kadar (43) Delegemizin iştirak ettiği (7) muhtelif top
lantı olmuş ve bu müddet içinde sarf edilen para tutan 278 875 05. - baliğ olmuştur. Bu toplantı* 
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lara iştirak eden 4u delegeden ancak (14) ü Dışişleri Bakanlığı kadrosuudan ve geri kalan (29) üye 
adedi ise muhtelif. Bakanlıklar kadrosundan, Millet Vekillerinden, gazetecilerden, banka mümes
sillerinden ve yüksek okul profesörlerinden terekküp etmiştir. Dışişleri Bakanlığından iştirak eden 
J.4 üyenin masraf yekûnu 99 521 86 - liradır. Geri kalan 179 350 19 lira diğer üyelerin istihkakına 
sarfedilen miktardır. Bu hale göre bu bölüme konan para miktarı tahsisen Dışişleri kadrosundan 
bu gibi toplantılara iştirak-etmesi muhtemel memur adedine göre hesaplanır ve bu nev'iden toplan
tılara diğer Bakanlıklar ve teşekküller adına iştirak edecek delegelerin ödenekleri münasip görü
lecek bir yerde toplu olarak bulundurulacak olursa tümü üzerinden bir tasarruf ihtimali derpiş 
edilebilir. Ve Dışişleri Bakanlığı bütçe tasarısında bu bölüm yekûnunu kabart-an miktardan da dü
şülebilir kanaatindeyiz. 

Yüksek Komisyon yukarda arzedilen hususları mütalâaya değer gördüğü takdirde 1949 yılı içinde 
Hükümetin akdini tasavvur ettiği ticari anlaşmaları ve bunların müzakerelerinin yapılması muhte
mel olan yerleri göz önünde tutarak ve ayrıca iştirakimiz zaruri olan Kongre ve Konferansları da 
derpiş ederek tasarıda istenen miktarı haddi lâyıkinde tutabilir, ümidindeyiz. 

Bölüm 434 de Milletlerarası Kurum ve Derneklere katılma payı olarak gecen yıla nazaran 
449 040. - lira fazlasiyle 1 362 600. - liraya lüzum gösterildiği halde, tasarı hazırlandıktan sonra 
gelen malûmata göre bu bölümde değişiklik yapılma lüzumu meydana çıkmış ve evvelce istenilen 
miktara 276 553. - lira eklenmesi gerekmiştir. 

Şöyleki : Birleşmiş Milletler Kuruluna katılma payının 1949 yılı için 400 000. - dolar ve Avru
pa Ekonomik İşbirliği teşkilâtına katılma payının da 36 800 000. - Frank olacağı bildirilmiş iken 
sonradan Birleşmiş Milletler Kuruluna katılma payının 110 bin dolar ve Avrupa Ekonomik İşbirli
ği teşkilâtına katılma payının da (35 812 392 55. - ) Frank olduğu bildirilmiş ve bu suretle evvelki 
hesaba dolar farkı olarak (28 252. - ) lira, ve frank farkı olarak da (248 301.) lira ilâvesine lüzum 
hâsıl olmuştur. Bu suretle bu bölüme eklenmesi zaruri olan (276 553. - ) lira ile umumi yekûn 
1 639 153 liraya çıkmış bulunmaktadır ki bunun diğer bölümlerde mümkün olabilecek tasarrufların 
hassasiyet ve. titizlikle üzerinde durmayı gerektiren ayrı bir faktör olarak yüksek Komisyonca ele 
alınacağı aşikârdır. 

3827 sayılı Kanun gereğince satın alınacak taşıtlar karşılığı olarak konan 18 000. - lira fazlalık, 
taşıtlar umumi mevzuu içinde mütalâa edilip bir hükme bağlanabilecek mahiyette olduğu cihetle 
tezekkür ve takdirini yüksek Komisyona terk etmenin uygun olacağı yalnız tevzi memurluğu için 
düşünülen ikinci bir Motosiklet mubayaasının, bisikletle tevzia çıkan vazifelilerin düştükleri müş
kül durum göz önünde tutularak halledilebileceği kanaatindeyiz. 

1948 yılı ödeneklerine göre bu yıl tasarısında yapılan azaltmalara gelince : 

Gerek Yüksek Komisyonun 1948 yılı bütçe tasarısını müzakere sırasında izhar ettiği temenni 
ve taleplere uyularak ve gerekse bugünkü dünya durumu karşısında genişlemek zaruretini göste
ren Dışişleri hizmetlilerinin merkezde ve dışardaki gidişini aksatmadan mümkün olan tasarrufu 
tahakkuk ettirmek niyetiyle muhtelif bölümlerde yapılan azaltmalar, yukarda hulâsa olarak arze-
dilmiştir. 

Yüksek Komisyon eksiltmeler yapılan bu bölüm ve maddeler üzerinde ayrıca mahiyetleri ve 
miktarları itibariyle dururken arşiv dairesinin ele alınması gerektiğini vâki müşahademize dayana
rak yüksek Komisyonun nazarı ıttılaına arzetmoyi uygun gördük. Bu hizmetin iyiye doğru elde et
tiği inkişaf seyrinin inkıtaa uğramaması çok yerinde olacak ve. Dışişleri bünyesinde üzerinde has
sasiyetle dundan eksikliklerden biri bu suretle daha kısa bir zamanda tamamlanmış olacaktır. 

Bölüm 430 da yabancı elçilerle konukların ağırlanma giderlerinde yapılan (10) bin liralık indir
menin, 1947 yılının mtat dış masrafları çıktıkları sonra geri kalan miktarı ve 1948 yılının 10/Ka-
sım tarihine kadar olan giderleri göz önünde tutularak mütalâa edildiği takdirde aşağı yukarı iki 
yılm normal vasatisine doğru büyük bir yaklaşmanın ifadesini ta^idığı görülür. Bu bSIüuıde yfcpı-
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lan tasarrufun yüksek Komisyonun izhar ettiği temenniler istikametinde olduğu muhakkaktır. 

ödeneklerin aynen muhafaza edilen bölümler hakkındaki mütalâamızı da hulâsa olarak şöyre-
oe arzetmek isteriz. 

Kiralar: Bu bölümde muhtelif Ateşliklerin toplu olarak mahdut binalarda çalışmalarının ve 
bu süratle hem kira, bedellerinden tasarruf ve hem de alâkalı hizmetlerde işbirliğini kolaylaş
tırmak bakımından faydalanma imkânları derpiş edilebilirse de gerek devlet malı binaların ve ge
rekse kira ile tutulanların evalâ haeum ve istiap itibariyle müsait olup olmadıklarında ve bâzı 
hizmet neviieriniıı aynı bina dâhilinde tevhit edilip edilmiyeeeklerinde toplu bir karara varmanın 
uygun olacağı kanaatindeyiz. 

.Iskerî Ataşeliklerin, ikisi müstesna, hemen hepsinin Elçilik binalarında büroları mevcut oldu
ğuna göre diğer ataşelikler hakkında Yüksek Komisyonun takdir ve talebinin bu vadide yapıla
bilecek işlere verimli bir istikamet vereceğinde şüphe yoktur. 

Bölüm 422 Madde 2 de geçen yılm aynı olarak görülen telefon ve başka haberleşme ücret ve 
giderleri, 1947 yılı bütçesinde bu bölüme tahsis edilen, miktara göre bir tasarruf vetiresi takip 
ettiği görülür. Şifreler mustalah ve müteselsil ibarelc]- ve haşivlerden kaçınılarak kaleme alındığına 
şüphe yoktur. Ancak hizmetin tahammülü nispetinde bu hususu bir teamül haline getirmesinin 
gelecek yıllar için faydadan hali olmıyaeağım düşünerek Yüksek Komisyon nezdinde temennide bu
lunmayı yerinde gördük. 

Daimî Delegelik, Büyük Elçilik ve Elçilik taşıtlarına mahsus bölümden 1918 yılında 18 719/12 
lira tasarruf edilmiştir. 

Gecen yıl bütçesinin müzakeresi sırasııda Yüksek Komisyonca izhar edilen temayül göz önünde tu
tularak bu yıl bütçe tasarısında, daimî delegelik, Elçilik ve Konsolosluklarda istihdam edilenlerin üc
retlerinde bir indirmeye gidildiği görülmekte ise de bu hizmetlilerin sabit bir kadroya bağlanmasının 
tasarruf ınülâhazasiyle telifi güç bir ruh haleti doğuracağını düşünerek, sadece tahsis edilen mik
tar üzerinde durulup kadro seyyuliyetinm iadesinde fayda mülâhaza edilebileceğini arz ve teklif 
ederiz. 

Samsun Milletvekili 
M, AH Yörükcr 

İzmir Millotvkfli 
S'ait Oyduk 
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ödeneğin çeşidi 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul editen 
Lira Lira 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük haklar 

1 - Bakan ödeneği aylık ve üc
retler 

Bakan ödeneği 
Aylıklar 
Memurlar aylığı 
Açık aylığı 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Merkez 
Elçilik, daimî delegelik ve kon
solosluklar 

Bölüm toplamı 

Geçici hizmetliler ücreti 

11 - Başka haklar 
Temsil ödeneği 
Geçici tazminat 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zamlar ve yardımlar 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

5 321 

7 397 840 
5 400 

7 403 240 

192 600 

i 230 000 

1 422 660 

12 000 

3 000 
52 211 

28 800 
4 000 
4 000 

5 321 

7 697 840 
•5 400 

7 703 240 

173 340 

1 180 998 

1 354 338 

12 000 

3 000 
52 211 

28 800 
4 000 
4 000 

5 321 

7 663 440 
5 400 

7 668 840 

173 340 

1 180 99S 

1 354 338 

0 

3 000 
52 211 

28 800 
4 000 
4 000 

Bölüm toplamı 36 800 36 800 36 800 

4644 ve 4805 sayılı Kanunlar 
gereğince ödenecek emekli ke
seneği karşılığı 120 230 120 230 120 230 
Yabancı dil ikramiyeleri 
3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek ya
bancı dil para mükâfatı 0 3 500 9 500 
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K M. Ödeneğin çeşidi 

1948 
yılı 

ödeneği 
Ura 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira , j r ; i 

2 5250 sayılı Kanun ^ gereğine e 
bâzı yabancı memleket dilleri
ni üğrenenlere verilecek para 
mükâfatı 0 

Bölüm toplamı 0 

Birinci kısım toplamı 9 055 402 

16 500 

20 000 

9 307 140 

10 500 

20 000 

9 260 740 

418 

t kine i irisim - Yönetim 
leri 

1 - Hizmete ilişkin olanlar 
Merkez büro giderleri 

V-

419 
0 

420 
421 

I 
2 
« > . > 
4 
5 

1 
— 

Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
İsıtma 
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 

ti 000 
ı> 800 
4 500 
b 000 
8 200 

31 500 

6 000 
1 678 
1 200 

1 137 

450 000 

451 137 

4 500 
6 800 
4 500 
(i 000 
8 200 

30 000 

4 500 
0 

1 200 

1 137 

450 000 

451 137 

7 000 
t> 800 
4 500 
6 000 
8 200 

32 500 

4 500 
0 

1 200 

1 137 

450 000 

451 137 

422 Taşıt giderleri 
İ Bakanlık otomobilleri işletme 

giderleri 
2 Bakanlık otomobilleri tamir 

giderleri 

4 000 

4 000 

4 000 

4 000 

4 000 

4 000 
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B. M. 

3 
4 

423 

1 
9 

• —i 

• > 
4 

5 
6 
7 
H 

9 
10 
11 
12 

13 
14. 

Ödeneğin çeşidi 

Başka taşıtlar işletme giderleri 
Başka taşıtlar tamir giderleri 

Bölüm toplamı 

Elçilik, daimi delegelik ve kon
solosluklar giderleri 
Kira karşılığı 
Bina. arsa satmamış 
Bina yaptırma < 
Onarma, sigorta, belediye ver
gi ve resimleri 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
Kırtasiye, basılı kâğıt ve def
terler 
Givecekler 
Öteberi 
Taşıtlar satmalına giderleri 
Taşıt onarma ve işletme gider
leri 
Ziyafet 
Yardım ve ödüne verme 

Bölüm toplamı 1 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

2 500 
l 500 

12 000 

688 000 

90 000 
f 

290 000 

96 000 
28 000 

123 000 
29 000 

. 344 000 

1949 yi 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

2 500 
1 500 

12 000 

574 000 
1 
1 

114 00Ö 
80 000 
85 000 
85 000 

35 000 
20 000 
65 000 
60 000 
28 000 

100 000 
15 000 

1 261 002 

lı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

2 500 
1 500 

12 000 

574 000 
1 
1 

114 000 
80 000 
85 000 
srı ooo 

35 000 
20 000 
65 000 
60 000 
28 000 

100 000 
15 000 

1 261 002 

424 
II - özlük olanlar 

Yolluklar 

425 
426 

1 Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 

200 000 
94 000 

294 000 

10 000 

15 000 

'200 000 
94 000 

294 000 

10 000 

10 000 

200 000 
94 000 

294 000 

10 000 

10 000 

ikinci kısım toplamı 2 166 515 2 073 839 2 076 339 
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M. ödeneğin çeşidi 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

1 - Esaslı olanlar 
Kongre, konferans ve komis
yonlar genel giderleri 100 000 400 000 400 000 
Hakem mahkeme ve heyetle
riyle uzlaşma komisyonları gi
derleri 
Yabancı elçilerle konukların 
ağırlanma giderleri 
Fahrî konsolosluklar keseneği 

11 - Çeşitli olanlar 
Yayın işleri 

1 Satınalma ve abone karşılığı 
2 Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

Basımevi giderleri 
Milletlerarası kurum ve der 
neklere katılma payı 

ILI - Geçici olanlar 
Himaye giderleri 
Yaşıyan diller kursu her türlü 
giderleri 

Üçüncü kısım toplamı 

93 000 

190 000 
3 000 

/ 
\ 10 000 

10 000 

3 500 

913 560 

30 000 

2 840 

1 345 900 

3 000 

180 000 
3 000 

6 000 
4 000 

10 000 

3 500 

1 362 600 

0 

0 

1 962 100 

3 000 

180 000 
3 000 

6 000 
4 000 

10 000 

3 500 

1 362 600 

0 

0 

1 962 100 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçlan 

l 1944 -. 1947 yıllan Borçlan 

36 000 

00 000 

52 000 

76 000 

52 000 

76 000 
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Ödeneğin çeşidi 

1928 - 1943 yıllan borçları 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplanıl 

1948 
yılı 

ödeneği 

321 

100 321 

136 821 

1949 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lir:. 

320 

76 320 

128 320 

- 149 -
için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Ur;. 

820 

76 320 

128 320 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 9 055 462 9 307 140 9 260 740 
İkinci kısım toplamı 2 166 515 2 073 839 2 076 339 
(jçüncü kısım toplamı l 345 900 1 962 100 1 962 100 
Dördüncü kısım toplamı 136 321 128 320 128 820 

Kısımlar toplamı 12 704 198 13 471 399 13 427 499 

3827 sayılı Kanun gereğince 
satmalınacak taşıtlar karşılığı 0 18 000 0 

GENEL TOPLAM 12 704 198 13 489 399 13 427 499 
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Rapor 
6 , 1 . 1949 

Maliye Bakanlığının 1949 yılı bütçe tasarısı üzerinde yaptığımız incelemelerin neticeleri aşağı
da sırasiyle tesbit ve izah edilmiştir. 

Bilindiği üzere Maliye Bakanlığı Bütçesinde bu Bakanlığın öz masraflarından gayri Devletçe 
muhtelif daire ve müesseselere yapılan yardımlar, Devlet teşekküllerine ve Devletin ortak bulun
duğu kurumlara verilen sermayeler de yer almaktadır. Maliye Bakanlığının öz masrafları bütçenin 
.1 ilâ 4 ncü kısımlarında görülmektedir. 

Maliye Bütçesinin ödeneklerinin miktarları kısımlar itibariyle geçen yıla ait ödeneklerle mu 
kayeseli bir şekilde aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Birinci kısım : 
Aylık, ücret, öde* 
nek, benzeri Özlük 
haklar 
İkinci kısım : 
Yönetim giderleri 
Üçüncü kısım : 
Daire hizmetleri 
Dördüncü kısım : 
Borçlar 
Beşinci kısım : 
Yardımlar 

I I 
Sermaye, kredi ve 
tesisler 

1948 yüı 
Ödeneği 

34 674 939 

5 153 750 

21 869 948 

142 001 

73 797 978 

16 156 000 

1949 yılı 
ödeneği 

34 461 039 

4 374 750 

21 852 294 

' 10 142 001 

42 053 729 

26 445 498 

1949 yılı ödeneklerinin 
1948 yılı ödeneklerine 

nispetle. 
Fazlası Noksanı 

Netice 
Fazlalık Noksanlık 

107 720 321 620 

104 500 1 183 500 

3 213 000 3 230 654 

10 000 000 

3 272 844 34 417 093 

10 000 000 

113 900 

1 079 000 

17 654 

31 144 249 

943 106 12 289 498 

Toplam 150 094 616 139 929 311 29 930 668 40 095 973 22 289 498 32 345 803 

Bu tablonun tetkikından anlaşılacağı üzere Maliye Bakanlığının uz masraflarına ait birinci, ikinci 
ve üçüncü kısımlarında 1949 yılı için teklif olunan ödeneklerde toplam halinde 1948 yılma ait öde
neklere nispetle noksanlık vardır. Bu noksanlıklar hakkında aşağıda ait olduğu kısım ve bolümde 
tafsilât verilmiştir. 

Dördüncü borçlar kısmında görülen on milyon lira miktarmdaki fazlalık Toprak Mahsulleri Ofi
sinin Millî Savunma Bakanlığından olan alacağının kısmen ödenmesi için teklif edilmektedir 

Beşinci yardımlar kısmında netice itibariyle görülen (31 144 249) Ura tutarındaki azalma kat
ma bütçeli idarelere yapılan yardımlarda geçen seneye nispetk vukuagelen değişikliklerden ve 
Özel idare ve belediyelere ait yardımların hastanelere ait olanından gayrisinin kalkmasından ileri 
gelmektedir, 

Senaay©, kredi ve tesisler kısonada 1948 ödeneklerine aispetle görülen (12 289 498) lira mikta 
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rındaki fazlalığın başlıca sebebi Şark kalkınması giderleri ve Milletlerarası para fonu ile îmâr ve 
Kalkınma Bankasına katılma payı olarak bu yıl Bütçesine yeni ödenekler teklif edilmiş olmasıdır. 

Birinci Kısım 

Aylık, ücret, ödenek ve benzeri özlük haklar 

Bölüm : 439 — Bakan ödeneği : Geçen yılın aynıdır. 

Bölüm : 440 — Aylıklar : (L) cetveline 1948 yılında dâhil olan memurlardan gayri yeniden 
19 memurun alındığı anlaşılmaktadır. 

Bu suretle hâsıl olan fiilî kadronun istilzam ettiği ödeneğin hesabı gerekçede de izah edildiği 
veçhile şöyledir : 

1948 yılının askerî muhasiplikler hariç kadro tutarı 
1948 yılında (L) cetvelinde bulunan kadro tutarı 

1949 yılında askerî muhasiplikler tutarı 

1949 yılında yeniden (L) cetveline alman kadro tutarı 

Verinde 1erfi görenler için ilâve edilen ödenek 

25 635 000 
968 700 

24 666 300 
942 900 

25 609 200 
55 000 

25 553 700 
1 913 850 

27 467 550 

30 . IX . 1948 tarihine göre memurlar adedi 10 047. dir. 

Fiilî kadro arasında bulunan müsteşar muavinleriyle Tetkik Heyeti hakkında da Komisyonumuz 
prensipine uyularak icap eden incelemeler yapılmıştır. Müsteşar muavini bu Bakanlıkta iki tane
dir. Bu hizmetin lüzumluluğu veya lüzumsuzluğu Komisyonca müttahaz esasa göre, işlerin yürü
tülmesi sırasında zait bir tetkik kademesi teşkil edip etmediğine göre değişmekte bulunduğundan 
tetkikimizi bu bakımdan da yaptık. Kanaatimiz şudur. Bu Bakanlık teşkilatındaki umum müdürler 
dairelerine mevdu işlerin ehemmiyetli kısmını re'sen imzalariyle neticelendirir ve Bakanlık maka
mına arzı lâzımgelen işler hakkında re 'sen imza koyamayıp üst makama yani müsteşar muavinine 
arzederler. Bunlar işi neticelendirir. Yani buradaki teşkilâta ve tatbikata göre umum müdürlerin 
intacına salahiyetli olmayıp doğrudan doğruya Bakanlık makamına arzedeeekleri işlerin bir kısmını 
Bakanın verdiği yetkiye dayanarak takabbül eden müsteşar da tek başına mütenevvi ve mühim ve 
miktarca da çok olan işleri başarmaya yetişemediğinden bir kısmı vazife taksimine göre iki muavini 
tarafından yürütülmektedir. Yani müsteşar muavinleri, umum müdürlerin salâhiyetini tenkis 
değil, müsteşarın yükünü tahfif etmektedir. Böylece müsteşar muavinlikleri işlerifi yürütülmesini 
geciktiren ve güçleştiren bir merhaıle teşkil etmeyip bilâkis Bakanlığa intii'kali zaruri işlerin çokluğu 
\re ehemmiyeti sebebiyle Bakanın, verdiği salâhiyete müsteniden müsteşarla birlikte vazife ifa eden 
yardımcılar olduğuna göre vücûtlarına fikrimizce zaruret vardır. 

Tetkik kuruluna geUnce, bir reis ve 6 azadan mürekkep olan bu heyetin Maliye Teşkilât Kanu* 
mın'da yazdı olan vazifeleri ve malî işlerimizin son zamanlarda kesbettiği ahemmiyet ve milletler
arası teşkilâtlarla tutmaya mecbur olduğumuz mevki itibariyle ifasına mecbur oldukları faaliyet ba
kımından vücuduna zaruret görülmek yerinde bir mütalâadır. Yalnız muvakkaten neşredilmekte 
bulunan bülten muhtevası müfit olmakla beraber mutlaka devami-ia zaruret görülecek mahiyette ol
madığından bunun neşrinden feragat edilmesi mümkündür. Bu takdirce §0 'Ura aylıklı neşriyat 
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müdürü Re 175 lira ücretli (D) cetvedLıdeki yayın müdürlüğü daktilosunun kaldırılması uygun ola
caktır. Teklifimiz kabul Duyurulduğu takdirde 472 nci bölümün 2 nd maddesindeki 8 500 lirada?, 
C 000 lira tasarruf edilecektir. 

Hukuk Müşavirliği Teşki'lâtmLi lüzum ve ehemmiyeti ve bürosu Yüksek komisyonca malûm ol
duğundan bu suretle kadrolarının daraltılması bahis konusu olamaz. 

Maliye okulunun birinci sınıfı kaldırılmış olduğundan bu sınıfta okutulmakta olan maliye, 
ekonomi ve hukuk dersleri öğretmenlerinin Maliye Teşkilât Kanununun 2 sayılı cetvelden (L) 
cetveline nakli lâzım gelmiştir. Bunların 35 şer lira olan aylıklarının senelik tutarı (9 000) lira 
tasarruf edilecektir. Bu sınıfta okunan diğer derslerin öğretmenleri ikinci, üçüncü sınıflarda 
da ders vermekte olduklarından kadrolamm tasarrufuna imkân görülememiş ve yalnız ders saa
ti itibariyle 3888 sayılı Kanuna göre almakta oldukları ücret azaltılacaktır. 

Ücretler 

Bölüm : 441 — Gerekçede açıklandırıldığı üzere bu bölüme ait ödeneklerde % 10 nispetinde 
tasarruf yapılmış ancak yeni papılan Hükümet binaları için kaloriferci* kalorifer ateşçisi ve 
asansörcü olarak 10 müstahdemin ilâvesi ve Ankara'da memur konutlarının kalorifer tesislerinde 
çalışanların aded ve ücretlerinin artırılması zaruretiyle yapılan tezyit neticesinde madde yekûnu 
geçen yıla nazaran (191 436) lira noksan olarak tesbit edilmiştir. Ücretli adedi 1948 yılında 2058 
aded iken 1949 da 1872 ye inmiştir. 1948 bütçesine göre: 

ücretliler tahsisatı tutan 2 525 769 lira idi 
Yüzde on tasarruf 252 576 

2 273 184 
İlavesi lâzımgelen ücretliler 61 140 

Ücretliler muhassaat yekûnu bu miktara varmış bulunmaktadır. 2 334 324 

ı D) cetveli üzerinde yaptığımız tetkiklere göre: 

a) Levazım ve Kıymetli Kâğıtlar Müdürlüğü Merkez kadrolarından bir aded 125 lira ücretli 
doğramacı çırağı, ve diğer kadrolardan 150 şer lira ücretli bahçıvan ve bahçıvan yamağı; 

b) Devlet kâğıt ve Basm Genel Müdürlüğü kadrolarından bir aded 175 lira ücretli idare memuru 
ile bir aded 175 lira ücretli hekim; 

e) Maliye Meslek Okulu kadrolarından bir aded 125 lira ücretli elektrikçi; 

d) özlükislerı iller kadrolarından bir aded 150 lira ücretli hekim. 

c) Levazım ve kıymetli Kâğıtlar Müdürlüğü iller kadrolarından bir aded 250 lira ücretli yazı ve 
hesap .makinaları tamircisi kadrolarının tasarrufu mümkün olduğu anlaşılmış ve Bakanlığın da mu
vafakati ile bu kadroların (D) cetvelinden çıkarılmsaı kabul edilmiştir, 

Binnetiee bu kadroların tutarı olan, 12 bin liranın hizmetliler ücreti tertibinden tenzili icabet-
mektedir. 

Bu suretle Maliye Bakanlığı hekim kadrolarmdada bir miktar azaltma yapılmış olmaktadır. 

A 
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Kaldırılan hekim kadrolarından sonra Maliyede kalan hekim kadroları şunlardır : 

Aded 
1 60 lira aylıklı hekim merkezde, 
1 150 » ücretli hekim Maliye Meslek Okulunda, 
1 150 » ücretli hekim İstanbul Defterdarlığında, 
1 175 » ücretli hekim Kırtasiye Umum Müdürlüğü İstanbul teşkilâtında., 

Maliye Meslek okulundaki hekim mektebinin 111 talebesine ve kursun 92 müdavimine ve ay
rıca Defterdarlığın 403 memur ve müstahdeminine bakacaktır. Bu hekimin artacak olan işle
rinden dolayı ücretinin 25 lira artırılarak 175 liraya iblâğı yerinde olur. 

istanbul Defterdarlığında 1650 memur ve müstahdem olması ve kırtasiye Umum ^lüdürlüğü 
atelyesinde İş Kanunu gereğince bir hekim bulunması zarureti ve şehrin dağınık durumu naza
ra ahnrak istanbul'da iki hekim kadrosunun bırakılmasına znırct duyulmuştur. a 

Bölüm: 442 — C4ecici hizmetliler ücreti: Bu bölümde % 25 tsarruf yapıldığı anlaşılmakta
dır. 

Yabancı uzmanlarla tercümanlarının ücreti bölümüne konan 62 bin liranın 12 hin lirasının 
mukavele ile istihdam edilmekte olan bin uzmana 50 bin lirasının da getirtilecek olan diğer uzma
na ait olduğu anlaşılmıştır. 4 , v 

Bölüm: 443 — Temsil ödeneği: Bu bölüme geçen yıl maddi hata neticesi olarak noksan konan 
600 Ura ilâve edilmektedir. 

Bölüm: 444, 445, 446: - Bu bölümlere konan ödenekler kanunları gereğince ödenen istihkak
lara taallûk etmektedir. 

Bölüm : 447 —- Emekli keseneği karşılığına ait bu bölümün ücret tertibinde yapılan indirme 
dolayısiylc (1 490 015) lira olarak kabulü gerekmektedir. 

Bölüm: 448 — Atlı tahsildarlara verilecek hayvan ve yem karşılığı olarak teklif olunan ödene
ğin kanuni miktarına uygun olduğu bittetkik anlaşılmıştır. 

Bölüm : — Yabancı dil para mükâfatı : 

Vık defa 194S yılında yalnız Maliye Bütçesinin 3 neü kısmında yeralan bu tertibe konulmuş 
oian 10 bin lira ödenek bakanlıkların ihtiyaçların; karşıhyamamış olduğundan bu yıl bütün bütçe
lerin birinci kısımlarında yeniden açılan tertiplere ihtiyaç nispetinde ödenek konduğu ve bu 
rnoyamla bn bölümde görülen 40 bin liranın bugüne kadar yabancı dil imtihanı vermiş olup henüz 
mükâfatlarını almamış olan Maliye memurlarına kanun, ve tüzüğe göre verilecek para mükâfatını 
karşılayacağı verilen izahattan anlaşılmıştır. 

îkinCı kısım 

Yönetim, giderleri 

Bu kısma giren giderlerin 1948 Ödeneği tutan olan (5 433 700) iira üzerinden fc 20 nispetinde 
ı i 001 000) lira tasarruf sağlandığı ve bunun k;in ihtiyaca göre bâzı tertiplere ait ödeneklerde de
ğişiklikler yapıldığı anlaşılmıştır. 

Bu değişiklikler hakkında aşağıda izahat verilmiştir. 

Bölüm : 449 -- Merkez büro giderleri : 

Bu bölümün yekûnuna geçen seneye nispetle azaltma yapılmıştır. Birinci kırtasiye maddesin 
den indirme yapılarak diğer maddelere bâzı ilâveler yapıldığı görülmüştür. 
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İkinci döşeme ve deınfrbaş maddesine yapılan ı!» 000) Üra. miktarındaki ilâve ile madde yekunu 

24 bin lira olarak teklif edilmektedir. 

Bu para ile hesap ve yazı makineleri, evrak ve sicil dolabı satın alınmak istenildiği, bunların be
deli takriben 22 bin lira tutup kalan iki bin liranın da bu maddeden sağlanan müteferrik ihtiyaç
lara taallûk ettiği alman izahattan, anlaşılmış ve zaruri görülmüştür. 

üçüncü aydınlatma maddesine yapılan 10 bin lira ilâve ile ödenek yekûnu 30 bin lira olarak 
teklif edilmektedir. Bu paranın Başbakanlık ve Temyiz Kornişonu binası da dâhil olmak üzere An
kara Elektrik İdaresine ödenecek tenvirat bedelini ve cüzi miktarda da ampul ve elektrik malze
mesini karşılıyacağı ve tenvirat masrafını azaltacak tedbirlerin alındığı izah olunmuş ve zaruri 
görülmüştür. 

Dördüncü ısıtma maddesine yapılan 25 bin lira ilâve ile madde yekûnu (14 500) lira olarak tek
lif edilmektedir. Başbakanlık kısmı da dâhil olduğu halde Maliye Bakanlığına ait binaların teshini 
için istihlâk olunan kömür bedeline mütaallik bu ödeneğin kabulü gerekmektedir. 

Beşinci öteberi maddesine geçen yıla nispetle 5 bin lira fazlasiyle konan 30 bin liranın ilân be
delleri, temizlik malzemesi, su bedeli, küçük tamirler ve saire gibi müfredatı verilen zaruri gider
lere taallûku hasebiyle kabulü uygun görülmüştür. 

Bölüm ; 450. — İller büro giderleri : Bu bölümde de yekûn itibariyle geçen yıl ödeneğine nis
petle indirme yapılmıştır. 

Maddelere konan ödeneklerde geçen yıla nispetle görülen fazla ve noksana gelince : Birinci 
kırtasiye maddesinden 48 bin, ikinci döşeme ve demirbaş maddesinden 125 bin lira tenzil yapıldı
ğı görülmüştür. Bu suretle ikinci döşeme ve demirbaş maddesinde kalan 175 bin liranın yazı ma
kineleri, kasa, evrak dolabı, yangın söndürme malzemesi gibi lüzumlu eşya mubayaasına ve mevcut 
eşyanın tamirine harcanacağı hakkında alman izahat kanaat verici görülmüştür. Üçüncü aydınlat
ma, dördüncü ısıtma ve beşinci öteberi giderleri maddelerine bâzı ilâvelerle konan ödeneklerin 
sarf mahalli hakkında alınan izahat bu ödeneklerin zaruri ihtiyaçlara tekabül ettiğini ve yıl içinde 
•<>k ödeneğe ihtiyaç hissedilmiyeeek şekilde teşbit ve teklif edildiği kanaatini vrmiştir. 

Bölüm: 451 — Basılı kâğıt ve defterler: Bu bölüme. konan Ödenekten geçen yıla nispetle (294 500) 
Ura indirme yapıldığı görülmektedir. 

Umumiyetle vergilerin tarh ve tahsilinde ve giderlerin tahakkuk ve tesviyesinde kullanılan ev 
rak, cetvel, defter, makbuz ve sadrenin kâğıt ve tabı masrafını fcarşılıyan ödeneğin kullanılan evrak 
v*e defterlere göre hesaplandığı anlaşılmış ve kabulü muktazi görülmüştür. 

Bölüm : 452 — Posta ve telgraf ve telefon giderlerine ait olan bu bölümün birinci maddesi için 
geçen yıla nispetle 610 bin lira noksaniyle ve ikinci telefon maddesine geçen yıla nazaran 10 bin lira 
fazlasiyle teklif olunan ödeneklerin 1948 yılındaki sarfiyata göre hesaplandığı ve (memurların ikamet-
gâhlarmdaki telefonlar içm bütçeden bir şey verilmediği alınan izahattan anlaşılmış ve kabulü ge
rektiği neticesine varılmıştır. 

Bölüm: 453 — Taşrada kira ille tatulan binaların icar bedeline taallûk eden bu ödeneğin incele
nen listesine göre bu bölümden 10 bin liranın indirilmesi kabil olduğu anlaşılmıştır. 

Bölüm: 454 — Taşıt giderlerine ait olan bu bölüme konan ödeneklerin geçen yıl kabul olunan 
ölçülere uygun olduğu görülmüştür. 

Bölüm: 455 — Yolluklara ait olan bu ödenekler hakkında alman izahat teklif olunan miktarların 
ihtiyaca göre hesaplandığı kanaatini vermiştir, 

Bu meyanda ikinci geçici görev yolluğu maddesine yapüan 10 bin lira ilâvenin 462 nei bölümün 
birinci belirtme işleri maddesinden yolluklara tekabül eden 20 bin liranın indirilerek ve yarısı tasar-
ruf olunarak bu maddeye nısfının nakil edilmesinden ileri geldiği alaşılmıştır. 
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Bölüm : 456 — Giyecekler: Bu bölümde geçen yıla nispetle 5 bin lira indirme yapılmış ve sarf 

mahalli hakkında alınan izahat teklif olunan ödeneğin ihtiyaca uygunluğunu göstermiştir. 

Bölüm : 457 — Tedavi giderleri ve yolluklar: Gecen yıl nıiktarmca teklif edilmekte ve sarfiyata 
göre mâkul görülmektedir. 

Üçüncü kısım 

Daire hizmetleri 

Bölüm : 458 — Komisyonlar ücretleri 

Bölüm : 459 — Vergi tahsil giderleri 

Bu bölümlere ait maddelere konan ödeneklerin sarf mahal ve' miktarı hakkında alman izahata gö
re kabulü uygun görülmüştür. 

Bolüm : 460 — Hazine işleri: Hazine muamelâtı dolayısiyle ödenen faizlere taallûk eden 
bu bölümdeki ödeneğin 920 bin lira azaltılmasına rağmen ihtiyaca kâfi geleceği yapılan tetkikat so
nunda anlaşılmış ve ikinci maddeye para taşmıa giderleri olarak konan 30 bin liradan 10 bin liranın 
indirilmesi mümkün olduğunda) Bakanlık ile mutabık kalınmıştır. 

Bölüm : 461 — Elçilikler Maliye Müşavirlikleri: Geçen yıl Bütçe Komisyonunca izhar olunan te
menniye uyularak bu bolümün muhtelif maddelere ayrıldığı görülmüştür. 

Yedinci öteberi maddesinden 200 ve 8 nci geçici görev yolluğu maddesinden 2750 liranın indirilme
si Bakanlık ile mutabık olarak kararlaştırılmıştır. 

Bölüm : 462 — Millî mülkler işlerine ait olan ödeneklerden 2 nci maddeyi teşkil eden kamulaş
tırma ve satınalma giderleri olarak teklif olunan (2 700 000) liradan 150 bin liranın vergi tahsilatı 
zımnında yapılması melhuz mecburi teberrular, (249 528) liranın, ilk imkânda inşa edilecek Hükü
met konaklarına ait arsaların tedariki için ve (21 300 472) liranın da Hazineye ait bâzı binaların 
zemininde ve lüzumlu bir sahaya münhasır olarak etrafında âhara ait kalmış olan tasarruf hakları
nın satınalmması için, teklif edildiği alman izahattan anlaşılmış ve zaruri görülmüştür. 

Bu bölümde üçüncü maddeyi teşkil eden menkul ve gayrimenkul genel giderleri maddesine yapılan 
340 OOO liralık ilâvenin Belediye Vergi ve resimlerinde yapılan değişiklikten ileri geldiğine göre kav 
bulü muktazi görülmüştür. 

Bölüm : 463 — Hükümet konaklarının onarılması için teklif olunan ödenek elde mevcut keşiflere 
ve önümüzdeki yıl içinde hâsıl olacak tamir ihtiyaçlarına kifayet edecek miktarda olduğu anlaşıl
mıştır. 

Bölüm : 464 — Devir ve teftiş yollukları : Bu bölümün birinci ve ikinci maddelerine dâhil yolluk
ların evvelki yıllarda olduğu gibi muayyen, ölçüler dâhilinde hesaplandığı anlaşılmış ve uygun gö
rülmüştür. Ancak üçüncü maddeden, yapılan sarfiyata göre (30 000) liranın tenzili mümkün olaca
ğında Bakanlıkla mutabık kalınmıştır. 

Bölüm : 465 — Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesine giren mukannen masraflara ait 
bu bölümün 5 maddesi için. teklif olunan ödeneklerin gerekçede izah edildiği veçhile geçen yıllarda 
olduğu gibi geçen üç yılın vasati miktarları üzerinden hesaplandığı ve bu vasati miktarların gösterdiği 
tezayüt nazara alınarak artırıldığı anlaşılmış ve bütçenin samimiliği bakımından bu tezyitlerin ka
bulü gerekli bulunmuştur. 

Bolüm: 466 — Muhakemat Umum Müdürlüğü teşkilâtı bulunmayan yerlerde mukavele ile kullanılan 
avukatlara ait bu ödsneğin kabulü zaruri görülır.ektedir. 
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Bölüm : 467 — 3ö27 sayılı Kanun gereğince satmaltn-acak nakil vasıtalarına ait bu ödenekleri: 

ilgili bütçelerde tetkiki gereklidir. 

Bölüm : 468 — Damga Matbaasında basılan pullara ait malzeme ikilik ve saire giderleri için 
tekiri lulunan ödeneklerin iş hacaniyle 'mütenasip olduğu ve Umumi Muvazenece kullanılan putlardır. 
gayrisinin bedelinin bunları bastıran' müesseselerden alınarak gelir kaydedildiği ve 1949 yılı iyi. 
bu gelirin (B) cetvelinde 32 ait i bölümün birinci maddesinde görüldüğü veçhile İOO bin lira olarav 

ı alım İn edildiği anki silmişti!'. 

Bolüm: 469 #taj giderlerine ait bu bölüme yeniden stajyer gönder ilmiyeceği için bir -fjy 
teklif olunmıyarak geçen yıla ait ödenekten (49 999) ilira tenzil edilmiş ise de Komisyonumuza vâki 
beyana nazaran Amerika'da stajda bulunan bir memura aylığı ile talebe tahsisatı arasındaki far?; 
olarak 3 bin lira ve diğer bir memurun satajun ikmal etmesine nıebni avdeti için 1 500 lira ki. eernai. 
4. 500 lira ödenek konması k^bottiği anlaşılmaktadır. 

Bölüm : 471 •-•• Vazifeleri dışında derleme ve düzenleme isini mesai saatleri dışında yapanlar;; 
verildiği alınan izahattan anlaşılmış ve uygun görülmüştür. 

Bölüm : 472 — Yayın isteri bölümüne giren ödenekten birinci maddenin Maliye ve hesap uz 
inanlar! kurulu kütüphanesi için satın alınacak kitap karşılığına ve ikinci maddesinin de neşredilen 
Maliye bülteui masraflariyle bazı tercüme giderlerini ihtiva ettiği unlanılmış ve birinci maddeye av 
ödeneğin miktarı geçen yıl azaltılmış olduğundan aynen kabulü muvafık görülmüştü]*. 

İkinci maddedeki (b 500) liradan (6 000) lirasının yukarda arzedildiği üzere mali bültenin 
neşrinden feragat edilmesi kabul buyrulduğu takdirde indirilmesi gerektir. 

Bölüm : 473 — İmar Müdürlüğüne verilmek (işere teklif olunan bu ödenek yardım mahiyetinde 
olmasına ve geçen yıl bir daha tekerrür etmemesi kararlaştırılmış bulunmasına ruebui tay yi uygun 
olacaktır. 

Bölüm : 474 — Düşünülmiyen giderler. 

Bölüm : 475 — İhtiyat ödeneği 

Bölüm : 477 — Temsil giderleri. 

Bu bölümler için teklif olunan ödeneklerin mahiyet ve miktarlarına göre kabulü uygun görü! 
muştur. 

Bölüm. : 475 -- Okul ve kurs giderleri için tekhi olunan ödenekte geçen seneye nispetle görülen 
39 bin liralık indirme Maliye Meslek Okulunun Birinci Sınıfının kaldırılmasından ileri gelmiş *> e 
kurs ve okulun mütebaki giderlerinin müfredatı hakkında alman izahat bu ödeneğin kabulünü gt 
-.ektirecek mahiyette bulunmuştur. 

Bölüm: 479 — 5166 sayılı Kanun gereğince badema verilmiyeeek ulan 1 2UU 000' liranın 
kaldırılması uygundur. 

Bölüm: 481 — Teklif olunan ödeneğin geri kalan mazbatalara kifayet edeceği alman izahattan 
anlaşılmıştır. 

Bolüm: 452 -- 3242 sayılı Kanun gereğince dağıtılmış tohumluk bedelinden talısil edileıni 
yenlerin Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına ödenmesi için teklif edilen bu ödenek hakkında 
alman izahata göre 1935 yıhndanberi mezkûr bankaca açılan kredilerin istirdat edilmiyen kısmı 
ile buna müteferri fak. ve masrafların yekûnu (7 400 310,91) liraya baliğ olmaktadır. Bundan 
(2 043 332,31) lirası 3035 sayılı Kanunun 2 nei maddesi gereğince ödenmiş bulunmakta ve 
(1 146 711) liram da 1948 ödeneği ile tesviyesi sağlanmakta olup 1949 yıluada aynı miktarın 



ödenmesiyle borç (3 063 556,40) liraya inecektir. Ancak bankaya ödenecek olan para yalni2 
tahsil edilmiyen zarar karşılığı olmayıp 3242 sayılı kanuna göre faiz ve müteferri masrafların 
da tesviyesi gerektiğinden bölüm unvanının (3242 sayılı Kanun gereğince tohum işleri için Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına yapılacak ödemeler) tarzında tashihi Komisyonumuza teklif 
edilmiş ve uygun görülmüştür. 

Dördüncü kısım 
Borçlar 

Bölüm : 483 — 
Bölüm : 484 — 
Bu bölümler için geçen yılın aynı olarak teklif olunan ödeneklerin kabulü uygun görülmüştür. 
Gerekçede de izah olunduğu üzere bu kısma Millî Savunma Bakanlığının Toprak Mahsulleri 

Ofisine olan 30 milyon lira raddesindeki borcunun itfası için 10 milyon lira ödenek konmuştur. 

Beşinci kısım 
Yardımlar 

Bu kısmın bir işaretli sütununda jtr alan 485 ilâ 491 nci bölümler katma bütçeli idarelerin büt
çelerine göre Umumi Muvazeneden görecekleri yardımlara taallûk etmektedir. 

iki işaretli sütunda yer alan ve özel idare ve Belediyelere mütaallik bulunan bölümlerden 1949 
yılında yalnız hastaneler yiyecek giderlerine yardıma ait 492 nci bölüme geçen yılın aynı olarak 
450 bin lira konmuş ve kabulü yerinde görülmüştür. 

III ve IV işaretli sütunlarda yer alan hayır kurumlarına ve başka derneklere ait yardımlar ile 
heyetimiz meşgul olmamıştır. 

Sermaye, kredi ve tesisler 

Bölüm : 519. — Havzadaki maden ocaklarmm istimlâki mukabilinde verilen on yıllık bonoların 
1949 yılında vâdesi gelecek olanlarının karşılığı olarak geçen yıla nispetle (365 307) lira fazlasiyle 
teklif olunan bu ödeneğin kabulü zaruri görülmüştür. 

Bölüm : 507. — Bu bölüme konan (56 894) liranın ödenmesiyle Devlet Ziraat İşletmeleri 
Kurumunun kanunen belirtilmiş olan sermaye tamamlanmış olacaktır. 

Bölüm : 521. — Geçen yılın aynıdır. 
Bölüm : 522. — Mukavelesi gereğince Ereğli Kömür Şirketinin satın alma bedelinin 1949 yılı 

taksitine tekabül etmek üzere geçen yıla nispetle (217 297) lira fazlasiyle teklif olunan ödeneğin 
kabulü zaruridir. 

Bölüm : 523. 524. 525. — Geçen yılın aynıdır. 
Bölüm : 526. — Devlet kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğüne normal stokların temin ve idame 

edebilmesi için geçen yıla nazaran 650 bin lira fazlasiyle verilecek sermayenin kabulü uygun gö
rülmüştür. 

Bolüm : 527. — Siyasal Bilgiler okulunda Maliye hesabına okuyanlardan istiyenlere verilecek 
avans karşılığı olup zaruri görülmüştür. ' 

Milletlerarası para fonu müenesesiyle imar ve kalkınma bankasına 5016 sayılı Kanunun ikin* 
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ci maddesine dayanılarak 1947 yılında ödenen paranın mahsubu için teklif olunan 2 milyon lira 
ödeneğin kabulü gerekmektedir. 

Ayrıca bu kısma Şark illerinin kalkındırılması için yapılacak imar faaliyetlerine sarfedilmek 
ve sarf şekli Bakanlar Kurulunca belirtilmek üzere 10 milyon lira ödenek teklif edilmiştir. Bu 
paranın sarf şeklinin Bakanlar Kuruluna bırakılması hususundaki kaydın tecvizi kabul görülmek* 
tedir. 

Saygılarımda arzedero. 

Ankara Eskişehir İstanbul 'Kocaeli Urfa 
C. Gölet Ayrıca mülâhazalarım vardır S. Bekter t. R. Aksal E. Tekeli 

A, Potuoğlu 

& 



Rapor 

Yüksek Komisyonun Maliye Bütçesinin yardımlar kısmının tetkiki hususunda verdiği karar üze
rine çeşitli kurum ve derneklerin kuruluş gayeleri, gelir ve giderleri, irat ye akarları, gelir kaynak
lan, kullandıkları memur ve hizmetliler sayısı dikkate alınarak : 

B. M. Lira 

496/A 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 

Yardım Sevenler Derneğine 
Darülacezeye 
Kızılay Kurumuna (Aşevleri için) 
Çocuk Esirgeme Kurumuna 
Darüşşafakaya 
Türk Eğitim Demeğine (Yurtlar için) 
Yeşilay Demeğine 
Musevi Hastanesine 
Balıklı Bum Hastanesine 
Ermeni Hastanesine 
Moris Şinasi Hastanesine 

Bagka dernek ve kurumlara 

507 Halkevlerine 
508 1 Türk Tarih Kurumuna 

2 Kazı ve yapılar işlerine 

10 000 
10 000 

500 000 
15 000 

120 000 
50 000 
5 000 

15 000 
25 000 
15 000 
5 000 

1 950 000 
59 000 
50 000 

Toplam 109 000 
a fi.. ,uıac 

509 Türk Dil Kurumuna 57 500 
510 Türk Hukuk Kurumuna 3 000 
511 Türk Coğrafya Kurumuna 5 000 
513 Türkiye Ağaç Koruma Demeğine 10 000 
515 Millî Ekonomi ve Tasarruf Demeğine 4 500 
516 Bâzı Milletlerarası Demeklere 30 000 

(Şark Tetkikleri Derneği, Dünya Devleti Derneği) 
518 Millî Kütüphaneye 10 000 

verilmesini uygun bulduk. 

514 ncü bölümde bulunan Yarış ve Islâh Komisyonuna yardım, Tarım Bakanlığı Islâhı Hayva
nat Kanununun kendisine verdiği yetkiye dayanarak bu işi üzerine almasından dolayı bu bölüme 
konulan 16 500 liranın bölüm ve maddelerde bulunmdığı halde Komisyonumuza yardım için müracaat 
eden demeklerden : 

Türkiye Üniversitelerinin Yapma Kurumuna 5 000 Lira 

Türkiye Sağır, Dilsiz, Körler Sağırlar Demeğine 2 500 Lira 
ajn ver||mçsi teklifini yerinde çörüri& 
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Bunlardan başka Hayvanları Sevdirme ve Koruma Derneğinin genel menfaatlere yararlığı tas

dik edildiğine dair bir kayda tesadüf edilmemesi ve İstanbul'da da buna benzer bir dernek bulun
masından dolayı bu derneğe bir yardım teklif edilmemiştir. Okuyanı Koruma Derneği için de 
buna benzer pek çok öğrenci dernekleri mevcut olmasından ve bu derneğe yapılacak yardımın ben
zerlerinin de isteklerine yol açacağı düşüncesiyle bir teklif yapmaktan çekinilmiş ve geriye kalac 
9 000 lira hakkında verilecek kararla birlikte Yüksek Komisyonun mütalâasına terkedilmiştir. 

Bütün bu yardımlara giren dernek ve kurumların faaliyetleri hakkında sorulacak suallere şi
fahi izahat vermeyi tercih ettiğimizi arzeder ve raporumuzu Yüksek Komisyona saygılarımızla 
sunarız. 

Amasya Kocaeli Konya 
Ali K. YiğitoğU Dr. F. Ş, Bürge M. A. Binal 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

439 
440 

441 

442 
443 

444 
445 

446 
447 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzen özlük haklar 

I - Bakan ödeneği, aylıklar ve 
ücretler 

Bakan ödeneği 
Aylıklar 

1 Memurlar aylığı 
2 Açık aylığı 

5 320 5 320 5 320 

27 528 300 27 467 550 27 273 150 
25 000 30 120 30 120 

Bölüm toplamı 27 553 300 27 497 670 27 303 270 

Ücretler 
1 Hizmetliler ücreti 2 517 960 
2 Millî Piyango İdaresi denetçi

si ve üyesi ücreti 7 800 

2 326 524 

7 800 

Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzmanlarla tercüman
larının ücreti 

EL - Başka haklar 
Temsil ödeneği 
4910 sayılı Kanunun 15 nci 
maddesi gereğince verilecek 
kasa tazminatı 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

1 Çocuk zammı 
2 Yakacak zammı 
3 Doğum yardımı 
4 ölüm yardımı 

205 000 

0 

1 500 

300 000 
300 000 

1 750 000 
70 000 
150 000 
50 000 

153 750 

62 000 

2 100 

300 000 
300 000 

1 750 000 
70 000 
150 000 
50 000 

2 282 724 

7 800 

Bölüm toplamı 2 525 760 2 334 324 2 290 524 

126 450 

12 000 

2 100 

293 400 
300 000 

1 750 000 
70 000 
150 000 
50 000 

Bölüm toplamı 2 020 000 2 020 000 2 020 000 



Maliye Bakanlığı 

ödeneğin çeşidi 

1948 
yıh 

ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

4644 ve 4805 sayılı Kanunlar 
gereğince ödenecek emekli ke
seneği karşılığı 1 ,508 799 1 490 615 1 478 705 
Atlı tahsildarlara verilecek * 
hayvan ve yem karşılığı 255 260 255 260 255 260 
3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek yaban
cı dil para mükâfatı 0 40 000 16 000 

Birinci kısım toplamı 

İkinci hısım - Yönetim gider
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
Öteberi giderleri 

' ; ' • • • - " M T c ? 

Bölüm toplamı 

İller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

34 674 939 

68 000 
15 000 
20 000 
12 000 
25 000 

140 000 

198 000 
300 000 
30 000 

170 000 
70 000 

768 000 
-ssz; ~ ~ _ 

34 461 039 

40 000 
24 000 
30 000 
14 500 
30 000 

138 500 

150 000 
175 000 
40 000 

190 000 
86 000 

641 000 

34 103 029 

40 000 
20 000 
30 000 
14 500 
30 000 

134 500 

150 000 
144 000 
40 000 

190 000 
86 000 

610 000 

Basılı kâğıt ve defterler 1 475 000 1 180 500 1 180 500 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
posta ve telgraf ücretleri l Ş30 OOP 900 000 900 00Q 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

455 
456 

2 Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 
Taşıt giderleri 

1 Bakanlık otomobili işletme gi
derleri 

2 Bakanlık otomobili tamir gi
derleri 

3 Başka taşıtlar 

Bölüm toplamı 

75 000 

1 595 000 
•• r, ı ri" z sr s sr 

120 000 

2 000 

2 000 
10 000 

14 000 

85 000 

985 000 

120 000 

2 000 

2 000 
10 000 

14 000 

85 000 

985 000 

110 000 

2 000 

2 000 
7 000 

11 000 

II - özlük olanlar 
457 

.-. -

458 
459 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 

Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Hesap uzmanları yolluğu 
Yabancı memleketler yolluğu 
Teftiş ve tetkik için yabancı 
memleketlere gönderilecek Ma
liye müfettişlerinin yollukları 
Yabancı uzmanlarla tercüman
larının yolluğu 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
4598 sayılı Kanun gereğince 

173 000 
90 750 

235 000 
513 000 
32 000 

183 000 

0 

1 226 750 

35 000 

160 000 
100 750 
230 000 
485 000 
32 000 

-

166 000 

12 000 

1 185 750 

30 000 

152 000 
90 000 

215 000 
454 000 
32 000 

155 000 

3 000 

1 101 000 

30 000 

yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 80 000 80 000 80 000 

ikinci kısım toplamı 5 453 750 4 374 750 4 242 000 
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M. ödeneğin çeşidi 

Üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

I - Esaslı olanlar 
Komisyonlar ücretleri 
Vergi komisyonlarında ayhkh 
olmıyanların huzur ücretleriy
le vukuf ehli ücretleri 
Malî müşavere komisyonu üc
retleri 

Bölüm toplamı 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

85 000 

22 000 

107 000 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen 
Lira 

85 000 

22 000 

107 000 

kabul edilen 
Lira 

85 000 

22 000 

107 000 

Vergi tahsil giderleri r ^ ^ ^ 
1 Kıymetli kâğıtlar gereçleri 'f'" " * 

karşılığı ve baskı giderleri 195 000 195 000 195 000 
2 Görevleri dışında tahsil işle

rinde çalıştırılan memurlarla 
muhtarlar ve ihtiyar heyeti 
üyeleri keseneği 7 000 10 000 10 000 

3 Tatil günlerinde ve çalışma sa
atleri dışında eğlence yerlerin
de çalıştırılacak memurlar gün
delikleri 85 000 10 000 10 000 

4 Menkul ve gavrimenkul malla
rın haciz, satış, ilân ve taşıma 
giderleri 13 000 13 000 13 000 

5 Tahsil komisyonlariyle artır
ma ve eksiltme ve ihale komis
yonlarında bulunacak belediye 
üyeleri huzur ücretleri 10 000 10 000 10 000 

Bölüm toplamı 310 000 238 000 238 000 

•~ »I •* $ »jjff C* 

Hazine işleri * 
1 Faiz ve acyo 6,257 750 5 337 750 5 037 750 
2 Para taşıma giderleri 30 000 30 000 

.-**• «j .*» IKI m m «rc 

20 000 

Bölüm toplamı 6 287 750 5 367 750 5 057 750 
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463 

464 

465 

M. 

0 
1 
2 
3 
1 
5 
6 

7 
3 

1 
2 

3 

4 

Maliye Bakanlığı 

Ödeneğin çeşidi 

Elçilikler Maliye müşavirlikle-
ri 
Genel giderler 
Kira 
Döşeme ve demirbaş 
Kırtasiye 
Aydınlatma 
Isıtma 
Posta, telgraf ve başka haber
leşme ücret ve giderleri 
öteberi giderleri 
Geçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

Millî mülkler işleri 
Belirtme işleri 
Kamulaştırma ve satmalma gi
derleri 
Menkul ve gavrimenkul genel 
giderleri 
Memur konutları genel gider-. 
leri 

Bölüm toplamı 

Onarma giderleri 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

21 000 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

7 750 

28 750 

50 000 

700 000 

60 000 

242 500 

1 052 500 

2 730 818 
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İ949 yılı için 

Hükümetçe 
istenen 

Lira 

0 
6 800 

500 
1 000 

600 
900 

4 000 
700 

• 7 750 

22 250 

30 000 

2" 700 000 

400 000 

242 500 

3 372 500 

2 677 868 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

0 
18 800 
1 500 
1 500 
1 200 
1 500 

6 500 
1 000 
5 000 

37 000 
* 

30 000 

2-500 000 

400 000 

232 500 

3 162 500 

2 410 969 
466 Devir ve teftiş yollukları 

1 Merkez kontrolörleri 110 500 
2 Defterdarlar, malmemurları, 

gelir müdürleri, millî mülkler 
müdürleri ve denet memurları 217 000 

3 Vergi kanunlarının uygulan
ması için köylere gönderilecek
ler 100 000 

Bölüm toplamı 427 500 

467 Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren giderler 

1 Beyiye aidatı 1 030 000 
2 Nispeti kanunla belirtilmiş ke

senek ve ikramiyeler 1 500 000 

110 400 

217 000 

100 000 

427 400 

99 360 

213 650 

70 000 

383 010 

1 100 000 1 100 000 

1 600 000 1 600 000 
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M. 

Maliye Bakanlığı 

ödeneğin çeşidi 

1948 1949 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

3 
4 
5 

Geri verilecek paralar 
Mahkeme harçları 
Gerçekleşmiş ve gerçekleşecek 
Devlete ilişikin Bina ve Arazi 
vergileri 

Bölüm toplamı 

2 500 000 
200 000 

240 000 

5 470 000 

3 000 000 
290 000 

275 000 

6 265 000 

3 000 000 
290 000 

275 000 

6 265 000 

4353 sayılı Kanunun 36 ncı 
maddesinin gerektirdiği gider 
ler 
3827 sayılı Kanun gereğince 
satmahnacak taşıtlar karşılığı 

0 Basm ve Yayın Genel Müdür-

150 000 150 000 

Damga Basımevi giderleri 
tşletme ve işçi ücretleri 140 000 
Demirbaş eşya satmalına, onar
ma karşılık ve giderleri 10 000 
îîk madde 66 000 
îşçi sigortaları kurumuna ve
rilecek prim 7 500 

Bölüm toplamı 223 500 

165 000 

40 000 
86 000 

7 500 

298 500 

150 000 

1 
2 
0 
3 
4 
5 
0 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

lüğü 
Adalet BakanLığı 
Millî Savunma Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Ekonomi Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı 
Tarım Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 

Bölüm toplamı 

6 000 
38 714 

562 000 
21 000 

172 857 
113 500 
16 000 
25 000 
16 000 

420 000 
21 000 

365 249 
202 096 

25 000 
0 

2 004 416 

6 000 
38 714 

125 000 
1 

130 000 
113 500 
16 000 

0 
16 000 

420 000 
0 

130 000 
202 096 

15 000 
0 

1 212 311 

0 
70 000 

125 000 
ü 

130 000 
113 500 
34 000 

0 
16 000 

1 020 000 
4 50Ü 

182 000 
202 096 

15 000 
4 500 

1 916 596 

165 000 

40 000 
86 000 

7 500 

298 500 
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ödeneğin çeşidi 

1948 
yılı 

Ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

II - Çeşitli olanlar 

Bölüm toplamı 15 000 

• *> !' V 4489 sayılı Kanun gereğince 
staj için yabancı memleketlere 
gönderilecek Maliye memurla
rının yolluk ve başka her çeşit 
giderleri 50 000 1 5 000 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanları 
Ücretler 12 000 0 . 0 
Yolluklar ve başka giderler 3 000 0 0 

Malî kanun, tüzük ve yönetme 
liklerin toplama ve düzenlen
mesi giderleri 8 500 8 500 8 500 
Malî tetkik giderleri 
Satınalma ve abone karşılığı 
Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

1351 sayılı Kanun gereğince 
îmar Müdürlüğüne 
Düşünülmiyen giderler 
İhtiyat ödeneği 
Ford Sözleşmesi gereğince Öde
necek prim karşılığı 
Temsil giderleri 

I I I - Geçici olanlar 
Okul ve kurs genel giderleri 
Kanunları gereğince özel İda
relere yapılacak ödemeler 
2871 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesi gereğince yapılacak 
ödemeler 

15 000 
8 500 

23 500 

5 000 
100 000 
40 000 

1-
5 000 

274 000 

1 200 000 

15 000 
8 500 

23 500 

5 000 
100 000 
40 000 

1 
5 000 

235 000 

0 

15 000 
2 500 

17 500 

0 
100 000 
40 000 

1 
2 000 

228 000 

0 
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iv M. ödeneğin çeşidi 

0 Bina ve arazi tadilât komis
yonları giderleri karşılığı ola
rak, yapılacak ödemeler 

Bölüm toplamı 

479 Bina ve arazi tadilât komis-
yonlan giderleri karşılığı ola
rak özel İdarelere yapılacak 
yardım 

480 Kanun gereğince Ticaret Oku
lunda okutulacak öğrencilerin 
giderleri 

481 5098 sayılı Kanun gereğince 
istihkak sahiplerine ödenecek 
mazbata karşılığı 

482 3342 sayılı Kanun gereğince 
dağıtılmış tohumluk bedelin
den tahsil edilmiyen zarar kar
şılığı 

0 3656 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesi gereğince ödenecek 
yabancı dil ikramiyesi 

'Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım - Borçlar 

483 Geçen yıl borçlan 
484 Eski yıllar borçları 

1 1944 - 1947 yılları borçları 
2 1928 - 1943 yıllan borçları 

Bölüm toplamı 

485 Millî Savunma Bakanlığının 
Toprak Mahsulleri Ofisitfe 
olan borcu karşılığı 

Dördüncü kısım toplamı 

1948 1949 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

1 1 0 

1 200 001 1 0 

0 0 1 

1 1 1 

200 000 150 000 150 000 

1 146 711 1 146 711 2 267 211 

10 000 0 0 
21 869 948 21 852 294 22 844 539 
= = = = = =========== =========== 

85 000 85 000 85 000 

57 000 57 000 57 000 
1 - 1 1 

57 001 57 001 57 001 

0 10 000 000 5 000 000 
142 001 10 142 001 5 142*001 
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ödeneğin çeşidi 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Beşinci kısım - Yardımlar 

I - Katma b'iitçeli idarelere 
Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğüne 
Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğüne 
Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğüne 
Vakıflar Genel Müdürlüğüne 
Ankara Üniversitesine 
İstanbul Üniversitesine 
İstanbul Teknik Üniversitesi
ne 

10 965 000 

310 000 

920 000 
2 555 000 
5 162 000 

12 719 000 

11 888 505 

310 000 

920 000 
2 755 000 
6 811 339 

12 498 015 

11 680 628 

260 533 

850 055 
2 713 675 
7 311 003 

12 310 545 

3 555 369 4 055 369 3 994 538 

II - özel idare ve belediyelere 
îzmir Fuarı inşaatı için tzmir 
Belediyesine yardım 
Hastaneler yiyecek giderlerine 
yardım 
Mezarlık için Ankara Beledi
yesine 
Şehir yollan için Ankara Be
lediyesine 
özel İdare ve belediyelere 
Ankara Gençlik Parkı için An
kara Belediyesine 

III - Hayır kurumlarına 
Yardım Sevenler Derneğine 
Darülacezeye 
Kızılay Kurumuna 
Çocuk Esirgeme Kurumuna 

0 

450 000 

100 000 

125 000 
33 926 108 

0 

450 000 

0 

0 
0 

300 000 

450 000 

0 

0 
0 

45 000 

10 000 
10 000 # 
500 000 
15 000 

10 000 
10 000 
500 000 
15 000 

10 000 
25 000 
500 000 
30 000 
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ödeneğin çeşidi 

Darüşşaf akaya 
Türk Eğitim Derneğine (Yurt
lar için) 
Yeşilay Derneğine 
Musevi Hastanesine 
Balıklı Rum Hastanesine 
Ermeni Hastanesine 
Manisa'da Moris Şinasi Hasta
nesine 
Türkiye Üniversite Siteleri 
Yapma Kurumuna 
Türkiye Sağu*, Dilsiz ve Körler 
Derneğine 
Bursa Eski Eserleri Koruma 
Derneğine (Süleyman Çelebi'-
nin kabrini yapmak için) 
Şehitlikler îmar Derneğine 
Okumuşu Çoğaltma, Okuyanı 
Koruma Derneğine 
Erkâl Talebe Yurduna 

IV - Başka dernek ve kurum-
laıa 

Halkevlerine 
Türk Tarih Kurumuna 
Kuruma 
Kazı ve yayın işlerine 

Bölüm toplamı 

Türk Dil Kurumuna 
Türk Hukuk Kurumuna 
Türk Coğrafya Kurumuna 
Ağaç Koruma Derneğine 
Yarış Islah Komisyonuna 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

120 000 

50 000 
5 000 

15 000 
25 000 
15 000 

5 000 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

1 950 000 

59 000 
50 000 

109 000 

57 500 
3 000 
5 000 

10 000 
16 500 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

120 000 

50 000 
5 000 

15 000 
25 000 
15 000 

5 000 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

1 950 000 

59 000 
50 000 

109 000 

57 500 
3 000 
5 000 

10 000 
16 500 

120 000 

70 000 
5 000 

15 000 
25 000 
15 000 

15 000 

10 000 

5 000 

5 000 
5 000 

5 000 
1 000 

1 950 000 

59 000 
50 000 

109 000 

57 500 
5 000 
5 000 

10 000 
0 
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Maliye Bakanlığı 
1948 
yılı 

ödeneği 
Ödeneğin çeşidi Lira 
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1949 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edihn 

Lira Lira 

518 

519 
520 

521 

522 
523 

524 
525 

Millî Ekonomi ve Tasarruf 
Derneğine 
Bâzı Milletlerarası Derneklere 
Menkul kıymetler ve kambiyo 
borsalarına yardım 
Millî Kütüphaneye Yardım 

4 500 
30 000 

4 500 
30 000 

4 500 
30 000 

Demeğine 
Muhtelif turizm teşekküllerine 
2834 sayılı Kanuna göre kuru
lu kurumların yönetim gider
lerine yardım 
tzmir Fuarına yardım 
4837 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesinin (A) fıkrası gere
ğince îş ve İşçi Bulma Kuru
muna yardım 

Beşinci kısım toplamı 

10 000 
0 

0 
0 

0 

73 797 978 

10 000 
0 

0 
0 

0 

42 653 729 

10 000 
25 000 

1 
50 000 

350 000 

43 337 979 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 34 674 939 34 461 039 34 103 029 
İkinci kısım toplamı 5 453 750 4 374 750 4 242 000 
Üçüncü kısım toplamı 21 869 948 21 852 294 22 844 539 
Dördüncü kısım toplamı 142 001 10 142 001 5 142 001 
Beşinci kısım toplamı 73 797 978 42 653 729 43 337 979 

GENEL TOPLAM 135 938 616 113 483 813 109 669 548 

•1 
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Ödeneğin çeşidi 

Sermaye, kredi ve tesisler 
5 3867 sayılı Kanun gereğince 

yapılacak ödemeler 
6 Sermayesine mahsuben Dev

let Ziraat İşletmeleri Kurumu-
na 

7 Sermayesine mahsuben Türki
ye Zirai Donatım Kurumuna 

8 Ereğli Kömür Şirketinin sa
tmalına taksitlerine karşılık 
olmak üzere Eti Banka 

9 3202 sayılı Kanun gereğince 
Ziraat Bankasına ödenecek 
sermaye karşılığı 

10 Ziraat Bankasına ödenecek ih
tiyat sermaye karşılığı 

11 Sermayesine mahsuben Türki
ye Emlâk Kredi Bankasına 

12 Sermayesine mahsuben Eti 
Banka 

13 Sermayesine mahsuben Devlet 
Kâğıt ve Basım Genel Müdür
lüğüne 

14 1437 sayılı Kanun gereğince 
verilecek avans karşılığı 

15 5016 sayılı Kanunun ikinci 
maddesi gereğince Milletler
arası Para Fonu müessesesiyle 
îmar ve Kalkınma Bankasına 

16 Doğu Anadolu kalkınma gider
leri 
(Bakanlar Kurulu karariyle 
Bakanlıklar Bütçelerinin ilgili 
tertiplerine aktarılır.) 

TOPLAM 

1948 1949 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

2 051 000 2 416 307 2 416 307 

1 000 000 56 894 56 894 

1 500 000 1 500 000 1 500 000 

100 000 317 297 317 297 

0 0 6 755 002 

500 000 500 000 500 000 

5 000 000 5 000 000 5 000 000 

3 000 000 3 000 000 3 000 000 

1 000 000 1 650 000 1 000 000 

5 000 5 000 5 000 

0 2 000 000 1 000 000 

0 10 000 000 10 000 000 

14 156 000 26 445 498 31 550 500 
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Rapor 

6.1. 1949 

Devlet Borçları Bütçe tasarısı üzerinde yaptığımız tetkiklerin neticelerini aşağıda arzediyo-
ruz. . • ; «-T^Tjf 

Asıl mevzua geçmeden önce, bu yıl borçlar Bütçe Tasarısında yapılan değişikliğe işaret etmek 
isteriz. Her yıl Borçlar Bütçesinde hakiki mânada «Devlet Borçları» ile, Devlet için bir borç 
mahiyetine inkılâp etmiş olmakla beraber, aslında özlük haklarının bir nevi temadisi mahiyetin
de olan «Kişi aylıkları» dördüncü kısımda gösterilmekte idi. 

Tasarı gerekçesinde de ifade edildiği üzere bu yıl. daha çok özlük hakları mahiyetinde olan 
kişi aylıkları, Bütçemizdeki umumi tasnife uygun olarak birinci kısma alınmış. Devlet Borçları 
ise, bu umumi tasnif dâhilinde hakiki yeri olan dördüneü kısımda ipka edilmiştir. Kabul edilen 
bu şekil, Bütçe masraflarının iktisadi bakımdan dağılışını daha vuzuhla ifade etmek ve tetkikler
de mukayeselere imkân vermek itibariyle isabetli olmuştur. 

Diğer taraftan, bu yıl Devlet Borçları Bütçe tasarısına, İç, Dış, Konsolide, Dalgalı borçları
mızın (Mülhak Bütçeli İdarelere ait olanlar da dâhil) 30 . 6 . 1948 tarihindeki bakiyelerinin müf
redat ve yekûnları birer tablo halinde eklenmiştir. Ayrıca borçlarımızın inkişaf seyrinin tetkik 
ve mukayasesine imkân vermek üzere, 1938 yılından itibaren, borçlarımızın müfredat ve yekûn
larının malî yıl sonlarındaki bakiyeleri de birer tablo halinde gösterilmiştir. 

Bütçe tekiklerini kolaylaştırıcı mahiyette olan bu hareketi memnunlukla belirtmek isteriz. 

* # 

tç ve dış borçlar 

1. — Umumi mahiyetteki tahlil ve mukayeseler: 

A) 1948 ve 1949 yıllan ödeneklerinin genel olarak mukayesesi: 

Bütçe Kanuniyle verilen salâhiyetlere istinaden, münhasıran Hazine ihtiyaçları için yapılan 
kısa vadeli borçlanmalar hariç, 1949 Bütçe tasarısı ile iç, dış, konsolide, dalgalı bütün borç
larımızın itfa, faiz ve müteferik masraflar karşılığı olarak teklif edilen Ödenekler yekûnu 
136 978 217 liradır. [1] Bu miktar. 1948 yılında kabul deilen ödenekler yekûnu olan 154 626 917 
liradan 17 648 700 lira noksandır. 

1948 yılı için kabul edilen ve yukardaki mukayeseye esas olarak alman ödenekler yekûnu 
154 626 917 lira olmakla beraber, yıl içinde bu ödeneklerde bâzı tenziller vo ilâveler yapılmış
tır. Devlet Borçları Bütçesinin bir kısım fasıl ve maddelerinden, aynı bütçenin diğer fasıl ve mad
delerine ve diğer bütçelere yapılan münakaleler yekûnu 25 673 204 liradır. Diğer taraftan Borç
lar Bütçesinin bir kısım fasıl ve maddelerine yapılan ekleme ise 3 770 320 liradır. Aradaki 
fark olan ve Borçlar Bütçesinden yapılan hakiki tenzili ifade eden 22 202 884 lira nazarı itibara 

[1] Yukarda da işaret edildiği üzere bu yekûnun içine, munhasırmı Htozine ihtiyaçları için ya
pılan ve karşılığı Maliye Bütçesinin 460/1 maddesinde yer alan S 337 750 Ura dâMl değüdir. 
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almırsa 1949 yıh için teklif edilen Ödenekler yekununda, yukarda temas edildiği üzere 17 648 700 
liralık bir azalış değil, bilâkis 4 296 184 liralık bir artış mevcut olduğu görülür. 

Yıl içinde yapılan değişikliklerden sonra, muhtelif bölüm ve maddeler itibariyle borçlarımızın 
mürettebat karşılıkları bakımından, 1949 tekliflerinde, 1947 yılına nazaran 11 404 429 liralık bir 
artış ve buna mukabil 7 108 245 liralık bir azalış görmektedir. 

Artışlardan 10 749 684 lirası îç Borçlara, 654 745 lirası ise dış borçlara isabet etmektedir. 

Azalışlara gelince; yekûnu 7 108 245 liraya baliğ olan azalışın 6 945 872 lirası iç Borçlara 
162 373 lirası dış borçlara taallûk etmektedir. 

Muhtelif borçlar mürettebatında yukarda İşaret edilen azalış ve eksilişlerin müfredat ve sebep 
leri bu rapora bağlı (1) numaralı ekte gösterilmiştir. 

B) Borç ana paraları bakiyelerinin mukayesesi : 

Maliye Bakanlığı bu seneki Devlet Borçları Bütçe Tasarısına, raporumuzun başında da işaret 
edildiği gibi, mürettebatı Umumi Muvazene ve Mülhak Bütçelerden ödenmekte olan Borçlarımızın 
(İç, Dış, Konsolide, Dalgalı) 1938 den itibaren malî yıl sonları itibariyle bakiyelerini gösteren 
birer tablo eklemiştir. Bakanlık 1948 yılından itibaren, her altı ayda bir (31 Aralık ve 30 Hazi
ran) borç bakiyelerini muntazaman neşre başlamıştır, Borç bakiyelerinin mukayesesini, muayyen 
ve muntazam tarihler esas alınarak yapmanın lüzum ve isabeti aşikâr olmakla beraber, Bakan
lığın kabul ettiği tarihler muvacehesinde, bütçe tetkikleri hakımndan bir de mahzur tevlit etmek
tedir. Bakanlığın kabul ettiği esasa ve bütçe tasarısına eklediği cetvellere göre, borçlarımızın, en 
son olarak 30. VI . 1948 deki vaziyeti tesbit edilmiş bulunmaktadır. Halbuki bütçe tetkikleri Kasım
da başlamaktadır. Bütçe Komisyonunun tetkikat devresine en yakın ve hattâ bu devre içindeki 
en son vaziyeti bilmek istemesi gayet tabiidir. 30 Haziran tarihi esas alındığı takdirde 30 Hazi
ranla 1 Kasım tarihleri arasında borçlarımızın seyri ve tahavvülâtı hakkında bir fikir edinmeye 
imkân olamıyacaktır. Bu mahzuru göz önünde tutarak ve bundan sonra tetkiklerde zikzaklara 
veya hususi tarih değişikliklerinin türlü şekillerde tefsirine meydan vermemek için, bütçe raporu 
bakımından 31. X . 1948 tarihini esas olarak aldık. Bundan sonraki raporlarda bu mebde değişme
diği takdirde, hem muayyen ve muntazam tarihler arasında mukayese yapmak ve hem de bu muka
yeseleri mümkün mertebe Bütçe Tetkik devresine yaklaştırmak olacaktır. 

Diğer taraftan, Bütçe tasarısına eklenen cetvellerde Devlet Borçları için iki yıldanberi raporla
rımızda esas olarak aldığımız tasniften farklı bir tasnif kabul edilmiştir. Bu yeni tasnifin Bakanlık 
Tetkik Heyeti tarafından hazırlandığı anlaşılmıştır. Buna mukabil, Borçlar Bütçesinde ödenekler, 
geçen senelerdeki tasnife uygun olarak gruplandırılmıştır. Tetkik Heyetinin hazırladığı tasnif 
ilmî esaslara daha uygun ve isabetli ise, ödenekler bütçesinin de ona göre gruplandırılması iktiza 
eder. Biz, hem ödenekle tasnife uymak ve hem de geçen yıllardaki raporlarımızla mukayeseye imkân 
vermek bakımından eski tasnife sadık kaldık. 
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Borç ana paralarının (Resülmal) Genel mukayesesi 

a) Borç ana paraları bakiyelerinin 31 .X . 1948 tarihindeki durumu : 

1. — Umumi muvazeneye dâhil olanlar : 

Borcun nev'i 

Konsolide 
Dalgalı 

îç. Dış Yekûn 

728 922 232 542 083 547 1 271 005 779 
212 996 883 212 996 883 

Yekûn 941 919 115 542 083 547 1 484 002 662 

2. — Mülhak Bütçeli dairelerden ödenen borçlar : 

Borcun nevi İç. Dış Yekûn 

Konsolide 
Dalgalı 

5 339 664 131 648 102 
180 013 320 63 039 288 

Yekûn 185 352 984 194 687 390 

136 987 706 
243 052 608 

380 040 374 

Umumi yekûn 1 127 272 099 736 770 937 1 864 043 036 

b) 31 . X . 1948 durumu ile geçen sene raporumuza esas olarak alınan 20 . X , 1947 durumu 
arasında mukayese: (Yekûn itibariyle) 

1. — Umumi Muvazeneye dâhil olanlar: 

Borcun nev'i 

Dahilî konsolide: 
Haricî konsolide: 
Dahilî dalgalı : 

Yekun 

2. Mülhak bütçeler: 

Borcun nev'i 

Dahilî konsolide.: 
Haricî konsolide: 
Dahilî dalgalı : 
Haricî dalgalı : 

Yekûn 

Umumi yekûn 

20 . X . 1947 

646 828 122 
571 424 794 
239 338 718 

31 . X . 1948 

728 922 232 
542 083 547 
212 996 883 

1 457 591 634 1 484 002 662 

20 . X . 1947 31 . X . 1948 

21 171 322 5 339 664 
198 910 468 131 648 102 
98 696 493 [*] 180 013 320 
35 604 047 f *] 63 039 288 

354 382 330 380 040 374 

1 811 973 964 1 S64 043 036 

Artış 

82 094 110 

Artış 

81 316 827 
27 435 241 

Eksiliş 

29 341 247 
26 341 835 

82 094 110 55 683 082 

Eksiliş 

15 831 658 
67 262 366 

108 752 068 83 094 024 

190 846 178 138 777 105 

[*] Bu rakamlar 31 . XII . 1947 tarihî itibariyle alınmıştır, 
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ü) 31 . X . 1948 durumu üe geçen sene raporumuza, esas olarak alınan 20 . X . 1947 durumu 

arasında mukayese : (Müfredat cetveli) 

tç Konsolide borçlarımız (Umumi Muvazene) 

20.10.1947 31.10.1948 
Borcun adı de durum de durum Artış Eksiliş 

1. — Evrakı nakdiye itfa bonoları 116.646.428, 111.250.113 — 5.396.315 
2. — Mahsubu umumi tahvilleri 289.474 285.164 — 31 310 
3. — İkramiyeli % 5 faizli 1933 5.382.000 4.632.000 — 750 000 
4. -r- ikramiyeli % 5 faizli 1938 5.860.540 5.489.340 — 371 200 
5. r- % 7 faizli Sivas - Erzurum (7 tertipte) 21.527.520 20.202.740 — 1.324.780 
6. — % .7 faizli demiryolu (3 tertipte) 26.271.320 25.278.520 — 992.800 
7. — İkramiyeli % 5 faizli D, Y. (2 tertipte) 19.066.000 18.415.000 — 651.000 
8. — % 6 faizli Demiryolu 9.867.400 9.590.100 — 277.300 
9. — İkramiyeli % 5 faizli Millî Müdafaa 9.994.800 9.531.600 — 463.200 

10. — % 7 faizli Millî Müdafaa (4 tertipte) 114.490.840 110.894.900 — 3.595.940 
11. _ % 6 faizli kalkınma istikrazı (5 tertipte) 89.336.900 126.343.100 37.006.200 — 
12. — % 6 faizli 1947 Hazine tahvilleri 228.094.800 221.914.600 — 6.180.200 
13. — % 6 faizli 1948 istikrazı — 65.000.000 65.000.000 ~-
14. — 1947 toprak tahvilleri — 65.455 65.455 — 
15. — 1948 toprak tahvilleri ~~ 56.600 56.600 — 

Yekûn 646.828.022. 728.922.232 102.128.255 20.034.045 

tç dalgalı borçlarımız (Umumi Muvazene) l ' ,' 

Borcun neV'i 20.10.1947 31.10.1948 Artış Eksiliş. 

1 — Mütaahhitler ve ocak bonoları 
2 — Buğday ve silo kredisi 
3 — Plasman bonoları 
4 — Tasarruf bonoları 
5 — Koordinasyon kredisi 
6 — Su işleri kredisi 
7 — Ceza evleri inşaat kredisi 
8 — 1933 Türk borcu tahvilleri erken ödeme 

bonoları 
9 — Zirai Donatım Kurumu sermaye bonoları 

10 — Devlet Kâğıt ve Basıa Genel Müdürlüğü 
sermaye bonoları 

32.392.077 
2.237.854 

33.900.000 
28.618.350 
60.653.765 
57.000.000 
1.000.000 

1.936.672 
12.600.000 

9.000.000 

239.338.718 

28.703,229,81 
— — 

29.475.000 
17.248.610 
60.000.000 
55.000.000 

800.000 

968.336 
11.801.708 

9.000.000 

212.996.883,81 

3.688.847,19 
2.237.854 
4.425.000 
11.363.740 

653.765 
2.000.000 
200.000 

968.336 
798.292 

» 
26.341.834,19 
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Dış Konsolide Borçlar (ftmumi Muvazene) 

20.10.1947 31.10.1948 
Borcun nevi de durum de durum Artış Eksiliş 

J — Amerikan Hükümetine borç 5.176 — 5.176 
2 — S. S. C. 1. Kredisi (1934) 13.655.286 11.884.295 1.770.991 
3 — Alman Teslihat Kredisi 45.478.429 45.478.429 — — 
4 — %3 faizli 1938 TesHhat Kredisi (îngütere) 65.165.754 67.193.724 2.027.970 
5 — %4 faizü 1940 Teslihat Kredisi (İngiltere, 

Fransa) 
6 — 15 milyonluk altm istikrazı 
7 — Kliring deblokaj istikrazı (İngiltere) 
8 — Kliring deblokaj istikrazı (Fransa) 
9 — %5,5 faizli Garanti Anlaşması 

10 — 10 milyon dolarlık %2 3/8 faizli Ameri* 
kan Kredisi 

Yekûn 571.424.794 542.083.647 6.108.876 35.449.622 

Devlet Borçlan (Mülhak Bütçeler) 

Konsolide İç Borçlar 

283.925.717 
117.228.889 
15.630.518 
4.309.076 

11.897.952 

14.127.997 

270.058.212 
109.371.535 
14.582.866 
1.816.814 

15.978.357 

5.719.315 

— -
_ 

4.080.405 

Cl -

13.867.505 
7.857.354 
1.047.652 
2.492.262 

---

8.408.682 

Borcun adı 

İzmir Telefon 
İstanbul Telefon 

Yekûn 

31.12.1947 

330.000 
910.848 

1.240.848 

31.10.1948 

330.000 
5.009.664 

5.339.664 

Artış 

4.098.816 

4.098.816 

Eksiliş 

— 

— 

Dalgalı tç Borçlar (Mülhak Bütçeler) 

Borcun nevi 31.12.1947 31.10.1948 Artış Eksiliş 

1 — Hazine kefaletini haiz bonolar (P. T. T.) 7.400.000 21.400.000 14.000.000 
2 — Hazine kefaletini haiz bonolar (D. Deniz

yolları) 23.200.000 32.530.000 9.330.000 
3 — Hazine kefaletini haiz bonolar (D. De

miryolları) 13.558.017 47.294.352 33.736.335 
4 — Hazine kefaletini haiz bonolar (Tekel) 53.500.000 77.000.000 23.500.000 
5 — Hazine kefaletini haiz bonolar (îstanbul 

Üniversitesi) 1.038.476 1.788.968 750.492 

Yekûn 98.696.493 180.013.820 81.316.827 

l*] Bu kredmm bir kısım mülhak bütçelere ve İktisadi Devlet Teşekküllerim ait olduğu içm bu 
şene oralara nakledilmiştir, 
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KomoUd» <hş borçlûr (Mülhak büt&ler) 

Borcun nev'i 31.12.1947 31.10.1948 Artış 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

izmir Telefon (P. T, T.) 270.000 
% 5,5 faizli 1938 Ticaret Kr. (P. T. T.) 3.115.669 
İzmir Rıhtım Şirketi (D. Denizyolları) 126.702 
% 5,5 faizli 1938 Ticaret Kr. (D. D. Y.) 1.438.001 
% 5,5 faizli 1938 Ticaret Kr. (D. D. Y.) 11.803.110 
% 5,5 faizli 1937 Türk borcu Tah. (D. D. Y.) 7.763.242 
Anadolu Demiryolu Şirketi (D. D. Y.) .79.481.444 

» » » Mümessil (D. D. Y.) 15.171.551 
Haydarpaşa Liman Şirketi (D. D. Y.) 5.593.306 

* » » Mümessil (D. D. Y.) 1133.090 
Mersin - Tarsus - Adana hattı (D. D. Y.) 267.863 
% 2,3/8 faizli Amerikan kredisi (D. D. Y.) 3.123.829 

» * » » (D. H. Y.) 2.152.938 
% 5,5 faizli 1938 Ticaret kredisi (D. H. Y.) 579.994 

270.000 
4.048.150 

104.009 
1.868.377 

15.335.640 
7.416.491 

77.221.547 
13.725.600 
5.443.137 
1.025.159 

235.784 
2.488.075 
1.712.554 

753.579 

932.481 

430.376 
3.532.530 

173.585 

Dalgalı Dtş Borçlar (Mülhak bütçeler) 

Borcun nev'i 31.12.1947 31.10.1948 Artış 

Eksiliş 

22.693 

346.751 
2.259.897 
1.445J51 

150.169 
107.931 
32.079 

635.754 
440 384 

Yekûn 132.020.739 131.648.102 5.068.972 5.441.609 

Ezport - tmport Bank Kredisi : 
1 — Devlet Demiryolları 22.040.077 17.946.086 
2 — Devlet Havayolları 9.125.396 7.204.260 
3 — Devlet Denizyolları — 22.601.600 
4 — Tekel — 10.848.768 
5 — C. K. D. bonoları ve Devlet Demiryolları 4.438.574 4.438.574 

22.601.600 
10.848.768 

Eksiliş 

4.093.991 
1.921.136 

Yekûn 36.604.047 63.039.288 33.450.368 6.015.127 

Borç ana paralarının 20 . 10 . 1947 - 31 . .10 . 1948 tarihlerindeki bakiyelerini gösteren tablo
nun tetkikmdan aşağıdaki neticeler çıkmaktadır. Umumi Muvazeneye dâhil iç, dış, konsolide ve 
dalgalı borçlarımızın yekûnu geçen sene raporunda müııteha olarak kabul edilen 20 . 10 . 1947 ta
rihinde 1 457 591 634 lira olduğu halde, 31 . 10 . 1948 tarihinde bu miktar 1 484 002 662 lira 
ya yükselmiş, başka bir ifade ile bir kısım borçlarda artış ve diğerlerinde azalışların mûhassa-
lası olarak ceman 26 411 028 liralık bir artış kaydedilmiştir. 

Mülhak bütçeli Dairelere ait borç ncvilerinde aynı devre zarfında vukubulan değişiklik ne
ticesinde, 25 658 044 liralık bir artış mevcuttur. Binnetice umumi muvazeneye ve Mülhak bütçe
lere ait bütün borç nevilerinde 20 . 10 . 1947 tarihi ile 31 . 10 .'" 1948 tarihi arasında vukubulan 
farkların muhassalası olarak ceman 52 069 072 liralık bir artış husule gelmiştir. 

Gerek umumi muvazeneye ve gerek Mülhak bütçelere ait muhtelif borç nevilerindeki artış ve 
eksilişlerin sebepleri 2 numaralı ekte izah edilmiştir. 
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2. — Borçlarımızın muhtelif memleketler borçlariylc mukayesesi: 

-Ifc)rçlarlmızın<ve bunların yıllık mürettebatının diğer memleketler borçları ve yıllık müretteba-
tiyle mukayesesine imkân vermek üzere muhtelif memleketlerin borç ana paraları bakiyeleri ve 
yıllık mürettebatmm bütçe gelir ve giderleriyle ve borç ana paraları bakıyeleriyle millî gelirle
rini ve bunlar arasındaki nispetleri gösteren ta blolan aşağıya dercediyoruz. Tabloları koymak
tan maksadımız, bu mevzuda umumi bir fikir vermeye matuf bulunmaktadır. Hakikatta bu rakam
lardan katî neticeler çıkarmak bir ihtiyatsızlık olur. Zira muhtelif memleketleri alâkadar eden 
ihsai rakamların mukayesesinde bizatihi mevcut güçlük bir tarafa, bu mevzuda diğer birçok fak
törleri de hesaba katmak lâzımdır. Böyle etraflı bir tahlile ise ne zaman ve ne de imkân müsait 
olmadığından umumi mahiyette mukayeselere 4mkân vermek için sadece tabloları dercetmekîe ik
tifa ediyoruz. 

a) Borç ana paraları bakiyelerinin bütçe gelirve giderlerine olan nispeti. 

(A Tablosu) 

b) Yıllık borç mürettebatının bütçe gelir ve giderleriyle mukayesesi. 

(B Tablosu) 

c) Borçların Millî gelirle mukayesesi. 

(C Tablosu) 

• 3. — 1947 yılı sonunda ve 1948 yılı içinde ihraç edilen uzun vadeli borçların plasmanı : 

Geçen seneki raporumuzda; 1933 senesinden itibaren ihraç edilen uzun vadeli iç borçlarımızın 
plasman bakımından eşhas ve şirketler, bankalar ve Merkez Bankası arasındaki dağılışını ayrı bir 
tablo halinde göstermiş ve Devlet istikrazlarına karşı tasarruf erbabı ve şirketler tarafından gösterilen 
rağbetin, bir kısım istikrazlarda karşılaşılan ve muayyen sebeplerle izahı mümkün olan ârizi vaziyet
ler hariç, müspet bir seyir takip ettiğini belirtmiştik. Bu müspet inkişafın 1947 yılı sonunda ihraç 
edilen 40 000 000 liralık III ncü tertip kalkınma istikrazı ile Haziran 1948 de ihraç edilen 
65 000 000 liralık I nci tertip 1948 İstikrazında devam etmediği ve bilâkis menfi bir istikamet aldığı 
bir vakıadır. Aşağıdaki tabloda bu tenezzül açıkça görülmektedir. 
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Borç resülnuü bakiyelerinin bütçe gelir ve giderlerine olan nispeti 

(Milyon itibariyle Millî para) 1946 katî hesap rakamları 
Borç resülmal 

Memleket Bütçe geliri bakiyesi Nispet Bütçe gideri Nispet 

İrlanda 
Portekiz 
İsveç 
İsviçre 
Hollanda 
Norveç 
İspanya 
Danimarka 
Fransa 
İtalya 
Belçika 
İngiltere 
Türkiye 
[•] Türkiye 1949 

55, 
4 480 
3 350 
1 670 
2 480 
1 420 

10 500 
1 170 

467 000 
352 000 
59 000 
3 600 

949 
1 296 

m 
YtfUk borç mürettebatının bütçe gelir ve giderleriyle mukayesesi 

1946 
(Milyon itibariyle Millî para) 

Borç mürettebatı-
Memleket 

Avusturya 
İrlanda 
Portekiz 
İsveç 
İsviçre 
Hollanda 
Norveç 
İspanya 
Danimarka 
Fransa 
İtalya 
Belçika 
İngiltere 
Türkiye [#] 

• 

Türkiye: 1949 Bütçesi borç müret 
tebatı tahmini 
1949 Bütçe gelir 
Nispet 

tahmini 

nın yıllık tutarı 

150 
2,5 

390 
310 
58 

720 
— 

1 950 
110 

37 100 
39 000 
6 400 

500 
146 

196 036 217 
1 295 550 000 

% 15,13 

Bütçe geliri 

2 530 
55,5 

4 480 
3 350 
1 670 
2 480 
1 420 

10 500 
1 170 

467 000 
352 000 
59 000 
3 600 

894 

1949 Bütçesi 
tahmini 

Nispet 

5,9 
4,5 
8,7 
9,2 
3,4 

29,0 
— 
18,5 
9,4 
7,9 
11.1 
10,8 
13,8 
12,8 

Bütçe gideri 

3 110 
54 

4 400 
3 300 
2 140 
4 800 
2 070 
11 300 
1 512 

602 000 
932 000 

57 500 
3 900 

990 

borç mürettebatı 

1949 Bütçe gideri tahmini 
Nispet 

Nispet 

4,8 
4,6 
8,8 
9,3 
2,7 

15,0 
— 
17,0 
7,2 
6,1 
4,2 

11,1 
12,8 
14,7 

196 036 217 
1 415 550 000 

% 15,84 

[•] Bütçe tahminleri, 

77 
11 300 
16 800 
11 500 
11 400 

6 900 
48 700 
8 970 , 

2 200 000 
1 268 000 

273 000 
24 340 
1 924 
1 862 

72,0 
39,6 
19,9 
14,5 
21,7 
20,5 
21,5 
13,0 
21,2 
27,7 
21,6 
14,8 
49,3 
69,5 

54 
4 400 
3 300 
2 140 
4 800 
2 070 

11 300 
1 512 

602 000 
932 000 
57 500 
3 900 
1 018 
1 416 

70,1 
38,0 
19,6 
18,6 
42,1 
30,0 
23,2 
16,8 
27,3 
73,5 
21,0 
16,0 
52,9 
76,0 
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Âmm* borçların**, Mülî gelirU mukayastt 
T 

Memleketler 

Türkiye 
İtalya 
îsveç 
Danimarka 
îsviçre 
Fransa 
Norveç 
Belçika 
Holânda 
Birleşik Kırallığı 
Amerika 

Türkiye'nin 30 . ' 

Borcun adı 

1938 deM 
âmme borcu 

620 
133 600 

2 570 
1 510 
3 100 

421 000 
1 460 

60 000 
3 980 
8 150 

48 496 

1938 de 
Millî gelir 

VI . 1946 daki durumu 

İhraç 
Miktarı tarihi 

2 000 
116 580 
11 280 
5 860 
8 208 

375 000 
1 360 

65 200 
4 990 
5 670 

90 000 

Nispet 

% 27 
%114 
% 23 
% 25 
% 38 
%121 
% 33,5 
% 92 
% 81 
%173 
% 34 

31.12.1946 daki 
âmme borcu 

1 924 
1 268 000 

11 400 
8 790 

11 500 
2 200 
6 900 

273 200 
16 800 
24 340 

259 487 

Bore, bakiyesi 

1 

Eşhas ve 
Kurumlar 

862 174 000 

Bankalar 

1946 da Milli 
gelir 

7 500 
80 000 
19 260 
13 800 
14 700 

2 000 000 
7 620 

190 000 
7 990 
7 970 

203 000 

Millî gelir 

7 900 000 000 

Nispet 

% 25 
% 43 
% 59 
% 64 
% 77 
% % 
% 91 
%144 
%212 
%305 
%128 

Nispet 

%23 

Merkez Bankası 
(banknot karşılı

ğı cüzdanı) 

III ncü tertip 
Kalkınma istikrazı 40.000.000 13.12.1947 (52%) 20;829.700 (10,9) 4.000.000 (37.9) 15.170.300 
I nci tertip 1948 
istikrazı 65.000.000 30. 6.1948 (23. 6) 15.321-400 (25,6) 16.576.700 (50,9) 33.101.900 

Hakikatta 30 . VI . 1948 tarihinde ihraç edilen istikrazda bankaların hissesine isabet eden. 
16 576 700 liralık tahvilden 10 000 000 liralığını Amortisman Sandığının mubayaa ettiği goz önünde 
tutulursa 65 000 000 liralık istikrazın aşağı yukarı 45 000 000 lirasının arzu edildiği şekilde plâte 
edilemediğini kabul etmek icabeder. Nitekim 1948 yılı Bütçe açığını teşkil eden ve ihracına salâhi
yet verilen 128 milyon liralık istikrazın, bu vaziyet karşısında tamamı ihraç edilememiştir. 

Son iki emisyonda birdenbire baş gösteren bu tenezzülün sebeplerini araştırmak, raporumuzun 
kadrosuna dâhil olsa bile, hâdisenin seyyaliyeti bakımından, biraz nazari kalmaya mahkûmdur. Bu 
itibarla bu mevzuda katî bir kanaate varmadan her hangi bir mütalâa dermeyan etmeyi ihtiyatsız 
bulduk. Bununla beraber, gelecekteki bütçe vaziyetleriyle de çok yakından alâkalı olan bu hâdise 
üzerinde, ciddiyetle durmanın zaruri olduğunu belirtmek isteriz. 

— n — 
Emisyon durumu 

Emisyon müessesesini başlıbaçma bir mevzu olarak ele almak ve para hacminin iktisadi 
ve malî hayatta inikaslarını bir kül olarak tetkik ve mütalâa etmek, bu raporun kadrosunu a^an 
bir mesele teşkil eder. Devlet Borçları Bütçe tasarısının tetkikında bu mevzua temas, geçen yıl 
raporumuzda da işaret edildiği üzere, bir taraftan Hazine ve bâzı hallerde bütçe ve diğer taraftan 
Mülhak Bütçeler ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin finansman ve kredi ihtiyaçlarının karşılan
masında bu mekanizmadan faydalanmak imkânının mevcudiyetinden veya fiilen faydalanmasın-
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dan ileri geldiği malûmdur. Bu sebeple raporumuzda emisyon mevzuu, geçen yıllarda olduğu 
gibi, zaman ve imkânın müsaadesi nispetinde, sadece bu zaviyeden mütalâa edilmiş bulunmakta
dır. 

Bu kadro dahilindeki hususların tetkikma geçmeden önce, geçen sene raporumuzda münteha 
tarihi olarak alman Kasım 1947 ile Easım 1948 sonları arasınd* umumi olarak, emisyon hacmi
nin takip ettiği seyri aşağıya dercediyoruz. 

Miktar 
Tarih (1000 liradan aşağı olan 

* (Ay sonları itibariyle) kesirler alınmamıştır 

Kasım 
Aralık 
Ocak 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasım 

1947 
» 

1948 
•» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 
» 
» 

914 041 000 
883 931 000 
860 839 000 
873 306 000 
867 346 000 
879 529 000 
881 567 .000 
865 517 Û00 
886 118 000 
896 418 000 
914 718 000 
953 114 000 
944 214 000 

Tükardaki tablonun tetkikından da anlaşılacağı üzere, emisyon miktarı, mebde olarak aldığımız 
Kasım 1947 sonundan itibaren bir miktar azalmış ve Haziran 1948 sonuna kadar daha ziyada düşme 
östikaanetdnda zikzaklı bir seyir takip ettikten sonra, tekrar yükselmeye başlamış ve Kasım 1948 so
nunda 944 214 000 liraya baliğ olmuştur. Haftalık vaziyetlere göre, emisyon miktarı, 6. X I . 1948 
tarihinde bu yılın en yüksek rakamı olan 962 114 000 liraya çıkmıştır. 

Mebde ve münteha olarak aldığımız tarihlerdeki rakamlar mukayese edilirse, Kasım 1948 sonun
daki emisyon miktarının, geçen yılın aynı tarihine nazaran 30 milyon liralık bir artış kaydettiği gö
rülür. 

Yıl içinde Emisyon Müessesesi, bir taraftan emisyonu artırıcı, diğer taraftan azaltıcı muayyen 
faktörlerin tesiri altında kalmıştır. Normal iktisadi şartlar haricinde, emisyon hacmini artırıcı belli 
başlı faktör, bir kısım mülhak bütçeli Dairelerle İktisadî Devlet Teşekküllerinin bütçe açıklarmm 
karşılanması veya kredi ve finansman için yıl içinde bu mekanizmaya geniş mikyasta, müracaat edil
mesi teşkil etmiştir. Bu hususta daha etraflı malûmat vermiş olmak için, Merkez Bankası portfö
yündeki Hazine kefaletini haiz bonoların Kasım 1947 ile Kasım 1948 tarihleri arasında takip ettiği 
seyri ay sonları itibariyle aşağıya deroediyoruz : 
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Tarih 

Kasım 
Aralık 
Ocak 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasım 

1947 
» 

1948 
* 
» 
3 

» 
Ü> 

» 
» 
» 
» 
X-

Miktar 

432 378 697 

450 147 697 
456 977 697 
462 477 697 
468 916 591 
494 255 884 
505 533 637 
532 373 544 
560 339 319 
615 722 265 
628 198 262 
647 752 323 

Yukardaki tablonun tetkikmdan anlaşılacağı üzere, Kasım 1947 - Kasım 1948 tarihleri arasın
da yalnız Hazine kefaletini haiz bonolor, emisyon hacmına 215 373 702 liralık bir tesir icra 
etmiştir. Geçen sene raporumuzda esas olarak Kasım 1946 - Kasın 1947 devresinde ise, emis
yona tesir eden Hazine kefaletini haiz bonolarının artış miktarı 98 942 642 liradan ibaretti. 

Bu izahattan ve verilen rakamlardan çıkan netice şudur ki, 1948 yılında gerek Mülhak 
bütçeli dairelerin açığı kapatma ve gerek Devlet iktisadi Teşekküllerinin finansman ve kredi 
ihtiyaçları için, geçen seneye nisptle çok daha geniş mikyasta emisyon mekanizmasına müraca
at edilmiş bulunulmaktadır. 

Hazine kefaletini haiz bonoların müesseseler itibariyle dağılışı ve 1948 de takip ettikleri se
yir hakkında bir fikir vermiş olmak için aşağıdaki tabloyu dercediyoruz. 

( Tablo No. 1 ) 

Yukardaki cetvelde de görüldüğü üzere Hazine kefaletini haiz bonoların artışında bilhassa 
Toprak Mahsulleri Ofisinin mubayaaları âmil olmuştur. 

Hazine Kefaletini haiz bonolara bu devre zarfında geniş mikyasta müracaat edilmesine rağ
men, emisyon hacminin Ocak 1948 ile Kasım 1948 tarihleri arasında ancak 30 milyon liralık bir 
artış keydetmesinde, bu devre zarfında emisyon hacmini daraltıcı mahiyette tesir icra eden fak
törler meyanmda bilhassa geniş mikyasta döviz satışları rol oynamıştır. Kasım 1947 ile Kasım 
1948 tarihleri arasındaki Merkez Bankası altın ve döviz mevcudunun vaziyetlerini gösteren aşa
ğıdaki tablo, bu durumu açıkça ifade etmektedir. 

( Tablo No. 2 ) 
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Tablo [1] 

1948 yılı Batine kefaletini hai* borçlar ( 000 sıfır ilâvesiyle ve ay sonları itibariyle) 

Aylar 

Ocak 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 

72.302 
78.302 
80.302 
80.302 
87.802 
88.802 
88.802 
88.802 
88.802 
80.802 
80.802 

55.000 
55.000 
55.000 
55.000 
55.000 
55.000 
55.000 
55.000 
55.000 
55.000 
55.000 

43.500 
44.000 
44.000 
44.000 
44.000 
44.900 
47.900 
49.900 
51.200 
54.200 
54.200 

• • • * I 
49.000 
94.000 
94.000 
96.500 
96.500 
96.500 
96.500 
96.500 
96.500 
96.500 
96.500 

)*v, 

51.500 
61.500 
72.000 
76.000 
81.500 
81.500 
86.000 
84.000 
80.500 
77.000 
71.500 

23.200 
30.530 
30.530 
27.730 
29.730 
30.530 
32.530 
32.530 
32.530 
32.530 
40.930 

11.246 
11.246 
12.246 
15.985 
25.324 
34.902 
36.241 
36.208 
35.791 
35.767 
35.921 

6-B 

90.000 
78.000 
63.000 
62.000 
63.000 
59.000 
73.000 
99.000 
155.000 
175.000 
190.000 

»-si 

9.400 
9.400 
11.400 
11.400 
11.400 
14.400 
16.400 
28.400 
20.400 
21.400 
22.900 

Yekûn 

450.148 
456.978 
462.478 
468.927 
494.256 
505.534 
532.373 
560340 
615.723 
628199 
647.753 

Tablo No. [2] 

• - ' • 

Tarih 

27. X H . 
Ocak 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
^Ttffin 

1947 
1948 

» 
•» 
» 
» 
»' 
» 
> 
» 
» 
» 

A 1 t 
Altın 
(Ton 

olarak) 

151.2 
151.7 
151.7 
151.9 
149.3 
149.3 
145.5 
145.5 
143.0 
142.4 
142.4 
142.4 

ı n 
Altın 

(Milyon 
T. L.) * 

476.3 
477.9 
477.9 
478.5 
470.3 
470.3 
458.5 
458.5 
450.7 
448.6 
448.6 
448,6 

D S 

3133 
Dolar 

V İ Z 

ve altına kabili 
tahvil dövizler 

12. 
17.4 
25.9 
12.9 
1.3 
3.2 
9.6 
5.4 

10.5 
13.2 
16J 
16.0 

(Müyon T. L. 
3502 

Sterlin ve trans
feri kabul ol-
mıyan diğer dö
vizler ve Kli
ring hesaplan 

157.3 
136.7 
125.7 
113.0 
104.0 
802 
66.1 
49.6 
33.1 
18.0 
4.1 
2.8 

itibariyle) 

Yekûn 

145.2 
119.3 
99.8 

100.1 
105.3 
83.4 
75.7 
55.0 
43.6 
31.2 
20.6 
m 



Kişi aylıklar* 

Emekli, dul ve yetim aylıkları Devlet borçlan bütçesinde eskiden dördüncü kısımda gösteril
mekte iken bunların da özlük haklar arasında hesaba katılabilmesi için 1948 Bütçesinde birinci 
kısma alındığına yukarda arzetmiştik. Böylece Devlet Borçlan bütçesinin birinci kısmına 1949 
içi» 55 050 000 lira emekli, dul ve yetim aylığı ödeneği konmuş bulunmaktadır. Bu miktar ge
çen senekinden 1 784 778 lira fazladır. Bunun hesap şekli aşağıda göstoriimiştir. 

53 616 080 1 . 1 . 1948 de hak sahiplerinin istihkaklarının defter üzerinden tesbti suretiyle elde 
edilen netice. 

406 000 İ948 deki tezayüt miktar (hakiki vaziyete göre). 
200 000 1949 yılı içinde muhtemel artış karşüiği 
840 000 1947 senesinde vâki toptan tediyelerin baliği olup 1949 tahmininde nazara alman. 

55 056 080 

Emekli, dul ve yetim aylıklarında her yıl bir artış bulunduğu için bu artışı tahminlerde nazarı 
dikkate almak tabiî bulunmaktadır. 

Bizde emekli, dul ve yetim aylığı alanlar 67379 kişidir. 

Aded 

Hizmet başında bulunan maaşlı memullar 77 241 
» * » hizmetliler ise 23 590 

100 831 dir 

Bu rakamlara göre zat maaşı sahipleri, halen müstahdem memurların % 67 si kadardır. 

552 nei fasılda vatani hizmet aylıkları için 10$ 000 lira konmuştur. Geçen seneye nazaran 
fazlalığı 25 000 liradır. Bu fazlalık 1948 içinde yeniden bağlanan aylıklardan mütevellittir. 

Kanun gereğince verilmekte olan emekli ikramiyesiı çocuk zammı ve askerî malûllere ait arazî 
karşıiıklan için konan Ödenekler geçen senekinin aynıdır. Bunlarla birlikte Devlet borçlarının kişi 
aylıkları yekûnu 1949 da (59 058 000) liraya baliğ olmaktadır. 

İstanbul Milletvekili 
Sadi Bekter 

Kocaeli Milletvekili 
tsmail Rüştü Aksal 

Uri'a Milletvekili 
Esat Tekeli 

Ankara Milletvekili 
Cevdet Gölet 



Mk::t 

Bolüm 

533 
534 
536 
536/A 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
542/A 
542/B 
543/1 
543/2 
544 
544/2 
545 
546 

547 
548 
550/1 
550/2 
550/5 
550/6 
551 

• . , . . . : 

Ihvht Borçtan 

Aktarmalardan sonra 1949 yılı 
ödenek dununu teklîfi 

132 682 033 136 978 217 

tç Borçlpr 

AfctarnmlarriaTi sonra- 1849 yılj 
ödenek durumu teklîfi 

5 633 300 5 623 000 
12 800 000 12 793 000 
19 837 872 19 785 000 
2 607 500 8 692 000 

— 57 467 
80 000 70 000 
25 000 15 000 
— 500 000 

8 200 000 4 130 000 
510 000 1 Î60 000 
630 000 1 530 000 
191 000 •• — • 
19 000 — 

12 241 161 13 946 505 
1 150 000 1 115 000 
6 120 980 6 973 153 
2425 000 — 

500 000 400 000 
90 000 75 000 

73 061 113 76 864 925 

Dış Borçlar 

1 162 004 .1 210 421 
a 178 — -

1 620 652 2 186 950 
25 050 000 25 007 000 

231 866 231 158 
910 120 950 150 * 
113 487 

29 093 ̂ 07 29 585 679 

İcmal : 
İç hoınglardaki artış 

' " ' ' [>ış borçktrdaki artoş 
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Park 

4 296 184 

tfftsk 

1Û3Û0 
7 000 
52 872 

6 084 500 
57 467 
10 000 
10 000 
500 000 

4 070 000 
655 000 
900 000 
191700 
19 000 

1 705 144 
35 000 
852 573 

2 425 000 
100 000 
15 000 

3 803 812 

48 417 
5 178 

566 298 
43 000 

708 
40 030 
113 487 

492 372 

3 863 812 
492 372 

Yekûn 4 296 184 



DwUt burçlarında görfiUn artış t># ûhtüi§in i§ah 

I - tç borolar : 

B. 

533 4057 ve 4625 sayılı kanunlar gereğince yapılan istikraz: Ceman 60 milyon liraya baliğ olan 
Demiryolu istikrazı için itfa plânı gereğince 1949 yılında ödenecek resülmal, faiz ve ikramiye 
karşılıklariyle (keşide ve diğer masrafları için (masraflardan geçen yıla göre 10 300 lira in
dirilmek suretiyle) 5 623 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

534 4275 sayılı Kanun gereğince, yapılan istikraz: Ceman 135 milyon liraya baliğ olan Millî 
Müdafaa îstîkrazi için itfa plânı gereğince 1949 yılında ödenecek resülmal, faiz, ikramiye 
karşılıklariyle keşide ve diğer masraflar içia (masraflardan geçen yıla göre 7 bin lira indi
rilmek suretiyle) 12 793 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

536 5072 sayılı Kanun gereğince çıkarılan tahviller, 1948 Bütçesinin teklifi sırasında bonoların 
tahvillerle tebdil muamelesi henüz hitam bulmamış olduğundan 240 nıilyon lira üzerinden 
h<esap olunan ödenek, tedavüle çıkarılmış bulunan 228 054 400 Mrailık tahvil miktarına irca edil
miş olduğundan 1 037 000 lira noksaniyle, 19 785 000 lira ödenek teklif edilmiştir. Senesi 
içerisinde yapılan aktarmalardan sonra 1949 yılı teklifi yapılırken 52 872 lira noksan olma -
sına gelince; Hazine tahvillerinin satışından mütevellit alınan fcomüsyonlar dolayısiyle îş 
Bankası, Ziraat Bankası ve Devlet Denriryolları Genel Müdürlüklerince Hazine aleyhine 
açılan dâvalardan tahassül edecek neticeleri karşılamak maksadiyle 1948 senesi Bütçesine 
52 872 liralık fazla ödenek konulmuştur 

536/A 5185 sayılı Kanun gereğince çıkarılan tahviller : 
Haziran İ948 de 65 milyon liralık Birinci tertip % 6 faizli 1948 İstikrazı tahvilleri çıkarıl
mıştır. Kanunun verdiği yetkiye binaen çıkarılması derpiş edilen 125 milyon liralık 1948 
istikrazının faizi 1 950 000 lira olarak hesaplanmış ve Birinci ve ikinci tertip tahvillerin 
satış komüsyonları 325 şer bin liradan ceman 650 000 lira ile müteferrik masraflar yekûnu 
olan 7 500 liranın ilâvesiyle yekûn ödenek 2 607 500 lirayı bulmuştur. 13 . XI I . 1948 tari
hinde ihracına başlanılan 35 milyon liralık İkinci tertip tahvillerin faiz ve itfaları 1949 
yılma intikal edeceği cihetle Birinci tertibin, resülmal, faiz ve diğer giderleri için 5 631 000 
ve İkinci tertibi için ise 3 061 000 lira olmak üzere ceman 8 692 000 lira ödenek teklif 
edilmiştir. 

536 4753 sayılı Kanun gereğince çıkarılan tahviller : 1947 dâhil 1948 yılı sonuna kadar ka
mulaştırma bedeli olarak çıkarılması lâzım gelen 1948 Toprak Tahvilleri miktarının 840 000 
liraya baliğ olacağı tahmin edilmiştir. Tahvillerin resülmal, faiz ve diğer masrafları ola
rak 1949 yılı zarf nida 57 467 lira ödeneceği hesap edilerek bu miktar ödenek teklif olun
muştur. 

537 459 sayılı Mahsubu Umumi Kanunu gereğince sakıt Osmanlı Hükümeti borçlarına mukabil 
çıkarılan senevi % 2 faizli 1 004 030 liralık tahvillerin 31. V. 1949 tarihinde ödenecek 
olan 17 numaralı kupon bedellerini teşkil eden 61 442,29 lira ile giderlerini ve 1949 yılı 
zarfında ihracı muhtemel miktarların ilâveten ödenecek kupon bedellerini ihtiva etmek 
üzere 70 000 lira ödenek teklif edilmiştir. Bu miktarın kifayet edeceği tahmin edilmekte
dir. 

538 Muhtelif kanunlar gereğince ödenecek borçlarla kaldırılmış Hatay Devletinden devredilen 
borçlar : Bütçe Kanununun 13 ncü maddesinde anılan borçların miktarı malûm olmayıp 
tahakkuk ettikçe nakit olarak ödenmektedir. Son senelerde yapılan ödemelere nazaran 
1949 yılı için 15 000 lira ödeneğin kifayet edeceği tahmin edilerek bu miktar teklif edilmiş
tir. 
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539 Olağanüstü ödenek karşılıklarından doğan borçların itfa bedelleri : Olağanüstü ödenek 
karşılıklarından doğan borcun Bütçe Kanunu ile teklif olunan mahsup muamelesi yapıl
dıktan sonra kalacak olan bakiyesinin Bütçe imkânları dâhilinde itfasına devam oluna
caktır. Bu yıl Bütçe durumu daha fazlasına müsaade etmediğinden itfa için 500 bin lira 
teklif edilmiştir. 

540 4649 sayılı Kanun gereğince Su İşleri Kredisi için yapılacak ödemeler : Büyük Su İşleri 
için temin olunan kredi bakiyesi halen 55 milyon liradan ibaret bulunmaktadır. 1949 yılı 
zarfında 630 bin lira faiz ve 3,5 milyon lira resülmal olmak üzere geçen yıla nazaran 
4 070 000 lira noksaniyle 4 130 000 lira öd enek teklif edilmiştir. (Geçen sene 75 milyonu 
faiz ve 700 bin lirası ise itfaya tahsis edilmek üzere eeman 8 200 000 lira ödenek konulmuş
tur.) Geçen sene 4 070 000 lira fazla olmasına sebep müterakim faizlerin ödenmesi dolayı-
siyledir. 

541 4604 sayılı Kanun gereğince Zirai Donatım Kurumu sermaye kredisi için yapılacak ödeme
ler : 4604 sayılı Kanunun geçici birinci m addesi, Millî Korunma sermayesinden ayrılarak, 
Türkiye Zirai Donatım Kurumuna verilen 14 600 00 lira sermayenin her sene bütçeye ko
nulacak ödenekle kapatılmasını âmir bulunmaktadır. 1949 yılı zarfında 120 000 lira mik
tarında faiz tahakkuk edeceği tahmin edilmiştir. Bu faizle birlikte resülmalden"bir kısmının 
ödenmesini teminen 1160 000 lira ödenek taklif edilmiştir. Geçen sene de 1 160 000 lira öde
nek konulmuştur. Fakat Millî müdafaa zaruretleri dolayısiyle senesi içerisinde 650 0000 lira 
bu bölümden alınarak Millî müdafaaya tahsis edilmiştir. Bu fark bu sebeple neşet etmek
tedir. 

542 4911 sayılı Kanun gereğince Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğü sermaye kredisi için 
yapılacak ödemeler: Sermaye olarak veri1 en 10 milyon liranın her sene Devlet Borçları Büt
çesine konulacak ödenekle kapatılmasına âmil bulunmaktadır. Kredi bakiyesi halen 9 milyon 
liradan ibaret bulunmaktadır. 1949 yılı için 175 bin lira miktarında faiz tahakkuk edeceği 
tahmin edilmiştir. Bu faizle birlikte resülmalden bir kısmının ödenmesini teminen 1 530 000 
lira ödenek teklif edilmiştir. (1948 Bütçesine de aynı miktar ödenek konulmuş idi.) Millî 
Müdafaa zaruretleri dolayısiyle 5249 sayılı Münakale Kanunu gereğince 900 000 lira bu bö 
lümden alınarak Millî Müdafaaya tahsis edilmiştir. Bu fark bu sebeple neşet etmektedir. 

542/A Olağanüstü ödenek karşılıklarından doğan borçların faiz ve her türlü giderleri için 5249 sa
yılı Münakale Kanunu gereğince 191 700 lira ödenek konulmak suretiyle bu borçların tasfi
yesine gidilmiştir. 

542/B Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası elinde bulunan Bağdad Demiryolu Şirketi Hisse senet
lerinin mubayaa bedeli olarak aynı Münakale Kanunu gereğince 19 000 lira ödenek konul
mak suretiyle bu borçların tasfiyesine gidilmiştir. 

543/1 Kâğıt para amortismanı: 1715 sayılı Kanunun 5 ve 8 nci maddeleri gereğince uhdesine aldı
ğı kâğıt paraların karşılığı olarak Merkez Bankasına verilen bonoların itfası için her sene 
bütçesine, Gider Bütçesinin % 1 i nispetinde ödenek konulmaktadır. 
1949 Gider Bütçesi toplamına göre bu maddeye 13 945 305 lira ödenek konulması teklif edil
miştir. 

543/2 Kâğıt para karşılığı verilmiş olan bonoların faizi- 1715 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince T. C. Merkez Bankasına verilen henüz ödenmemiş bulunanların % 1 faizini teşkil 
etmektedir. Bonoların itfasına devam edilmekte olduğuna göre 1949 yılı için 1 115 000 
liranın kifayet edeceği tahmin edildiğinden geçen seneye nazaran 35 bin lira eksik öde
nek teklif edilmiştir. 

544/1 3202 sayılı Kanunun 5 nci madde C fıkrası gereğince sermayesi 100 000 000 liraya baliğ 
oluncaya kadar Gider Bütçesinin % yarım mkitarında bir meblâğ Ziraat Bankasına 
verilecektir. 
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1949 yılı Bütçe toplamına nazaran bu maddeye 6 973 153 lira ödenek teklif edilmiştir. 
544/2 3491 sayılı Kanun gereğince yapılan ödemeler: Mezkûr kanunun 4 ncü maddesi gere

ğince Ziraat Bankasına ödenmesi lâzım gelen buğday ve silo kredisi 1948 yılı zarfında 
ödenmiş bulunduğu iyin ödenek teklif edilmemiştir. 

545 Hükme bağlı borçlar: Bu bölümden yapılacak ödemeler için kati miktar tesbitine im
kân görülmemiştir. Evvelki seneler giderlerine göre 1949 yılı için geçen seueye göre 100 
bin lira noksaniyle 400 bin lira ödenek teklif edilmiştir. 

546 Ceza evleri inşaat kredi faizleri: Kredinin faizlerine karşılık olmak üzere 75 000 lira 
ödenek teklif edilmiştir. Kradi kısmen ödenmiş bulunduğundan ödenek geçen yıla naza

ran 15 000 lira noksan bulunmaktadır. 

II - Dış borçlar: 

547 Erken ödemeye tâbi tutulan 1933 Türk borcu tahvillerinden Cumhuriyet Merkez Bankası
nın banknot karşılığı portföyünde bulunan kısmı için verilen % 5 faizli bonoların 
25. . V . 1949 tarihinde ödenecek resülmal ve faizi karşılığı olarak 1 210 421 lira teklif 
edilmiştir. Bu bonoların faizleri resülmal ile ödendiğinden bu yıl vâdesi gelecek olan bono
nun karşılığı da geçen senekine nazaran 48 417 lira fazla ödenmesi lâzmıgeldiğinden bu 
miktar kadar fazla ödenek teklif edilmiştir. 

548 3022 sayılı Kanun gereğince Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine Ödenecek taksitler 
1948 yılı zarfında tamamen ödenmiş bulunduğundan ödenek teklif edilmemiştir. 

549 10 milyon sterlinlik kredi taksit ve masrafları: 
(3525 sayılı Kanun) itfa miktarı geçen seneye nazaran fazla olduğundan ödenek miktarında, 
566 298 liralık bir artış husule gelmiştir. 

550/2 25 milyon sterlinlik kredi taksiti : 4171 sayılı Kanunla kabul olunan anlaşma gereğince İn
giltere ve Fransa Hükümetlerinden temin olunan 25 milyon sterlinlik malzeme kredisi için 
itfa plânı gereğince 1948 yılı zarfında, resülmal ve faiz olarak ödenecek miktar 25 007 000 
liradan ibaret bulunmaktadır. Geçen sene 43 000 liralık fazla tahsisat konulmasının sebebi 
geçen seneki taksitleri karşılamak maksadiyle ihtiyati olarak fazla konulmuştur. 

550/5 Fransız Frangı kıymetinde vâki tenezzül dolayısiyle bu seneki bütçeye 708 lira, az1 kon
muştur. 

550/6 Bu kredi tamamen kullanılmamıştır. Senesi içinde kullanılan miktara karşılık olmak üzere 
40 030 lira fazla tahmin edilmiştir, 

551 944 ve 2980 sayılı kanunlar gereğince çıkanlan bonolardan doğma borçların bakiyesi 1948 yı
lında ödenmiş bulunduğundan 1949 yılı için teklif yapılmıştır. 

Ek : 2 

Devlet Borçlarında görülen artış ve eksilişin izahı 

îç Konsolide Borçlar 
(Umumi Muvazene) 

I. — 1 ilâ 10 ve 12 numaralı kalemlerde görülen eksilişin sebebi vâdelerinde yapılan itfalardan 
mütevellittir. 

II. — 11 numaralı kalemde görülen artış 13 .XII . 1947 tarihinde ihraç edilmiş bulunan 40 



milyon liralık Kalkınma İÜ. tahvillerinin 31.10.1948 tarihindeki bakiyesinin I ve II nci tertip 
tahvillerinin bakiyesi yekûnuna ilâvesinden mütehassüdır. 

III. — 13 numaralı kalemde görülen artış :5185 sayılı Kanun gereğnce 30 . 6 . 1948 tarihinde 
ihraç edilmiş bulunan I nci tertip 1948 istikrazından mütevellittir. 

IV. — 14 ve 15 numaralı kalemlerde görülen artışlar 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Ka
nununun 45 nci maddesi gereğince Toprak Tahvilleri ihraç edilmektedir. 

îç Dalgalı Borçlar 
(Umumi Muvazene) 

îç Dalgalı Borçlarımızda görülen azalışlar senesi içerisinde yapılan ödemeler dolayısiyledir. 

Dış Konsolide Borçlar 
(Umumi Muvazene) 

I. — 1, 2, 5, 6 ve 7 numaralı kalenderdeki azalış bu istikrazların taksit tediyesinden mütevel
littir. 

İL — 4 numaralı kalemdeki artış kapitalize faizin borç yekûnuna ilâvesinden doğmaktadır. 
I I I — 8 numaralı kalemdeki azalış Fransız frangı Kuramın değişmesinden ve taksit tediyesin

den neşet etmektedir. 
IV. — 9 numaradaki artış kredinin el'an kullanılmasından doğmaktadır. 

Konsolide îç Borçlar 
(Mülhak Bütçeler) 

I - İstanbul telefon kaleminde i artış, bu istikraza ait bonoların Amortisman Sandığınca İngiliz 
hâmillerinden mubayaa edilmesind n doğmaktadır. 

Dalgalı îç Borçlar 
(Mülhak Bütçeler) 

I - Bu kalemde görülen artış P. T. T. Bütçesi açığının kapatılması maksadiyle 4454 sayılı Teş
kilât Kanununun 40 ncı maddesi gereğince ve Bütçe Kanununun vermiş olduğu salâhiyete istinaden 
çıkartılan bonolardan mütevellittir. 

II - Bu kalemde görülen artış 5074 sayılı Kanun mucibince Denizyollarınca girişilen taahhüt
ler dolayısiyle ihraç ettiği bonolardan mütevellittir. 

III - Bu kalemde görülen artış 4516 ve 5073 sayılı kanunlar mucibince çıkarılan mütaahhit ve 
finansman bonolarından doğmaktadır. 

IV - Bu kalemde görülen artış 4524 sayılı Kanun mucibince çıkarılan bonolardan mütehas-
sıldır. 

V - Bu kalemde görülen artış 4999 sayılı Kanun mucibince taahhütler dolayısiyle çıkarılan bo
nolardan doğmaktadır. 

Dış Konsolide Borçlar 
(Mülhak Bütçeler) 

I - 2, 4, 5 ve 14 numaralı kalenderdeki artış kredinin halen kullanılması dolayısiyledir. 
II - 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 numaralı kalenderdeki azalış taksit tediyatından doğmaktadır. 

Dalgalı Dış Borçlar 
(Mülhak Bütçeler) 

I - 1 ve 2 numaralı kalenderdeki azalışlar taksit tediyatından doğmaktadır. 
II 3 ve 4 numaralı kalenderdeki artışlar yem mukavele akdine^ doğan krediler dolayısiyledir. 
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Ödeneğin çeşidi 

Devlet Borçları 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lim 

1949 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

yılı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

532 

533 

534 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük haklar 

530 

531 

I - Aylıklar 
Emekli, dul ve yetim aylık ve 
ödenekleri 
Vatani hizmet karşılığı bağ
lanan aylık ödenekler 

53 301 222 

83 000 

55 050 000 

108 000 

55 050 000 

300 000 

II - Başka haklar 
1683 sayılı Kanunun 58 nci 
maddesi gereğince verilecek 
emekli ikramiyesi 1 600 000 

2 250 000 

50 000 

Kişi aylıkları toplamı 57 284 222 

4992 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak çocuk zammı 
551 sayılı Kanun gereğince ma
lûllere verilecek arazi karşılığı 

1 600 000 

2 250 000 

50 000 

1 600 000 

2 250 000 

50 000 

59 058 000 59 250 000 

Dördüncü kısım 

I - İçborçlar 

A - istikrazlar 
535 2094 sayılı Kanun gereğince çı

karılan «îkramiyeli % 5 faizli 
1933 istikrazı» tahvillerinin fa
iz, ikramiye ve itfa karşılıkla-
riyle komisyon, sigorta ve baş-
ka her türlü giderleri 

536 2463 ve 2614 sayılı Kanunlar 
gereğince çıkarılan «% 7 gelirli 
Sivas - Erzurum Demiryolu 
1934 istikrazı» tahvillerinin 
faiz ve itfa karşılıklariyle ko
misyon, sigorta ve başka her 
türlü giderleri 

1 135 000 1 135 000 1 135 000 

2 850 000 2 850 000 2 850 000 
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1948 1949 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
ödeneğin çeşidi «Lira Lira Lira 

3322 sayılı Kanun gereğince 
çıkarılan «ikramiyen ve % 5 
faizli 1938 tahvilleri» nin faiz 
ikramiye ve itfa karşılıklariy-
le komisyon, sigorta ve başka 
her türlü giderleri 785 000 785 000 785 000 
4057 ve 4625 sayılı Kanunlar 
gereğince çıkarılan «1941 De* 
miryolu istikrazı» tahvillerinin 
faiz, ikramiye ve itfa karşılık 
lariyle komisyon, sigorta ve 
başka her türlü giderleri 5 633 300 5 623 000 5 623 000 
4275 sayılı Kanun gereğince 
çıkarılan «Millî Müdafaa İs 
tikrazı» tahvillerinin faiz, ikra 
miye ve itfa karşılıklariyle ko
misyon, sigorta ve başka her 
türlü giderleri 12 800 000 12 793 000 12 793 000 
4938 sayılı Kanun gereğince 
çıkarılan «Kalkınma istikrazı» 
tahvillerinin faiz, ve itfa kar-
şılıklariyle komisyon, sigorta 
ve başka her türlü giderleri 12 635 000 İİ 280 000 11 280 000 
5072 sayılı Kanun gereğince 
çıkarılan % 6 faizli «1947 Ha
zine tahvilleri» nin faiz ve itfa 
karşılıklariyle komisyon, si
gorta ve başka her türlü gi 
derleri 20 822 000 19 785 000 19 785 000 
5185 sayılı Kanun gereğince 
çıkarılan «% 6 faizli 1948 İs
tikrazı» tahvillerinin faiz ve it
fa karşılıklariyle komisyon, 
sigorta ve başka her türlü gi
derleri 0 8 692 000 8 692 000 
4753 sayılı Kanun gereğince 
çıkarılan «Toprak Tahvilleri» 
nin faiz ve itfa karşılıklariyle 
komisyon, sigorta ve başka 
her türlü giderleri 0 57 467 57 467 



192/4 

M 

Öevlet Borçlan 

Ödeneğin çeşidi 

1948 
yıK 

ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

B - Dalgalı borçlar 
544 459 sayılı Mahsubu Umumi 

Kanunu gereğince çıkarılan 
%2 faizli tahvillerin 1932 -1949 
yılları faiz ve itfa karşılıkla 
riyle komisyon, sigorta ve baş* 
ka her türlü giderleri ve nak
den ödenecek kesirleri 80 000 

545 1513, 2248, 2354, 2701 2808 ve 
3523 sayılı Kanunlar gereğince 
nakden ödenecek borçlarla kal
dırılmış Hatay Devletinden 
devredilen borçlar 25 000 

546 Olağanüstü ödenek karşılıkla 
rından doğan borçların itfa be 
deUeri 20 000 000 

547 4649 sayılı Kanun gereğince 
su işleri kredisi için yapılacak 
Ödemeler karşılığı 

548 4604 sayılı Kanunun geçici bi
rinci maddesi gereğince Zirai 
Donatım Kurumu sermaye 
kredisi için yapılacak ödeme
ler karşılığı 

549 4911 sayılı Kanunun geçici 
maddesi gereğince Devlet Kâ
ğıt ve Basım Genel Müdürlü-
ğü sermaye kredisi için yapıla
cak ödemeler karşılığı 

C - Çeşitli borçlar 
0 Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankasına yapılan ödemeler 
1 Kâğıt para amortismanı 
2 Kâğıt para karşılığı verilmiş 

olan bonoların faizi İ 150 000 

70 000 

15 000 

500 000 

9 800 000 4 130 000 

1 160 000 1 160 000 

1 530 000 1 530 000 

12 24» 161 13 946 305 

1 115 000 

70 000 

15 000 

250 000 

680 000 

170 000 

175 000 

0 

Bölüm toplamı 13 391 161 15 061 305 0 
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1948 1949 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
ÖdenegİU ÇeŞİdİ Lira Lira Lira 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasına yapılan ödemeler 
3202 sayılı Kanun gereğince 
verilecek sermaye 6 120 580 6 973 153 0 
3491 sayılı Kanunun geçici 
dördüncü maddesi gereğince 
yapılacak ödemeler 2 425 000 0 0 

Bölüm toplamı 8 545 580 6 973 153 0 

Hükme bağlı borçlar 500 000 400 000 400 000 
Cezaevleri inşaat kredisi faiz
leri 90 000 75 000 75 000 

îçborçlar toplamı 111 782 041 92 914 925 64 835 467 

II - Dışborçlar 
1943 yılı Bütçe Kanununun 25 
nci maddesi gereğince 1933 yılı 
Türk Borcu Tahvilleri bedeli
ne mukabil T. C. Merkez Ban
kasına verilen bonoların itfa 
ve faiz karşılığı 1 162 004 .1 210 421 1 210 421 
3022 sayılı Kanun gereğince 
Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümetine verilecek taksit 5 178 0 0 
2434 sayılı Kanun ' gereğince 
Birleşik Sosyalist Sovyet Cum
huriyetleri Hükümetinden te
min olunan kredi taksiti 1653 105 1653 105 1653 105 
3525, 3738, 4171 ve 4882 sayılı 
Kanunlar gereğince temin olu
nan kredi ve istikrazlar 
İngiltere Hükümetinden temin 
olunan on milyon sterlinlik 
kredinin faiz ve itfa karşılıkla-
riyle başka giderleri 1 620 652 2 186 950 2 186 950 
İngiltere ve Fransa Hükümet
lerinden temin olunan yirmi 
beş milyon sterlinlik kredinin 
faiz ve itfa taksitleri 25 050 000 25 007 000 25 007 000 
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1948 1949 yüı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
M. ödeneğin Çeşidi Lira Lira Lira 

3 İngiltere ve Fransa Hükümet
lerinden temin olunan on baş 
milyon sterlinlik istikrazın fa
iz ve itfa taksitleri 11 315 742 11 315 742 11 315 742 

4 İngiltere Hükümetinden temin 
olunan iki milyon sterlinlik 
istikrazın faiz ve itfa taksiti 1 508 766 1 508 766 ' 1 508 766 

5 Fransa Hükümetinden temin 
olunan 264 750 000 franklık 
istikrazın faiz ve itfa taksiti 415 942 231 158 231 158 

6 Amerika Hükümetinden temiu 
olunan on milvoh dolarlık 
kredinin faiz ve itfa karşılık 
lan O 950 150 950 150 

0 944 ve 2980 sanlı Kanunlar 
gereğince çıkarılan bonolar ve 
bu mahiyetteki borçlar 113 487 0 0 

Bölüm toplamı 40 024 689 41 199 766 41 199 766 

Dışborçlar toplamı 42 844 876 44 063 292 44 063 292 

Dördüncü insim toplamı 154 626 917 136 978 217 108 898 759 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısmı toplamı 57 284 222 59 058 000 59 250 000 
Dördüncü kısım toplamı 154 626 917 136 978 217 108 898 759 

GENEL TOPLAM 211 911 139 196 036 217 168 148 759 
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19 - Millî Eğitim Bakanlığı 



Rapor 

Millî Eğitim Bakanlığının 1949 yılı Bütçesi sermaye, kredi ve tesisler bölümüne konmuş olan 
5 milyon küsur lira ile birlikte 167 839 283 liradır. 

1949 yılı tekli! Bütçesinde 1948 yılı Bütçesinin çeşitli bölümlerinden 12 288 828 lira indirilmiş, 
buna kargılık 73 630 863 lira eklenmiştir. Eklenen bu ödeneğin en büyük kısmını 65 692 803 lira ile 
maaş, ücret ve buna benzer özlük haklar, yolluk ve tedavi için 310 060 lira köy okullarının ya
pılması için ve diğer yardımlara 6 160 000 lira, daire hizmetleri için 1 468 000 liralık zam teşkil 
eder. 65 692 83 lira Bütçenin aylık, ücret ve buna benziyen özlük haklar kısmında muhtelif bö
lümlere şöyle dağıtılmıştır: 

558/1 Memur aylığına 
559/1 Köy Öğretmenleri ücreti 

3 Eğitmenler ücreti 
561/1 Ek görev tazminatı 

6 5166 sayılı Kanuna göre ilkokul başöğretmen
lerinin makam ücreti 

562/1 Yabancı uzmanlar ücreti evvelce 594/1 de idi 
Ifabaaeı M paifc mil&fafc 
Geçler tazminat 
Çocuk, doğum, ölüm yardımı 
Emekli keseneği 

310 060 lira aşağıdaki bölümlere dağıtılmıştır: 
568/2 Döşeme, demirbaş karşılığı evvelce 603 A da 

idi 
571/2 Telefon ve başka haberleşme 
574/1 Sürekli görev yolluğu 

574/2 Geçici görev yolluğu 
4 Yaıbancı uzmanlar yolluğu 

Evvelce 594/2 de idi.» 
576 Tedavi giderleri 48 000 

Daire hizmetlerine yapılan 1 468 000 lira 
583 Güzel Sanatlar Akademisi genel giderleri 40 000 
587 Müzeler ve anıtlar genel giderleri 480 000 
588/14 5245 sayılı Kanun icabı 30 000 
589 Prevantoryum ve sanatoryum genel giderleri 100 000 
590/2 Onarma 706 000 
599 4489 sayılı Kanunla staj için yabancı mem

leketlere gidecekler 50 000 
600 Milletlerarası kurumlara katılma payı 39 000 
601 Kurslar genel giderleri 22 000 

lira olarak tesbit edilmiştir. 

51 563 000 
3 677 000 
4 073 000 
103 000 

l 256 000 
671 000 
50 000 
70 000 

2 205 000 
2 024 000 

• 90 000 
10 000 
78 000 
50 000 
34 060 
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•Bütçenin beşinci kısmını teşkil eden yardımlar bölümünü yapıları zammın dağılışı da/-şöyledir: 

605/3 52İİÜ sayılı Kanuna göre köy okullarını yapma 6 000 000 
607 Prevantoryum' ve sanatoryum 30 000 
611 Halk taralından yaptırılacak okullara 100 000 

16/17 -Sermaye, kredi ve tesisleri 30 000 

1949 yılı Bütçesinde Bakanlığın genel giderleri 43 683 086, maaş, ücret gi'bâ öjslük hakla. 
124 156 197 lira tutmaktadır. 124 156 197 nin % 85 ini öğretmenler, % 15 ini yönetim memurları 
teşkil ediyor. 

25 000 Küsur öğretmen 
12 000 Köy enstitüsü mezunu öğretmen 
7 900 *Küsur eğitmen 

88 Yabancı uzman 

Millî Eğitim Bakanlığının bütün teşkilâtında çalışan memurların sayısı (merkez dâhil) 2300 
dür. 

Geçen yıla nazaran bütçede görülen artışın büyük bir kısmı ilkokul öğretmenlerinin maaşları
nın Umumi Muvazeneye alınmasından ileri gelmektedir. 

Yapılan hesaba göre Millî Eğitim Bakanlığının genel giderleri kendi bütçesinin %26 smı maaş. 
ücret v. s. de %74 ünü teşkil eder. 

Bakanlar Kurulu karariyle geçen yıla nazaran bütçenin yönetim giderlerinde %20,geçtei hiz
metlerinde %25, «D» cetvelinde de %10 indirmeler yapılmıştır. 

Bakanlığın başlıca hizmetleri içinde görebileceğimiz yüksek, orta, meslekî, ilköğretim için 
bütçeye konulmuş olan ödeneklerin yüzde nispeti şöyledir: 

Aylık 
Genel Ücret 
gider v. s. 

Yükseköğretim %73 %27 
Ortaöğretim %17 %S3 . 
Meslekî öğretim %42 %56 
İlköğretim %24 %76 

Bundan başka Başbakanlık Bütçesinde 25 000, Bayındırlık Bakanlığında, Mîllî Eğitim Bakanlı
ğı inşaatı için 1 605 350, Maliye Bütçesinde 16 000 lira.vardır. 

194S yılı bütçesi, yıl içinde yapılan aktarmalara beraber 157 040 694 liradır. 1949 yıh bütçesi 
10 798 589 lira fazladır. Su halde hakiki fazlalık h~\ rakamlardan ibarettir. 

Bölümlerin tahliline geçelim: 

558/1 Memur aylığında geçen yıla nazaran 51 563" 000 lira fazlalık vardır. Bütçe gerekçesinde 
görüleceği veçhile 

40 967 100 'Kanun gereğince umumi muvazeneye alınan ilkokul öğretmenlerinin maaşları
nın yıllık tutarı. 

4 495 900 2919 ve 4598 sayüı Kanunla rm icabı. 
3 400 000 5242 sayılı Kanuna göre ilkokul öğretmenleri üst derece karşılığı.. 
1 620 000 Ortaöğretim için « L »cetvelinde serbest bırakılacak veya 2919 sayılı Kanuna 

göre tâyin edileceklere. 
1 080 000 " Meslekî öğretim için « L » ee t velinden alınacak kadro. 
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359/1 Köy öğretmenleri ücreti 1949 yılı Bütçesine bağlı K işaretli cetvelde gösterilen 12 000 öğ

retmenin. aylıklarının yıllık tutarıdır. 

559/2 Hizmetliler ücreti geçen yıla nazaran eksiktir. Bakanlar 'Kumlu karariyle % 10 indirme 
yapılmış, 649 kişi tasarruf edilmiştir. 1948 yılı « D » cetvelinde hizmetlilerin sayısı 5 763 
iken 1949 da bu miktar 5 114 e indirilmiştir. 

« D » cetvelinde yapılan değişiklik : 

I - Yeni hizmet ilâvesi. 

II - Zaruri bâzı zamlardır. 

Bakanlığın taşındığı yeni binada (Kalorifer ve asansör için) bâzı hizmetlere zaruret görüldüğü 
için bâzı ilâveler yapılmıştır. 

Lira 

300 1 Asansör ve elektrikçi 
100 2 , Asansör hademesi 
200 2 Kaloriferci 
100 1 Kaloriferci yamağı 
250 1 Makine tamircisi 

Bundan başka lise ve ortaokullar için 100 lira ücretli 5, 90 lira ücretli 6, 75 lira ücretli 3 dok
tor konmuştur. 

Prevantoryum ve sanatoryum için 

Lira 

150 Ücretli 1 şoförün aylığı 200 liraya, 
75 Ücretli 6 hasta bakıcının ücretinin 100 liraya, 
75 Üceretli 2 laborantın ücreti de 100 liraya çıkarılmıştır. 

Siyasal Bilgiler Okulu için 150 lira aylıklı aşçı yamağı düşülerek 100 lira aylık ücretli olan baş-
hademe ücretine 30 lira zam teklif edilmektedir. 

559/3 Eğitmenler ücreti geçen yıldan 400 200 lira fazladır/Eğitmen sayışma göre konmaktadır. 
7944 eğitmen vardır. Gerekçede yazıldığı gibi bunların ücretleri 10, 15, 20 lira iken 41, 
1948 de 50, 60 liraya çıkarılmıştır. Artış bundan ileri gelmektedir. 

560 Geçici hizmetliler ücretinde % 25 indirme yapılmıştır. 

561/1 Ek görev tazminatında görülen fazlalık 1948 - 1949 yılında açılan ortaokulların müdür 
ve müdür yardımcılarının ücretidir. 52 ortaokul açılmıştır. 

561/2 öğretmen ders ücretleri aynendir. 

561/3 Meslekî ve teknik öğretim okulları öğretmenlerinin ders ekzersiz ve şeflik ücretleri ay
nendir. Bu okullarda kültür dersi öğretmenlerinin ortaokul ve liselerde olduğu gibi haf
tada 15 t 9 = 24, 18 f 6 ~ 24 saat ders okuturlar ve tıpkı o okullarda alınan 2 - 4 
lira ücreti alırlar. Atelye öğretmenleri haftada 28 I 16 = 44 saat ders okuturlar 3007 
sayılı Kanuna göre haftada ders başına 3- 6 lira ücret alırlar. Atelye şefleri yine aynı 
kanuna göre ayda 10 liradan 20 liraya kadar ücret alırlar. 

5fel/4 Lise ve muadili okullarda haftada bir saat askerlik dersi okutulmaktadır. Kanuna göre 
her ders saati için 2 lira ücret verilir. 
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561/5 Konferans ve devrini tarihi dersleri ücretleri geçen yılın aynıdır. 

Yüksekokullarda ayda bir defa verilen millî savunma konferans ücretleri de dâhildir-
Ücret tahakkuku Yükseköğretim C4enel Müdürlüğünce yapılmakta olan konferans için saat 
basma 10 lira ödenmektedir. 
Geçen yıl bu ödenek yetmemiş 1 000 lira aktarma almıştır. Bu maddeden yapılan sar
fiyat şöyledir- . 
1200 Siyasa] Bilgiler Okulunda seri konferanslar. 
5000 İstanbul Eğitim Enstitüsü, "~*! 

960 Gazi Eğitim Enstitüsü, \ ' ; - • • 
1640 Yükseköğretmen Okulu, 

561/6 5166 sayılı Kanun gereğince Umumi Muvazeneye alman ilkokul başöğretmenlerinin ma
kam ücreti, geçen yıllar aylığı özel idarelerden verildiği için 11 aylık konmuştur. Bu 
sene 12 ay üzerinden hesaplanmıştır. Fark ondan ileri gelmektedir. 

562/1 Yabancı uzman, öğretmen ve hizmetliler tercümanlarının ücreti böjümü 594/1 den buraya 
alınmıştır. * .. 

563/1 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince yabancı dil imtihanını kazananlara yerile
cek ikramiye için yeni konmuştur. LA kiıı yet m iveceği ilgililer tarafından ifade edilmiştir. 
564, 565, 566 ncı maddelerde görülen fazlalıklar 5166 sayılı Kanunun icabıdır. Yönetim 
giderlerini teşkil eden 567, 56$, 569, 570, 571 nci bölümlerdeki ödeneklerde yukarda 
İşaret edildiği gibi Bakanlar Kurulu kararına göre «'% 30 indirme yapılmıştır. Ancak bu 
tertiplere konmuş olan ödeneklerin tanı ihtiyacı ş^ağlıyacağı söylenemez. 
573 yolluklar bölümünde geq^n yıla nazaran 162 060 lira fazlalık var. Bunun sebebi 573/1 
de görülen fazlalığın 5166 sayılı Kanun icabı ile köy enstitülerinden çıkanların 581/1 den in
dirilen yollukların buraya eklenmesinden ileri, gelmiştir. Bu bölüme öğretmen okullarından 
çıkan ilkokul öğretmenlerinin yolluklarının da eklenmesi icabeder. 
5166 sayılı Kanunla ilkokul öğretmenlerinin maaşları umumi muvazeneye alındığı için yol
luklarının illere yardım bölümünde kalması doğru ölamıyacağından 606/4 den 46 951 lira
nın indirilerek 573/1 e eklenmesi uygun olur. Buna göre madde 223 450 lira olacaktır. 

574/2 de 50 000 lira fazlalık var. Bunun 30 000 lirası 581/1 Köy Enstitüsü maddesinden, 20 000 
lirası 586 ncı Müzeler ve Anıtlar genel giderlerinden indirilerek buraya konmuştur. Faz
lalığın sebebi budur. Bu kısma 40 000 lira eklenmesi teklif edilmektedir. 5129 sayılı Kanunla 
köy okullarına tahsis edilen toprakları icabında mahallinde tesbit etmek üzere görevlen
dirilecek memurların yollukları için tapu ve malmemuru gibi, 

574/4 Yabancı uzman ve öğretmenlerin yolluk ve başka giderleri bölümünde görülen ve 34 060 
lira bütün yollukların bu bölümde toplanması düşüncesiyle 594/2 den buraya nakledilmiştir. 

576 Tedavi giderleri ve yollukları bölümünde görülen fazlalık 5166 sayılı Kanun icabıdır. 
Bütçenin üçüncü kısmını daire hizmetleri teşkil etmektedir. 

577/1 İnceleme giderleri geçen yılın aynıdır. İmtihan evrakını inceliyeeek olanlara Bakanlar 
Kurulu kararı ile verilecek ücretlerle, 3656, 3659 sayılı Kanunlar gereğince Devlet ya
bancı dil imtihanını yapmaya memur edilenlere verilecek ücretler, Bakanlıkça yayınlana
cak eserlerin, ve diğer her türlü belgeleri inceleme giderleri ve R cetvelinde yazılı olan 
hususlar bu tertipten ödenir. 

577/2 Aynen konmuştur. 

577/3 Derleme giderleri aynendir. 1933 de kurulmuş olan Derleme Müdürlüğünün masraflarıdır. 
Kanuna göre Türkiye'de basılan her eserden 5 aded derler, bunları Üniversiteye, Bayazıt 
Kitaplığına, Ankara, İzmir kitaplıklarına, Ankara Millî Kitaplığına verir. Şimdiye kadar 
böylece 40 000 kitap derlemiştir. Bu kitaplar Millî Kitaplığa verilmiştir.-
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577 nci bölümün en yüksek ödeneği 4 ncü maddedeki yayın giderleridir. Bakanlığın bütün 

yayın faaliyeti bu maddede toplanmıştır. Bu ödenekle Bakanlığın her türlü yayım işlen 
sağlanır. Bu hususta R cetvelinde esaslı bilgi verildiği için fazla tafsil etmiyoruz, özel 
yayıma yardım olmak üzere kitap ve dergi satın alınır. Yine bu ödenekle Millî Kitaplığın 
giderleri karşılanır, İnönü ve tslâm Ansiklopedileriyle tercüme bürosunun bütün mesraflar» 
sağlanır. Bu ödenekten 1.1.1948 don 31 . X I . 1948 tarihine kadar 429 857 lira harcan
mıştır. • ..• * * 4 
Millî Eğitim Bakanlığı Yayım Müdürlüğünün faaliyeti arasında yer alan inönü, Islânı 
Ansiklopedileri hakkında kısaca bilgi verelim : İnönü Ansiklopedisi Bürosu hazırlık işleri 
1940 yılnıda başlamış 1941 de faaliyet-.; geçmiştir. Ansiklopedi 1947 yılı başına kadar 
15 000 sayı olarak yayınlanmıştır. 1947 yılından itibaren 20 000 sayı olarak yayınlanmak
tadır. Şimdiye kadar 19 fasikül çıkmıştır Bugünkü çalışma ile iki ayda bir fasikül hazırlan
dığına göre yılda 6 fasikül yaymılanniiiktadır. Ansiklopedinin müşavir üyeleri vardır. Ay
rıca minyatür, gravür, imza, el yazıları, meşhur hattatlarnı yazı örnekleri, tarihî şahsi
yetlere ait türbe ve sa i renin tarihî haritalarının birer fihristi hazırlanmak üzere bir ko
misyon kurulmuştur. Bundan başka ansiklopedinin haritaları ayrı bir cilt halinde hazır
lanmak üzere coğrafya uzmanlarından mürekkep bir heyet vardır. Ansiklopedinin hazır
lık işlerinde çalışan memur ve müşavirlerin kadroları eklidir. îslâm Ansiklopedisinin ha
zırlıkları 1939 da başlamış, 1940 da faaliyete geçmiştir. Bakanlık tarafından İstanbul Üni
versitesinin Edebiyat Fakültesi görevlendirilmiştir. Bu maksatla bir ansiklopedi hazırlık 
bürosu kurulmuştur. Buna ait kadro eklidir. 

İlk fasikül 1941 de yayunlanrajştır. Bugüne kadar 38 fasikül çıkmıştır. Atatürk madde
sine tahsis edilmiş olan 10 ncu fasikül henüz yayımlanmamıştır. Bunun biran evvel çıka
rılmasını temenni ederiz, islâm Ansiklopedisi evvelâ 1600 adet basılmakta idi. Sonra bu 
sayı 3000 e çıkmış, bugün her fasikülden 6000 sayı basılmaktadır. 1 - 9 fasikül 2 nci defa 
basılmıştır. 

Tercüme bürosu; 1943 de faaliyete geçmiştir. Büro dünya edebiyatından klâsik eserler 
seçmek ve bunları dilimize çevirmek ve Tercüme Dergisini yayımlamakla görevlidir. 
Klâsik eserlerin yayımına 1941 de başlanmıştır. 

1941 de 13 
1942 d< 27 
1943 do 69 
1944 de 107 
1945 de 129 
1946 dr. 159 
1947 ün'. 66 olmak üzere geçen yıl sonuna kadar 568 

klâsik eser yayımlanmıştır. Bu yıl da 50 eser yayımlanacağı ümit edilmektedir. Büronun memur 
kadrosu eklidir. 

Yayın giderleri içinde Millî Kitaplığın da masrafları vardır. Bu kanun üzerinde bir lâhza dur 
mayı faydalı buluruz. Bu işe önce Millî Kitaplığa hazırlık bürosu ile başlamıştır. 17 . VIII . 1948 
tarihinde de bu müessese faaliyete geçmiştir. Beşmen -adı olmıyan fakat Bakanlığın yayım isleri 
içinde bulunan Millî Kütüpaneye Hazırlık Bürosunun gayretli çalışması sayesh.de bugün orada 
100 000 cilt eser vardır. Geçen yıl Bakanlığın yayını giderlerinden 60 000 lira verilmek suretiyle 
yürüyen bu müessese henüz kuruluş devresindedir. İlerde bu teşekkül Millî Kütüpnanemn esasını 
teşkil edecektir. Kütüpaneden faydalananların büyük çoğunluğu üniversite ve yüksek okul gençleri
dir, Bsıntan^yjsrgüt tde 250, 300 arasında değişmektedir. Bugüne kadar 13 000 okuyucu gel
miştir. Ru müesseseye Millî Kütüpaaeye Yardım Derneği taı-afından yardım «dilmektedir. Derne
ğin : kütüpaaeöin varlığında değerli hizmeti vardır. Memleketin kültür hayatında tam mânasiyk 
bir âmme hizmeti gÖrenriBÜesMseler arasında terbiyevî bir kıymet taşıyan Millî Kütüpane bir Devlet 

http://sayesh.de


» im 
müessesesidir. Bir Devlet işi, bir Devlet hizmeti plan bu işin devamının bir hayır kurıımu tarafın
dan sağlanacağı düşünülemez. 100 000 ciltlik kitapların önemli bir kısmının ilmî tasnifi yapılmış, 
okuyucuların emrine hazır bir hak getirilmiştir. ^Vncak 40 000 ciltlik tasnif edilmiş kitap, dergi. 
kolleksiyonları sandıklar içinde binanın alt katında depo halinde durmaktadır. Müesseseyi bu durum
dan kurtarmak onu sağlam esaslarla yütütebilmek için Millî Kütüphane Kanununun biran evvel Yük
sek Meclise getirilmesi gerekir. 

Bugünkü durumda daha fazla istifade^ sağlıyabilmek imkanları az da olsa bulabilmek için yayım 
giderlerinden verilen 60 000 liranın artırılmasının gerektiğini Yüksek Komisyonun tasvibine sunarız. 

Yayım Müdürlüğünün kuruluşları sırasında gördüğümüz Basımevinin 1943 - 1947 yılları içinde 
bastığı kitap ve broşür sayısı aşağıda gösterilmiştir: 

1943 - 1947 yılları içinde Milli Eğitim Basımevinin kitap ve broşür sayısını gösterir listedir. 

Yılı 

Okul kitapları 
Cins Baskı 

Sayısı Sayısı 

İlmî Kitaplar 
Cins Baskı 

Sayısı Sayısı 

Broşür ve dergiler 
Cins Baskı 
Sayısı Sayısı 

1943 129 
1944 50 
1945 105 
1946 106 
1947 56 

3 846 300 
1 850 240 
3 591 300 
3 650 780 
2 122 620 

114 
74 
155 
268 
91 

384 195 
125 300 
473 784 
896 150 
397 650 

162 
74 
181 
125 
116 

3 546 185 
185 220 

3 684 150 
2 863 300 
1 360 700 

446 15 610 240 702 2 277 079 658 10 639 555 
Tane 

96 250 ilkokul atlası 
45 000 Ortaokul atlası 

300 000 İnönü Ansiklopedisi için bir yılda basılan haritalar 
275 450 Pöy halindeki basılı kâğıtlar 

11 965 Defter ve koçan halindeki işler 
7 000 Türkiye haritası 1: 800 ÖÖ0 raikyash 

Ortalama bir yılda yapılan 
atlas ve haritalar 

1948 yık Bütçesinin 576 ncı bölümünün 4 ncü yayım giderleri 
maddesinden ödenen telif ve redaksiyon telif hakları 

Eserin adı 

Keşf el - zunun adlı eserin redaksiyon telif hakkı 
inönü Ansiklopedisi için redaksiyon telif hakkı 
Klâsik eserler için ödenen redaksiyon telif hakkı 
Halk Şiiri örnekleri adlı eserin telif hakkı 
Hammer Tarihi adlı eserin telif hakkı 
Oarp Musikisi Tarihi adlı eserin telif hakkı 
Onçeli Nizami adlı eserin telif hakkı 
Sanat Yolcuları adlı eserin telif hakkı 
Hütte adlı tercümenin telif hakkı 
Muhtelif eserler 

Lira K. 

50 

55 
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Muhtelif eserler için Ödenen redaksiyon telif ve telif haklarının 

dökümM listesi 

Eserin adı Lira K. 

Büyük Gazi adlı eserin redaksiyon telif hakkı 87 50 
FCapartma Türkiye Haritasının redaksiyon ücreti 180 

• Ferhengi Ziya adlı eserin redaksiyon te l^ hakkı 150 
Okul - Aile Birliği makale parası 367 
Hayret. Veren Kanatlar adlı eserin telif hakkı 90 
Kerem ile Asli adlı eserin telif hakkı 338 34 
Yerin Değişen Yüzeyi adlı eserin telif hakkı 90 
Servis tercümesinin telif hakkı 126 
Müslüman Çocuğunun Kitabı için, telif hakkı 50 
Çocuk Gelişiminin Ana Çizgileri adlı eserin telif hakkı 300 
Köy okullarına ait haftalık ^Çalışma çizelgesinin telif hakkı 300 
Düz ve Eğik Yazı Levhaları adlı eserin telif hakki 350 
Sıtma adlı eserin redaksiyon telif hakkı 24 
İstanbul kütüphaneierindeki gazete, dergi ve eserlerin ta
ranmasına! ait redaksiyon telif hakkı 892 72 

Yüksek okullar genel giderlerinde geçen yıla nazaran 276 000 liralık bir eksiltme olmuş
tur Bı? eksiliş tasarruf maksadiyle. 

1 Yüksek Öğretmen Okulunun yıllık gideri 192 HOO liradır. Bunun 70 ı'60 lirası maaş. ücret 
v. s. 2 000 küsur lirası kira, geri kalanı ila genel giderlerini teşki! etmektedir. Halen 
122 öğrencisi vardır. Yüksek Öğretmen 0~k;:h> liselere öğretmen yetiştiren bir müessesedir 
yatılıdır. Memlekete iyi lise öğretmeni yetiştirebilmek için bu müessesenin üzerinde önem 
le durulması zaruridir. 

2 Eğitim enstitüleri ve Öğretmen okulları 1927 de ortaokullara öğretmen, ilkokullara mü
fettiş yetiştirmek maksadiyle açılan Gazi Eğitim Enstitüsü gibi 3 eğitim enstitüsü daha 
açılmıştır. 4 yıl önce Balıkesir'de, 1946 -1947 de istanbul'da, 1947 - 1948 de izmir'de 
Bu enstitülerde 1241, 7 öğretmen okulunda da 866 öğrenci okumaktadır 
1946 • 1947 ders yılı başında enstitülerin bünyesinde bir değişiklik yapılmıştır. Evvelâ 
eğitim enstitüsünde muhtelif şubeler sisteminde ders öğretim yapılmakta idi. Şimdi top
lu dersler bölümü halinde okutacak öğretmen yetiştirmek üzere toplu öğretim yapılmakta
dır. Bundan başka, İstanbul, Ankara'da eğitim enstitülerine müzik, resim-iş; beden eğitimi 
yabancı dil öğretmeni yetiştiren tek dersler bölümü ile ilk öğretim müfettişi yetişken 
pedagoji şubesj vardır. Bu dere yılı muhtelif bölümlerden 554 mezun vermiştir. Önümüz 
deki d ora yılında 582 mezun verecektir. 

3 Siyasal Bilgiler Okulu genel giderleri 62 450 lira eksiktir. Yıllık bütçesi 698 340 liradır. 
Bunun 398 340 lirası maaş, üeret v. s. 300 000 lirası genel giderler idi. Halen öğrenci sayısı 
410 iv yatılı olmak üzere 498 dir. 1948 - 1949 ders yılında yatılı sayısı azaltılacakır. 
Siyasal Bilgiler Okulunun durumu üzerinde durmak zamanı geldiğine kaniyiz. Siyasi şube 
mezunlarının yer bulamadıkları, başka yerlerde çalıştıkları ilgililer . tarafından ifade edil 
mistir. Bu itibarla idari., mali, siyasi şubeleri ihtiva eden Siyasal Bilgiler Okulunun du 
rumunun geciktirilmeden tesbit edilme*! bir zaruret haline gelmiştir. 

4 Devlet Konservatuvan genel giderlerinde geçen yıla nazaran 29 550 lira noksan Ödenek var
dır. 

Lise ve ortaokulların genel giderleri bölümünde gecen yıla nazaran değişiklik yoktur. An
cak bu bölüme konan ödenek çok azdır. 1948 1949 öğretim yılında açılmış olan 52 ortao-
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kul için geereken asgari ödenek dahi konmamıştır. Orta öğretini müesseseleri için yakacak, 
aydınlık, su, temizlik malzemesi, lâboratuvar ve sair çeşitli yönetim giderleri bu tertipten 
ödenmektedir ki, misal vermek gerekirse bu ödenekten 278 235 lirası 6183 ton kömür için
dir. (230 okulda 18 kalorifer ve 3277 soba) 

580/1 deki ödenekde geçen yılm aynıdır. 7 öğretmen okulu 31 yatılı ortaokul ve lisenin (bunun 
29 u lise 4 ü ortaokul pansiyonudur.), 244 gündüzlü ortaokul ve lisenin (217 ortaokul 27 lise) 
her çeşit tesislerinin karşılığıdır. 1948 - 1949 yılında açılan 52 ortaokulun sıra, yazıtahtası 
ve buna benzer en lüzumlu ihtiyaçları için hiçbir ödenek konmamıştır. Bu iki bölüme birer 
miktar ödenek konması yerinde olur. 

581/1 Teknik Okulu genel giderlerinde geçen yıla nazaran 28 125 lira eksiklik vardır. 1947 - 194b 
öğretim yılı sonunda öğrenci sayısı 470 yatılı, 199 gündüzlü olmak üzere 669 dur. 

581/2 Geçen yılm aynıdır. Yalnız 532/1 den 12 000 lira indirilerek bu maddeye eklenerek madde 
5 136 998 lira* olacaktır. Sebebi liasanoğlan Köy Enstitüsünün yüksek kısmının lağvı do-
layısiyle oradaki 20 kız öğrencinin kız enstitüsündeki tahsillerini karşılamak içindir. 
1948 - 1949 ders yılında Ticaret lisesi haline getirilen orta- ticaret okulları şunlardır. 

.1. 
- . 
o. 
4. 
5. 
6. 

Aydın 
Balıkesir 
Edirne 
Erzurum 
Giresun 
Malatya 

1948 - 1949 öğretim yılında İstanbul'daKali'a Okulu açılmış, 13 erkek orta sanatokulu 
enstitü hâline getirilmiştir. 

J. 
• ) 
o. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

Bolu 
Çanakkale 
Çankırı 
Erzincan 
Giresun 
Kırşehir 
Kütahya 
Maraş 
Mersin 
Muğla 
Rize 
Tokad 
Van 

Kilis'te bir Kız Enstitüsü, kız enstitüsünebağlı bir Akşam Kız Sanatokulu açılmıştır. 

Çanakkale 
İskenderun 
Lüleburgaz 
Muğla'da birer bağımsız akşam kız sanatokulu açılmış

t ı ! / v 

581/3 Kurslar: Köylere gezici koy ve demircilik, maranyozluk kursları vardır. 
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1948 - 49 Öğretim yılında yeniden : 

1 Bingöl 
2 Urfa 
8 Hakâıi 
4 Erzincan 
5 Sinop 
ti Kütahya'da gezici köy demircilik ve marangozluğu 

kursları açılmıştır. Halen mevcut köy demirciliği ve marangozluğu kurs sayısı 62 dir. 

Kız Teknik Öğretini Okulu açümıyan yerlerde köy kadınları gezici kursları açılmıştır. Bu öğ
retim yılında bu kursların sayısı 284 ü bulmuştur. Kurslarda öğretmenlik yupaııhır, kız. erkek sanat 
enstitülerinden çıkanlar iyin de sanat bilgisi üstün olanların arasından seçilmekle 2 - o ay devam 
eden hazırlama kursuna tâbi tutulmakta, başarı gösterenler kurslara öğretmen utarak 20 lira maas-
ia tâyin edilmektedir. Köy kadınları gezici kursunun Faaliyetle bulunun, yerleri göslm-eu .liste 'bağ
lıdır. Doğu illerinde faaliyette bulunan köy kadınları gezim kursları : 

1. 
2 
•J 

4 
5 
ti 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
ıa 
14 
15 
16 

Ağrı 
Bingöl 
Bitlis 
Diyarbakır 
Elâzığ 
Hakâri 
Mardin 
Muş 
Siirt 
Erzurum 
Kars 
Çoruh 
Yan 
Urfa 
Tunceli 
Elâzığ 

Merkez 
(Jupakçur 
Merkez 
Bismil 
Maden 
Merkez 
.Nusaybin 
Merkez 
Merkez 
Hınıs 
İğdır 
Şavşat 
Merkez 
Siverek 
Çernİsgezek 
Palu 

Doğu illerinin kültürel kalkınmasında kadm, erkek gezici koy kurslarının da âmil olabileceğini 
düşünmek yerinde olur. Bunun için 200 aded 20 liralık kadroya ihtiyaç vardır. 

582/1-5Bölümünde geçen yla nazaran tasarruf nıaksadiyle o 450 698 lira bir eksiliş vardır. Bu al: 
silişin büyük rakamını köy enstitüsü maddesinde >S i 14 :>04 lira teşkil eder. 

582/1 Bu maddeden 77 000 lira indirilerek madde 9 1.79 891 lira olarak kalacaktır. Bunun sebe. 
bini yukarda belirtmiştik. 20 kız öğrenci için 12 000 lira 5b0/2 ye eklenmiştir. 10 000 li
rası Millî Eğitim Bakanlığı adına Tarım Fakültesinde okuyan 20 öğrencinin çeşitli mas
raflarını karşılamak üzere 603 ncü bölümün 2 nci burslaı maddesine eklenecek, 15 000 
lirası Millî Eğitim Bakanlığı adına Ankara Tarım Alet ve Makineleri Uzmanlık Okulundu 
okuyan 19 öğrencinin çeşitli masrafını karşılamak ü/ere Tarım Bakanlığın m 821/'4 deki 
(Tarım Alet ve Makineleri Uzmanlık Okulu ve Makinist okulları ve yatılı kurslar genel gi
derlerine) eklenecektir. 20 köy enstntüsünde. halen 15780 öğrenci vur. Bu sene Van'da 
Ernes'te bir köy enstitüsü daha açılmış, böylece sayı 21 olmuştur. Yeni açılan Erııes Köy 
Enstitüsü için 40 000 liralık bir mütedavil sermaye istenmektedir. Yüksek Komisyon ka
bul ederse (Köy enstitüleri ve eğitmenleri mütedavil sermayesi; adiyle yeni bir bölüm 
açılmıştır. 

582/2 Köy eğitmenleri kursları maddesinde gc<;en yıla nazaran 75 000 Ura eksiklik görülüyor. 
Bu kurslar köy enstitüleri eğitmenlerinin olgunlaşma burslarıdır. Yeniden eğitmen alın-
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hunnaktadır. Köy enstitülerinin adedi, mezunlar sayısı arttıkça eğitmen adedi de eksile-
açılır. 

/4 İlkokul öğretmenlerinin 780, 4357 sayılı kanunlara göre 80 lira teçhizat bedeli verilir. 
Buraya konan ödenek onun karşılığıdır. 

/5 nci madde geçen yılın aynıdır. Ancak 573 rıeü bölümün ikinci geçici görev yolluğu kıs
mında işaret edildiği gibi buradan 40 000 lira düşülerek madde 508 06tf lira olarak kala
caktı]-. 1940 yılında 2450 öğretmen mezun olacaktır. Bu ödenekle bunların 5120 sayılı Ka
nunun 1, 2, 3 neü maddeleri gereğince zaruri yol paraları, tesis ve çalışma vasıtaları 
giderleri ve. 3803 sayılı Kanunun 10 ncu maddesine göre enstitü mensuplarının teçhizat be
deli ve buna benzer masrafları karşılanacaktır. 

Güzel Sanatlar Akademisi genel giderleri geçen yıldan 40 000 lira fazladır. Bu fazlalık 
yanan Akademi binasının en lüzumlu tesisleriyle harap bir halde kurtarılan kısımların 
tamiri için koymuştuk. Mütevazı bir rakamdır. Yangından harap bir halde kurtarılanlar 
yalnız Şark süsleme, Türk süsleme, iki resim, bir modclâj ve heykel atelyeleridir. Atelye-
ierin t amamiyle yanan mimari kısmı halen Yıldız'da eski Siyasal Bilgiler Okulunun bu
lunduğu yerde çalışmaktadır. Tabiî burası muvakkattir. Yanan binanın tamirinin yenisini 
yapmaktan daha ucuza olabileceği ilgililer tarafından ifade edilmektedir. Akademinin 
diğer kısımları harap ve tamire muhtaç olmakla beraber yangından kurtulmuştur. Akade
miyi eski yerinde yeniden meydana getirmek hususunda Yüksek Başkanlığın ne düşün
düğünü öğrenmek yerinde olur. 

Kandilli Rasathanesi genci giderleri geçon yılın aynıdır. Kasathane için bütçeye konan öde
ne!: fiO 380 i maaş, uVret ve 103 750 lirası genel giderler olmak ü/,«\re, 173 130 liradır. 
1912 de kurulan takar Cumhuriyet devrinde gelişen bir müessese olan Rasathane ilânı fa
aliyet ve araştırmalarına devam etmektedir. 

Bugün yapılan işler arasında nıeridiyen dürbününe, ait bütün hazırlıklar ve ilk tecrübeler 
tamamlanmış ve meridiyen zaviyesi açılmıştı. Memleketimizde mevcut faal zelzele merkez
lerinin yerlerini kontrol altına almak ve bunlarıu yerini doğru olarak tesbit etmek için 
3 zelzele rasathanesi kurmak üzere gerekli aletler sipariş edilmiştir. Bunlardan bir kısmım 
zikredelim: Fransa'ya üç zelzele rasathanesi için 3 takım Sismograf ve teferruatı, merkes 
rasathanesi için 1 sismograf saat tesisatının takılması için bir Kuvas saati ve teferruatı gibi 
Danimarka ya. da bü* mikııatıs âleti sipariş edilmiştir. Rasathanenin yayımlarında vardır. 
Bu seno 3 aylık rasathane bülteninin birikmiş 8 adedi belirtilmiş, 1947 senedine ait mıknatıs 
rasatlarını hâvi bir broşür yayımlanmıştır. Diğer yayımlar da şunlardır: 

1. - - 3 aylık bülten 
2. — Sismoloji bülteni 
3. — Aylık güneş lekeleriue 'ait bülten 
4. — Mıknatıs bülteni. 
Rasathanede çalışacak eleman işi de önemli bir konudur. Eleman yetiştirmek için burslu 
öğrenci yönetmeliği hazırlanmıştır. İki öğrenciye burs verilmektedir. Bunlar Fen Fakül
tesinde, rasathanede yetişerek memleketimizde ilmî rasat işinin elemanlarından bir kısmını 
teşkil edeceklerdir. 

Kitaplık genel giderleri geçen yılın aynıdır. Kitaplıklar için bütçeye 467 463 lira konmuş
tur. Bunun 80 120 lirası g.Miel gideri ore, 278 400 lirası maaş, ücret, 108 943 lirası da hiz
metliler vo geçici hizmetlilere aittir. Bakanlığın muhtelif illerde 52 kitaplığı vardır. Bun
ların 14 ü İstanbul'dadır. Yazma eser itibariyle büyük bir değer ifade eden kitaplıklarımı
zın son beş yıl içinde maddi ve mânevi alanda (bina., tesisat, tertip tanzim, tasnif) hayli 
gelişme gösterdiği ifade edilebilir. Hale.* kitaplıklar Müdürlüğünce İstanbul kitaplıkları 
ile eski kültür merkezlerindeki kitaplıkları kaldırmak isi ele aljnmj.ş bujıınmajrta<3ir. tstau-
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bui'daki kitaplıkların, bulunduğu binanın çoğu tamire muhtaç tarihî, mimari değeri olan 
binalardır. İstanbul'da bu çeşit binaların hemen hepsi tamir edilmiş hem binalar harabide-;., 
kurtarılmış, hem de kitaplıklar için bina kazandırılmıştır. 
'istanbul'da Ba.yazıt genel kitaplığının üçte birinin bulunduğu imaret binası Evkaf Genel 
Müdürlüğün ün yardımı ile kitaplık yapılmak üzere bundan başka 'Üsküdar'da. Şemsipaşa'da. 
Mimar Sinan'ın eseri olan medrese kitaplık yapılmak üzere Evkaf Genel Müdürlüğünden Ba
kanlığa devredilmiştir. Geçen yıl bu medresenin tamiri için 10 000 lira harcanmıştır, tami
rinin tamamlanması için 1949 da 15 000 liraya ihtiyaç, vardır. Bolu'da son zelzelede yıkı
lan kitaplık binası için Bolu merkezinde Kadı Camiinin evkaf tarafından Bakanlığa devri 
yapılmak üzere olduğu ilgililer tarafından ifade edilmiştir. Kitaplıkların gelişmesi için bina 
kadar eleman da önemlidir. Filhakika rapora bağlı listede görüleceği üzere kitaplıklar 
memur kadrosunda gerek aded, gerek maaş bakımından bir gelişme görülmekte-dir. Bütçeye 
konan Ödenek itibariyle de artış vardır 

1941 

1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 

- 1M8 Yıllarında 

8 290 
8 290 
01 390 
34 709 

-» 26 163 1 
74 800 
65 120 
85 120 

Bütcmjc Konan Ödene;? 

Tasnif Ko. ödeneği dahi! 
'» » :» » 

13 000 
13 000 

ı aylık 15 000 
30 400 
50 000 
50 000 

Lâkin bu kâfi değildir. Kitaplıklarda bu işe hevesli ilmî zihniyetli elemanların bulunması bunla 
;-m kitaplık tekniğine göre hazırlanmaları gerekir. Bugün bu yola girilmiştir. Kitaplıklar, Dairesi. 
Ankara Genel kitaplığı bu çeşit elemanları yetiştirmek için çalışmaktadır. Kitaplıklar konusunda 
söylenecek bir nokta daha var o da biri Ankara, diğeri İstanbul'da bulunan iki cilt atelyesidir. 
Güt atelyesinin kitapların hayatı için elzem olduğu malûmdur. «D!» cetvelinde kaplayıcı olarak 7 
kişi vardır. Tüt atelyesinin takviyesi zarureti ilgililerce ileri sürülmektedir. 

İstanbul kitaplıkları tasnif işlerinde çalışan hizmetlilerin sayısı 18 diı\ Ankara, Genel kitaplığı 
rasnif işlerinde çalışan 2 hizmetli vardır. 

Kitaplıklar konusunda bâzı il yardımlarını burada şükranla kaydetmek yerinde olur. Konya 
< fenci 'Kitaplığının kalkınmasına bir yardım olmak üzere Konya İli özel Bütçesinden bu kitaplığın 
modern eserler kısmını tamir için 2 500 lira harcamıştır. Kütahya Vahitpaşa kitaplığının onarımın a 
Ivu- vardım olmak üzere Kütahya tli özel Bütçesinden 1 500 lira yardım yapılmıştır. 

Kasttmonu Genel kitaplığının onarımına 5 000 lira sarf ile t ama mile Kastamonu İli Özel Bütçe
sinden yapılmıştır. 

Tamire muhtaç kitaplıklar için de ön plâna alınabilecek olanlar : 

1. - İstanbul Bayazıt Genel Kitaplığının evkaftan devredilen kısmı için 50 000 lira, 

İT. Nevşehir'de Damat İbrahim Paşanın, harap olan. medresesinde kitaplık olarak tamirine 
başlanmış büyük bir kısmı tamir edilmiş bitirilmesi için 10 000 liraya, ihtiyaç olduğu öğrenilmiş
tir. Bu misalleri çoğaltmak mümkündür. 

Kitaplıklar hususunda pılânlı bir şekilde çalışıldığı .anlaşılmaktadır. Ancak bütçe zaruretiyle 
konan ödenekler yukardanberi ifadeye çalışabildiğimi? hususların sağlanmasına yetecek durum
da değildir. 
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Müzeler ve anıtlar genel giderleri böliiınüııo gecen yıldan 480 000 lira i'azla konmuştur'. 
Bu para ile Topkapı Sarayı'nın klimacasyoniyle otomatik yangın söndürme ve yangın 
haber verme tesisleri yapılacaktır. Şimdiye kadar Topkapı Sarayı'mn restorasyonu için 
1 SİG 700 lira harcanmıştır. 

1941 
1042 
joıa 
J04-4-
1945 
J94H 
1947 
194S 

150 000 
29 «00 

275 000 
217 700 
128 000 
100 000 
250 000 
400 000 

Millî 

>% 
.» 
..>> 

G-ene! 
Millî 

>̂ 

Emlâkten 
> • • 

> • > 

;.> • 
• » 

inşaat bölümünden 
Emlâkten 

> 
Bundan başka. 1949 yılında yapılması zaruri işlerin cetveli aşağıya yazılmıştır'. 

1949 yılında yapılması, zaruri onarımlar vr- k(frn ulaştırmalar 

Lira K. 

.100 000 
150 000 
200 000 
100 000 
50 000 
25 000 
10 000 
J0 000 
50 000 

20 000 
50 000 
5 000 
20 000 
50 000 
50 000 

50 000 
5 000 
50 000 
150 000 
67 500 

20 000 
125 000 
fi 000 
20 000 
75 000 

10 000 
100 000 
100 000 
500 OOO 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 
00 
00 
00 
00 

00 
00 
00 
00 
00 

00 
00 
00 
00 

Ankara Malrmutpaşa Bedcstam ve Ham onarımına devam. 
Ayasofya Müzesi ve onarımı. 
İstanbul'daki Bizans anıtlarından Fethiye, Kariye, Fenari Isanm âcil onarıra lan. 
Edirne Alipaşa Çarşısının tamamlanması. 
Anayasa Birnarhanesi onarımına devam 
Erzurum Saltuk Kümbeti onarımının tamamlanması 
Doğubayazıt İshnkpasa Sarayının temizlik ve takviyesi 
.Mardin Zinciriye medresesi âcil onarımı 
Muhtelif eski eserlerin çevrelerindeki zaruri kamulaştırmalar, (Antalya'da. Sinop'
ta, Diyarbakır'da) 
Yurdun muhtelif yerlerinde zuhur eden âcil onarımlara 
Müzelerin tamirlerine (Listesi eklidir) 
Ankara'daki türbelerin onarımına, (-1 muhtelif türbe; 
Gaziantep Nuri Mehmet Paşa Camii (Müze binası) onarımına devam 
İzmir, Selçuk - Isabey Camii takviyesi 
Konya'daki anıtlardan fince Minarr ve Kara tay ^ kubbelerinin örtülmesi ve takvi 
yeleri 
Konya'da Alâeddin Camii onarımı 
Bursa anıtlarının âcil onarımları 
Alanya Kızılburc onarımı 
İstanbul türbeleri, Galata Mevlevihanesi ve Süleymaniye tabhanesi onarımları 
İstanbul Arkeoloji Müzesinin kârgir 'e tahviline devam, İskender'in lâhdi bulunan 
Sayda salonlarının üstündeki ahşap döşemelerin betona tahvili 
Lüleburgaz'daki Sokullıı Mehmet Pş. Camii, heyetinde dua kubbesi 
Ankara Etnografya Müzesi (Muvakkat Kabrin) çatısı 
Sivas Şems türbesinin drenaj i 
Göynük Akşemsettin türbesinin onarımının tamamlanması 
Yıkılan veya yıkılma tehlikesi gösteren Tokat, Kastamonu, Diyarbakır. Kütahya. 
Erzurum, Bilecik, Efes kalesinin âcil takviyeleri 
Antalya Aspendus tiyatrosu gelirlerinin takviyesi 
Sivas Ulucami 
Divriği Turan Melik DarüşşifasJ 
Topkapı Sarayının yangın söndürme, kalorifer, kümaıvizasyon tesisatı 
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1949 Yılında acele, olarak onarılmam gerekli diğer anıtlar listesi 

1 — Kastamonu türbeleri 
2 — » Kasaba köyü camii minaresi 
X - - Kayseri Kcratay Kervansarayı revakları 
4 — Tekirdağ Rüstem Pş. .Hamamı kamulaştırma ve kurtarma işi 
5 — Kırşehir Hacı Bek taş anıt lan 
fi —• Niğde'de Akmenteres 
7 — Seyitgazi anıtları 
8 — Manisa Sarnhan Türbesi 
î) — Afyon Gedik Amhet Pş. Medresesi 

10 — Oaberkale'de Süleyman Şah Türbesi 
11 — Afyon'da türbeler ve Eğret Hanı 
12 — Eğridir Dündar Bey Medresesi 
13 — Antalya Yivli Minare ve Müze çevresi 
14 — Bergama Eskülapyon Tiyatrosu 
J5 İzmir'de çeşme ve Çandarh kalelerinde burçlar 
lfi - Bilecik Şeyh Edebali ve Mal hatmi türbeleri 
17 — Eskişehir Mustafa Paşa İmaret ve Kervansarayı 
18 — Afyon îshaklı Kervansarayı kapısı 
19 — Erzurum Yakııtiye Medresesi minaresi 
20 — Akşehir Taş Medrese onarımı 
21 — Akşehir İmaret Camii 
22 — Tercan eserlerinin takviyesi 
23 -- Eski Malatya Vlucnmii 

1919 da onarma mvhlar müze ve müze depoladı 

1 — Sinob Müzesi 
2 — Kastamonu Müzesi 
o - Çanakkale Müzesi 
4 — Adana Müzesi 
5 — Hatay Müzesi 
6 — İzmir Müzesi 
7 — ödemiş (Tire) Müzesi 
8 ~- Kırşehir Müzesi 
0 — Afyon Müzesi 

10 — Diyarbakır Müzesi 
11 — Malatya Müzesi 
12 — Konya Sahip Ata Taş eşeler Müzesi pavyon 
13 — Edirne Müzesi 
34 -— Ankara Arkeoloji Müzesi deposu (Kale) 

588 Yabancı memleketlere gönderilecek öğrencilerin her eoşir giderleri bölümünde görülen 
30 000 lira fazlalık 5245 sayılı kanun icabıdır. 

Yabancı memleketlerde devlet hesabına okuyan öğrencilerin durumu aşağıda gösterilmiş
tir. 



Öğrencilerin bulunduğu 
ınenıleket 

Amerika 3 ] 
îsnçre 3 { 
Amerika 
Amerika 
İsviçre 4 / 
Amerika 0 ^ 

sayı 

' 0 

1 
1 

10 
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Hangi Bakanlık veya Genel Müdürlük 

adına okuduğu 

(jalısma B. 

Tarım B. 
.Ekonomi. B. 

Bayın (Jırlık B. 

49 

ingiltere 8 | 
Londra 4 I 
italya 2 ( 
Fransa 8 [ 
isviçre 4 [ 
Amerika 23 J 
Amerika 2 / 
İsviçre 7 \ 
İsA'içre 
Fransa 5 ) 
ingiltere 5 \ 

5b9 ucu yabancı memleketlerdeki Öğrenci müfettişliği giderleri bölümüne konmuş olan ödenek 
geçen yıldan 10 000 lira noksandır. Kanunlara göre yabancı .memleketlerde 4 müfettiş 4 tane 
35 lira asli maaşlı, 4 tane de 500 lira ücret!i öğrenci müfettişliği kâtipliği bulunmaktadır. 
Müfettişlikler Amerika, İngiltere, İsviçrj, Fransa'dadır. 

ü 

1.0 

.Milli Eğitim B. 

Maliye B. 

Adalet B. 

Basın Yayın G. I\ld. 

590 

595 

595 

Prevantoryum ve sanatoryum genel giderleri geçen yıldan 100 000 lira İmladır. Bu fazlalık 
Sanatoryum binasının tamamlanması Prevantoryuma yeni bir paviyon ilâvesiyle yatak ade
dinin artmasından ileri gelmelktedir. 

Milletlerarası 'kültür münasebetleri genel giderlerinde tasarruf maksadiyk1 56 400 liralık 
bir indirme yapılmıştır. 

Kamp giderleri bölümündeki ödenek geçen} ılın aynıdır. İzci kampları, yurt gezisine ait mas
raf da bu ödenekten yapılmaktadır. Geçen sene bu tertipte:ı izcilik gezileri İçin 15 537 lira 
harcanmıştır. 

Erzurum öğretmen okulu 
Sivas » > 
Çifteler Köy Ens. 
Devlet Konservatuvarı 
Müteferrik masraf 

8 100 
5 000 

250 
1 125 

162 

596 

1943 - 1944 Öğretim yılındanberî kamp yapılmamıştır. 

Devletin üzerine aldığı giderler bölümünde geçen yıla nazaran 91 000 lira eksik vardır. 

596/1 Buradaki azalış parasız okutulan 1 650 öğrencinin 1 500 e indirilmesinden ileri gelmekte
dir. 
Pansiyon ücretleri M. cetvelinde de değişiklik yoktur. 

598 Kamulaştırma ve satmalına karşılık ve giderleri bölümünde 706 400 lira fazlalık vardır. Bu 
ödenek yetaıiyecektir. Gerekçede yasıldıgı gibi yalnız ortaöğretime biğlı okul binalarının 
onansu için 1 aıilyon kusur .bia liraya ihtiyaç., vardır. Eoaauış olaa ©4$aek tac&k pek za
ruri olanlar i$in kullanılacaktır. 
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599 4489 sayılı Kanun gereğince staj için yabancı memleketlere gidecekler bölümü bu yıl 

50 000 lira fazla konmuştur. 1948 yılı bütçesine konan 19 499 lira 23 öğretmenin zaruri gi
derleri için harcanmıştır. Bu yıl bu miktarı artırmak istiyorlar. Halen muhtelif memleket
lerde bu maksatla gönderilmiş 47 öğretmen bulunmaktadır. 

60ü Milletlerarası kuramlara katılma payı 1948 yılında tesbit edilen 101 333 dolar esas olarak 
konmuştur. 

60 J Kurslar genel giderleri geçen yıldan 22 000 lira fazladır. Bu fazlalık Bakanlığın göreceği 
lüzum üzerine açacağı kurslar içindir. Geçen yıl Lise İngilizce öğretmenleri için kurs yapıl
mıştır. 

602/1 Üniversite ve yüksek okulların öğrencilerine yapılacak yardımlar Üniversitenin ve daire 
lerinin göstereceği ihtiyaca göre tesbit edilmektedir. 

602/2 Burslar maddesi geçen yılın aynıdır. Buraya yukarda ibaret ettiğimiz şekilde 581/1 deu 
indirilen 10 000 lira eklenecekti]-. Dil, Tarih - Coğrafya Fakültesi bursları öğrenci sayısı 
26 .1 .1948 tarihinde 75 Fen Fakültesinde 45 dir. Bu öğrencilere her ay 75 lira verilir 

Oüo Geçen yıl borçları bugün için bu tertipden tahakkuk etmiş bir borç yoktur. Tahakkuk ede
cek duruma göre ödeneği için aynen konmuştur. 

606 Eski yıllar borçları. 
Bugüne kadar gelen borç ilmühaberlerine göre 1949 yılı içinde verilmesi gereken miktar 
15 900 lira olarak tesbit edilmiştir. Ancak Millî Eğitim Bakanlığı binasının yanmış olma
sı dolayısiyle bu arada bir çok yerlerden gelen borç ilmühaberlerinin de yanmış olması 
İhtimal dahilindedir. Yapılan tamime göre eski yıllara ait olup da yanmış bulunanlardan 
yeni borç ilmühaberlerinin peyderpey gelmekte olduğu öğrenilmiştir. Bunun ne miktar ola
cağını şimdiden teshile imkan görülmediği için geçen yılın ödeneği aynen konmuştur. Bütçe
nin beşinci kısmını yardımlar teşkil etmektedir. 

605/3 Maddesinde görülen 6 milyon fazlalık kanunu gereğince köy okulları, öğretmenlere yapık 
cak evler içindir. Bütçe gerekçesinde buna ait bilgi verildiği için burada tekrara hacet görül
memiştir. 

605/4 Bu maddedeki 46 950 lira 574/1 ne i maddeye eklenmiştir. 

607 Prevantoryum ve Sanatoryum pansiyon una 30 000 lira fazla konmuştur. Fazlalık yeni pavI 
yonlarm eklenmesi dolayısiyle yatak sayısının 250 den 370 e çıkmasından ileri gelmektedir. 
Bir de hasta basma ortalama sarf edile1* 150 kuruş tablu ücretini 250 kuruştan aşağı dü 
sürmemek içindir. 

608 Geçen yılın aynıdır, 

609 Geçen yılın aynıdır. İlkokul öğretmenleri yapı sandığının Doğu illerinde yaptırdığı evleri 
ve satın aldığı arsaları gösteren liste eklidir. Bu listeye göre 56 ev yaptırılmıştır. Bunun 
35 i bu yıla aittir. Evlerin yapıldığı yerler şunlardır : 

Biueöl. 
Çapakçur 
Genç 

Tatvan 
Mutki 
cır 
Çınar .. 
idce 

o 

1 

o. 
i 

. . . AJ 

% 
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Kulp 
Eğin 

Hakkâri Merkez 
Yüksekova 

Mardin 
. Midyat 

tdil 
Gercüş 

Muş Merkez 
Malazgirt 
Varto 

sürt 
Beşiri 
Kurtalan 

2 
2 
3 
1 

2 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
1 

Kalan 

Özalp 
Erciş 
Muradiye 

1 
1 
1 

Tunceli 

Van 

Doğu illerinin kültürel kalkınmasında hisseleri büyük olacak olan ilkokul öğretmenle
rinin kendilerini barındıracak ev bulabilmeleri için alman tedbir çok yerindedir. Bu mik
tarın süratle artırılmasını, mümkünse evlerin basit demirbaşlarının da birlikte mütalâa 
edimesi imkânlarının sağlanmasını temenni ederiz. 

610 Geçen yılın aymdır. 

611 Memleket içi ve dışı ve bilim ve öğretim kurumlarına konan ödenek geçen yılın aynıdır. 

Geçen yıl 10 000 lira şu kurumlara verilmişti!. 

2 000 İstanbul Muallimler Yardımlaşma birliğine 
1 000 İstanbul öğretmen okullarını bitirenler derneğine 
1 000 Ankara Öğretmenleri Yardımlaşma derneğine 

500 Türkiye öğretmenleri Yardımlaşma dernekleri Başkanlığına 

4 500 

612 İl ve ilce merkezlerinde halk tarafından yapılan okul binaları için müteşebbis derneklere 
verilmek üzere 100 000 lira yeni korunu ştur. 
Bütçenin sermaye, kredi ve tesisler kısmının çeşitli hizmetler bölümüne konan ödenek 
4304 sayılı Kanun gereğince yapılacak hizmetlerin son taksiti olarak konmuştur. 4304 sa
yılı Kanuna göre yapılacak hizmetlere karşılık alman 5 milyon liralık ödenek aşağıda 
gösterildiği şekilde harcanacak: 

I - 1948 - 1949 yılma intikal eden işler " 1 935 688 07 
II. - 1949 yılında yapüacak işler 1 564 311 93 
İH. - Makine ve mütedavil sermaye karşılığı 1 500, 000 00 

5 000 000 00 

Ayrıca 4304 sayılı Kanuna dayanarak alman ödenekler yapılan hizmetlere ait 2 cetvel aşa
ğıda gfsterilmiştir. 



1948 yiUndan 1949 yuma intikal eden işler 

Lira K. 

Ankara Teknik Üniversite inşaatı % 20 si 
» » » Beton Hava tüne

li ikmali 
-» » -> Sıhhi tesisatı 

Bandırma Erkek Orta Sanat Okulu inşaatı 
Tire Erkek Sanat Enstitüsü Demir Atelye-
sinin inşaatı 
Malatya Erkek Sanat Enstitüsü Demir Atel-
yesinin inşaatı 
Rize Erkek Sanat Enstitüsü Demir Atelye-
sinin ikmali 
İzmit Erkek Sanat Enstitüsü Demir Atelye-
sinin inşaatı 
İstanbul Sultanahmet Erkek Sanat Ensti
tüsü onarımı 
İtsanbul Tophane Erkek Sanat Enstitüsü 
Galvanoplasti atelyesi onarımı 

Toplan 

1949 yılanda, yapılacak inşaat 

Lira K. 

Teknik Okulu lâboratuvan 400 000 00 
Dokumacılık Okulu 150 000 00 
Konya Ticaret Lisesi 300 000 00 
Bursa Ticaret Lisesi 300 000 00 
Van ve Diyarbakır Erkek Sanat Enstitü IÜ 414 311 93 

660 574 33 

100 000 00 
606 517 42 
194 564 08 

52 387 69 

93 870 86 

35 419 00 

136 354 69 

26 000 00 

30 000 00 

1 935 688 07 

Yekûn 1 564 311 93 



Yılı 

1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 

inşaat 
ve tamirat 

Lira 

915 501 
6 668 512 
5 540 897 
6 323 041 

13 798 630 
7 903 346 
4 050 460 

45 200 387 

1942 -1948 yülannda verüen ödeneğin 

Makina 
ve avadanlık 

Lira 

1 301 020 
5 222 037 
2 596 776 
1 182 570 
6 303 000 

449 096 
1 034 661 

18 089 160 

Tesisat 
Lira 

376 243 
643 184 
883 718 
91 102 

— 
612 688 

1 396 806 

4 003 741 

İstimlâk 
Lira 

291 000 
231 531 
534 951 
84 161 

173 370 
— 

121 100 

1 436 113 
Muhtelif yıllı 

ne gibi islere 

* 

Mütedavil 
sermaye 
Lira 

116 236 
117 270 
45 100 

— 
139 500 

7 500 
31 500 

457 106 

8arfedüdiğitU g 

Mütehassıs 
ve alman 

kadro 
ücretleri 
Lira 

68 316 
7 200 

32 704 
170 328 
87 780 

— 

366 328 

Müt 
mas 
Nak 

L 

3 
2 

1 
3 

1 1 
ırda kanunlarla alman, kadrolar 

1949 yılı Bütçe tasarısına konulan ödenek 
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4504 sayılı Kanuna istinaden yapılan hizmetlere mukabil alınan ödenekler cetveli 

Müteferrik 
müstahdem-

Aylıklar 
Lira 

71 134 

237 386 
— 

678 757 
— 

361 772 
301 802 
554 000 

— 

Ücretler 
Lira 

161 743 

220 000 

219 816 
— 

441 140 
— 

— 
— 
— 
— 

1er ücreti 
Lira 

315 893 

113 034 
— 

349 845 
— 

156 638 
302 265 

— 
— 

Masraflar 
Lira 

3 000 000 

7 000 000 
6 000 000 

8 000 000 
2 000 000 

7 966 667 
20 650 000 
9 166 000 
7 936 400 

Yekûn 
Lira 

3 548 770 

220 000 

7 570 236 
6 000 000 

9 469 742 
2 000 000 

8 485 077 
21 254 067 

9 720 000 
7 936 400 

Düşünceler 

4304 ve 4345 sayılı kanunlarla 
alman ödenek 
4469 sayılı Kanunla alınan öde
nek 
1943 yılı Bütçesiyle 
1943 yılı içinde aktarma sure
tiyle eklenen 
1944 yılı Bütçesiyle 
1947 yılı içinde aktarma sure
tiyle eklenen 
1945 yılı Bütçesiyle 
1946 yılı Bütçesiyle 
1947 yılı Bütçesiyle 
1948 yılı Bütçesiyle 

2 204 851 1 042 699 1 237 675 71 719 067 76 204 292 
— — — 5 000 000 5 000 000 1949 vılı Bütçesine konulan 

2 204 851 1 042 699 1 237 675 76 719 067 81 204 292 

1949 yılı Maliye Bütçesi taşıtlar kısmına konulmuş olan 16 000 lira ile Kandilli Rasathanesi 
için bir fort veya şevrole kamyon alınacaktır. Memleketin çeşitli bölgelerinde yapılacak cazibe 
noktalarının tâyininde gereken malzemeyi taşımak üzere kullanılacaktır. 

Geçen yıl Maliye Bütçesine Millî Eğitim Bakanlığı taşıtları için konulan 16 000 lira ile Siya
sal Bilgiler Okuluna bir kaptıkaçtı ve İstanbul Eğitim Enstitüsü için bir kamyonet satın alın
mıştı. Bu suretle Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesine ait bölümlerin tahlili bitmiş oluyor. 

<B» cetveli geçen yıl Yüksek Komisyonun direktifleri üzerine düzenlenmiştir. Ancak eklenmesi 
Iâzımgelen noktalar şifahen arzedilecektir. 

Bölüm ve maddelerinin tahlilini yapmış olduğumuz Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesini daima 
artan bir bütçe olrak mütalâa etmek pek yerinde olur. Bakanlığın teşkilât kadroları içinde 
en büyük yekûnu öğretmen kadroları teşkil ettiğine ve her yıl okuyanın adedi arttığına, birçok yeni 
okul ve şubeler açüdığına göre bu kadroların tasarruf değil, her yıl takviyesi icabeder. 

Bu münasebetle 2919 sayılı Kanunun üzerinde durmak istiyoruz. Bu kanuna göre, mecburi 
hizmeti olup da, tâyin olunan öğretmenler ücret almakta, ve kıdemlerinden kaybetmektedirler. 
Vakaa Bakanlık bu yıl bunların bir kısmını daimî kadroya alaeaktır. Lâkin Bakanlığın bu işi esa
sından halletmesi lâzımdır. 

Lise ve ortaokuUarımız büyük hizmet istemektedir. Okul sadece öğretmeniyle değil, binası, 
tesisleri, lâboratuvarları ile hakiki hüviyetini alır. Ortaokul ilkokulun devamı mahiyetinde telâkki 
edildiğine, liseler yüksek tahsile hazırlayıcı müesseseler olduğuna göre bu müesseselerin bina, tesi
sat bakımından takviyesi bir zarurettir. Ortaokullarda tıpkı ilk ve teknik öğretimde olduğu gibi 
bina işini ders vasıtalariyle beraber ele almak lâzımdır. 

Bina işi külfetlidir, pir kaş yıl önce ortaöğretim için hazırlanan bir projede bu husus 100 mil-
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yonlarla. kabili tahakkuk görülüyordu. Buna maddeten imkân yoktur. Bakanlık bir yenilik olarak 
bütçeye bu yıl 100 000 liralık bir ödenek koymuş. Bu para halk tarafından yapılacak ortaokul 
binalarına yardım içindir. Bu usul, plânlaşırsa bina işi Devlete belki büyük külfetler vermeden az 
zamanda halledilebilir. Millî Eğitim Bakanlığının gittikçe gelişmekte olan öğretim işleri için de 
Bakanlıktan ortaöğretim müesseselerinin ele alınmasını temenni ediyoruz. Halen 221 ortaokul 
ve 56 lise vardır. 434 ilçenin 150 sinde ortaokul mevcuttur. Bu rakamla 1948 - 1949 öğretim yı
lında. açılan 52 ortaokul da dâhildir. Bakanlık ortaokulu bütün ilçelere götürebilmek için orta
okullara öğretmen yetiştirmek gayesiyle eğitim enstitülerinin bünyeside öğretim yönünden 
değişiklik yaptı. Bugün eğitim enstitülerinde uygulanmakta olan toplu dersler sistemine göre 
yetişen öğretmenler görevlerine başlamıştır. Ancak henüz bu sistemle uygun müfredat programları 
ve ona gerekJi kitaplar hazırlanmış değildir. Bakanlığın bu hususta çalışmaları olduğunu öğrenmiş 
bulunuyoruz. Bu çalışmanın bir an evvel neticelenmesini temenniye şayan görürüz. Bu öğretim yılın
da Bakanlığın gerek ortaokul, gerek teknik öğretim alanında, gerek köy kadınları ve erkekleri ge
zici kurslarmdaki faaliyeti kısmen olsun Doğuda topladığını görüyoruz. Bu faaliyetin ileriki sene
lerdeki kültürel çalışmanın sıklet merkezini teşkil edeceğini ümit ediyoruz. 

Bayındırlık Bakanlığı Bütçesine konmuş olan Millî Eğitim Bakanlığı inşaat ödeneği kâfi değildi. 
Okul yapıları durması doğru olmıyacak zaruri yapılardı. Geçen yıllarda başlanmış olup bitirilmesi 
gereken inşaat tutarı 5 milyon küsur liradır. Bunun için de bir milyona yakın lira, halk tarafından ya
pılmış olan binalann eksiğini tamamlamak, yahut yeni paviyon ilâvesi içindi. Bundan başka tamir 
edilmesi zaruri olan eserler arasında Etnografya Müzesinin çatısının tamiri gibi önemli konular var. 
Binaenaleyh buraya konan 1 605 350 lira hiçbir zaman ihtiyaç ile mütenasip değildir. 

Bilindiği gibi yurdumuz gerek arkeoloji, gerek Millî anıtlar bakımından büyük değer taşıyan 
eserlerle doludur. Maalesef bu eserlerin bir kısmı harabeye yüz tutmaktadır. Eski eserler ve Müze
ler Genel Müdürlüğü görevi icabı bir taraftan müzeler tesis ve idame etmek diğer taraftan eski eser
lerin korunması için imkân ölçüsünde çalışmaktadır. Ancak Millî anıtlar muhtelif ellerdedir. (Mil
lî Eğitim Bakanlığı Evkaf, Millî Emlâk, Bayındırlık, Belediye Millî Savunma, köye, şahsa ait, özel 
İdareler.) Bunun bir elde toplanması olamadığı, takdirde imkânına göre mahdut ellerden eski eser
lerin plânlı ve yetkili bir şekilde kurtarılmasına, korunmasına hizmet edecektir ümidindeyiz. 

Elde 43 yıl önce merhum Hamdi Beyin himmetiyle meydana getirilmiş olan Asarı Atika Nizam
namesi vardır. Bu nizamnamenin içinde cidden iyi hükümler mevcuttur. Ancak tatbikat bakımından 
bugünün ihtiyacını daha iyi ve daha kolay başarmayı sağlıyacak bir kanuna ihtiyaç duyulmaktadır. 
Böyle bir kanunun hazırlanıp Talim ve Terbiyede olduğu öğrenilmiştir. Bu kanun bir an önce Mec
lise götürülmesini rica ederiz. <r 

Klâsik eserleri ihtiva eden istanbul Arkeoloji Müzesinin ahşap kısmının (bütün çatı aksamı mer
diven ve sayda lâhitlerinin üstü kütüphane) betona çevrilmesi zaruridir. Her zaman yangın tehlikesi 

.evcuttur. Bunun için gerekli ödenek bütçeye konmamıştır. Maliye Bakanlığından istenildiği öğrenil
miştir, Bu hususun acilen sağlanmasını temenniye şayan görmekteyiz. 

Saygılarımızla: 

Ankara Milletvekili Ankara Milletvekili 
Fakihe öymen Naki Cevat Akkerman 



Millî Eğitim Bakanlığı 

ödeneğin çeşidi 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
Ödenek ve hemen özlük haklar 

I - Bakan ödeneği, aylıklar ve 
ücretler 

1948 
yill 

ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonc 

istenen kabul edile 
Lira Lira 

Bakan ödeneği 
Aylıklar 
Memurlar aylığı 
Açık aylığı 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Köy öğretmenleri ücreti 
Hizmetliler ücreti 
Eğitmenler ücreti 

Bölüm toplamı 

5 320 

36 736 336 
4 227 

36 740 563 

8 442 275• 
6 156 291 

0 

14 598 566 

5 320 

88 299 336 
4 227 

88 303 563 

12 119 275 
5 554 081 
4 073 000 

21 746 356 

5 320 

88 141 236 
4 227 

88 145 463 

12 119 275 
5 631 901 
3 673 000 

21 424 176 

Geçici hizmetliler ücreti 341 107 266 107 266 107 
Kanunları gereğince verilecek 
ücretler ve tazminatlar 
4644 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ek görev tazminatı 2 841 451 2 945 121 2 949 861 
öğretmen ders ücretleri 925 000 925 000 825 000 
Meslekî ve teknik öğretim 
okulları öğretmenlerinin ders 
ekzersiz ve şeflik ücretleri 1 079 000 l 079 000 1 079 000 
Askerlik dersleri öğretmenleri 
ücreti 85 000 85 000 82 600 
Konferans ve devrim tarihi 
dersleri ücreti 8 800 8 800 3 800 
789 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesi gereğince verilecek 
başöğretmen ücreti 0 1 256 000 1 256 000 

Bölüm toplamı 4 939 251 6 298 921 6 196 261 

Yabancı uzman, öğretmen ve 
hizmetlilerle tercümanlarının 
ücretleri 0 67} IŞ3 597 m 
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Ödeneğin çeşidi 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lii'ii Lira 

özel idare bütçelerini inceliye-
yecek eğitim temsilcisi ücreti 
3656 sayılı Kanunun 5 nci mad 
desi gereğince ödenecek ya
bancı dil para mükâfatı 

840 840 

50 000 50 000 

El - Başka haklar 
Temsil ödeneği 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

4 200 
285 272 

4 200 
355 272 

4 200 
355 272 

Çocuk zammı 
Yakacak zammı 
Doğum yardımı 
Ölüm yardımı 
Aynı yardım 

Bölüm toplamı 

4644 ve 4805 sayılı Kanunlar 
gereğince ödenecek emekli ke
seneği karşılığı 

Bilinci kısım toplamı 

tkincî kısım - Yönetim gider
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar . 
Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

800 000 
40 000 

102 000 
34 000 

100 000 

1 076 000 

1 871 458 

59 862 577 

8 000 
10 000 
3 500 

14 500 
11 300 

47 300 

2 834 000 
98 000 

179 000 
70 000 

100 000 

3 281 000 

3 895 458 

124 878 170 

6 000 
97 500 
2 625 

10 875 
8 552 

125 552 

2 849 000 
98 000 

179 000 
70 000 

100 000 

3 296 000 

3 905 514 

124 245 446 

6 000 
•60 000 

2 625 
10 875 
8 552 

88 052 



MiUî Eğitim Bakanlığı 

ödeneğin çeşidi 

ÎUer büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

11 400 
23 600 

5 700 
20 760 
9 300 

70 760 • 

1949 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

9 120 
18 880 
4 200 

20 108 
9 300 

61 608 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

9 120 
18 880 
4 200 

10 108 
9 300 

61 608 

Basılı ağıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 

70 500 

409 345 

24 000 

56 400 

389 345 

34 000 

56 400 

370 000 

34 000 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 
Bakanlık otoobili giderleri 
İşletme 
Tamir 

Bölüm toplamı 

I I - özlük olanlar 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Yabancı uzman, öğretmen ve 
hizmetlilerle tercümanlarının 
yolluk ve başka giderleri 

Bölüm toplamı 

433 345 

225 000 

2 000 
2 000 

4 000 

98 500 
101 100 
270 600 

0 

470 200 

423 345 

220 000 

2 000 
2 000 

4 000 

176 500 
151 100 
260 600 

34 060 

622 260 

404 000 

220 000 

2 000 
2 000 

4 000 

225 950 
191 100 
260 600 

26 060 

703 710 

Giyecekler 9 000 9 000 9 000 
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1948 
yılı 

Ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lire M Ödeneğin çeşidi 

4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 33 500 81 500 81 500 

ikinci kısım toplamı 1 363 605 1 603 665 1 628 270 

Üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

I - Esaslı olanlar 
İnceleme, kütüphaneler, derle
me ve yayın giderleri 

1 inceleme giderleri 6 480 6 480 6 480 
2 Bakanlık kütüphaneleri gider

leri 4 000 4 000 4 000 
3 Derleme giderleri 1 140 1 140 1 140 
4 Yayın giderleri 548 208 548 208 420 000 
5 Millî Kütüphaneye hazırlık ge

nel giderleri 0 0 108 214 
6 2133 sayılı Kanun gereğince 

Devlet kitaplığı döner serma
yesi açığı karşılığı ' 185 000 100 000 100 000 

1 
2 

3 
4 

Bölüm toplamı 

Yüksek okullar genel giderleri 
Yüksek öğretmen Okulu 
Eğitim enstitüleri ve öğretmen 
okulları 
Siyasal Bilgiler Okulu 
Ankara Devlet Konservatuva-
rı ile İstanbul Konservatuvarı 

Bölüm toplamı 

Lise ve ortaokulların genel gi
derleri 

744-828 

152 000 

1 352 000 
362 450 

229 550 

2 096 000 

804 600 

659 828 

120 000 

1 200 000 
300 000 

200 000 

1 820 000 

804 600 

639 834 

120 000 

1 200 000 
300 000 

200 000 

1 820 000 

804 600 
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1948 1949 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

i ödeneği istenen kabul edilen 
ü Ödeneğin çeşidi ı̂ ™ Lîrs IÂVU 

Lise ve ortaokullann tesisat 
giderleri 
Dershane, yatakhane, mutfak 
ve hastanelere ilişkin her tür
lü gereç, döşeme, demirbaş, 
ders ve yangın aletleri karşılı-

9 

1 
2 

3 

ğ* 
Taşıtların, hayvan ve gereçleri 
karşılığı 

Bölüm toplamı 

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 

285 435 

1 510 

286 945 

528 125 

5 124 998 
309 700 

5 962 823 

285 435 

1 510 

286 945 

500 000 

5 124 998 
309 700 

5 934 698 

285 435 

1 510 

286 945 

500 000 

5 231 322 
309 700 

6 041 022 

3238, 3803, 4274, 4357, 4459 
ve 5129 sayılı Kanunlar gere 
ğince ödenecek köy okullariyle 
enstitüleri ve köy eğitmenleri 
giderleri 

1 Köy enstitüleri 12 361 255 9 216 891 9 089 891 
2 Köy eğitmenleri kursları 231 636 156 000 140 000 
3 Gezici başöğretmenlerin yol 

hıkları 588 385 357 687 357 687 
4 öğretmen okullarını bitirenle-

rin donatım kargılığı 42 408 42 408 42 408 
5 Köy öğretmenlerinin gerekli 

yol paraları, donatım ve uygu 
lama bahçelerine ait tesis ve 
çalışma vasıtaları karşılıkları 
ve tazminat 548 066 548 066 478 066 

Bölüm toplamı 13 771 750 10 321 052 10 108 052 
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B. M ödeneğin çeşidi 

589 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen, kabul edilen 
Lira Lira 

583 Güzel Sanatlar Akademisi ge
nel giderleri 

584 Cumhurbaşkanlığı Filârmonik 
Orkestrası genel giderleri 

585 İstanbul Kandilli Rasathanesi 
genel giderleri 

586 Kütüphaneler genel giderleri 
587 Müzeler ve anıtlar genel gider

leri 513 900 993 900 486 700 
588 Yabancı memleketlere gönde

rilecek öğrencilerin her çeşit 
giderleri 

1 Basın ve Yayın Genel Müdür-

96 663 

20 000 

103 750 
80 120 

136 663 

20 000 

103 750 
80 120 

136 663 

20 000 

103 750 
90 120 

2 Adalet Bakanlığı 
3 Millî Savunma Bakanlığı (De

niz kısmı) 
4 Maliye Bakanlığı 
f> 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 
14 5245 sayılı Kanun uyarınca ya

bancı memleketlere gönderile
cek olağanüstü sanat istidatlı 
çocukların her çeşit giderleri ' . 0 30 000 30 000 

74 950 
52 075 

1 
173 670 
316 760 
50 740 
10 080 
30 005 

1 
114 180 

1 

1 
10 000 

74 950 
52 075 

1 
173 670 
316 760 
50 740 
10 080 
30 005 

1 
114 180 

1 

1 
10 000 

74 950 
52 075 

1 
80 000 

296 760 
83 740 
10 080 
45 000 

1 
80 000 

1 

1 
10 000 

1 Kira bedeli 
£ ~ Aydaniatma 

Bölüm toplamı 

ketleMeki öğ-
ği giderleri 

832 464 

53 160 
0 
0 

862 464 

0 
22 000. 
2 000 

762 609 

0 
22 000 
2 000 
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n; 

590 

591 

592 

593 

594 
0 

31 

3 
4 
5 
6 
- T ( 
8 

ödeneğin çeşidi 

Isıtma 
Haberleşme 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 
Yolluklar 

Bölüm toplamı 

II - Çeşitli olanlar 
Prevantoryum ve sanatoryum 
genel giderleri 
Yurt içinde ve dışında açılacak 
resim ve heykel sergilerinin 
her türlü giderleri 
Milletlerarası kültür münase
betleri genel giderleri 
Okul kütüphaneleri genel gi
derleri 
Okul müzesi giderleri 
Yabancı uzmanlar, hizmetliler 

1948 
yılı 

Ödeneği 
Lira 

0 
0 
0 
0 
0 

36 765 

89 925 

220 000 

5 700 

156 400 

7 458 
1 492 

1949 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

8 0C0 
8 000 
5 000 
4 960 
3 200 

26 765 

79 925 

320 000 

5 700 

100 000 

7 458 
1 492 

. için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

8 000 
8 000 
5 000 
4 960 
3 200 

26 765 

79 925 

300 000 

5 700 

100 000 

7 458 
1 

ve tercümanlar ücret ve gider
leri 

0 Ücretler 671 133 
0 Yolluk ve gerekli başka gider

leri 34 060 

Bölüm toplamı 705 193 

595 Kamp giderleri 72 000 
596 Devletin üzerine aldığı gider

ler 
1 Parasız yatılı talebenin pansi

yon ücretleriyle başka gider
leri 916 150 

2 Memur çocuklarının pansiyon 
ücretlerinden yapılacak indir
meler karşılığı 38 000 

72 000 

825 150 

38 000 
ı l l ı f l f ı 

0 

o 

50 000 

825 150 

38 000 

Bölüm toplamı 954 150 863 150 863 150 
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ödeneğin çeşidi 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

İzmir Fuarında açılacak eği
tim paviy onunun bütün ̂ gider
leri 
Kamulaştırma ve satmalma 
karşılık ve giderleri 
Kamulaştırma ve satmalma 
karşılığı 
Devletçe intifa edilen âmme 
tüzel kişiliklerine ait binaların 
onarma giderleri 

9 500 

62 510 

4489 sayılı Kanun gereğince 
staj için yabancı memleketlere 
gönderileceklerin yoUuklariyle 
başka her çeşit giderleri 19 499 
Milletlerarası kurumlara katıl
ma payı 250 400 

9 500 

62 510 

494 043 1 200 443 
Bölüm toplamı 556 553 1 262 953 

69 499 

290 000 

9 500 

54 355 

494 443 

548 798 

69 499 

290 000 

IH - Geçici olanlar 
Kurslar genel giderleri 33 000 
Gezici sinema satmalma karşı
lığı ile başka giderleri 2 
Üniversite ve yüksek okulların 
öğrencileri için yapılacak yar
dımlar 
Muhtaç öğrencilerin giyim eş
yası giderleriyle para yardım
ları 80 000 
Burslar 138 000 

55 000 

80 000 
138 ÖÖO 

55 000 

80 000 
148 000 

Bölüm toplamı 218 000 218 000 228 000 
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M. Ödeneğin çeşidi 

Millî Eğitim Bakanlığı binası' 
yangınının gerektirdiği gider
ler 
(Bu tertipten harcanacak pa
raların ilgili bölümlere aktarıl
masına Bakanlar Kurulu yet
kilidir.) 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

1 1944 - 1947 yılları borçları 
2 1928 - 1943 yılları borçlan 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

Beşinci kısım - Yardımlar 

îller 
1 Millet okulları için 
0 ilkokullarla köy eğitmenleri 

için 
2 5210 sayılı Kanuna göre köy-

okulları, öğretmen ve köy sağ
lık memurlarına yapılacak ev
ler için para ve ayın yardımı 

0 öğretmen Okulu mezunlarının 
.,. yollukları için 

0 4599 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak,aynı yardım için . 

Bölüm toplamı 

1948 1949 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

Ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

100 000 0 0 
28 713 115 25 378 697 23 907 326 

33 868 33 868 33 868 

16 900 16 900 16 900 
900 900 900 

17 800 17 800 17 800 
51 668 51 668 51 66S 

8 000 8 000 8 000 
2 151 000 0 0 

4 000 000 10 000 000 10 000 000 
46 950 46 950 0 

1 521 800 0 0 
7 727 750 10 054 950 10 008 000 
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Ödeneğin yeşıdi 

Makina ve kurma gereçleriyle 
yapı genişletme, taşıma ve ye
niden kurma işlerinde kullanıl
mak üzere eğitim Basımevi dö
ner sermayesine 
Prevantoryum ve sanatoryum 
pansiyonuna 
Yabancı memleketlerdeki Türk 
özel okullarına 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenea kabul edilen 
Lira Liri-, 

75 000 

60 000 

5 000 

75 000 

90 000 

5 000 

75 000 

90 000 

5 000 
3803, 4274, 4357 ve 5129 sayılı 
Kanunlara göre kurulan san
dıklara 525 375 525 375 485 375 
Türk dili ve kültür dersleri öğ
retmenlerinin aylıkları için 
özel okullara 
Memleket içi ve dışı bilim ve 
öğretim kurumlarına 
îl ve ilce merkezlerinde halk 
tarafından yaptırılan okul bi
naları için müteşebbis dernek
lere 

61 758 

10 000 

0 

61 758 

10 000 

100 000 

61 758 

10 000 

100 000 
Ankara Devlet Konservatuva-
rı ve Cumhurbaşkanlığı Filâr
monik orkestrası döner serma
yesine yardım 0 0 30 000 

Beşinci kısım toplamı 8 464 883 10 922 083 10 865 133 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 59 862 577 124 878 170 124 245 446 
İkinci kısım toplamı 1 363 605 1 603 66^ 1 628 270 
Üçüncü kısım toplamı 28 713 115 25 378 697 23 907 326 
Dördüncü kısım toplamı 51 668 51 668 51 668 
Beşinci kısım toplamı 8 464 883 10 922 083 10 865 133 

GENEL TOPLAM 98 455 848 162 834 283 160 697 843 



Millî Eğitim Bakanlığı 

Ödeneğin çeşidi 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Sermaye, kredi ve tesisler 
Çeşitli hizmetler 
Meslek ve teknik okullar açıl
ması ve eldekilerin büyütülme
si hakkındaki 4304 sayılı Ka
nun gereğince yapılacak hiz-
metler 
Geçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

Müzeler yayın işleri döner ser
mayesi 
Köy enstitüleri ve eğitim kurs 
larının döner sermayesi 

TOPLAM 

7 936 40.0 
0 

7 936 400 

5 000 

0 

8 041 400 

4 970 000 
30 000 

5 000 000 

5 000 

0 

5 005 000 

4 970 000 
30 000 

5 000 000 

5 000 

30 000 

5 035 000 
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20 - Bayındırlık Bakanlığı 



Rapor 
10 . XII. 194$ 

Bayındırlık Bakanlığının 1949 yılı Bütçesini, 194fc ve 1948 yılı bütçelerini ve raportörlerinim 
tenkitlerini Yüksek Encümenin prensip olarak ele aldığı hususları göz önünde, bulundurarak in
celedim. Bunları aşağıda birer birer izah ediyorum. 

1. — Bayındırlık Bakanlığı manzumesini, dahil olan demiryolları, limanlar. yuliaı: büyük ve 
küçük su işleri, yapı ve imar işleri ki, her biri büyük memleket hizmetlerini yüklenen dairele
rin Bakanlıktaki teşkilâtı üzerinde' ayrı ayrı durdum. Eh: aldıkları ve tatbikma çalıştıkları iş prog
ramlarının hacimleri ve hususiyetleri bakımından mevcut teknik elemanlarda kısıntı yapılması söy
le dursun bâzı tedbirlerle serbest sahada çalışanların durumiarındaki cazibiy.;ti hafifletici çarelere, 
baş vurulmadı biı zaruret halinde bulunduğunu müşahade eyledim. Bu kısıntıya rağmen yüzde İS,'2^ 
nispetinde 297 aeled kadronun (L) cetveliyle mevkuf iy etinin devam ettirildiği anlaşılın ıstı t, Bakan
lar Kurulunca alman karara uyularak açıklara memur tâyin edlmediği gibi. ücretlileı-elen muayyen 
nispette mevkui bırakıldığı görülmüştür, Amerika 1 ilark; işbirliği yapılarak hazırlanan program m 
tahakkuku için çalışıldığına göre ileride daha rasvonc! çalısına imkânlarının hazırlanabileceği ted 
birlerin alınacağı beklenebilir. Yukarda da izah edildiği üzere teknik elem.-m noksanlığı dolay ısiy-
îe daha fazla bir tasarruf yapılması imkânsızdır. 

2. — Çocuk zammı, doğum ve ölüm yardımları için bütçeye konulan ödeneğin bu ihtiyaçlara ye
terliği şimdiden katı olarak tesbit edilemez. Ancak geçen seneki tahsisat gö> önümle bulundurula 
rak konulduğundan ilistirilmemiştır. 

3. — Bütçe gerekçesinde her hizmete taallûk eden bölümün müfredatında izah edildiği üzere 
artış sebepleri Bayındırlık işlerinin her yıl biraz daha hizmet bakımından artmasından ileri gel 
mistir. 

4. — 1947 Kesinhesabı alınmış, 1948 on aylık giderleri göz önünde buiunduralmuştur. Bayındır
lık Bakanlığı hizmetlerine ayrılan ödeneğin programla tesbit edilen ihtiyaçlara takabül etnıiyeee-
5i aşikârdır. 

Ödenekler ekonomik şartlara uygun olarak tesbit edilmiştir, 

A) Memur ve hizmetliler ödenekleri faal kadroların yıllık karşüıklarmın tamamına göre hesap 
edilerek konulduğu görülmüştür. 

B) (E) cetvelinden alman kadrolarda daimî mahiyet ifade edenlerin mevcut olduğu görülmüş 
ve sebebi araştırıldıkta bilhassa Şose ve Köprüler kadrosunda on yıldanberi devam eden bu işin 
esaslı bir neticeye bağlanmadığı ve Şose ve Köprüler için yeni teklif edilmek üzere bulunan 
tasarıda bu aksaklığın önüne geçilebileceği anlaşılmıştır. Diğer daire reisliklerinde daimî mahiyet 
ifade eden kadroların bu yıl kısmen (D) cetveline alınabildiği görülmüştür. Her ne sebeple olur
sa olsun tatbikat ve bütçe bakımından daimî mahiyet gösteren kadroların bu yıl (E) cetvelinden 
!D) cetveline nakli suretiyle bu aksaklığın biran evvel izalesi şayanı temennidir. 

O) Yönetim giderlerine konulmuş olan ödenekle her türlü tasarruf prensiplerine riayet edil
mek suretiyle idare edebilecekleri neticesine varılmıştır 

D) Büro giderlerinde fazlalık yoktur. Hükümetçe alman tasarruf tedbirleri göz Önünde bulun
durularak konulan ödenekle idareye çalışacağı anlaşılmıştır 

E) Emekli keseneğinde maaş ve hizmetlilerin aylıklarına göre yüzde beşi tamam olarak h&-
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sap edilmiş ve konulmuştur. Çocuk zammına gelince mevcut çocukların adedi tahakkuk dairesince 
tesbit edilmiş ve doğması muhtemel adede göre de bir miktar ödenek ilâve edilerek konulmuştur. Yu
karda da temas edildiği üzere bu ihtiyacın hakiki olarak tcsbitine imkân mvcut değildir. Çocuk zam- - t 
miyle, ölüm ve doğum yardımının tediye emriyle mezuniyt beklemeden verildiğine göre bunlar için 
Genel Muhasebe, Kanununun 48 nci maddesi hükmüne göre tediye edilen miktarın tahsisat adedi bütçe 
prensiplerine daha uygun olur mülâhazasındayım. 

P) Geçen yıl ve eski yıllj# borçlanma konulanparalar hakiki bir ihtiyaca göre hesap edilmiş de
ğildir. Tatbikata ve bundan evvelki kesin hesaplara göre ödenen paraların dunundadır. Çıkacak 
borçların Bütçe Kanununa göre aktarma suretiyle karşılanması cihetine gidileceği anlaşılmıştır. 
Bununla beraber bütçelere konulan borçlar ödeneğinin daha esaslı bir şekle bağlanması da faydalı 
olur kanaatindeyim. 

2. — Hükümetçe alınan tasarruf tedbirlerinin Bakanlıkça aynen tatbik edildiği müşahede olun
muştur. 

3. — Mecburi hizmetli kimselerden kadro dışında çalıştırılanlar yoktur. Ancak deprem bölgele
rindeki imar işlerinde bu gibi mecburi hizmetlilerin bulunduğu ve bunlar için alman kadroda ça
lıştırıldıkları anlaşılmıştır. Bunlar varken hariçten memur alınmamıştır. 

4. — Posta ve Telgraf ücretlerinin peşin ödenmesi usulünün tatbikında bir aksaklık olmamıştır. 

5. —- Taşıtlar ödenekleri : Bakanlıkta mevcut taşıtlar üzerinde de Daire Reislikleri ihtiyacına 
göre icabeden tetkikat yapılmıştır. Bugün mevcudu kamyon, kamyonet, kaptıkaçtı ve Jeep olarak 
766 adedtir. İşbu mevzuat arasında 1948 yılı bütçesine konulan ödenekten şoseler için alı
nan otuz aded kamyon da dâhildir. 1949 yılında şoseler, sular ve demiryolları inşaatında kullanıl
mak üzere 210 aded kamyon, kamyonet ve jeep alınmasına lüzum gösterilmektedir. Maliye Bütçesine 
konulan (420 000) liradan gayri Bayındırlık Bakanlığı Şoseler kısmına konulan (1 557 000) lira
lık ödeneğin daha Maliye Bütçesine aktarılması icabetmektedir. Taşıtların mühim bir kısmı yol
larda kullanılmaktadır. Taşıt işlerinin hizmet itibariyle düzenlendiği anlaşılmaktadır. . 

6. — Merkezde ödenen kira bedeli yoktur. Bütçeye konulan ödenek taşradaki Yollar Bölge mü
dürlükleriyle Su İşleri Şube müdürlükleri binalarının kira bedelidir. 

7. — Müfettişlerin hepsinin Merkezi Ankara'dır. Bakanlıkça lüzum görüldükçe teftiş yerlerine 
gönderilmektedir. Daimî yollukların da ihtiyaca göre hesap edilerek konulduğu anlaşılmıştır. 

Amerikalılarla yapılan iş birliği ve müştereken tanzim edilen programın gerçekleşmesi ve maki
ne ile yoifyapılması faaliyetinin daha muntazam bir hale getirilmesi için Amerika'ya stajyer ola
rak gönderilecek teknik elemanlara verilmek üzere 85 bin liralık ödenek ayrıldığı ve bundan ta
sarruf yapılamıyacağı ve daha rasyörcl çalışmak bakımından buna da lüzum ve zaruret mevcut ol
duğu görülmüştür. 

8. — Bayındırlık Bakanlığının aylık olarak çıkarmakta olduğu dergi tasarrur müiâb&zasiyle yıl
da bir defa çıkarılmaktadır. Bütün Bakanlıkla cı a Neşriyat müdürlükleri hakkındaki inceleme so
nunda bu Bakanlığın da yayın işlerinin yeni karara uydurulacağı tabiîdir. 

9. — Daireye mahsus olan-hizmetlerle, sermaye, kredi-ve tesislere gelince: 

Demiryollar ve limanlar için geçen yıl bütçesine (22 432 588) liralık ödenek konulmuş, bundan 
yapılan indirme ve eklemelerden, sonra (22 223 828) liralık ödenek kalmıştır. Bütçe imkânları nis
petinde bu yıl (3 940 000) lira fazlasiyle (26 372 588) liralık ödenek teklif edilmektedir ki, önü
müzdeki yıl için teklif edilen işbu ödeneğin hangi hizmetlere harcandığı bütçe gerekçesinde madde 
itibarfyle tahlil ve izahı yapıldığından ayrı izahat verilmesine lüzum görülmemiştir. Bay ferşiyatı 
kilometre ikramiyesinin mevcut talimatnameye göre tevzii çeçen yıl ten&t edilmiş bunun için ay-

sp 
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n bir kanun teklif edilmesi düşünülerek bunun için geçen yıl bütçesine konulan ödeneğin bu yıl 
bütçesine konulmadığı görülmüştür. 

Yapı ve imar işleri için geçen yıl bütçesine (17 704. 626) liralık ödenek konulmuş, yeniden 
yapılacak inşaatın durdurulması hakkındaki karar üzerine (7 639 166) lirası başka tertiplere aktarıl-
mış, (512 552) lira eklenmiş, (10 578 012) liralık ödenek kalmıştır. Bu yıl bütçesiyle geçen 
yıla nazaran (9 214 003) lira noksaniyle (8 490 623) liralık ödenek teklif edilmektedir. İşbu 
ödeneğin mühim bir kısmı, Genel Muhasebe Kanununun 50 nci maddesiyle verilen mezuniyet da
iresinde 1948 yılından 1949 yılına sâri taahhüt karşılığıdır. Bir kısmı da yeniden yapılması za
ruri olan inşaat karşılığıdır ki, her bakanlık bütçesinin müzakeresinde programlarının müfreda
tına temas edileceği tabiîdir. 

Henüz nereye yapılacağı tesbit edilemediği anlaşılan İstanbul Adalet. Sarayı yapımı için de 
(985 000) liralık ödenek konulmuştur. 

A) Büyük Millet Meclisi yapımı, 5011 sayılı Kanun bu yapım için yıllık ödeme miktarını beş 
milyon lira olarak tahdit etmiş ve 1949 yılı Bütçesiyle (4 850 000) lira teklif edilmiştir. Yüz 
elli bin lirası da geçici hizmetliler ücretidir. Halbuki 1949 yılı için yapılan sözleşmelere göre 
(6 333 000) liralık ödeneğe ve yeni taahhütlere girişilmek için de daha (1 817 900) lira ki, ceman 
(8 150 000) liralık ödeneğe ihtiyaç olduğu bildirilmektedir. Halbuki, teklif edilen ödenek 
(4 850 000) liradır. Bu durum üzerinde durulması gereklidir. 

B) 4626 sayılı Kanun gereğince yapılacak memur meskenleri: G-oeen yıl bütçesine konulan öde
nek için hazırlanan malî programın ilgili bakanlıklardan çıkarılmamasından (800) bin lirasının sar-
fedilmediği ve son günlerde başka ihtiyaçlar için aktarma teklifinde bulunulduğu öğrenilmiştir. 

1949 yılı için teklif edilen (3 600 000) lira ödeneğin (2 600 00) lirası Do"ğu bölgelerine aittir. 
Bu paradan (2 400 000) lirası ile 286 aded memur evi noksanlarının tamamlanacağı ve geriye ka
lan iki yüz bin lira ile de bir "kısım memur evi yaptırılacağı anlaşılmıştır. Bir milyon liranın da 

* Saraçoğlu Mahallesinde yaptırılan evlerden tahakkuk etmiş borcun bir kısmına verileceği sanılmak
tadır. 

C) Ankara Tıp Fakültesi inşaatı: Tıp Fakültesi inşaatını yapmayı deminde eden mütaahhit-
ler, taahhütlerini yerine getirmediklerinden ve bundan ötürü sözleşme feshedildiğinden, geçen yıl 
bütçesine konulan iki milyon liradan (1 615 000) lirası başka tertiplere tahsis edilmiş, geriye kalan 
paradan (348 108) lirası proje ve kontrol mimarına ödenmiştir. Bu yıl bütçesiyle beş yüz bin lira 
teklif edilmektedir. Bu binanın ihalesi halinde cüzi bir kısmının inşaatına karşılık tutulacağı mü
him bir kısmının da proje ve kontrol mimarına verileceği anlaşılmıştır. 

D) 4677 sayılı Kanun gereğince Atatürk Anıtı yapma ve her türlü giderleri: Bu kanunla ve
rilen yetki 1949 yılı sonunda bitmektedir. Bugüne kadar (6 350 283) lira harcanmıştır. Bu yıl büt
çesiyle de (2 472 138) liralık ödenek istenilmiştir. Mevcut sözleşmelere göre bu miktardan fazla 
ödeneğe ihtiyaç göstermektedir. 4677 sayılı Kanun yıllık Ödeme miktarının 2 1/2 milyon lira olarak 
tahdit etmiştir. Bu inşaatın tamamlanması için tahminen daha on dört milyon liralık ödeneğe ih< 
tiyaç olduğuna göre ayrı bir kanun teklifini beklemek yerinde olur. 

E) Yer sarsıntısı bölgelerinde resmî binalar yapma ve her türlü giderleri: Geçen yıla nazaran 
yedi yüz bin lira noksaniyle bir milyon iki yüz bin liralık ödenek teklif olunmuştur. Bononla ihti
yacın azametiyle mütenasip bir iş yapılamıyacağı meydandadır. 

Yollar ve köprüler: Geçen yıl bütçesine on beş milyon iki yüz bin liralık Ödenek konulmuş sonra 
(8 700 000) liralık ekleme yapılmış ve bu yıl bütçesiyle de (44 700 000) liralık ödenek teklif edil-
mistir. Yeni teklif edilen Yol Kanunu tasarısı kabul edildiği takdirde bu ödeneğin on milyon lira 
daha artacağı umulmaktadır. Amerikalılarla iş birliği yapılarak geniş bir ölçüde hazırlanan yol pro
gramı bir dergi ile yayınlanmış ekonomik ve askerî icaplara göre yolların durumu ve inşaları tesbjt 
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edilmiş bulunduğundan mür'redatn girişilmeye lü/um görülmemiştir. Doğu bölgeleriyle sınır ille
rinde yaptırılacak yollar ve imar işleri için her yıl bütçesine konulan ödenek bu yıl tertibe konma
mıştır. Doğu kalkınması için ayrıca on milyon liralık biı ödenek teklif edilmiş olduğundan bn 
ihtiyacın bu ödenek içinde nazarı dikkate alınmış olacağı. şüphesizdir. ,Doğu illerinin ihtiyacı oka-
dar büyüktür ki, bu ödenekle âc tatminkâr büyük birşe.\» yapılamıyacağı aşikârdır. Ancak bütçenin 
bu kadar derin bir sıkıntı içinde bv raov ,.nı ciddî bir şekilde eîf almır olmasını şayanı şükran gör
mek uygun olur. 

Su işleri : Büyük ve küçük su işlerine bu sene beş milyon lira fazlasiyle (18 574 354^ liralık 
ödenek teklif edilmiştir. Bu ödenekle başlanılan işlerin tamamlanmasına hasredileceğinden VJ bu 
mevzuda yeni bir işe girişilmiyeceğinden su işleri faaliyetinin de semereli olarak vasıflandırılması 
yerinde olur. 

4099 sayılı Kanun gereğince Ankara lâğımlarının yapma giderleri : Bu yıl yapılabilecek iş hac-
mma göre bir milyon beş yüz bin liralık ödenek teklif edildiği görülmüştür. 

Yardımlar « 

Halkın yapacağı su işlerine : Bu yıl bütçesiyle geçen yıla nazaran yüz bin lira fazlasiyle üç yüz 
bin liralık Ödenek teklif edilmiştir. Bu ödenekten anladığımız mâna daha çok köylerdeki pınar, 
kuyu gibi tesislere el uzatmak olduğuna göre bu Ödeneği çok az görmek ve bütçe imkânlariyle mü
tenasip olarak milyonun özerine çıkarmak temennisinde bulunmaktan'kendimi alamadım. 

Ver sarsıntısı ve sair âfetlerden zarar gören bölgelere yardım : Bu bölümün Erzincan hariç 
çeşitl1' maddelerine geçen yıla nazaran beş yÜ7 bin lira noksaniyle bir milyon kırk üç bin liralık 
ödenek konulmuştur. Memleketin her âfetten masun kalmasını ve bu gibi ödeneklere ihtiyaç, ta
hakkuk etmemesini bir başdilek olarak kaydetmekle beraber birkaç yıldanberi yürekler sızlatan fe
lâketler karsısında bile bu ödeneklerin tatmin, edici olmadığını belirtmek borçtur. Erzincan'da 
yaptırılacak meskenler için iki milyon liralık ödenek konulmuştur ki, bugüne kadar sürüp giden 
perişanlığın giderilmesi hususunda ilk ümit ışığı olduğundan teselli bulmak mümkündür. 

1.0. — Emeklilerin Devlet hizmetine alınmaması hakkındaki karardan önce beş, altı tecrübeli 
memurun hizmete alınmış olduğu ve bu karardan sonra kimsenin alınmadığı anlaşılmıştır. 

11. — (E) cetvelinde telefon muhaberesi, taşıt işletmesi, kira giderleri gibi bütçede ayrıca be
lirtilmiş bölümleri bulunan ödeneklere ait yetkiler vardır. 1948 yılı Bütçe Eaportörü de bu 
hususu tenkit etmiştir. Bu yıl bütçe formülünün tetkikınd.a yollukların ayrı bir bölüme alındığı ve 
geçen yıl bütçesindeki fen âletleri tertibinin kaldırıldığı ve diğerlerinin yine bütçe formülünde 
taallûk ettiği tertiplerde bırakıldığı görülmüştür. Sebebi incelendikte maliyet unsuru aneyanma dâ 
hil olan bu hizmetlerin inşaat tertiplerinden kaldırılarak bütçede taallûk ettiği bölümlere alınma
sına imkân olmadığı ve bunların bütçenin tanzimi sırasında ihtiyaç miktarının tahmin ve takdirinin 
kabil olmadığı ve yapılan hizmetlerin maliyet bedellerinin tâyini için kendi tertipleri meyanında kalma
sının zaruri bulunduğu söylenmiştr. Tetkikatımı bu suretle bitirmiş olarak raporumu Yüksek Bütçe 
Komisyonuna hürmetle arzederim. . - ; . . . 

Diyarbakır Milletvekili 
ŞereftJlııg 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1948 
yıh 

ödeneği 
Lira 

İ949 yıh için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira ... T/ıra 

623 

0 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük haklar 

I - Bakan ödeneği, aylıklar ve 
ücretler 

615 
616 

617 
618 
619 

Bakan ödeneği 
Aylıklar 

1 Memurlar aylığı. 
2 Açık aylığı 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzman ve hizmetliler 

5 320 

5 661 122 
2 100 

5 663 222 

293 760 
1 757 806 

5 320 

5 661 122 
12 100 

5673222 

392 040 
2 270 360 

5 320 

5 661 122 
12 100 

5 673 222 

392 040 
2 220 360 

le tercümanlarının ücreti 

II - Başka haklar 

220 000 

Bölüm toplamı 233 000 

4644 ve 4805 sayılı Kanunlar 
gereğince ödenecek emekli ke
peneği karşılığı 297 744 
özel İdareler bütçelerini ince 
liyeceklere verilecek ücretler 840 

Birinci kısım toplaTnı 8 360 349 

233 000 

304 128 

100 000 

620 
621 
622 

Temsil ödeneği 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

1 .Çocuk zammı 
2 Takacak zammı 
3 Doğum yardımı* 
4 rtl iim yardımı 

2 100 
106 557 

190 000 
3 000 

30 000 
> 10 000 

2 100 
106 557 

190 000 
3 000 

30 000 
10 000 

2 100 
106 557 

190 000 
3 000 

30 000 
10 000 

233 000 

304 128 

840 0 

9 207 567 9 036 727 



B. M. 

Bayındırlık Bâfctâbğı 

ödeneğin çeşidi 

im 
yılı 

ödeneği 
Lira 

~ ası ~ 
1949 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
kbenen kabul edilen 
Lira Lira 

624 

625 

626 
627 

628 
629 

İkinci kısım - Yönetim gider
leri 

1 - Hizmete ilişkin olanlar 
Merkez büro giderleri 

1 Kırtasiye 
2 Döşee ve demirbaş 
3 Aydınlatma 
I Isıtma 
•') öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

iller büro giderleri 
1 Kırtasiye 
2 Döşeme ve demirbaş 
*> Aydınlatma 
4 Isıtma 
5 Öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 

1 Posta ve telgraf ücretleri 
- Telefon ve başka haberleşme 

ücret ve giderleri 

8 000 
8 000 
5 000 
14 000 
12 000 

47 000 

6 500 
22 000 
2 000 
8 000 
8 500 

47 000 

10 000 

70 000 

17 000 

6 400 
6 400 
4 000 
11 200 
9 600 

37 600 

5 200 
17 600 
1 600 
6 400 
6 800 

37 600 

8 000 

70 000 

17 000 

6 400 
6 400 
4 000 
11 200 
9 600 

37 600 

5 200 
17 600 
I 600 
6 400 
6 800 
37 600 

8 000 

70 000 

17 000 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 
Bakanlık otomobili giderleri 
Bakanlık otomobili işletme gi- *" 
derleri 
Bakaiılık otomobili tamir gi
derleri 

87 000 

15 100 

2 000 

2 000 

87 000 

15 100 

2 000 

2 000 

87 000 

15 100 

2 000 

2 000 

Bölüm toplamı 4 000 4000 4 000 



^ 2 3 3 ' ıBifiadvlık fldoaltfı 

B, M. Ödeneğin çeşidi 

1948 
yuı 

ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe komisyonca 

istemen kabul edilen 
Lira Lira 

630 Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Yabancı memleketler yolluğu 

5 Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlarının yolluk ve 
başka giderleri 

Bölüm toplamı 

63İ Giyecekler 
632 4598 sayılı Kanun gereğince 

yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 

Üçüncü ktsıSn - Dâire hizmet
leri 

30 000 
25 000 
30 000 
8 500 

30 000 
20 000 
24 000 
50 000 

30 000 
20 000 
24 000 
50 000 

0 

93 500 

14 000 

15 000 

İkinci kumu toplamı 332 600 

10 000 

134 000 

11 200 

15 000 

349 500 

1 000 

125 000 

11 200 

15 000 

340 500 

I - Geçici olanlar 
633 

634 

635 

Ankara Gençlik Parkı Gazino 
inşaatının tamamlanması gi
derleri 
Kurs giderleri 
Mühendis kursuna gönderilen
lerin yolluk ve gündelikleri 
4585 sayılı Kanun gereğince 
açılacak yapı kalfa kursu her 
türlü giderleri 

Bölüm toplamı 

Temsil giderleri 

, I I ' -. Çeşitli olanlar 

255 000 

60,000 

8 000 

68 000 

i 000 

62 000 

60 000 

12 000 

72 000 

15 000 

62 000 

60 000 

12 000 

72 000 

10 000 

0 - Fen aletleri ve gereçleri karşı mm 



Bayındırlık Bakanlığı — 233 — 

ödeneğin çeşidi 

Yayın işleri 
Satınalma ve abone karşılık
ları 
Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

Milletlerarası kuram ve der
neklere katılma payı 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanları 
ücretler 
Yolluk ve başka giderler 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

25 000 
15 000 

40 000 

100 

250 000 
20 000 

1949 yi 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

20 000 
20 000 ; 

40 000 

3 100 

0 
0 

ılı için 
Komisyonca 

kabul edilen 
Lira 

20 000 
15 000 

35 000 

3 100 

0 
0 

Bölüm toplamı 270 000 0 0 

4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yolluklariyle 
başka her çeşit giderleri 1 85 000 60 000 

Üçüncü kısım toplamı 642 401 277 100 242 100 

Dördüncü kısım - Borçlar 

G-eçen yıl borçları 20 000 20 000 20 000 
Eski yıllar borçları 
1941 - 1947 yılları borçları 
1928 - 1943 yıllan borçları 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

Beşinci kısım - Yardımlar 

Halkın yapacağı su işlerine 200 000 300 000 300 000 

3 000 
1 000 

' 4 000 

24 000 

3 000 
1 000 

4 000 

24 000 

3 000 
1 000 

4 000 

24 000 



Bayındırlık Bakanlığı 

Ödeneğin çeşidi 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

îstenen * kabul edilen 
Lira . Lira 

Yer sarsıntısı ve sair âfetler
den zarar gören bölgelere 
(Gider şekli Bakanlar Kuru
lunca belirtilir.) 
Yer sarsıntısından evvel ve 
sonra alınacak tedbirler hak
kındaki 4623 sayılı Kanun ge
reğince yapılacak işlemler kar
şılığı 
Yer sarsıntısı bölgelerinde ha
rap olan binaların yapımı için 
Özel İdarelere ve belediyeler* 
yardım 
Diğer âfetlerden zarar göreiı 
bölgelere 
5243 sayılı Kamın gereğince 
Erzincan'da yaptırılacak mes
kenler ve her türlü giderle, 
karşılığı 

Beşinci kısım toplamı 

425 000 425 000 325 000 

1 Ü00 000 

118 935 

0 

1 543 935 

1 743 935 
— 

500 000 

118 935 

2 000 000 

3 043 935 

3 343 93r 
— -— 

1 

! 
;- __- -

500 000 

218 935 

0 

043 935 

343 935 

KISIMLAR TOPLA M1 

Birinci kısmı toplamı 8 360 349 9 207 567 9 036 727 
Ekinci kısım toplamı 332 600 349 500 340 500 
Üçüncü kısmı toplamı 642 401 277 100 242 100 
Dördüncü kısım toplamı 24 000 24 000 24 000 
Beşinci kısım toplamı * 1 743 935 3 343 935 1 343 935 

GENEL TOPLAM 11 103 285 13 202 102 10 987 262 

Sermaye, kredi ve tesisler 9 " 
Demiryollar ve limanlar 
İstikşaf, etüd, aplikasyon ve 
proje ihzarı ve kamulaştırma 
giderleri 125 0C 275 000 245 000 



Bayındırlık Bakanlığı — 235 

M. Ödeneğin çeşidi t 

O Keşif, denet, yönetim ve kabul 
işleri için gönderileceklerin 
yollukları 

2 Kaza tazminatı, tedavi, teçhiz 
ve tekfin giderleri 

O Yapı ve işletme gereçleri kar-
şılıklariyle bu işlere ilişkin her 
türlü giderler 

3 3262, 3813, 4643 ve 5075 sayılı 
Kanunlarla yapılacak Diyarba
kır - Cizre, Elâzığ - Van hudut 
hatlariyle Bitlis şube hattı yap
ma karşılık ve giderleri 

4 4643 sayılı Kanun gereğince 
yapılmakta olan Erzurum hat
tı uzatma karşıbk ve giderleri 

5 4643 sayılı Kanun gereğince 
Gazianteb - Maraş şube hatla
rı yapma karşılık ve giderleri 

6 22İ4 ve 5223 sayılı Kanunlar 
gereğince yapılacak Ereğli 
Limanı giderleri 

7 4623 ve 5222 sayılı Kanunlar 
gereğince yapılacak Trabzon 
Limanı yapma karşılık ve gi
derleri 

S 4870 ve 5241 sayılı Kanunlar 
gereğince Amasra - İnebolu 
limanlarının yapma ve her tür
lü giderleri 

f) Antalya Limanı mendireğinin 
onarma ve uzatma ve rıhtım 
yapma giderleri 

10 Küçük iskele ve mendireklerin 
yapma, onarma ve ıslahı ikmal 
ve kamulaştırma her türlü gi
derleri 

Bölüm toplamı 

Yapı ve imar işleri 
0 Devlet Meteoroloji işleri Ge

nel Müdürlüğü 
J Adalet Bakanlığı 

1948 1949 yılı için 
yık Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği îstenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

60 000 0 0 

40 000 15 000 15 000 

130 588 0 0 

10 000 000 10 000 000 9 713 000 

3 000 000 3 844 588 3 744 588 
% 

2 500 000 3 100 000 2 900 000 

3 067 000 3 337 000 3 337 000 

2 000 000 4 500 000 4 500 000 

1 000 000 1 000 000 1 000 000 

10 000 1 000 1 000 

300 000 300 000 300 000 

22 432 588 26 372 588 25 755 588 

92 500 " 0 ' 0 
7ff 000 5|5 9̂ 0 54Ş 34Q 



— 236 — Bayındırlık Bakanlığı 

B. M. ödeneğin çeşidi t 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

O Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü 

0 İçişleri Bakanlığı 
2 Emniyet Genel Müdürlüğü 
3 Jandarma Genel Komutanlığı 
4 Maliye Bakanlığı 
5 Millî Eğitim Bakanlığı 
6 Bayındırlık Bakanlığı 
7 Sağlık ve Sosyal Yardım Ba

kanlığı 
8 Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
9 Tarım Bakanlığı 

10 Ulaştırma Bakanlığı 
11 5032 sayılı Kanun gereğince 

istanbul Adalet binası yapımı 
ve her türlü giderleri 

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 

0 
0 

38 800 
247 350 

2 160 123 
1 605 350 

30 070 

2 425 000 
145 500 
210 490 
97 000 

985 000 

0 
0 

38 800 
0 

2 160 123 
1 605 350 

30 070 

2 425 000 
175 50ü 
766 690 
97 000 

285 000 

24 4879 sayılı Kanun gereğince 
Ankara Tıp Fakültesi yapımı 
ve her türlmü giderleri 

Bölüm toplamı 17 704 626 8 490 623 8 129 473 

21 5011 sayılı Kanun gereğince 
Büyük Millet Meclisi binası ve 
eklentileri yapı, tesis ve kamu
laştırma her türlü giderleri 4 850 000 4 850 000 4 850 000 

22 4626 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak memur meskenleri 
(2 600 000 lirası Doğu bölge
leri için) 3 600 000 3 600 000 3 500 000 

23 5243 sayılı Kanun gereğince 
Erzincan'da yaptırılacak mes
kenler ve her türlü giderler 
karşılığı 
(Gider şekli Bakanlar Kuru
lunca belirtilir.) 0 0 2 000 000 

2 000 000 500 000 475 000 
25 4677 sayılı Kanun gereğince 

Atatürk Anıtı yapma ve her 
türlü giderleri 2 472 138 2 472 138 2 472 138 



Bayındırlık Bakanağı - 2 3 7 -

B. M. Ödeneğin çeşidi 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira. 

26 Yer sarsıntısı bölgelerinde res
mî binalar yapma ve her türlü 
giderleri 
(Gider şekli Bakanlar Kuru
lunca belirtilir.) 1 900 000 1 200 000 1 200 000 

27 Yollar ve köprüler 
1 İstikşaf, etüd, aplikasyon 100 000 600 000 600 000 
2 Şose ve köprüler yapma karşı

lık ve giderleriyle her türlü 
makina, aletler, gereçler karşı
lık ve giderleri 9 300 000 25 100 000 24 000 000 

3 Sürekli onarmalar 5 450 000 19 000 000 14 000 000 
0 Keşif, denet, yönetim ve kabul 

işleri için gönderileceklerin 
yollukları 200 000 0 0 

0 Taşıt giderleri 150 000 o 0 

Bölüm toplamı 15 200 000 44 700 000 38 600 000 

0 Doğu bölgeleriyle sınır illerin
de yaptırılacak yollar ve imar 
işleri her türlü giderleri (Gi
der şekli Bakanlar Kurulunca 
belirtilir.) 900 006 0 

28 Su işleri 
1 İstikşaf, etüd, aplikasyon 
2 îşlete giderleri 
0 Keşif, denet, yönetim ve kabul 

işleri için gönderileceklerin 
yollukları 

3 Meriç su işleri 
4 4373 sayılı Kanun gereğince 

taşkın sulara ve su baskınları
na karşı yapılacak korunma gi
derleri 

0 Taşıt giderleri 
5 Şamram kanalı yapma ve onar

ma giderleriyle, Van hududu 
dâhilinde bulunan bataklık ve 
suların ıslahı giderleri 150 000 50 000 50 000 

6 3132, 4100, 4649 ve 5259 sayılı 
Kanunlar gereğince yapılacak 
su işleri giderleri U 700 000 16 614 3$4 16 000 000 

10 000 
27 887 

150 000 
90 467 

26 000 
120 000 

10 000 
250 000 

0 
100 000 

50 000 
0 

10 000 
250 000 

0 
50 000 

50 000 
0 



Bayındırlık Bakanlığı 

Ödeneğin çeşidi 

Küçük su işleri her türlü gi
derleri 

Bölüm toplamı 

4099 sayılı Kanun gereğince 
Ankara lâğımlarının yapma gi
derleri 
Teknik hizmetler geçici görev 
yollukları 
Demiryollar ve limanlar 
Yapı ve imar işleıi 
Şose ve köprüler 
Su işleri 

Bölüm toplamı 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1 500 0 

13 774 3 

1 500 0 

00 

54 

00 

0 
0 
0 
0 

0 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabnl edilen 
Lira Lira 

1 500 000 

18 574 354 

1 500 000 

60 000 
250 000 
500 000 
200 000 

1 010 000 

l 500 000 

17 910 000 

1 500 000 

00 00i) 
200 000 
425 000 
1.75 000 

860 000 

TOPLAM 86 333 712 113 269 703 107 252 199 
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Rapor [1] 
16 . XII . 1948 

Ekonomi Bakanlığı 1949 Bütçe tasarısını gereken yönler ve Komisyonca tesbit edilmiş gene] 
prensipler bakımından inceledim. Durumu ve vardığım sonuçları, aşağıda kısaca arzediyorum, 

I 

Durum 

1. — Teşkilât ve tarihçesi bakımından : 

Bilindiği üzere bugünkü Ekonomi Bakanlığı teşkilâtı, 2450 - 3612 • 4842 sayılı kanunlara da* 
yanmakta ve 31 Mayıs 1939 tarihinde vücuda getirilmiş bulunmaktadır. Mevzuları itibariyle Nafıa 
ve Ticaret grupları içinde mütalâası mümkün olan bu Bakanlığın tarihi, Osmanlı İmparatorluğu ta
rihinde Gülhane Hattına dayanır. Cumhuriyet devrine ait tarihi ise kısaca şudur ; 

— Osmanlı tarihi de dâhil olmak üzere tarihimizde, Ekonomi Vekâleti adı altında bir Bakan
lığın ilk tesis edildiği tarih, 2 Mayıs 1336/1920 dir. Millî Hükümet devrine raslar. Bu husustaki 
3 sayılı Kanunda Ticaret, Ziraat. Sanayi, Orman ve Maadin işlerini görmek üzere bu Vekâletin 
kurulduğu görülür, 

— Dört sene sonra, yani 5 Marst 1340/1924 tarihli ve 432 sayılı Kanunla Ziraat, Orman, Baytar 
işleri Ziraat, diğer hizmetleri Ticaret Vekâletini teşkil etmek üzere ikiye ayrılmıştır. 

— 16 . 1 . 1928 tarihli 1200 sayılı Kanunla bu iki Vekâlet tekrar İktisat Vekâleti namı altında 
birleştirilmiştir. 

— Üç. sene sonra yani 29 , XII . 1931 tarihli ve 1910 sayılı Kanunla Ziraat Vekâleti tekrar müs
takil hale getirilmiştir. 

— Diğer taraftan İktisat Vekâletinin : 1933 de 2251 sayılı Kanunla Deniz ve Hava Müsteşar
lığı, yine aynı yıl 2262 sayılı Kanunla Sümer Bankın murakabesi 1934 tarihinde 2450 sayılı Teşki
lât Kanunu ile Içticaret, Sanayi ve Maadin, Limanlar, Deniz Nakliyat işleri, Su Mahsulleri, Dıs-
ticaret Dairesi, ölçüler, İhracatı Teşkilâtlandırma, Tarifeleri tetkik, Sanayi ve Maadini tatbik, ts 
ve işçi Bürosu, Teftiş ve Murakabe, Ticaret Mektepleri, Ticaret Müze ve Lâboratuvarları, hiz
met ve teşkilâtiyle kuvvetlendirildiği; 

Ve 14 . VI . 1935 tarihli 2804, 2805, 2819 sayılı Kanunlarla Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, 
Eti Bank ve Elektrik işleri Etüd idaresinin kurulup bu Bakanlığa bağlandığı; 

1937 tarihli 3202 sayılı Kanunla Ziraat Bankası ve aynı tarihli 3295 sayılı Kanunla yeniden ku
rulmuş olan Denizbankm da bu Bakanlık murakabesine verildiği; 

Ve nihayet 1936 tarihli ve 3008 sayılı Kanunla iş Dairesi teşkilâtının tevsi olunduğu görülür. 

— Bu suretle tevessü eden bu Bakanlık teşkilâtının bir müddet sonra ihtisas kısımlarına göre ay 
rılmaya başladığını görüyoruz. Şöyleki : 

— 1938 de Ticaret Mektebi Maarif Vekâletine devredilmiş ve 26 . V . 1939 ve 27 . V . 1939 ta-
rihli 3611,3613,3614 sayılı Kanunlarla iktisat Vekâletine bağlı veya bu Vekâletin murakabesine tâbi 
daire ve teşekküller ilgileri itibariyle üç Bakanlığa ayrılmış ve bu tarihte Ekonomi kadrosunda bı
rakılan iş Dairesi de 22 . VI . 1945 tarihli 4763 sayılı Kanunun neşri ve Çalışma Bakanlığının teş
kili üzerine bu Bakanlığa devredilmiştir. 

[1] Raporda adı geçen ekler dosyasındadır. 



- M İ — 
Yine bu kananlarla evvelce Ulaştırmaya bağlanan Sn Mahsulleri ve Avcılığı iyi ile Bayındırlığa 

bağlı Elektrik taleri Ettid İdaresi 1945 ve 1946 senelerinde neşrolunan 4771 ve 4853 sayılı Kanun
larla tekrar Ekonomi Bakanlığına iade edilmiştir. 

Halen bu Bakanlık teşkilâtının Müsteşarlık, özel Kalem, Teftiş Heyeti, Zat İşleri, Levazım, Kâ
ğıt İşleri, Yayın, Seferberlik,... gibi her Bakanlıkta mevcut genel yönetim kadroöu dışındaki ana 
uzuvları şunlardır: 

— Sanayi İşleri Genel Müdürlüğü; 

— Küçük Sanat İşleri Genel Müdürlüğü; 

— Maden işleri Genel Müdürlüğü; 

Sanayi İşleri Genel Müdürlüğü: 

— Dolayısiyle bu Bakanlığa bağlı olan ve burada incelememiz dışı kalan Sümerbank, Eti Bank, 
Maden Tetkik ve Arama, Elektrik İşleri Etüd İdaresi. 

Bu tarihçe ve bu durum nazara alınırsa, bu Bakanlığa verilmiş unvanın, Bakanlık iştigal mev
zuu olarak kalmış hususların millî ekonomi bünye ve telâkkimizdeki ehemmiyet ve kıymetini tebarüz 
ettirmek hedefine matuf olduğu düşüncesine varılır. Teşkilâtının belli başlılarına ait bugünkü du
rumları aşağıdaki numaralarla ana dosyamız için birer nüsha olarak iliştirilmiş bulunmaktadır t 

Sanayi Genel Müdürlüğü durumuna ait hulâsa (1), K. Sanatlar G. M. (2), Maden İşleri G. M. 
(3) Tetkik Kurulu (4) E. t. E. (5), Teftiş H. (6), İller teşkilâtı (7). 

Bu Bakanlığa 3 yıl önce devredilmiş olan su mahsulleri ve avcılığına verilecek şekil henüz Tet
kik Kurulunca etüd mevzuu halindedir. 

2. Bütçe rakamları bakımından : 

1. Bu Bakanlığa teşkili tarihindenberi verilmiş tahsisat, kesinhesap neticeleri ve 1949 tasarı
sına ait rakamlar aşağıda arzedilmiştir: 

Sene 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

Umumi Bütçede verilen tahsisat 
yekunu (milyon lira) 

3.43 
4.89 
3.66 
3.53 
3.58 
4.04 
4^1 (7 aylık) 
8.29 

v ' 8.74 
13.45 

istenen 11.34 

Bakanlık 

1.22 
1.43 
1.47 
1.58 
1.55 
1,71 
L— 
2.28 
2.49 
2.55 
2.34 

Tevezzüü 
M. T. A. 

2.21 
2.50 
1.95 
1.95 
2.03 
2.33 
3.81 
6.01 
5.80 

10.30 
8,40 

E. 

. 

1. E. t 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0.45 
0,60 
0.60 

Ereğli 
Ocak 

0 
0.96 
0.24 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 



242 

Umu. kesinin 

3.22 
4.67 -
3.49 
3.31 
3.39 
3.79 
4.58 
7.55 
8.08 
12.61 

ssap 

(10 ay 

U. kesinhesar 
bin U. ode. Nis. j% 

96.5 
95.5 
95.4 
94.— 
94.6 
93.8 
95.2 
90.8 
92.4 

lık) 93.8 

Bakanlık 
kesinhesabı 

l.~~ 
1.21 
1.30 
1.3ü 
1.36 
1.46 
0.80 
1.53 
1.83 
3.71 

B. kesin hesabının 
B. öde- nispeti % 

82 
.85 
.88 
86 
88 
86 
80 
67 
73 
67 

3. — Memur ve müstahdemleri sayısı bakımın tan .-

Durum aşağıda hulâsa edilmiş ve 1948 yılında ve 1949 tasarısında (L) cetveline alınmış ulanlar 
8 sayılı ilişikte arzedilmiştir. 

Sene 

Memurlar aded 
Kadroya L Cetveli-

göre ne alman Kain 
Müstahdemler aded 

D Cetveli E Cetveli 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
(Tasarı) 

174 
361 
361 
361 
361 
371 
340 
425 
425 
425 
425 

.-_. 
6 
ti 
- • 

— 

10 
— 
117 
12!2 
135 

147 
355 
355 
361 
361 
371 
330 
125 
308 
303 
290 

346 
161 
161 
162 
154 
154 
149 
175 
141 
155 
140 

7 
M 
10 
17 
67 
72 
52 
39 
s 

4. — Maliye Tetkik Kurulu yayınlarına göre: 

Maliye Tetkik Kurulu, son günlerde Genel Muvazeneye dâhil dairelerin giderleri başlığı altında 
bâzı rakamlar yayınlamıştır. Bu rakamlar 1928 ile 1937 arası ve 1938 ile 1948 arasına ait işlenmeye 
ve üzerlerinde düşünülmeye değer bâzı neticeleri veriyor. Bu rakamları Millî Hükümetin başlangıç. 
devrelerine ve en az Cumhuriyetin ilânı yılma kadar ikmal etmeleri ve Devlet itibariyle yekûn ve tah
lillerle itmam eylemeleri şayanı temennidir. 

Bu rakamlara göre; Ekonomi Bakanlığına ait 1928 
yekûnu içinde; Ekonomi Bakanlığınca verilmiş 

1946 arasındaki 19 vıla ınütaallik kosijıhe: 



^•m-
Memur aylıkları 
Hizmetli ücreti 
Merkez kırtasiye 

» ' mefruşat 
Bütün özlükler 
Yönetim giderleri 
Daire hizmetleri 
Sermaye, kredi, tesisler 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

10. 9 
7. 7 
0. 1 
0. 2 

20. 9 
3.16 

44. 3 
34. 7 

nispetlerini bulmaktadır, 

Balıkçılık Enstitüsü tesis ve giderleri için bu devre içinde sarfedilmiş paranın 5 217 143 lirayı 
bulduğu da bu arada görülüyor. 

Komisyonumuzca tesbit edümiş prensipler bakımından vaziyet 

1. — Yukarda 1 işaretli fıkrada mâruz tablodan da anlaşılacağı üzere bu yıl istenen ödenek 
geçen sene rakamına nazaran % 10 a yakın bir noksanlık arzetmekte ve 1 ilâ 8 işaretli ilişiklere 
ilâveten ana dosya için merbut 9-10 sayılı hulâsalar Komisyonumuzca tesbit olunmuş prensipler 
bakımından vaziyeti göstermektedir. 

2. — Bütçe fasıl ve maddelerindeki değişiklikler, Hükümet tasarısında her biri hizasında göste
rilmiş olduğundan burada tekrarına mahal görülmemiştir. ^ 

3. — Tâli Komisyon raporuna müsteniden tesbit edilmiş noktalar bakımından durum şudur: 

j - Kadro maaşı olan 100 lirayı 90 liraya asli istihkakı dolayısiyle tazminat yoliyle almakta 
olan bir müsteşar yardımcısı vardır. Bakanlığın teknik karakterdeki işlerinde bir nevi koordinas
yonu temin vazifesi görmekte ve bu kabîl muameleler intihaen kendisinden geçirilmekte olduğu 
ileri sürülerek L cetveline alınmasının hizmeti mutazarrır edeceğinde ısrar edilmektedir. 

n - 125 lira asli maaşlı bir danışmanlık münhaldir. L cetveline alınabilir. 

m - Tetkik Kurulu (Sanayi-Maadin) bu kurulun 4 sayılı ilişikte hulâsa edilen durumundan da 
anlaşılacağı üzere esasen kadrosu, ehliyetli talip yokluğu yüzünden münhallerle dolu olduğu gibi 
üç Genel Müdürlüğün müşterek fen heyeti ve Bakanlığın ana genelkurmay heyeti vaziyetinde bu
lunduğundan L cetveline alınmalarına ve bu kurul, Bakanlığa bağlı hükmi şahsiyeti haiz teşekkül
lerin de teknik murakıp ve mercii rolünü görmekte olmasına mebni, hizmetlerinin bu teşekküller 
teknik heyetlerince ifasnıa da imkân yoktur. Bu kuru', çeşitli bakunlardan özellik arzetmekte ve 
komisyonumuzun istihdaf ettiği teşekküller arasında bulunmamaktadır. 

iv - Yayın İşleri Müdürlüğünde sadece bir mütercimin hizmette olduğu, Sınai Mülkiyet Gaze
tesi namiyle kanunen neşre mecbur oldukları İhtira Beratı, Fabrika ve Ticaret Alâmeti Fabrikalar 
rı Mecmuasından başka neşriyatları olmadığı, 11 sayılı merbutta görüleceği üaere komisyon prensip
lerin o uygun maddelerden ibaret olduğu, mevcut kitapların umumiyetle meslekî neşriyat olmasına 
binaen Millî Kütüphaneye devri, şimdilik mümkün neşriyat da bulunmadığı anlaşılmaktadır. 

v - Hukuk Müşavirliği : - Halen 100 lira kadrolu müşavirlik meşgul ve 80 liralık 2 nci müşavir
likle 60 liralık raportör kadrolarının münhal bulunduğu ve bu tahsisatlarla ehlini bulmak zorluğu 
karşısında Bakanlık Teşkilât Kanununun bir hükmünden istifade olunarak katî ihtiyacın karşılan
dığı anlaşılır. 

vı - Diğer servislerde hizmeti haleldar etmeden L cetveline tefrikler mümkün olamıyacağı 
kanaatine varılmıştır. 

vıı . Doktor : 40 İirahk kadroda 60 lira verilen ve muûzâia va$j£e getitütâç'lfr çcUlm&tç okfta-
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sından dolayı 2/3 nispetinde tediyat yapılan birdoktoriuk mevcuttur. Bu ihtiyaç umumi şekilde 
başka bir mekanizmaya kalbedilmeden L cetveline alınmasına şahsan ben de imkân göremiyorum. 

vm. - Müşterek hizmetler: Bu Bakanlığın Ticaret ve Tarım Bakanlığı ile aynı çatı altında 
bulunduğu ve bilhassa Ticaret ile altlı üstlü vaziyeti malûmdur. Bu cihet nazara alınarak teshin, 
tenvir hizmetleriyle bir kısım daire temizlik işlerinin Ekonomi Bakanlığınca deruhte edildiği gö
rülmüştür. Bunun her üç Bakanlığa şâmil bir anlaşmaya ve mesai ve hizmet taksimine isal edilme
si şayanı temennidir. 

ıx. - Fasıl ve maddeler itibariyle incelenmesinde: 

1. — 649 ncu fasılda gösterilen 120 000 lira «Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanların üc
retleri» ve bu tertiple ilgili olarak 668 nci bölümden sonra gelen bolümde mevcut 20 000 lira «Yol
luk ve başka giderler» fikrimce Komisyonca bu fasülar üzerinde durulmak lâzımdır. 

Bununla alâkalı olan su mahsulleri ve avcılığı ve diğer hususlar hakkında şifahen tafsilâtı 
tercih etmiş bulunuyorum. Bu mevzuda şimdiye kadar getirilmiş mütehassıslar raporları ve sar-
fedilmiş emekler hakkında bir hulâsa (12) sayı ile ilişiktir. Bunun komisyonda okunması da kâfi 
gelebilir. 

2. — 655/2 döşeme ve demirbaş. Sadece tamire hasredilmek üzere 3 000 lira tenzilât yapılabilir. 

3. — 658/2 de Müsteşar Muavininin telefonu karşılığı da dâhil olduğu anlaşılmıştır. Bunu usule 
uygun olup olmadığı zaviyesinden tetkika değer görmekteyim. 

4. —- 669 Temsil giderleri, alınacak bir prensip kararma göre her Bakanlıkta müşterek bir ka
rara bağlanmak icabeder. 

5. — 665 Su Ürünleri giderleri bu yıl tamamen tasarruf edilebilir gibi görünse bile bu işe artık 
başlamak bakımından doğru olmaz sanıyorum. 

6. — D cetveli ve diğer fasıllar vaziyete ve kcsinhesaplar sonuçlarına nazaran uygun görül
mektedir. 

m 
Hulâsa ve netice 

Malûmdur ki, içinde yaşamakta olduğumuz yüz yıl başlarına kadar dünya medeni memleketleri 
dinamik veya istatik halde bulunduklarına nazaran tasnif ve mütalâa edilirdi. Bilhassa geçen ilk 
Büyük Harbdenberi, Post - indüstriel/Sanayileşmis, Pr6 - indüstriel/Şanayileşme yolunda, Arri6r6/ 
fferi tasnifi bunun yerini aldı. 

Sanayileşme yolunu her türlü fedakârlık bahama ve ciddiyetle tutmamış medeni ve müstakil 
bir memleket kabili tasavvur değildir. Sanayileşmiş memleketlere gelince bunların da karşılaştığı 
tutunma mücadelesi ne daha az hayati ne daha a*. çeşitli ne de daha az müşküldür. Bu vaziyet 17 
nci yüzyıl sonlarından itibaren tedvine başlanmış ve aşağı yukarı her medeni memlekette Hükü
metlerin kuruluş işleyişlerinde ideal telâkki edilmiş olan siyasi doktorinler üzerinde de müessir ol
maktan hâli kalmamış ve teknik inkılâplar ve bu inkılâpların doğurup ferdi ve cemiyeti karşılaş
tırdığı neticeler, bu doktorinlere rağmen Hükümetleri birçok vazife ve mükellefiyetler kabulüne ve 
bu yeni vazife ve mükellefiyetleri alırken onlara ait hususi tekniği de beraberce alıp takip V8 
bünyesine ithale mecbur etmiştir. Bu yüzden 19 ncu asır liberal demokrasinin Devleti ancak bir 
politik zaruret olarak kabul eden ferdi 
Devletin fevkinde tutan ve fertlerin faaliyet sahalarına hiçbir veçhile Hükümet müdahalesini ka
bul etmiyen ve bu yolda mefruz bir hukuki mukavele esasına dayanan «Hukuk Devleti» tabirinin 
İlmî tabir olarak mânasında hâsıl olmuş değişiklikler de. malûmdur. Bu hâdiselerin mevzuumua 



bakımından, temas etmek istediğimiz, birbirini mütekabilen tesir altında tutan iki mühim neticesi 
şöyle hulâsa edilebilir : 

1. — İptida 15 nci Louis zamanında Fransa'da, mütaakiben diğer Avrupa memleketlerinde ve 
1855 de İngiltere, 1883 de Amerika'da şahıslar ve partilerle değişir halden çıkarılarak devamlı ha
le getirilmiş olan memur kitlesinin hak ve vazifeleri ve cemiyetin bunlara matuf talep ve dilekleriyle 
ilgili konular ve bunların hizmetlerinden beklenen Efficiency/Müessiriyet 2 - Teknik Tekâmüller 
dolayısiyle Devlet hizmet ve mükellefiyetleri sırasına giren faaliyetler itibariyle artan kadrolar ve 
bu kısım faaliyetlerden beklenen Rentabilite/Verim, 

Bunlardan birinci kısma giren faaliyetler Orta Avrupa (da Barem Kanunlarına Anglo - Sakson 
memleketlerinde ve bu arada meselâ Amerika'da 1933 senesinde federal servislerin hastan başa 
yeniden tanzimine müntehi olan Classification Act'a ve bunu takip eden teknik esaslara müntehi ol
muştur. İşin tahlili, tasnifi, hususiyetleri, buna nazaran karşılığı maaş mikyasları derecelerin tâyini 
maaş artış şart ve şekillerinin tesbiti başlıca esaslarını ve her servisin bperating efficiency (İşleme 
müesseriyeti ve individual efficiency) her memurun çalışmasında kalite ve müspetlik, ölçüsünü teş- • 
kil etmektedir. 

Yönetim karekterini haiz işlerde ele alınan bu esaslara mukabil teknik karekteri haiz Devlet iş 
ve hizmetlerinde o işlerin öz tekniği esas alınmıştır. Teşkilât ve çalışma şekli bakımından bu tekniğin 
müşterek malzeme ve temeli, rasyonalizasyondur. Mâlümlur ki, bu tâbir geçen ilk dünya harbini mü-
taakıp Almanya'nın içine düştüğü enflânsyon ve iktisadi inhidam sıralarında Alman sanayiini ayak
ta tutmak için ortaya atılmış hesaplı, tedbirli, ahenkli çalışma, istandard ve mümkün olan en ucuza mal 
temin etme şeklindeki tatbikat ve mânası, 1927 dünya Para ve İktisat Konferansında, daha Önce Ame
rika'da başlamış ve 1911 do «The principle of scientifics managment» adiyle neşrolunmuş eserde 
esasları sahibi tarafından yayınlanmış Taylorisme ile 1920 de Hoover'hı «Waste İn İndiİNtry» bağlı
ğı ile yayınladığı ve isminden çok Rasyonalizasyon Beyannamesi unvaniyle şöhret alan eserindeki esas
lar ve Payol'un yine 1920 senesinde Administration indüstrielle et generale başlıklı kitabında ayni 
metotları Devlet İdaresine tatbik ederken verdiği mânalarla meze edilerek «Emek, vakit ve madde 
israfını asgariye indirmeyi sağlıyacak teknik ve teşkilât metotları» diye tarif ve tavsiye edilmiştir*. 

Fransızların normolizasyon dediği istandarizasyon, eoordination,.. ilâ. bu icabın ancak safhaları 
ve «plân» fikri rasyonel çaĵ şma mefhumunun vâsıl olduğu en son ve en tabiî merhaledir. 

Plân, Program, teknik mânasiyle ne demektir.Ve bu unvanlar verilebilmek için asgari şartlar 
nelerdir. Bittabi bunları burada izaha mahal ve imkân yoktur. Fakat Bakanlık bunun en anlayış
lı modellerini vermek ve bu tekniği memlekette yaymak için en geniş müspet-menfi tecrübelere ve 
hazine halinde yerli ve ecnebi mütahassıs raporlarına maliktir. Bunları kıymetlendirerek ve haki
katen plân, hakikaten program denebilecek ve çatışmaları en kestirme yoldan ve en az emek vo 
masrafla matlup ve muayyen neticeye isal edecek şekilde gayretli, şuurlu bir nizam altına alma ve 
bu vasıfta bir çalışmanın tam örneklerini verme mevki ve mecburiyetindedir, 

Bir daha ödenemiyeceği için kaybım ebediyetlerin telâfi edemiyeceği zaman unsuru saniyesini is
raftan tevakki etmemiz en başta gelen ana unsurdur. Bu memlekette tahakkuk ettirilmesi elzem ve 
hattâ hayati birçok işleri sağlıyacak temel ve memba ise bu işleri arasız şekilde yapmıya imkân ve
recek nispetlerde bu halkın ve bu memleketin zengin olmasının teminidir. Bu itibarla halkımızı ve 
memleketimizi zengin etmeye ve bizi zenginliğe götüren bir yoldan ayrılmamaya mecburuz. Bu ga
yeye ulaşmamızda Ekonomi Bakanlığı en esaslı rolü oynıyabilecek durumda ve bunu böylece yap
mak vazife ve mecburiyetindedir. Bu mülâhazalarla en rasyonel yollardan gitmeye kendisi mecbur
dur. Çünkü vazifelerinin ve mevzularının ana karakteri bunu gerektirir. Bu Bakanlığın kadro ve 
bütçesi üzerinde daha fazla tasarruf talebinde ısrar etmemek ve buna mukabil kendisine bırakılan 
ve kâfi olan kadro ve imkânlarını derleyip toplayıp model ve ideal olabilecek en rasyonel bir ça-
hşış yolu tutulmasını kolaylaştırmanın daha uygun olacağını sanıyorum. 

Hürmetlerimle arz ederim. 
Manisa Milletvekili 

Faik Kurdoğlu 
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Ekonomi 

Ödeneğin çeşidi 

Bakanlığı 
1948 

ödeneği 
Lira. 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

îstenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısmı - Aylık, ücret? 
ödenek ve benzeri özlük haklar 

I - Bakan ödeneği, aylıklar v* 
ücretler 

le tercümanlarının ücretleri 

645 
646 

647 
648 
649 

Bakan ödeneği 
Aylıklar 

1 Memurlar aylığı 
2 Acık aylığı 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzman ve hizmetliler 

5 320 

.1 471 230 
600 

1 471 830 

273 120 
4 000 

5 320 

120 000 

5 320 

1 414 230 İ 303 230 
600 • 600 

1 414 830 1 303 830 

245 820 241 740 
1 1 

90 000 

II Başka haklar 
650 Temsil ödeneği 
651 Geçici tazminat 
652 4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 

gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

1 Çocuk zammı 
2 Yakacak zammı 
3 Doğum yardımı 
4 Ölüm vardımı 

653 3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince verilecek ya
bancı dil para mükâfatı 

654 4644 ve 4805 sayılı JKanunlar 
gereğince ödenecek emekli ke
seneği karşlığı 

2 100 
78 750 

0 

87 977 

2 100 
74 050 

3 000 

83 033 

2 100 
69 082 

1 

Bölüm toplamı 

40 000 
90 

8 000 
5 000 

53 090 

35 000 
90 

8 000 
5 000 

48 090 

35 000 
90 

8 000 
5 000 

48 090 

3 000 

77 283 

Birinci kısım toplamı 1 976 187 1 996 244 1 840 446 



Ekonomi Bakanlığı — §47 — 

1948 1949 yüı için 
yık Hükümetçe Komisyonca 

* Ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. Ödeneğin Çeşidi kira Lira Lira 

İkinci hısım - Yönetim gider 
lerî 

1 - Hizmete iiişkiıı olanlar 
655 Merkez büro giderleri 

656 

657 
658 

659 
660 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
r>. 
.-» 

4 
5 

1 
2 

1 

2 

3 

Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
Öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

Üler büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
Öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 
Taşıt giderleri 
Bakanlık otomobili işletme gi
derleri 
Bakanlık otomobili tamir gi
derleri 
Motosiklet işletme giderleri 

Bölüm toplamı 

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 

32 İKX) 

29 250 

61 250 

10 000 

2 0U0 

1 000 

2 500 

5 500 

10 000 
6 000 
7 000 

17 500 
11 500 

52 000 

2 500 
2 000 
2 000 
2 500 
4 000 

13 000 

. 10 000 

20 000 

27 50O 

47 500 

10 000 

2 000 
1 000 

2 500 

5 500 

8 000 
3 000 
7 000 

17 500 
9 500 

45 000 

2 500 
2 000 
2 000 
2 500 
4 000 

13 000 

10 000 

15 000 

25 000 

40 000 

8 500 

2 000 
1 000 

0 

3 CfOO 



Ekonomi Bakanlığı 

ödeneğin çeşidi 

1948 1949 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

II özlük olanlar 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Yabancı memleketler yolluğu 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlarının yolmk ve 
başka giderleri 

Giyecekler 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 

• •" * '»' « •> j? 

ikinci kısım toplamı 

•Üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

5 000 
53 500 
45 000 

1 

2 000 
45 000 
45 000 

1 

2 000 
39 500 
45 000 

\ 

0 

Bölüm toplamı 103 501 

11 000 

10 000 

279 251 

20 000 

112 001 

11 000 

7 000 

268 001 

10 000 

96 501 

11 000 

7 000 

234 001 

l - Esaslı olanlar 
Teşviki Sanayi Kanunu gere
ğince verilecek prim karşılığı 
Sanat modelleri satmalmması 
ve dağıtılması giderleri 
Su ürünleri ve et kombinaları 
giderleri 
îç kongreler 
Milletlerarası kurum ve der
neklere katılma payı 

1 

40 000 

60 000 
10 000 

-" • 1 

0 

1 

40 000 
5 000 

t 

0 

i 

60 000 
3 000 

ı 
I I - Çeşitli olanlar 

Yayın işleri 
Batınalma ve abone karşılığı 6 500 6 500 6 500 



Ekonomi Bakanıigı — 249 — 

ödeneğin çeşidi 

Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanları 
(ücretler 
Yolluk ve başka giderleri 

Bölüm toplamı 

Temsil giderleri 
Onarma giderleri 

1948 
yıh 

ödeneği 
Lira 

6 800 

13 300 

155 000 
20 000 

175 000 

2 000 
2 500 

1949 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

6 800 

13 300 

0 
0 

0 

2 000 
2 500 

için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

t> 800 

13 300 

0 
0 

0 

2 000 
3 500 

Eli - Geçici olanlar 
2818 sayılı Kanun gereğince 
tesisat karşılığı olarak verile
cek tazminat 6 000 6 000 6 000 

Üçüncü kışını topların 308 802 68 802 87 802 

Dördüncü kışını - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 5 000 5 000 5 000 
Eski yıllar borçları 
1944 - 1947 yılları borçları 
1928 - 1943 yıllan borçları 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

Beşinci kısım - Yardımbn 

Kurumlara yardım 
2804 sayılı Kanun gereğince 
Maden Tetkik ve Arama Ens
titüsüne . 5 800 000 8 400 000 8 072 260 

2 000 
500 

2 500 

7 500 

2 000 
500 

2 500 

7 500 

2 000 
,500 

2 500 

7 500 



250 Ekonomi Bakanlığı 

M. ödeneğin çeşidi 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

2 2819 sayılı Kanun gereğince 
Elektrik işleri Etüd İdaresine 600 000 600 000 1 083 500 

Bölüm toplamı 6 400 000 9 000 000 9 155 760 

Beşinci kısım toplamı 6 400 000 9 000 000 9 155 760 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 

1 976 187 
279 251 
308 802 

7 500 
6 400 000 

i 996 244 
268 001 
68 802 

7 500 
9 000 000 

1 

9 

840 446 
234 001 
87 802 

7 500 
155 760 

GENEL TOPLAM 8 971 740 11 340 547 11 325 509 
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Rapor 
U . XII. 1948 

Tetkiki havale buyurulan Ticaret Bakanlığı 1949 yılı Bütçesi, 1948 yılı Bütçesine nazaran, bâ
zı bölümlerde 61 bin liralık bir yekûn arzeden fazlalık, toplamı 355 365 lira tutan noksanlıkla 
karşılandıktan sonra, 294 365 lira eksiğiyle 3 380 774 lira olarak ifadelendirilmiş bulunmaktadır. 

Noksanlığın mühim bir kısmı, bâzı memurların L cetveline alınmasından ve bâzı hizmetlilerin 
kadrodan çıkarılmasından ve sürekli, geçiei yolluklarda, kırtasiye, temsil gibi sarfiyatta, % 20 
nispetinde tasarruf yapılması prensipine kısmen riayetten ileri gelmiş olduğu anlaşılmaktadır. 

• Tasarıda, geçen seneye nazaran, görülen ve kanaatimce lüzumsuz, icapsız addedilmesi lâzım-
gelen fazlalıkların başlıcalari; 14 000 lira yabancı dil bilenlere ikramiye, % 20 tasarruf prensipi
ne, 5 900 lira yönetim giderler, 3 000 lira başka her çeşit giderler bölümlerindedir. 

Burada derhal hatıra gelen cihet; Ticaret Bakanlığının, memurlar ve hizmetliler kadrolarında 
ve bâzı yönetim giderlerinde, alınacak prensip kararlariyle, eksiltmesi yapılabilmesi imkânının 
mevcudiyeti, ve bu suretle hareketin Bakanlık gor vlerini aksatmıyacağı hususunun bundan evvelki 
bütçelerde teemmül edilmemiş ve binnetice sağlanması mümkün bulunan tasarrufların yapılmamış 
bulunması ve bir de kırtasiyede, kirada, yolluklar .a diğer yönetim giderlerinde ve belki de memur 
ve hizmetliler kadrolarında daha bâzı tensikat ve tenzilâtın yapılabilmesi imkânlarının halen de 
mevcut olması ithimalidir. 

40 120 liraya baliğ olan yi*a bedelleri üzerinden; 11 250 liranın; büyük bir kısmı Petrol Ofisi 
tarafından işgal edilmekte olan merkezdeki Zekâi apartmanını akaryakıt satışından milyonlarca 
lira kâr temin edegelmekte bulunan Petrol Ofisine, kira bedeli tamamen kendisi tarafından öden
mek üzere, bırakmak ve bina dâhilinde bâzı odaları işgal etmekte olan Bakanlığın özlük İşler, 
muhasebe, gereç servislerinin Bakanlık teşkilâtının yerleşmiş bulunduğu gerek Ekonomi Bakan
lığı, gerekse Toprak Mahsulleri Ofisi binalarında, her dairenin müdürleriyle, muavinlerini ve mü
şavirliklerini ve bâzı servis şefliklerini mümkün olduğu kadar bir araya getirmek ve böylece boşa
lacak odalara nakledilmelerini sağlamak suretiyle Bakanlık Bütçesinden tasarrufunu mümkün gör
mekteyiz. 

Diğer tarafian 14 071 lira tutan İstanbul kira bedellerinde; Ölçüler Başkontröllüğünün iş
gal etmekte olduğu 17 odadan üç veya dördünü Ticaret Başkontrolörlüğüne ayırmak suretiyle de 
4 944 liranın tasarruf «edilebileceği mütalâpsındayız. Her iki hareketin aydınlatma, ısıtma masraf
larında, müstahdemin kadrosunda sağlıyacağı tasarruf da ayrıca bir kazanç olacaktır. 

Burada, resmî dairelerin mektup ve telgraf sevk ve irsalinden doğan ücret ve masraflarının 
toptan Maliye Bakanlığı tarafından Posta ve Telgraf İdaresine tediye edilmesi usulünün kaldırı
larak yerine her dairenin bu kabîl ücret ve masrafları, peşin tediye yoliyle, kendi bütçesinden 
karşılaması esası kabul edilmiş ise de bu şeklin bilhassa mektuplara, paketlere pul yapıştırılması 
bakımından, fazla pul tab'mi; ayniyat tesellüm ve makbuz evrakının tedarikini, muhasip, mute
met ve mukayyit gibi munzam vazifeler ve külfetler yaratmasını ve vakit ziyamın mucip olduğu 
göz önünde tutularak hiç olmazsa resmî daireler müraselâtına pul yapıştırma mecburiyetini berta
raf edecek bir usulün tesbit ve tatbik olunması lüzumunu, her hususta tasarruf temini maksadiy-
le, tebarüz ettirmek isteriz. 

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü; ölçüler ve Ayarlar, Bölge Müdürlükleri, İç 
piyasalar, Teşkilâtlandırma, Standardizasyo ı ve Konjonktür ve Yayın gibi altı şube ile idare edi
len bir teşkilât halindedir. Bunların, gerek muamelât ve gerekse mevzuat bakımından, zait ve mü-
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kerre muamelelerin, birbirleriyle olan irtibatlarını, imtizaçlarını güçleştiren çeşitli mevzuatın 
karışık ve gıkıcı formaliteleri içinde kalarak as d olan rasyonel bir çalışma prensipinden ve ve
riminden uzaklaşmış bulunmalarını ve binnetice iç ticaretimizin tanzim ve inkişafında bihakkın 
yararlı olamamalarını, aynı zamanda bütçede tasarruf zaviyesinden de, mütalâa ve teemmül et
mek, Sayın Komisyonca ve Hükümetçe yersiz telâkki edilmemek lâzımgeldiği fikrindeyim. Bunun
la beraber, bunlar ve Bakanlığın diğer servisleri üzerinde ayrı ayrı durmak suretiyle, bu hususta 
derhal radikal bir karara varılamıyacağı için, Sayın Bütçe Komisyonunu fazla meşgul etmek de 
istemeyiz. 

Fakat, gerek Teşkilâtlandırma ve gerekse ölçüler ve Ayarlar servislerinin Bakanlık îç Ticaret 
Teşkilâtında tamamen yersiz ve lüzumsuz bir durum arzetmekte olduklarına işaret ederek bun
ların lağvı cihetine gidilmesiyle mühim tasarruflar sağlanabileceğini de kaydetmek isteriz. 

Kredi ve Satış kooperatifleri, Ticaret birlikleri, Toprak mahsulleri, Petrol ve Ticaret ofisleri 
üzerinde tesis, tanzim ve murakabe vazifelerini ifa etmek üzere kurulmuş olan Teşkilâtlandırma 
Servisinin lüzumsuzluğu, gerek Bakanlığa bağlı bu müesseselerden mühim bir kısmının daireleri
ne taallûk eden işlerden çoğunu doğrudan doğruya Bakanlıkla münasebet ve muhaberatta bulu
narak yürütmekte olmaları ve bunlardan ithalât birliklerinin yerini alan ithalât bürolarının Dış 
Ticaret Dairesine bağlanmış ve ihracat birliklerinin de bu yolda tutmaları zaruri bulunmuş olması 
ve kooperatiflerin de kendi bünyelerinin muktazası içinde Bakanlıkla olan münasebet ve irti
batlarında mutavassıt bir servise lüzum göster cek mahiyet taşımamakta bulunması ve esasen Ba
kanlığa "bağlı olan ve nihayet müstakil şahsiyetler taşımakta bulunan bu müesseselerin kuruluş 
maksatlarına uygun olarak vazife görmeleri tabiî ve zaruri bir hal ve keyfiyet olduğuna göre 
bunların Bakanlık Teşkilâtiyle temaslarında ve muhaberelerinde yedek bir teşkilâtın tavassutu
nu lüzumlu kılmanın işlerin, müracaatların, munzam formalitelerle daha çok gecikmelerine mey
dan vermesi gibi sebepler ve mahzurlar bakımımdan fuzuliliği inkâr edilemez. 31 kişilik bir kad
ro arzeden ve bittabiî yönetim ve daire giderleri da bulunan bu Teşkilâtlandırma Genel Müdürlü
ğünün kaldırılmasiyle hem muamelâtın selâmeti, basitleştirilmesi ve tesrii, hem de mühim bir tasar
rufun temini mümkün olacağı nm gerek Bütçe Komisyonu gerekse Bakanlık tarafından takdir 
edileceğini ümit ederiz. 

Memlekete giren ölçü ve tartı âletlerini muayene ederek ithaline müsaade ve bunların mem
leket dâhilinde kullanılırken kontrolünü temin etmek maksadiyle kurulmuş olan ölçüler ve Ayar
lar- Müdürlüğünün 49 kişiden ibaret olan kodrosiyle ne bu görevi başarmıya ve ne de mak
sadı sağlıyamıyan böyle bir teşekkülü ayakta tutmaya imkân ve lüzum vardır. 

İstanbul, izmir, Mersin, Trabzon ve Samsun limanlarından gayri limanlarda teşkilât servisleri
nin bulunmaması, memleket dâhilinde de yukardakilerle beraber, Ankara, Eskişehir ve Sivas dâhil, 
sekiz merkezden gayri vilâyetlerde mevcut olmaması hem ithalâtta hem de içinde tam kontrol ve 
muayene vazifesinin görülememekte olmasını ifade etmektedir. Esasen ölçü ve tartı aletlerini mem
leket dâhilinde kontrol ve muayene etmek vazifesini belediyeler ifa etmekle mükelleftirler it
hal edilen aletlerin muayenesini de her limanda mevcut olan Gümrük idaresine bırakmak müm
kündür. Binaenaleyh Ticaret Bakanlığının bu teşkilâtı memleket çapında bir murakebe ve kontrol 
sistemi kurmaktan ve bu vazifeyi ifadan âciz bulunması göz önünde tutularak ve bunun daha şü
mullü ve tesirli bir teşkilâta bağlanması lüzumu kabul edilerek Bakanlık bünyesinde yer almış 
olan ölçüler ve Ayarlar servisinin lağvını zaruri ve lüzumlu telâkki etmek gerektir. Gerek Teşkilât
landırma, gerekse ölçüler ve Ayarlar Servislerinin lâğvedilmeleri hakkındaki mutaalâmız muvafık 
görüldüğü takdirde Teşkilât Kanununun bu suretle tadili sağlanıncaya kadar bu servislerde vazife 
gören memurlardan kabiliyetli, istidatlı ve verimli olanlarını Bakanlık teşkilâtı içinde, rasyonel 
çalışma programı ve nizamı teessüs ve tahakkuk edinceye değin, serpiştirmek diğerlerini de (L) 
cetveline almak ve bu servislere ait yönetim ve daire giderlerinden de tasarruf etmek lüzumunu 
Bakanlık Bütçesinde şimdiden tahakkuk ettirmek lâzımgeleceği mütaalâsındayız. 
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îçticaret Bölge Müdürlüklerinin de âdeta bulundukları vilâyetlerin valilerine bağlı ve onların ha

vale edecekleri işleri görmekle vazifeli birer büro gibi çalışmakta olduklarına ve memleketin ti
caret durumiyle, istihlâk, istihsal ve fiyat makanizmasiyle, temevvüçleriyle alâkalanmakta ve bunlar 
üzerinde tetkikler yaparak Ticaret Bakanlığına bildirmekte olduklarına işaret ederken Bakanlı
ğın da henüz bunların çalışma programlarını, talimatını hazırlamamış olduğunu tebarüz ettirmek 
de yerinde olur. 

Standarizasyon dâvasının sadece Ticaret Bakanlığında bu ismi taşıyan bir büro kurmakla halle-
düemiyeceğini, bu mühim dâvanın kazanılması yoluna tarlada ve fabrikada girilebileceğini kabul ve 
böylece hareket edilmedikçe Ticaret Bakanlığındaki bu teşkilâtın verimsiz ve bir lüksten ibaret kala
cağını teslim etmek ve bu icaplara cevap verebilecek şümullü ve köklü bir teşkilât kurmak lâzım
dır. 

Toprak Mahsulleri Ofisine ait teşkilâtı daha iyi,verimbli ve dürüst bir nizam ve inzibat altına al
makla fuzuli masraflardan kurtarmanın, mubayaa ve satış maliyetlerini düşürmenin mümkün olaca
ğı fikrindeyiz. 

Kredi ve Tarım Satış Kooperatiflerinin de müstahsıla ve hattâ müstehlike yararlı olmak gayesin
den hâlâ çok uzakta bulundukları göz önünde tutulacak olursa umum kooperatifler mevzuu üze
rinde ciddiyetle durmak ve bunlara ait mevzuatı tensik ve ıslah etmek lüzumunu hissetmemek müm
kün olmaz. Bu memlekette muayyen vadeli müstakar bir ithalât ve ihracat rejiminin henüz tesbit 
edilememiş olması da Dışticaret Dairesini bu hususta gözlüksüz bırakmış ve mütehassıs doktor ta
rafından tesbit edilmemiş gözlükler kullanılması yüzünden, yanlış ve noksan müşahedelere sev-
ketmiştir denilebilir. 

Îçticaret servislerindeki ticari anlayış zihniyetinin, ruh haletinin Dışticaret Servisinin merkez ve 
taşra teşkilâtında da yaşamakta olduğunu, buradj, da keyfiyetten ziyade kemiyete temayül göste
rildiği yolunda ileri sürülecek muhtelif cepheli mütalâaların yersiz ve isabetsizlikleri iddia ve ifade 
edilemz. 

Bakanlıkça veya Hükümetçe alınmış olan kararların çok kere isabetli olamamaları ve mütaad-
dit defalar, kısa vâdeler içinde, bu kararların, yarattığı zararlı neticeler karşısında, tadillerine veya 
kaldırılmalarına başvurulması; bu teşkilâtın kifayetli ve isabetli çalışma kabiliyeti taşıdığı iddia
sını çürütmek için başka deliller aramıya lüzum bırakmamaktadır. 

Dışticaret Dairesi taşra teşkilâtının, diğer memleketlerin mümasil teşkilâtları kadar, verimli 
ve faydalı olmadığını, Hükümetin 7 Eylül kararını birinci derecede bir delil olarak ileri sürmek 
mümkün olmakla beraber, başta Almanya olmak üzere Orta ve Batı Avrupa'da diğer memleketler 
ayarında, ticari faaliyet ve muvaffakiyet gösterilmemiş olmasmı da diğerleri arasında zikretmek 
kabildir. Türk ve yabancı tüccarların daimî müphemiyetler, meçhuliyetler içinden bir türlü sıyrıl-
mamakta, lisans ve primi istihsali mevzuunda, düzenli bir hükümet cihazında bulunması lâzımge-
len müsavi ve seri muamelelerle karşılaşmamakta olmalarına işaret etmeyi yersiz saymamak lâzım
dır. 1948 yılı Bütçe Tasarısının gerekçesinde, dışkollar da yeniden beş ateşelik ve müşavirlik, ihdas 
edilmesi lüzumu tebarüz ettirildiği ve tahsisatı da konulduğu halde bugüne kadar bu ihtiyacın tahak
kuk ettirilmemiş ve ancak Brüksel'de ve Ottawa'da iki küçük servis kurulmakla iktifa olunmuş ve ya
bancı dil bilgileri noksan olanların da taşra teşkilâtında görevlendirilmiş ve bugünün yepyeni istihsal 
ve istihlâk merkezleri haline gelmiş memleketlerin ihmal edilmiş olmasmı da mâkul bir izaha bağla
mak mümkün olmasa gerektir. 

Her uzvundan, bilhassa yüksek makamlarda görevli olanlardan merkezde daima faydalanmak 
ve Bakanlık servislerinin yakından nezaretini ve binnetice aksamamalarmı sağlamak lüzum ve zaru
reti derkâr iken ve bu ihtiyaç apaçık ortada dururken Bakanlık Müsteşarının, Dış Ticaret Daireli 
Başkanının ve bu daire ikinci Başkanı ile bâzı muavin ve müşavirlerinin dış memleketlerde uzun 
müddet kalmalarını, aylarca vazifeleri başından uzak bulunmalarını, sebep ve saik ne olursa olsun, 
doğru ve isabetli görmemek lâzımdır. 
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Bu arada, Ticaret Bakanlığı kadrolarında va.*ife almış bihakkın kıymetli, kabiliyetli elemanlar 

bulunduğunu kabul etmekle beraber, henüz tecrübeleri, ticari bilgileri kültürleri fazla inkişaf etme
miş elemanların da bulunduğunu ve bunlardan bir kısmının da daha kifayetli ve verimli olanlara ih
tiyaç gösteren mevkilere yerleştirilmiş bulunmalarını arzederken Bakanlığın müşavirlik kadrosunda 
bulunan ve uzun seneler iç ve Dış Ticaret servislerinde çalışmış mühim işleri ve vazifeleri muvaffaki
yetle başarmış kıymetli, ihtisas sahibi elemanlardın âzami istifade temin edilmesi lüzumunu belirt
mekte, Sayın Bakanın da aynı fikirde olacağını ümit ederek, fayda mülâhaza etmekteyiz. 

Ekonomi mevzuu içinde mühim bir mevkii olan Ticaret şubesinin ayrı bir Bakanlıkla idare edilip 
gidilmesini, gerek koordinasyon ve gerekse tasarruf zaruretleri bakımından, uygun görmiyenlere 
hak verileceğine güvenerek Ticaret Bakanlığının kaldırılması ve bu Bakanlığa ait işlerin, görevle
rin Millî Ekonomi Bakanlığı namı altında tanzim ve tensik edilecek bir Bakanlığın teşkilâtı içinde 
tesbit ve halledilmesi lüzumu üzerinde Sayın Bütç3 Komisyonunun ve Ticaret Bakanının ehemmi
yetle durmalar,nı rica ederek raporumuzu bağlnmak isteriz. 

Saygılarımızla. 

Kütahya Milletvekili Ankara Milletvekili 
Hakkı Gedik Ahmet Hâmit Selgil 
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B. M ödeneğin çeşidi 

1948 
yılı 

odaneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe KomSsyoncı 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım • Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük haklar 

f - Bakan ödeneği, aylıklar w 
ücretler 

645/A Bakan ödeneği 
646/A Aylıklar 

1 Memurlar aylığı 
2 Açık aylığı 

5 320 

2 452 199 
8 650 

5 320 

2 217 299 
17 000 

652/A 4644 ve 4805 sayılı Kanunlar 
gereğince ödenecek emekli ke
seneği karşılığı 101 965 

653/A 3656 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesi gereğince verilecek 
yabancı dil para mükâfatı • o 

93 354 

14 000 

470 

2 217 299 
17 000 

647/A 
648/A 

649/A 
650/A 
651/A 

l 
2 
3 
4 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 

11 • Başka haklar 
Temsil ödeneği 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 saytfı Kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar Ve 
yardımlar 
Çocuk zammı. 
Yakacak zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

Bölüm toplamı 

2 460 849 

244 260 
1 

2 100 
66 912 

49 285 
1 

5 500 
6 000 

63 786 

2 234 299 

219 840 
1 

2 100 
61 128 

46 285 
1 

8 000 
5 500 

59 786 

2 234 299 

219 840 
1 

2 100 
61 128 

44 285 
1 

7 500 
3 000 

56 786 

93 354 

14 000 

Birinci kısmı toplam; 2 945 193 2 689 828 2 681 978 



M 

Ticaret Bakanlığı 

Ödeneğin çeşidi 

1948 
yüı 

Ödeneği 
Lira 
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1949 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 

Lira Lira 

İkinci kısım - Yönetim gider
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
654/A Merkez büro gidreleri 

1 Kırtasiye 
2 Döşeme ve demirbaş 
3 Aydınlatma 
4 Isıtma 
5 öteberi giderleri 

655/A İller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

656/A Basılı kâğıt ve defterler 
657/A Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve giderleri 

10 000 
6 000 
1 600 
2 500 
3 500 

Bölüm toplamı 23 600 

5 700 
4 100 
3 250 
3 000 
3 500 

19 550 

9000 

Bölüm toplamı 6250 

15 000 
4 500 
2 000 
2 500 
4 000 

28 000 

4 500 
2 000 
4 000 
3 000 
3 000 

16 500 

7 200 

6250 

15 000 
4 500 
2 000 
2 500 
4 000 

28 000 

4 500 
2 000 
4 000 
3 000 
3 000 

16 500 

7 200 

1 
2 

658/A 
659/A 

1 

2 

3 

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 
Motosiklet işletme giderleri 

30 824 

50 000 

80 824 

40 120 

2 000 

. 3 000 
2 250 

25 000 

40 000 

65 000 

40 120 

2 000 

2 000 
2 250 

18 000 

35 000 

53 000 

27 620 

1 200 

800 
1 000 

8000 
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— Ticaret 

ödeneğin çeşidi 

I I - özlük olanlar 

Bakanlığı 
1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

660/A Yolluklar 

661/A 
662 A 

Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Yabancı memleketler yolluğu 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 

13 000 
33 600 
75 000 
5 100 

126 700 

9 900 

10 000 

10 400 
26 894 
60 000 
4 080 

101 374 

7 500 

8 000 

9 400 
25 051 
59 000 
4 080 

97 531 

7 500 

8 000 

663/A 
l 

2 
3 

İkinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

I - Esaslı olanlar 
Sergi ve kongreler giderleri 
Hükümetçe katılmasına karar 
verilecek dış sergiler 
îç kongreler 
Dış kollarda açılacak numune 
meşherleri 

Bölüm toplamı 

325 944 

50 000 
1 500 

10 000 

61 500 

279 944 

50 000 
1 500 

8 000 

59 500 

248 351 

50 000 
1 500 

8 000 

59 500 

664/A Tahlil ve ölçüler lâboratuvan 
için makina, aletler, edevat ve 
ecza satınalma ve onarma gi* 
derleri 

665/A Ticaret ataşelikleri giderleri 
1 Kırtasiye 
2 Döşeme ve 4emirl>af 

10 000 

150 000 
0 

10 000 

8 000 
3 000 

8 500 

8 000 
3 000 
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3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

Ticaret Bakanlığı 

ödeneğin çeşidi 

Aydınlatma 
Isıtma 
Öteberi giderleıı 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon gider
leri 
Kira karşılığı 
Yolluklar 

Bölüm toplamı 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

86 000 

236 000 

250/9 — 
1949 yılı için 

Hükümetçe 
istenen 

Lira 

5 000 
6 000 

30 000 
5 000 

25 000 
60 000 
80 000 

222 000 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

5 000 
6 000 

25 000 
5 000 

22 000 
60 000 
77 000 

211 000 

II - Çeşitli olanlar 
666/A Temsil giderleri 
667/A Yayın işleri 

1 Satınalma ve abone karşılığı 
2 Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

668/A Milletlerarası kurum ve der
neklere katılma payı 

7 500 

33 000 
12 000 

45 000 

4 000 

6 000 

30 000 
15 000 

45 000 

5 000 

6 000 

30 000 
15 000 

45 000 

5 000 

Üçüncü kısım toplamı 364 000 347 500 335 000 

Dördüncü kısım - Borçlar 

669/A Geçen yıl borçları 
670/A Eski yıllar borçlan 

1 1944 - 1947 yıllan borçlan 
2 1928 - 1943 yıllan borçlan 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

6 000 

15 001 

9 000 

13 501 

9 000 

9 000 
1 

9 001 

4 500 
1 

4 501 

4 500 
1 

4 501 

13 501 



250/10 — Ticaret Bakanlığı 

Ödeneğin çeşidi 

KISIMLAB TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü, kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 

Kısımlar toplamı 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

2 945 193 
325 944 
364 000 
15 001 

3 650 138 

1949 yi 
Hükümetçe 

İstenen 
Lira 

2 689 828 
279 944 
347 500 

13 501 

3 330 773 

ılı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

l i ra 

2 681 978 
248 351 
335 000 
13 501 

0 

Maliye Bütçesine aktarılacak 
olan 
2834 sayılı Kanuna göre kuru 
lu kurumların yönetim giderle 
rine yardım 1 1 0 
İzmir Fuarına yardım 25 000 50 000 0 

GENEL TOPLAM 3 675 139 3 380 774 3 278 830 



22 - Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı 



Rapor 
.:/. XII. 194$ 

Bağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1949 bütçesi incelendi 

Genel toplamı, 1948 bütçesinden tasarruf maksadiyle yapılan 329 526 liralık indirme ve katî 
ihtiyaç, olan tertiplere yapılan 5 077 180 liralık ekleme ile geeen yıldan 4 747 654 lira fazlasiyle 
52 466 031 liradar. 

B. M. 
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15 » » » ; • 6.İ ki -ceman 123 -kadro <L- cetvelin*1 alınmak suretiyim 
345 000 lira tasarruf yapılmıştır. 

Buna mukabil, 
100 lira asli maaştan 1 
S6 » > » 1 
50 » » » 21 
35 » » » 71. 
25 » » » 120 
15 » » » 200 ki karşılıkları tutarı 928 800 lira tutan 413 kadro (Lı 
cetvelinden çıkarılmıştır. 

1949 yılında açılacak olan Ankara Doğumevi, 7 Sağlık merkezi ve 2 Frengi Savaş Ku
rulunun memur aylıkları karşılığı olarak 466 200 lira eklenmiştir. 
Bu suretle yapılan eksiltme ve eklemeden sonra bu madde tutan, geçen yıldan 1050000 
lira fazlasiyle 17 698 500 lira olmuştur. 

1948 yılında: 

35 liralık 469 kadrodan 19 u boş kalmış 1 j ek görevle idare edilmiştir. 
40 » 430 » 12 si » 
50 » 333 » 2 2 » 
60 » 281 » 23 » 
70 » 172 » 16 » 
80 » 155 » 1 4 » 
90 » 51 » 7 » 

Ek görevlerden 90 liralığı aslî vazifesi Bayındırlık Bakanlığında olan bir mimarın, di
ğerleri hastane ve müesseselerdeki mntahassıslnrm üzerindedir. 
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1949 ödeneği'geçen nenenin ayni olarak. 25,000 Ura teabit ««dibniştir. .;,: 

Ek görev tazminatı kar&ılığı tutarı 89 460 liradır. 1949 yılmda açılacak'Ankara Doğum
evi JBaştabipliği ile Ankara Zührevi, Kastamonu Verem hastaneleri ve 7 Sağlık merke
zi tabipleri ek görev tazminatı karşılığı da 7 440 lira ohıp bu ıniklar Jşzlasiyle bu mad
de 96 900 lira hesaplanmıştır. 

Senesi içinde 120 000 lira başka ihtiyaca aktarılmıştır. 

1949 Bütçesinde Hıfzıssıhha Okulunda, lâğvedilen Sivas Sağlık Memurları Okulu ile 
Ankara Tıp öğrenci Yurdundan, açılamamış olan Buldan Verem Hastanesinden, Sıtma 
Savaş Kurallarından personel ve şoför olarak (D) cetvelinden düşülenlerin karşılıkları 
ile gerek yeniden açılacak müesseseler için, gerek mevcutların takviyesi için (D) 

-cetveline AteanlaTin karşilıklarî indirme ve ekleme yapıldıktan sonra bu madde 
<114;736Hra fazlasiyle-S 380340 lira tutmaktadır. 

Sene içinde 120 000 lira ekleme yapılmıştır. Halen 775 «sağlık<mjeiB»wı müstahdem
dir 194.8 de 262 memur jnezun olmuştur. 1949.da 124 menrar mezun^efeeaktır. Bunun 
için bu madde geçen seneden 422 900 ljara fazlasiyle 1 315 400 limdîr. 

Geçici hizmetliler ücreti geçen senenin aynıdır. 138 400 liradır. 

Tabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücreti 2 904 lira noksaniyle 73 992 dır. 

Geçen senenin aynıdır. 2 100 liradır. 

Geçici tazminattan .ödenek .bakiyesi 23 .036 1 inidir. 1049 ödeneği «ecen senenin aynıdır. 
141 435 .Uradır. ' . . . - . 

: Geçen sene ödeneği kâfi gelmemiştir. 22 000-liralık ekleme teklifi yapılmıştır. Köy sağ
lık memurlarına da çocuk zammı verilmesi mecburiyeti vardır. Bu sebeple geçen sene-
kmden 50 000 lira fazlasiyle 720 624 liradır. 

1.949 ödeneği geçen senenin aynıdır. 25 000 lira, 

t^eçen-sene ödeneği kâfi gelmemiş, 15 000 lira ekleme yapılmıştır. 
\Bu yıl 25 000 lira fazlasiyle 80 000 lira hesaplanmıştır. 

.1949 ödeneği 5,000 Ura fazlasiyle.25 000 liradır. 

¥eni ödenek 5̂7 710 lira fazlasiyle 1203 942 liradır. 
Yabancı dil ntüfcâf atı karşılığı olarak bir yıl yeniden 9 ;"Ö00 lira konurudur. 

1948 ödeneğinden 25 000 lira başka ihtiyaçlara aktarılmıştır. Bu ,aki«îaaya rağmen 
55 165 lira ödenek bakiyesi mevcut olması, bu maddeden mümkün olan tasarrufun ta
sarıda ölîtfğu gibi 10-620 lira değil, bunun üstünde olması icabeder. Yazifeden çıkmak 
ve hayvâfî'^edarfkmde-gecikmeler gibi hareketler bu tasarrufu kolaylaştırır. Geçen se
neye nazaran en az 40 000 lira noksaniyle kâbıtl edilecek 360 860 liratrk ödenek kâfi 
gelir jaütalâasınd^yız. 

Bununla beraber; »hayvan yem bedeli olan aylık 15 Ura bugünün rayicine nazaran e,ok 
azdır. Sağlık Memuru ve Koruyucularını başkalarının malı olan hayvanları,, kendi mal
ları gibi göstermek ve bedeüni almak gibi ciddî ve caiz görülmiyen gayretlerden uzak 
tutmak ve kendilerinden beklenen hizmeti de lâyıkıyle sağlamak bakımından yem be
dellerinin rayice ve realiteye uygun bir seviyeye getirilmesi zaruretine de işaret etmek
ten kendimizi alamayız. 



Bu bölüm maddelerinin her birinden f/c 20 nispetinde eksiltme yapılmış, btı suretle bo% 
iüm tutarı geçen senenin 12 400 lira noksaniyle 40 600 lira olmuştur. 

Kırtasiye, aydınlatma, ısıtma ve öteberi giderlerinden daha fazla nispette eksiltme ya
pılaşma belki imkân bulunamaz. Pakat, merkezin döşeme ve demirbaş giderlerinde yapı
lan azaltmanın bu nispetin üstüne çıkarılması mümkündür. Bu madde ödeneği son beş yıl 
içinde : 

1944 d* 5 000 
1945 » 4 791 
1946 » f» 000 
1941 * 16 000 
1948 » 16 000 lira otaüs seyretmiştir. İlk üç sene içinde birbirine y a t a olan rakam
larla sıralanan bu ödeneğin 1947 ve 1948 de onar bin lira fazla oluşuna 1947 de yapılan 
teşkilâtın sebep olması kabule şayan ise de; 1949 ihtiyacı da o seviyede görmekte ve anca*' 
diğerleri gibi % 20' nispetinde bir tasarruf gözetmekte icabet olduğuna kaai değilif. 
Döşeme ve demirbaş gibi eşyanın bir bozulma ve harap olma payı vardır. Bu, nede olsa 
dörtte birinin üstüne çıkmae. Ohalde bu ödeneğin geçen senekmin dörtte biri olacak ta 
bul edilmesi yerinde olur mütalâamndayız. 

Bu bölüm maddelerinden de geçen senekmo nazaran % 20 nispetinde bir eksiltme güfce 
çarpmaktadır. Bu bölümün ikinci maddesini teşkil eden iller döşeme ve demirbaş ödeneni 
üzerinde de durmak istiyoruz: 

Devlet teşkilatında, merkezdeu muhite -doğru gidildikçe bilhassa dö§<<me ve demirbaş eşya 
cihetinden anlaşılmaz bir alâkasızlık çöze çarpmaktadır. 1947 ortalarımla teşkili kanunla
şan ve 1948 başında işlemeye ba§lıyan 15 ilçenin kadrosundaki Hükümet tababetkn 
iç,in tabiî olan eşya ihtiyacı karşılığı olarak 1948 Bütçesinde ödenek ay* 
nlması icabına uyulmamış, bu ilce Hükümet tababetleri birtiin seoo boyunca 
sandalya, masa, soba gibi an mübrem ddşomo malzemesinden mahrum olarak iş görmüş
lerdir. Bu durumun hayata va vazifeye yeni atılan genç Hükümet tabipîeriylo halk üze 
rimte yaptığı acı ve kötü tesirlerini bizzat görmüş bulunmaktayız. Daha evvelki sene
lerden itibaren faaliyette bulanan Hükümet tabiplerinin döşeme ve demirbaş eşyaya taal
lûk edeta mülbrem ihtiyaçları da vardır. Bu itibarla, merkez demirbaş ve döşemesi üze
rindeki mütalâanın aksine olarak, bu maddeden % 20 tenzilâtın dahi yapılmasına taraf
tar olmadığımız gibi fazla olarak yeni teşkil edilen 15 ilce Hükümet tababetleri ihtiyacını 
kargılıyabilmek için bu maddeye, merkez döşemo ve demirbaşından tasarruf teklifi ya
pılan 8 800 liranın eklenmesi muvafık olur mütalâasmdayız. Bu takdfcrdo ödenek yekûnu 
163 800 lira olacaktır. 

Basılı kâğıt ve defterler Ödeneğinden kalmış bakiye olmamakla beraber, seoe içinde 
12 930 lirası başka ihtiyaca aktarılmış olan 50 000 liralık 1948 ödeneğinden 10 000 lira 
noksanla - 40 000 lira ile -1949 ihtiyacının karşılanabileceği kabul edilebilir. 

1949 ödeneği geçen senekinden 49 500 lira. noksaniyle 300 000 lira tasarlanmıştır, 
iSon bes yıl içinde posta ve telgraf için konan ödenekler şunlardır ; 
1945 de 153 930 (Yedi aylık) 
1946 » 117 600 
1947 » 154 000 
1948 » 349 500 

1948 yılından itibaren tam üerete ve ödemeye tûbi olan Posta v-e Telgraf için 1940 Büt
çesine 300 000 lira konmasında tasarruf vardır. 



B. M, 

2 Geçen senenin aynı olarak 26 000 liradır, 

690 Kira ödeneğinde t&sarruf mümkün değildir. 1948 ödeneğinin aynı olarak 37 600 lire 
konmuştur. 

691 Bu bölüm maddelerinden % 20 hesabiyle 900 lira tasarruf edilerek ödenekler ayrılmış 
ve bu bölüm tutan 3 600 lira olmuştur. 

692 1 Sene içinde 9 870 lira başka ihtiyaçlara aktarma yapılmıştır. 1949 ödeneği gecen sene
nin aynı olarak 198 000 liradır. 

2 Geçen sene Ödeneğinin kâff gelmiyeceği anlaşılmış ve sene içinde 29 000 lira ekleme ya
pılmıştır. Buna rağmen 1949 ödeneği geçen senenin aynı olarak 155 000 lira konmuştur. 
Bu ödenek her ay 20 gün köyleri dolaşmak mecburiyetinde bulunan Sağlık raemurlâriyîe 
muvakkat memuriyetler yolluğu ihtiyacını karşüıyamıyacaktır. Yalnız köy Sağlık me
murlarının sayısı 1 034 tür. 

3 26 Müfettiş vardır. Geçen sene ödeneğinden sene içinde 6 000 lira düşülmüştür. Halen 
ödenek bulunmadığı için müfettişler teftişe çıkamamaktadır. Buna rağmen 1949 Bütçe
si ödeneğinin geçen senekinden 10 000 lira noksaniyle 40 000 lira olarak konmasında 
isabet görememekteyiz. Bu para ne kadar titizlikle harcanırsa harcansın kâfi gelmiyecek, 
ödeneğin bitiminde vazifede • şimdiki gibi- duracak ve başka yerden aktarma zarureti 
doğacaktır. 

4 Yabancı memleketler yolluğu, geçen senekiniu 5 000 lira fazlasiyle 15 000 lira olarak 
konmuşsa da fazla zaruret karşısında kalındığı takdirde ekleme yapılmak üzere yine ge
çen sene gibi 10 000 liranın kabul buyurulmasını uygun buluruz. 

5 Geçen sene gibi 300 000 lira konmuştur. Bu sene Ankilostom mücadelesine yeniden hız 
vermek için bu maddeye diğer maddeler t asar ruf atından 5 000 lira eklenmesini teklif 
ederim. 

6 1949 ödeneği geçen senenin aynıdır, 40 000 liradır. 

7 Geçen senenin 27 500 lira fazlasiyle konmuş olan 80 000 lirayı uygun bulmaktayız 

8 Konan ödenek, geçen senekinin aynidir, 439.471 liradır. Halbuki 1948 de bu Ödenek kâ
fi gelmemişi ve 85 000 liralık ekleme zarureti hâsıl olmuştur. Bu ödeneğin karşılığı olan 
Sıtma ile savaş hizmetinin ehemmiyeti dolayısiyle bu yıl bütçesinin 1948 yılının eki ile 
birlikte 524 741 lira olarak konması yerinde olur. 

9 6 000 liralık ödenek konmuştur. Yerindedir. 

693 Merkez hademelerinin giyeceği karşılığı olan bu maddeye, geçen yıldan 5 800 lira nok
saniyle 8 200 lira konmuştur. Bu sene palto verilmiyeoeğine göre bu miktar 50 hademe
nin elbise, kundura ve şapka ihtiyacını karşıhyabilecektir. 

694 1949 ödeneği, geçen senenin 2 400 lira noksaniyle 9 600 lira konmuştur. 

695 l Bulaşıcı hastalıklarla savaşta istihdam edilen elemanlar şunlardır. 
Seyyar savaş tabipleri 5 

» » Sağlık memurları 30 

Bunlardan başka bütün Sağlık müdürleri, hükümet ve belediye tabipleri, sabit ve gezici 
sağlık memurları, köy sağlık memurlaıı da tarama işlerinde, aşı yapmada, Dedetajda. 
sülfuguvanil dağıtmada vazifelidirler • 
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1947 yılında İran'dan memleketimize girip Şark bölgelerimizde şimdiye kadar 102 vaka 
veren Hummayı racia ile bu sene Suriye'den kaçakçılar vasıtasiyle memleketimize sira
yet eden ve şimdiye kadar 32 vakaya sebep olan çiçekle mücadele devam etmektedir. Ka
radeniz bölgesinde Ankilostom mücadeleleriyle vazifeli iki ekip de, Ankilostomla müca
dele işi muvakkaten mahallî teşkilâta bırakılarak, Hummayı raciave çiçek mücadele böl
gelerine alınmıştır. 

Cenup ve şark komşularımızın bulaşıcı hastalıklar bakımından bugünkü durumları'bizi 
olağanüstü bir dikkat içinde tutmaktadır. Alman tedbirler takdire lâyıktır. 
Bu bahiste, senelerdenberi kifayetsiz teşkilâtla Rus hududundan Ordu .vilâyetine kadar 
uzun sahü bölgesinde yapüagelmekte olan Ankilostom mücadelesi üzerinde bir nebze 
durmayı münasip görmekteyiz. 

w 
Ankilostom mücadelesi ilk defa 1932 senesinde Hopa'dan başlıyarak Rize ve Trabzon 
istikametine doğru ilerletilmiş, birkaç yıl fasıla verilmiş, ikinci defa olarak 1945 yılın
da tekrar faaliyete geçilmiş bu sefer mücadele sahası Ordu iline kadar genişletilmiş 
ve halen devam edegelmekte bulunmuştur. Ankilostom mücadelesinde yapılan iş bulaşık 
bölgenin bir nihayetinden başlanıp hastalara ilâç dağıtılmak suretiyle diğer nihayetine 
doğru ilerlemekten ibaret kaİmakatdır. Halbuki sirayet sebepleri ve şekilleri malûm 
olan. bu hastalıklar savaşm sıhhî ve iktisadi cepheleriyle birlikte yürütülmesi lâzımdn. 
Savaş teşkilâtını ilçelerde yerleştirmek ve faaliyetini devamlılaştırmak işin sıhhi cephe
sidir. Bulaşık bölgenin ilce merkezlerinde mikroskop ve lüzumlu ilâçlarla mücehhez bi
rer Doktorla en az ikişer sağlık memuru münhasıran bu işle meşgul olmalı; köyleri de
vamlı surette taramaya tâbi tutmalıdır.' Ekonomik cephesi de biı bölge halkını tarla 
ve bahçe ziraatinde sunî gübre kullanmaya alıştırmak için bol ve ucuz gübre dâvasını 
İki cepheli mücadeledir ki, esasen geçinme sıkıntısı içinde bulunan bu dar arazili bölge hal
kını Ankilostom gibi çalışma ve hareket takatini bırakmıyan bir hastalıktan ve dolayısiyle 
korkunç bir durum almış olan verem âfetinden koruyabilecektir. Her ilçeye savaş teşkilâ
tını yerleştirme tedbirinin bugünden alınması mümkündür. Gübre için de lüzumlu 
tedbirler acele ile alınmalıdır. Yoksa savaş adını verdiğimiz bugünkü şekle rasyonel bir ça
lışma denemez, faydası teşkilâtın kendisi gibi muvakkat ve gelip geçici kalır. Ru itibar
la bütçeye geçen senekinin aynı olarak konmuş olan 790 000 lira ile, karsısında bulundu
ğumuz Bulaşıcı' hastalıklarla savaş zaruretimize cevap vermiş olmuyoruz.-' Ödeneği müm
kün oföhrğu kadar çoğaltmak suretiyle savaş teşkilâtını genişletme konusunu ve yapılan ta
sarruflardan 15 000 liranın bu maddeye'eklenmesi lüzumunu Yüksek'Komisyonun takdir 
ve tasvibine arzederiın. 

2 Taşıtlar maddesi ödeneği, geçen senenin aynıdır 

Mevcut taşıtlar şunlardır- : 

1 Motosiklet (İstanbul'dar) 
1 Ambulans (Tunceli Valiliği emrinde) 
1 Kamyonet (İstanbul Savaş Bölgesinde) 
1 Kamyon (İstanbul'da). 
Zaten ihtiyaçtan çok az olan taşıtların bir istisna ile İstanbul'da bırakılmasını doğru bul 
mamaktayız. • • ' • - . * • 

1 Geçeni; senekinden-24 f)ÜO lira l'azlasiyle404 000 lira konmuştur. Savaş kuruliariyle hastane 
ve dispanser binalarının kiraları küçük sonarımı, alât ve-edevat; ilâç ve bilûmum idare 
masrafları dâhil olarak basta başınn 22f> kuımH<'h«lB!p;:edJiimş̂  doğmuş 
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2 1949 ödeneği geçen senekinin aynı olarak 14 000 lira konmuştur. 

1 Geçen senekinden 30 000 fazlalıkla 301 017 lira koumuştur. Bu fazlalık yıl içinde iki 
savaş kurulunun daha açılması kararından doğmuştur. Yerindedir. 

2 Konan ödenek, geçen senekinin aynı 4 000 liradır. 

1 Konan ödenek, geçen senenin aynı olup 2 749 975 liradır. 1 
Bu savaş faaliyeti şöyle hulâsa edilebilir: 

Savaşa dâhil köy sayısı 12 543 
Bu köylerin nüfusu 6 403 472 
Birinci dedetajı yapılan köy 
sayısı 9 507 
Mükerrer dedetajı yapılan 
köy sayısı 4 843 

Şehir,, kasaba ve köylerde D. D. T. yapılan mesken sayısı 3 028 954 (Mükerrerler dâhil) 

Eylül ayı sonuna kadar sarfolunan D. D. T. 52 680 kilo 
» » » » » Petrol 481 456 » 
» . » • » » » Mazot 1 166 565 » 

Diğer bulaşıcı hastalıklara karşı da dolayısiyle - müessir bir koruyucu madde olan D. 
D. T. nin kilosu halen 385 kuruştur. Petrolün kilosu 32.12, Mazotun kilosu 32.85 kur-
ruştur. 

Yurt ölçüsünde sıtma savaşını bütün şiddetiyle devam ettirmek ve sayısız ölümlere 
sebep olan bu âfeti kaldırmak Millî varlığımız ve sağlığımız için zaruret olduğuna 
göre 1949 tasarısındaki geçen senenin aynı olan ödeneğin lüzumlu ve mümkün olan fa
aliyeti besliyemiyecek kadar az olduğuna şüphe edilemez. 

2 8 Tenezzüh, 27 kamyonet, 14 kamyon ve 2 motosikletten ibaret olan sıtma savaş taşıtları 
için geçen senenin aynı olarak konan ödeneğin kâfi gelmiyeceğini tahmin etmekteyiz. Ni
tekim 1948 yılında aynı miktar ödeneğe 50 000 lira eklenmiş bulunmaktadır. 

1 Geçen seneden 1 152 156 lira fazlasiyle 9 575 403 lira ödenek ayrılmıştır. 
Devlet hastanelerinden bâzılarına 1949 da yapılacak yatak ilâvelerinin yekûnu 660 tır. 

Ankara Numune H 
Erzurum » 
Diyarbakır 
Sivas 
Haydarpaşa 
Trabzon 
İstanbul Çocuk 
îzmir Behçet Uz 
İstanbul Akıl 
Elâzığ Akü 
Elâzığ Cüzzam 
İzmir Bulaşıcı 
Afyon Devlet 

astanesi 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1948 

500 
170 
155 
150 
370 
250 
220 
150 

2 300 
290 
260 
100 
60 

İlâve 

50 
30 
20 
30 
30 
50 
30 
10 

195 
30 
25 
25 
40 

1949 

550 
200 
175 
180 
400 
300 
250 
160 

2 494 
320 
225 
125 
100 



1948 İlâve 1949 

Antakya Hastanesi 70 30 100 
Bolu » 50 25 75 
Kastamonu •» 65 15 80 
Kayseri » 50 25 75 

Bu suretle sayısı 42 olan Devlet Hastanelerinin yatak miktarı 7 958 olacaktır. Devlet 
Hastanelerine ödenek ayrılırken hastanelerin alât, edevat, sıhhi cihazlar» ilâç, giyim eş
yası, yiyecek, ısıtma, aydınlatma masrafları olarak hasta basma 215 kuruş hesap edil
mektedir. 

özel idarelerden alman hastanelerden bir çoğunun büyük ihtiyaçları henüz karşılana
mamıştır. Bu itibarla bu ödeneğin, yeniden açılması zaruri olanlar nerde kaldı, mevcut 
hastanelerimizden bile beklenen tekâmülü sağlıyamıyacak kadar kifayetsiz olduğuna işa
ret etmek yerinde olur. Bunun için hiç olmazsa, özel idarelerden alınmış olan hastane
lerin sıhhi tesisatlarına sarf edilmek üzere 15 000 liranın eklenmesine müsaadelerini 
Yüksek Komisyona arz ve teklif ederim. 

Bu vesile ile şu cihete de Yüksek Komisyonun alâkasını rica etmek isterim : 

Yurt ölçüsünde serpilmiş olan hastaneler çeşitli idarelere bağlı bulunmaktadır. 

Bu durumun idare bakımından olsun, ihtiyacı ölçme ve karşılama bakımından olsun, ta
sarruf bakımından olsun, büyük mahzurları olduğuna şüphe yoktur. Bütün sağlık kurul
larının bir idareye bağlanması suretiyle sağlık işlerimizin bir elden idaresi zarureti vardır. 
Bu yapılmadıkça' bugünkü perişanlık ve israf devam edip gidecektir. Böyle kısır öde
neklerle de bu istikamette, gelecek için dahi olsa ümit verici tek adım bile atılmış sayı
lamaz. 

Haydarpaşa ve Şişli hastaneleri içinde birer Hemşire Okulu vardır. Şişli Hastanesindeki 
okula son sınıf 1949 yılında ilâve edilecektir. 1948 yılında yalnız Haydarpaşadan 17 hem
şire mezun olmuştur. 1949 nihayetinde iki okuldan da 40 hemşire mezun olacaktır. 
En çok yirmi hastaya bir hemşire vermek icabederse mevcut Devlet hasteneleri için hem
şire ihtiyacımız 4 390 olur. 

Halbuki numune mahiyetinden ileriye geçmiyen şimdiki iki hemşire okulumuzla bu ihti
yaç çok uzun seneler bile karşılananı lyacaktır. 

Son senelerde hemşire okullarına rağbetin de artmış olduğunu memnuniyetle görmekte 
bulunduğumuza göre hiç olmazsa büyük şehirlerde bir hemşire okulu açılmasının düşü
nülmesi ve tahakkuk ettirilmesi lüzumlu görülmektedir. 

1949 ödeneği geçen senenin aynı olan 145 000 liradır. Bugünkü durumlariyle muayene 
ve tedavi evleri kendilerinden beklenen hizmetin başlangıcında bile değillerdir. Bunun 
içindir ki peyderpey sağlık merkezleri ihdas edilmektedir. 

Yeni seneye konan ödenek geçen senenin aynı 150 000 liradır. Verem mücadelesinde 
verem dispanserlerinin rolü büyüktür. Halen Rize, Trabzon, istanbul, Ankara, Bursa, Es
kişehir, Seyhan ve Adapazarı'nda birer verem dispanseri vardır. Bu kurumları 1949 Bütçe 
devresinde bir miktar daha artırmak çok yerinde bir iş olurdu. Verem nispeti bize korku 
verecek derecede yüksek dün Karadeniz havalisinde yalnız Trabzon ve Rize'de birer 
verem dispanseri bulundurih^Öda bu i$i lâyık olduğu önemle ele aldığımızı iddia edemeyiz. 
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Bu teşkilâtı bu havalinin diğer il ve ilee merkezlerine <̂e yayıaıajç imej^riy^indeyiz. 
Bu ihtiyaç yurdun di&er bölgeleri için de varittir. 

Veremle savaş işinin özel bir kanunla ele alınması zarureti vardır. 

4 Geçen senenin 13 924 lira fazlasiyle 63 924 lira ödenek ayrılmıştır. Bu fazlalık Elâ-
ziğ'da bir Kuduz Tedavi Kurulu açılması kararından doğmuştur. Bu harar memnunluk 
vericidir. 

5 Geçen seneden 371 936 fazlalıkla 482 282 lira ödenek ayrılmıştır. Fazlalığın sebebi bu sene 
7 sağlık merkezi açılması ve bütün sağlık merkezlerinde hasta yatırma ve iaşe etme kara
rıdır. Bu suretle sağlık merkezleri sayısı 18 zi bulacaktır. Şu noktaya işaret etmek ye
rinde olur ki, mevcut 11 sağlık merkezinden birçoğunun binaları kötü, kötü evlerden ibaret 
olduğu gibi memur, personel ve vasıta kadroları da hem birbirinin ayni değildir. Hem de 
dolu değildir. Bu yüzden birçokları itibari birer teşekkül halinden kurtulamamıştır. Pek 
yerinde olarak yenilerin açılması düşünülürken, kendilerinden büyük hizmetler beklenen 
sağlık merkezlerini muayene ve tedavi ıvleri durumuna düşürmemek için eskilerin de bina 
ve personel kadrosu bakımından tekemmüle, tâbi tutulması zarureti her an göz önünde 
tutmak gerekmektedir. 

6 Geçen seneden 942 506 fazlasiyle 1 715 983 lira ödenek ayrılmaktadır. Bu fazlalık mev
cut doğum evlerinin yataklarının birer miktar artırılması ve Süleymaniye'de, Antalya'da. 
Ankara'da yeniden doğum evleri açmak kararından ileri gelmektedir. Yeniden açılacak
larla birlikte 16 yi bulacak olan doğum evlerimizin yatak sayısı 1948 de mevcut yatak 
adedi olan 355 ile birlikte 710 olacaktır. Bu miktar elbetteki ihtiyacı karşılamaktan çok 
uzaktır. Kısa zaman içinde her vilâyet merkezinin olsun bir doğum evine kavuşturmanın 
çaresini bulmak mecburiyetindeyiz. 

7 Yeni ödenek geçen senekinin aynıdır. 31 000 liradır. Ileriki maddelerde yapacağımız 
Sivas, Kayseri, Haydarpaşa verem ve Maraş Devlet hastanelerine birer motorlu na'ki1 

vasıtası alınması teklifi kabul buyruîduğu takdirde bu ödenek kâfi gehniyeceğine göre 
3 000 liranın artırılması uygun olur. 

1 Tıp öğrenci Yurdunun geçen seneki mevcudu 868 öğrenci olup ödeneği 978 837 lira 
idi. 1949 yılında öğrenci miktarı 740 olacaktır. 

Yurdun idareci memurları sayısı 42, müstahdemin sayısı da 129 dur. Yeme, içme ve 
giyinme masrafı olarak adam başına günde 275 kuruş ve Yurdun yıllık masrafı da 
914 000 lira olarak hesap edilmektedir. Bu hale göre tahminen 70 000 lira kadar bir faz 
lalık göze çarpmaktadır. Bu miktarın diğer ihtiyaçlara nakli uygun olur. 

2 Bu sene için geçen seneden 18 000 lira fazlasiyle 73 000 üar konmuştur. Bu fazlalık, ge
çen sene öğrenci başına günlük 102 kuruş hesabiyle konan ödeneğin kâfi gelmemesinden 
bu yıl için 125 kuruş tesbit edilmesi zaruretinden doğmaktadır. 

3 Geçen seneden 155 372 fazlasiyle 639 489 liralık yeni ödenek tasarlanmaktadır. Anka
ra'da 300, İstanbul'da 150 mevcutlu iki Sağlık Memurları Okulumuz vardır. 

Bunların personel sayısı 60 dır. Bunların günlük masrafı ortalama 275 kuruştur. Geçen 
sene 225 kuruştu, kâfi gelmemiştir. Yeni binanın kalorifer» elektrik ve sair idare masraf
ları fazla olduğu gibi bu sene Ankara okulunun sori sınıf i için bâzı tesisatla yatak, kap 
ve sair idare masrafları karşılığı olarak 100 000 liraya lüzum bulunduğu ifade edilmekte
dir. Bu sene askerî kamp için de 27 577 lira harcanacaktır. 



155 372 lira fazlalığın sebepleri böylece arzolunur. 

4 1949 da tekâmül öğretimi yapılmıyacağı için ödenek konmamıştır. 

5 Geçen senenin ayni olarak 8 500 lira konmuştur. 

6 Geçen senenin ayni olarak 36 000 lira konmuştur. 

Bu sene köy enstitülerinden 300 köy sağlık memura mezun olacaktır. 4459 sayılı Kanun 
mucibince bunların teçhizat bedelleri 60 şar liradan 18 000 lira eder. 

Bu talebelerin enstitülerden sağlık kurullarına pratik öğrenim için gidiş, geliş ücretleri 
de adam başına ayda 56 lira hesaplanmıştır. Bütçeye konan 36 000 lira bu hesaba dayan
maktadır. Fakat, köy sağlık memurlarını yetiştirme işi kadar bunları cihazlandırma işini 
de ayni ehemmiyette göz önünde tutmak lüzumuna kani bulunmaktayım. Bu memurları 
4274 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi mucibince içinde pamuk, tentürdiyot ,gaz ve saire 
gibi köylerde kullanabilecekleri ilâç ve pansıman aletleri bulunan birer çanta ile cihaz-
landırmakta gerekmektedir. 300 Sağlık memuru için Bakanlıktan numunesini gördüğü
müz beheri 60 lira ile tedariki mümkün birer çanta ödeneği olarak 18 000 liraya lüzum 
vardır. Yüksek Komisyonun, başka bölümlerdeki tasarruflardan bu miktarın bu mad
deye eklenmesine müsaade buyurmasını arzederim. 

7 Geçen senenin aynı olarak 51 858 lira konmuştur. 

Kimsesiz çocuklar genel giderleri, olarak 1948 bütçesi ödeneği aynen muhafaza edilmiş
tir. Sene içinde kanunu çıkmadığı ve sarf yeri bulunmadığı için 600 000 lirası başka 
yere aktarılmıştır. Kanun henüz hususi komisyondadır. Çıkacak kanunun istilzam ede
ceği Ödeneğin ne olacağı da belli değildir. Ne olursa olsun bu ödenek kâfi gelmiye-
cektir. Bu miktarın muhafazası mı, çoğaltılması mı, yoksa tamamen kaldırılması mı 
icap ettiğinin Komisyonca esaslı bir tetk;ka tâbi tutulmasını Uygun bulurum. 

1 Teklif edilen ödenek geçen senenin ayni 854 798 liradır. Ilıfzıssıhha müessesesinin işi 
kalifiye personele lüzum gösterir. Halbuki bugünkü ücretler azdır. Gece gündüz çalış
mak mecburiyetinde bulunan bu müstahdemine, Etlik Veteriner Bakteriyoloji müesse
sesinde olduğu gibi yemek verilirse bir dereceye kadar tatmin edilmiş olurlar. Yüksek 
Komisyonca kabul buyrulduğu takdirde (R) cetveline gerekli meşruhatın verilmesi lâ
zımdır. 

2 Teklif geçen senekinin aynı 2 000 liradır. 

3 Hıfzıssıhha okuluna yeni nizam verilinciyc kadar memurları (L) cetveline alınmış ve 
müstahdemini (D) cetvelinden çıkarılmış olmasından geçen senenin 30 000 lira noksa-
niyle 5 000 lira konmuştur. Sene içinde bu ödenekle mutasavver bir kurs masrafı kar
şılanacaktır. 

Şimdiye kadar İskân işleri için toptan ödenek ayrılmakta iken 1949 bütçesinde bu bö
lüm, murakabeyi kolaylaştırmak maksadiylo 12 maddeye ayrılmış, teklif edilen ödenek 
yekûnu da geçen senenin 300 000 lira fazlasiyle 1 500 000 liradan ibaret bulunmaktadır. 

1 1948 yılı içinde Yunan Garbi Trakya'sından 3774 
Bulgar » •> » 893 
12 Adalardan 63 

Türk memleketimize gelmiş ve 26 . V I . 1948 de Milletlerarası mülteciler teşkilâtiyle Ce
nevre'de yapılan anlaşma bükümlerine uyularak Avrupa'daki muhtelif kamplardan 1772 
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mülteci getirilmiş bulunmaktadır. Getirilecek daha 2978 mülteci vardır. Bütün mülteciler 
ve göçmenlerin kara taşıt masrafları bu maddede olup ödeneği 75 000 liradır. 

2 Bilûmum mülteci göçmenlerle iskâna tâbi tutulacakların mürettep oldukları yerlere 
şevkinden sonraki iaşeleri için 400 000 lira konmuştur. 

3 Bilûmum mülteci ve göçmenlerden muhtaç olanlarına giyecek karşılığı olarak 10 000 lira. 

4 Mülteci ve göçmenlerin meslek sahibi oluncaya kadar barınacakları yerlerin kirasiyle 
sanatkâr olanların sanat yapabilmen için lüzumlu dükkânların kiraları karşılığı olarak 
35 000 lira. 

5 Tedavi ücretleri için 10 000 lira. 

6 Mültecilerin gerek İstanbul, Edirne ve Tuzla misafirhanelerinde ve gerek mürettep olduk
ları yerlere kadar yolluk ve iaşeleri karşılığı olarak Kızılay'a ödenmesi lâzımgelecek 
200 000 lira. 

7 Kırtasiye için 5 000 lira, 

8 İskân daireleri döşeme ve demirbaş için 5 000 lira. 

9 İskân daireleri aydınlatılması için 3 000 lira. 

10 İskân daireleri ısıtma karşılığı olarak 6 500 lira. 

11 Yayın işleri için 5 000 lira. 

12 2510, 2484, 5098 ve 5227 sayılı Kanunlar gereğince göçmen ve mültecilerle yerli halktan 
iskâna tâbi olacaklara müstahsil duruaıa girmek için verilecek olan çift hayvanat, zirai 
aletler ve koşum, hayvan iaşesi, tohumluk, sanatkârlara sermaye, mesken inşaatı, nakdî 
yardım, köy ve mahallelerin su tesisatı ile jeolojik âfetler dolayısiyle yerli halkın iskân
larından mütevellit masraflar ve bilûmum öteberi karşılığı olarak 475 000 lira ayrılmış
tır. Bu maddeler arasında bilhassa 12 nci maddeye konmuş olan ödenek iskân işlerimizi 
arzu edilen tekâmüle ulaştırmak için kâfi gelmez. İskân işlerinin topraklandırma işiyle 
birlikte ve bir elden yürütülmesi lüzumuna da işaret etmek isteriz. 

704 Geçen seneki gibi 150 000 lira teklif edilmiştir. Devlete ait sağlık müdürlükleri, Hü
kümet tabiplikleri, hastane, doğumevleri ki, ceman 384 binanın küçük onarımı için kon
muş olan bu ödeneğin kâfi gelmiyecoği ifade edilmektedir. 

0 Millî Türk Tıp Kongresi bu sene yapılmayacağı için ödenek ayrılmamıştır. 

705 Son 1937 Eoma Kongresi kararı veçhile 1949 da İstanbul'da toplanacak olan Milletler
arası Pataloji Kompare Kongresi için 50 000 lira fazlasiyle 60 000 lira ödenek ayrıl
mıştır. 

706 1 Teklif geçen senenin aynı 30 000 liradır. Satın alınacak ve bastınlacak kitap, broşür ve 
dergi karşılıklariyle telif ve tercüme ücretleri içindir. Bilhassa kitapların serbest sa
tışa arzedilmesi "muvafık olur. 

2 Teklif geçen senekinin aynıdır. 150 000 liradır, kanun, tüzük, yönetmelik, sağlık öğüt-. 
leri, afiş basımı ve yayımı, sinema ve fotoğraf ve sair her türlü vasıtalarla sağlık pro
pagandası giderleri karşılığıdır. 

707 Bu yıl ödeneği geçen senenin 15 000 lira noksaniyle 17 500 lira tesbit edilmiştir. 
Halen İzmir, Ankara ve İstanbul'da birer sağlık müzesi vardır. Sağlık müzelerinin fay
daları yalnız üç. büyük şehrimiz için değil, yurt ölçüsünde mütalâa edilmelidir. Hiç ol-
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mazsa seyyar müzeler tertip edilmelidir. Faydası büyük olacağını inandırdığımız müzeler 
için geçen yıl ödeneğinden 15 000 liranın indirilmesini uygun bulmamaktayız. 

Geçen senenin aynı olarak 840 lira konmuştur. 

708 Yüksek Sağlık Şûrası üyeleri huzur ücreti geçen senenin aynı olarak 16 000 lira konmuş
tur. 

0 Vazifesini bitirmiş olan Kodeks Komisyonu için 1949 Bütçesinde ödenek ayrılmamıştır. 

0 Gıda maddeleri Nizamnamesini hazırlıyacak Komisyonun Genel giderleri için de, bu vazife 
sona ermiş olmasından, ödenek ayrılmamıştır. 

709 Staj için yabancı memleketlere gönderilecekler için geçen seneden 34 000 lira noksaniy-
le 20 900 lira konmuştur. 

710 Hükümet tabiplerinin tıp alet ve gereçlerine olan ihtiyacına karşı 2 000 lira konmuştur. 
Mevcut 588 Hükümet tabibinden 324 üne bugüne kadar birer ustunç takımı verilebil
miştir. Geri kalan 264 tabibin muhtaç olduğu ustunç takımları için 2 000 lira kâfi gel-
miyecektir. Diğer maddelerden yapılan tasarruflardan hiç olmazsa 5 180 liranın buraya 
eklenmesi muvafık olur. 

711 Temsil giderleri için 5 000 lira ayrılmıştır. Dünya Sağlık Teşkilâtına katılma payı ola
rak yeniden açılan bir bölüme 250 000 lira konmuştur. 

713 Yeni ödenek geçen senenin aynı 17 361 liradır. 

714 1 Ge^en senenin aynı olarak 5 000 lira konmuştur. 

2 Geçen yılın aynı olarak 600 lira konmuştur. 

715 Geçen senenin aynı olarak 15 000 lira konmuştur. 

716 Çok çocuklu analar ödeneği tamamen sarf edildiği halde ancak 1944 yılı sonuna kadar 
olan istihkaklar ödenebilmiştir. Halen muameleleri tamamlanmış 32 775 ana vardır. 
Bunların istihkakları yekûnu olan 983 250 liraya mukabil ancak geçen senenin aynı 
olarak 250 000 lira konabilmiştir. Ana başına verilen 30 liranın bugün için ne değeri 
kalmıştır, ne de bu lütuf tan çok çocuklu anaların tamamı istifade etmektedir. Bu ko
nuyu kesin bir hal şekline bağlamak gerekmektedir. Bu ödeneğin doğum evlerine veril
mesi daha faydalı olur mütalâasmdayız. Takdir Yüksek Komisyonundur. 

29 Geçen senenin aynıdır. 10 000 liradır. 

30 Geçen? senenin aynıdır. 16 000 liradır. 

467 12 Maliye Bakanlığı Bütçesinde bulunan 467 nci bölümün 12 nci maddesine geçen sene 
ödeneğinin 235 249 lira noksaniyle 130 000 lira ödenek konmuş bulunmaktadır. Bu öde
nekle alınacak vasıtalar şunlardır. 

1. — Ambulans Trabzon Hastanesine 
1. — Ambulans Ankara'ya ' ^ » w ^ r . . 
1. — Vidaj arabası Elâzığ Devlet Hastanesiyle Cüzzam ve Akıl Hastanesi ihtiyacı için. 

. 1.— Kamyonet Ankara Sıtma Savaş Başkanlığına. 
1. — » İstanbul » » » 
1. — » Kayseri Devlet Hastanesine. 
3. — » Üç sağlık merkezine 

Mahallin hususiyetine binaen görülen lüzum üzerine geçen sene Artvin Devlet Hastanesi 
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için alınmış, gerek şehir içinde gerek mülhakattaki hemen cerrahi müdahale ve tedavi 
ye tâbi tutulması zarureti hâsıl olan müstacel vakalarda çok istifade edilmiş olan bir 
kaptıkaçtının 1949 yılında geri alınması kararlaşmış bulunmaktadır. Böylece vasıtasız ka
lacak olan bu Devlet Hastanesinin hususi nakil vasıtaları da buhmmıyan Çoruh bölge
sinde bu kabil vakalar karşısındaki hizmetini yapamıyacak duruma düşmesi tabiidir. 
Bundan başka Sivas, Haydarpaşa Verem ve Maraş Devlet hastanelerinin de vasıta bakı
mından içinde bulundukları ihtiyaçları üzerinde durmak gerekmektedir. Bu itibarla 
ödeneği konmuş olan 9 nakil vasıtasına ilâveten Sivas ve Artvin'e birer Ambulans Ma
raş, Haydarpaşa Verem hastanelerine birer kamyonet bedeli karşılığı olarak, Sağlık 
Bakanlığı Bütçesinden kabil olduğu yukarda arzedilen tasarruflar yekûnundan 52 000 
liranın da ilâvesiyle bu madde tutarının 182 000 liraya çıkarılmasını arz ve teklif ediyo
rum. 

1949 yılındaki kanun teklifi kabul edildiği takdirde hastanelerle Sağlık merkezlerinde 
halen kullanılmakta olan; imdadı sihhi vazifesini görmekte bulunan kaptıkaçtılar hiz
metten çıkarıldığı takdirde bu hizmetlerin aksamaması için birer kamyonet verilmesi 
gerekmektedir. Yahut mevcut vasıtaların bırakılması muvafık olur. 

Maliye Bakanlığı Bütçesinde bulunan bu bölüm ödeneği geçen senenin aynıdır. 450 000 
liradır. 

fstanbul Musevi Hastanesine yardım 15 000 
Balıklı Rum Hastanesine yardım 25 000 
Türk Ermeni Hastanesine yardım 15 000 
Morisşinasi Manisa Hastanesine yardım 5 000 lira ayrılmıştır. 

Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinde Sağlık Bakanlığına ait inşaat ve büyük onarma öde
neği olarak 2 425 000 lira ayrılmıştır. 

Geçen senekinden 102 000 lira noksandır. 

Teklif edilen ödenekle yapılacak inşaat şunlardır:. 

50 000 İstanbul Akıl Hastanesinin onarımı. 

600 000 Sivas 'ta yapılacak 250 yataklı Numune hastanesinin birinci kısım inşaat bedeli. 
250 000 Rize'de yapılacak 50 yataklı Devlet Hastanesi inşaatı. 

250 000 Maraş Devlet Hastanesinin ikmali inşaatı için. 

150 000 Ankara'da yapılmakta olan verem hastanesinin iç duvarlarının ikmali inşaatı. 
150 000 1948 yılında Kızılaydan temin edilen ödenekle çatısı kapanmış olan Ankara ve
rem hastanesinin Kızılaya iade edilecek olan borcu. 

398 000 Divriği, Kalan, Elbistan, Kandıra sağlık merkezleriyle Kilis trahom dispanseri
nin inşaat karşılığı. 

150 000 Malatya'da yarım kalmış olan doğum evinin ikmali inşaatı. 

250 000 1948 senesinde taahhüde bağlanmış işlerin ödeneği karşılığı. 

177 000 Büyük onarma giderleri. 

Ankara'da açılacak olan yeni Doğumevi binası için Kaloriferci ve elektrikçi unvaniyle 
200 lira ücretli bir personel (D) cetveline alınmış bulunmaktadır. Yapılan incelemede 
bir personelle bu işlerin idare edilemiyeceği anlaşılmıştır. Bu itibarla 200 lira ücretli 
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kaloriferci ve elektrikçinin (D) cetve'inden çıkarılması ve buna mukabil Bayındırlık 
Bakanlığınca da yapılan teklife uyularak 550 lira ücretli bir teknisiyenle 200 lira ücret
li bir kalorifercinin (D) cetveline alınması lâzımgelmektedir, (D) cetvelinin tashihi mu
vafık olur. %t> 

Bakanlık binaları için ötedenberi 350 lira ücretle istihdam edilegelmiş olan bir teknisiye-
nin (D) cetvelinden çıkarıldığı görülmüştür. Halbuki böyle bir personele ihtiyaç bulun
duğu da ifade edilmektedir. Müstahdiminin tâyinleri sırasında ve yapılacak tasarruflar
la ücreti ödenmek üzere bir teknisiyeıin (D) cetveline alınması muvafık olacaktır. Bu
na göre (D) cetvelinin tashihi lâzımgelir. 

Hemşirelik işleri : Memleketimizde bu işleri esaslı surette inkişafa tâbi tutmak lâzım
dır. Dünya sağlık teşkilâtı mümessillerinin de Bakanlığa vâki tekliflerine uyularak Ba
kanlıkta Sosyal Yardım Genel Müdürlüğüne bağlı bir Hemşirelik şubesi ihdası, bunun 
için de Meclise bir Kanun Tasarısı getirilmesi yerinde olacaktır. 

Tasarruf : Hastaneler, Doğumevleri, hükümet tabiplikleri ,Sağlık merkezleri bu karar
dan istisna edilmiştir. Diğer kısımlarda tasarruf kararı tatbik edilmiştir. 

Bakanlıkta mecburi hizmetli kimselerden kadro dışında istihdam edilenler vardır. 

1947 senesi Yurt mezunu olup askerliklerini bu kere bitiren mecburi hizmet erbabı tabip
ler 157 kişi idi. Bunlardan otuzu tâyİLİeri anında münhal olarak tesbit edilen yerlere 
tâyin edilmiş, geri kalan 2919 sayılı Kanuna göre sitajiyer olarak istihdamları zaruri 
bulunan 127 tabipten müracaat etmiş olan 81 i harcirahtan da tasarruf edilmek suretiyle 
verdikleri adreslerdeki tabipliklere sitajiyer olarak tavzif edilmiş bulunmaktadır. 

Kiralardan tasarruf mümkün değildir. 1948 yılında faaliyete geçen 15 ilçenin Hükümet 
tabipleri için bile kira karşılığı konmamıştır. 

Emeklilerin tekrar faal Devlet vazifelerinde kullanılmaması hakkında Sağlık Bakanlığına 
tebliğ edilmiş bir Hükümet kararı yoktur. Halen teşkilâtta çalışan emekliler miktarı 20 
kadardır. 

Bütçenin bölüm ve maddelerinin böylece incelenmesinden sonra maddelerinde lüzum gös
terdiğimiz eksiltme ve çoğaltmalara ait birer listeyi teklif halinde Yüksek Komisyona 
arzetmeyi muvafık buluyorum: 

Eksiltmeler : 
Bölüm 

694 
695 
701 
709 

Madde 

den 29 380 
2 • » 8 800 
4 » 5 000 
] » 70 000 

Yekûn 113 180 

lira 
» 
T» 

» 

Bölüm 

701 
704 

• 708 
700 
709 
724 
467 

İlâveler : 
Madde 

5 
1 
1 
7 
6 

12 

e 
» 
•» 
» 

» 
» 

5 000 
15 000 
15 000 
3 000 

18 000 
5 180 

52 000 

lir; 
» 
» 
3> 

» 
» 

Yekûn 113 180 

Seygüarımla arzederim. 

Çoruh Milletvekili 
Dr. C. Ka&ancıoğlu 
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Ödeneğin çeşidi 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük haklar 

I - Bakan ödeneği, aylıklar ve 
ücretler 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Bakan ödeneği 5 320 5 320 5 320 
Aylıklar 
Memurlar aylığı 16 648 500 17 698 500 17 66Q 400 
Açık aylığı 25 000 25 000 25 000 

Bölüm toplamı 16 673 500 17 723 500 17 691 400 

Ücretler 
Ek görev tazminatı 89 460 96 900 96 900 
Hizmetliler ücreti 6 265 604 6 380 340 6 380 340 
Köy sağlık memurları ücreti 892 500 1 315 400 1 315 400 

»ı - ! . ) * • :: • 1 
Bölüm toplamı 

Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le tmercümanlannın ücretleri 

I I - Başka haklar 
Temsil ödeneği 2 100 2 100 2 100 
Geçici tazminat 141 435 141 435 141 435 
4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve # 
yardımlar 
Çocuk zammı 670 624 720 624 720 624 
Yakacak zammı 25 000 25 000 25 000 
Doğum yardımı 55 000 80 000 80 000 
Ölüm yardımı 20 000 25 000 25 000 

Bölüm toplamı 770 624 850 624 850 624 

4644 ve 4805 sayılı Kanunlar 
gereğince ödenecek emekli ke
seneği karşılığı 1 146 232 1 203 942 1 202 337 

• 
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R vi Ödeneğin 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1949 y: 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

ılı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

684 3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince verilecek ya* 
bancı dil para mükâfatı 0 9 000 9 000 

685 Sağlık memurlan ve sağlık ko
ruyucuları hayvan yemi karşı
lığı 400 860 390 240 360 860 

Birinci kısım toplamı 26 597 931 28 326 193 28 263 108 

İkinci kısım - Yönetim gider
leri 

t - Hizmete ilişkin olanlar 
686 Merkez büro giderleri 

1 
2 
3 
4 
5 

687 
1 
2 
3 
4 
5 

688 
689 

1 
2 

Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

İller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

Basılı kağıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 

7 000 
16 000 
6 000 

17 000 
16 000 

62 000 

40 000 
35 000 
10 000 
50 000 
20 000 

155 000 

50 000 

349 500 

26 000 

5 600 
12 800 
4 800 

13 600 
12 800 

49 600 

32 000 
28 000 
8 000 

40 000 
16 000. 

124 000 

40 000 

300 000 

26 000 

5 600 
i 500 
1 800 

13 600 
10 300 

35 800 

32 000 
36 800 
8 000 

40 000 
16 000 

132 800 

40 000 

300 000 

26 000 

Bölüm toplamı 375 500 326 000 326 000 
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ödeneğin çeşidi 

Kira karşılığı 
Taşıt giderleri 
Bakanlık otomobili işletme 
derleri 
Bakanlık otomobili tamir 
derleri 
Başka taşıtlar 

Bölüm topls 

gi-

gi-

ınu 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

37 600 

2 000 

2 000 
500 

4 500 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen . kabul edilen 
Lira Lira 

37 600 

1 600 

1 600 
400 

3 600 

37 600 

1 600 

1 600 
400 

3 600 

II - özlük olanlar 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Yabancı memleketler yolluğu 
Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla ' 
savaş geçici görev yolluğu 
Trahomla savaş geçici görev-
yolluğu 
Zührevi hastalıklarla savaş ge
çici görev yolluğu 
Sıtma ile savaş geçici görev 
yolluğu 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlarının volluk ve 
başka giderleri 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 

198 000 
155 000 
50 000 
10 000 

9f \ A f « | t , 

300 000 

40 000 

52 500 

439 471 

6 000 

1 250 971 

14 000 

12 000 . 

198 0ÖÖ 
155 000 
40 000 
15 000 

300 000 

40 000 

80 000 

439 471 

• 
6 000 

1 273 471 

8 200 

9 600 

198 000 
155 000 
40 000 
10 000 

305 000 

40 000 

80 000 

439 471 

6 000 

1 273 471 

8 200 

9 600 

ikinci kısım toplamı 1 961 571 1 872 071 1 867 071 
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r. 

695 

696 

697 

698 

699 

M 

1 

I 
2 

1 
<-\ 
& 

1 
2 

1 
2 
3 
-i 
5 
6 
7 

Ödeneğin çeşidi 

Üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

I - Esaslı olanlar 
Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla 
savaş 
Genel giderler 
Taşıtlar 

Bölüm toplamı 

Trahomla savaş 
Genel giderler 
Taşıtlar 

Bölüm toplamı 

Zührevi hastalıklarla savaş 
Genel giderler ' 
Taşıtlar 

Bölüm toplam» 

Sıtma ile savaş 
Genel giderler 
Taşıtlar 

Bölüm toplamı 

Hastaneler, sağlık ve sosyal 
yardım kurumları 
Devlet hastaneleri 
Muayene ve tedavi evleri 
Verem dispanserleri 
Kuduz tedavi kurumları 
Sağlık merkezleri 
Doğum ve çocuk bakımevleri 
Taşıtlar 

Solüm toplamı 

1948 
yılı 

ödeneği 
Liıa 

790 000 
10 000 

800 000 

380 000 
14 000 

394 000 

271 017 
4 000 

275 017 

2 749 975 
50.000 

2 799 975 

8 423 247 
145 000 
150 000 
50 000 

110 346 
773 477 
31 000 

9 683 070 

1949 yıh için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

790 000 
10 000 

800 000 

404 000 
14 000 

418 000 

301 017 
4 000 

305 017 

2 749 975 
50 000 

2 799 975 

9 575 403 
145 000 
150 000 
63 924 

482 282 
1 715 983 

31 000 

12 163 592 

805 000 
10 000 

815 000 

404 000 
14 000 

418 000 

301 017 
4 000 

305 017 

2 749 975 
50 000 

2 799 975 

9 581 603 
145 000 
150 000 
63 924 

482 282 
1 715 983 

34 000 

12 172 792 



B. M. 

700 
1 
2 

3 
0 
4 
5 

6 

Ödeneğin çeşidi 

Okullar, kurumlar, yurtlar 
Tıp öğrenci Yurdu 
Sağır, Dilsiz ve Körler kuru
mu 
Sağbk Memurları Okulları 
Tekâmül öğretimi 
Taşıtlar 
'J£öy enstitülerindeki sağlık 
memurları yetiştirme ve cihaz-
landırma giderleri 
Yatılı Ebe Yurdu 

Bölüm toplamı 

1948 
yıh 

ödeneği 
Lira 

978 837 

60 000 
484 117 
80 000 
8 500 

36 000 
51 858 

1 699 312 

1949 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

978 837 

73 000 
639 489 

ö 
8 500 

36 000 
51 858 

1 787 684 

Komisyonca 
kabul ediljîî 

Lira 

903 610 

60 000 
639 489 

0 
8 500 

54 000 
51 858 

1 717 457 

701 özel kanunu gereğince harca-
nacak kimsesiz ve metruk ço
cuklar genel giderleri 750 000 

702 Türkiye Cumhuriyeti Refik 
Saydam Merkez Hıfzıssıhha 
Müessesesi ve Okulu 

1 Genel giderleri 854 798 
2 Taşıtlar giderleri 2 000 
3 Hıfzıssıhha Okulu genel gider

leri 35 000 

703 

750 000 

854 798 
2 000 

5 000 

750 000 

800 000 
2 000 

5 000 

Bölüm toplamı 

İskân işleri 
1 Taşıma giderleri 
2 Yiyecek giderleri 
3 Giyecek giderleri 
4 Kira karşılığı 
5 Tedavi giderleri 
6 Muhacir ve mülteciler için der

neklere yaptırılan giderlerin 
iadesi 

7 Kırtasiye 
S Döşeme ve demirbaş 
9 Aydınlatma 

10 Isıtma 
11 Yayın işleri 
12 Başka her çeşit giderler 

891 798 

1 200 000 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
Ö 
0 

861 798 

0 
75 000 

400 000 
10 000 
35 000 
10 000 

200 000 
5 000 
5 000 
3 000 
6 500 
5 000 

745 500 

807 000 

0 
75 000 

400 000 
10 000 
35 000 
10 000 

200 000 
5 000 
5 000 
3 000 
6 500 
5 000 

745 500 

Bölüm toplamı 1 200 000 1 500 000 1 500 000 
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ödeneğin çeşidi 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

II - Çeşitli olanlar 
Onarma giderleri 150 000 150 000 150 000 
Millî Türk Tıp Kongresi genel 
giderleri 25 002 0 0 
Milletlerarası Pataloji Kompa-
re Kongresi genel giderleri 10 000 60 000 60 000 
Yayın işleri 
Satınalma ve abone karşlığı 30 000 30 000 30 000 
Başka her çeşit giderler 15 000 15 000 15 000 

Bölüm toplamı 45 000 45 000 45 000 

Sağlık müzeleri 32 500 17 500 17 500 
özel îdare bütçelerini inceliye-
çeklerin ücretleri 840 840 0 
Yüksek Sağlık Şûrası üyeleri 
huzur ücreti 16 500 16 500 16 500 
Kodeks komisyonu genel gi
derleri 5 000 0 0 
Gıda maddeleri nizamnamesini 
hazırlıyacak komisyonun genel 
giderleri 5 000 0 0 
4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memmleketlere 
gönderileceklerin yolluklariyle 
başka her çeşit giderleri 54 900 20 900' 20 900 
Hükümet tabipleri için alına
cak tıp aletleri ve gereç karşı
lığı 
Temsil giderleri 
Dünya Sağlık Teşkilâtına ka
tılma payı 

Üçüncü kısım toplamı 18 844 914 21 953 806 * 21 856 321 

2 000 
5 000 

0 

2 000 
5 000 

250 000 

7 180 
4 000 

250 000 
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ödeneğin çeşidi 

Dördüncü hısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçları 
1944 - 1947 yılları borçları 
1928 - 1943 yuları borçları 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edileli 
Liru Lira 

17 361 17 361 17 361 

5 000 
600 

5 600 

22 961 

5 000 
600 

5 600 

22 961 

5 000 
600 

5 600 

22 961 

Beşinci kısım - Yardımlar 

özel kurumlara ve derneklerle *Ç« 
kişilere 
1593 sayılı Kanun gereğince 
çok çocuklu analara verilecek 
mükâfat 

Beşinci kısmı toplamı 

KISIMLAR TOPLAMİ 
Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 

15 000 

250 000 

15 000 

250 000 

15 000 

456 847 

265 000 

26 597 931 
1 961 571 

18 844 914 
22 961 

265 000 

47 692 377 

265 000 

28 326 193 
1 872 071 

21 953 806 
22 961 

265 000 

52 440 031 

471 847 

28 263 108 
1 867 071 

21 856 321 
22 961 

471 847 

52 481 308 

Sermaye, kredi ve tesisler 
Sağlık memurları ve sağlık ko
ruyucularının hayvan avansı 
1437 sayılı Kanuna göre veri
lecek avanslar 

10 000 

16 000 

10 000 

16 000 

10 000 

16 000 

TOPLAM 20 000 26 000 26 000 





23 - Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı 



Rapor 

* 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1949 Bütçe tasarısını, Komisyonumuzca tesbit edilmiş prensipler 

ve gereken yönlerden inceledim. Durumu ve vardığım sonuçları aşağıda arzediyorum: 

I 

Durum 

1. — Gümrük ve Tekel Bakanlığının 29 . 12 . 1931 tarihli ve 1909 sayılı Kanunla vücuda getiril
diği malûmdur. Bu kanun sadece «Gümrük ve Devlet inhisarları işleriyle (P. T. T. hariç) meşgul 
olmak üzere» bu, Bakanlığın kurulduğu hükmünü havi tek maddeden ibaret bulunduğundan Ana 
Teşkilât Kanunu 16 . 10 . 1935 tarihli 2825 sayılı Kanunla tesbit edilmiş ve bu kanunun da birin
ci maddesinde İnhisarlar Umum Müdürlüğü ve Muhafaza Umum Komutanlığı vazife ve- teşkilât 
hükümleri hususi kanunlarına terk edilmiştir. 

Yönetim teşkilâtı dışında karekteristik teşkilâtı: 

1. — Gümrük Umum Müdürlüğü 

2. — Ayrı Teşkilât Kanununa bağlı olan Gümrük Muhafaza Umum Komutanlığı 

3. — Keza ayrı Teşkilât Kanununa tâbi ve mülhak bütçeye sahip olan İnhisarlar Umum Müdür
lüğünden ibarettir. 

2. — Bu Bakanlığa teşekkül tarihinden itibaren verilmiş tahsisat yekûnlariyle, kesinhesap 
neticeleri ve memur ve müstahdemlerine ait rakamlar aşağıda arzedilmiştir. 

Bu yekûna Bütçe ve aktar-
Cetveller 
E 

Aded 

— 
— 
— 
— 
_ 
— 
2 
2 
19 
18 
24 
24 
24 
26 
28 
23 
— 

D 
Aded 

537 
665 
709 
692 
532 
566 
640 
653 
535 
529 
530 
514 
509 
533 
592 
592 
479 
424 

Memur 
Aded 

4 047 
4 027 
4 027 
3 879 
3 879 
3 785 
3 785 
3 799 
3 830 
3 830 
3 829 
3 829 
3 784 
3 784 
3 784 
3 784 
3 784 
3 784 

Kesinhesaba 
göre tediyat 

Lira 

4 391 018 
4 983 797 
4 926 845 
4 930 577 
5 167 953 
5 452 957 
5 839 728 
6 033 273 
5 348 710 
5 937 612 
8 455 443 
9 838 027 
12 319 935 
6 447 896 
13 820 240 
18 847 044 
19 064 240 

— 

dâhil muhafaza 
teşkilâtına ait 
Miktar 

2 476 115 
2 953 775 
2 843 410 
2 786 948 
2 890 240 
3 225 753 
3 270 748 
3 461 811 
3 333 233 
3 931 256 
6 161 195 
6 847 224 
8 685 902 
4 891 844 
9 677 499 
12 986 948 
13 915 370 

— 

ma ile alınan 
ödenek 

Lira 

4 899 841 
5 272 586 
5 139 866 
5 183 327 
5 181 087 
5 812 423 
6 176 337 
6 296 776 
5 677 258 
6 411 849 
9 105 120 
10 145 149 
12 998 149 
7 724 782 
14 451 763 
19 284 743 
19 953 050 
19 698 129 

Yüı 

1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
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3. — Yukardaki tabloda son memur vaziyetini gösteren 3784 rakamının tevezzüü şöyledir: 

Merkezde İllerde Yekûn 
Gümrük 243 1535 1778 
Muhafaza 69 1937 2006 

3784 

Muhafazaya ait rakamların askerî kadroyu ihtiva etmediği tabiîdir. Diğer kıtaata kıyasen ter
tip ve tanzim edilmekte olduğu askerî kadro, komisyonun mahrem dosyasında saklanmak üzere 

Geçen yıl ve bu yıl (L) cetveline alınmış olanların miktar ve tevezzaû şudur : 

Geçen yıl (L) 
cetveline alı- Bu yıl (L) cet-

Kadro nanlar veline alınanlar Açık bulunanlar 
Aded Aded Aded Aded 

Gümrük teşkilâtı 1 778 309 319 54 
Muhafaza » 2 006 196 196 108 

3 784 505 515 162 
*o 4. — Maliye Tetkik Kurulu rakamlarına göre : 

Maliye Tetkik Kurulunca son günlerde yayınlanmış, Genel Bütçe giderleri hakkındaki rakam
lara nazaran, Gümrük ve Tekel Bakanlığının 1928 -1946 arasındaki 19 yıla ait kesin hesap yekûnu 

l içinde : 

Memurlar aylığı 
Hizmetliler 
Merkez kırtasiye 

» mefruşat 
Bütün özlükler 
Yönetim giderleri 
Daire hizmetleri 

ığı itibariyle ise : 

Aylıklar 
Hizmetliler 
Merkez kırtasiye 

» mefruşat 
Bütün özlükler 
Yönetim giderleri 
Daire hizmetleri 

!% 

% 

m 

% 

51.3 
3.4 
0.1 
0.2 

69.9 
10.5 
16.8 

41.9 
7.3 
0.1 
0.1 

52.9 
1.6 

42.4 
tür. 

5. — Bütçe tasarısı rakamları bakımından : 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesinin tasarıdaki yekıinlanna nazaran 1949 yılı bütçesi yekûnu 
geçen yıldan 71 976 lira fazla. 

Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin « yapı ve onarma işleri» bölümünün 11 nci maddesinde bulu
nan Gümrük ve Tekel Bakanlığının « yapı» ödeneği 145 500 lira olup 692 026 lira noksandır. 
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Yapıldığı ileri sürülen tasarruflar şunlardır 

Lira Tertibi Tasarruf sebepleri 

242 174 

85 476 
93 000 

241 000 

15 000 
40 000 
8 000 

109 000 

5 000 

10 030 
246 000 

özlük haklar 

Yönetim giderleri 
» » 

Tayinat 

Yakacak 
Harb gereçleri 
Teçhizat 
Yem 

Mahkeme genel 
giderleri 
Kurs giderleri 
Satıhalma 

Gümrükler teşkilâtından 10 memur 1949 bütçesi (L) cetveline aluı-
mıştır. 1949 askerî kadrosundan 25 subay. 8 gedikli, 5 askerî me
mur, 669 er kadrosu düşülecektir. 
% 20 tasarruf kararına uyularak indirilmiştir. 
( Yolluklar re tedavi giderleri) tasarruf edilmiştir. 
1949 askerî kadrosundan 25 subay, 8 gedikli, 5 askerî memur, 669 er 
düşülecektir. 

Muhafaza birlik! erindeki hayvan adedinin 
sarruf edilmiştir. 

5 senelik programa göre satınalınacak deniz 
alımından tasarruf edilmiştir. 

azalmış olmasından ta-

ve kara vasıtalarının 

1 094 680 Yekûn 

Karşılaşıldığı görülen ve mühini kısmı yukarda mâruz tasarruflarla temin olunan fazlalıklar 
ise berveçhi âtidir : 

Lira Fazlalık sebepleri 

247 180 

28 800 
583 000 

231 000 

30 000 
46 676 

4598 sayılı Kanun gereğince kadro fevkinde terfi ettirilen memurlara, verilecek terfi 
zammı 
4598 sayılı Kanun gereğince kadrofevkinde verilecek doğum ve ölüm yardunları için. 
Yiyecek iiyatlannda husule gelen yükselişlerden dolayı muhafaza teşkilâtının tayi
nat, yakacak, yiyecek ve teçhizat tertiplerine eklenen. 
Muhafaza teşkilâtında taşıt kadrolarının gerek aded itibariyle artmasından ve gerekse 
bu vasıtaların seyir müddetinin artırılmasından dolayı işletme tertibine konulan. 
Harb muhafaza karakollarının tamirini sağlamak Üzere onarma tertibine eklenen. 
Diğer müteferrik tertipler için gereken eklemeler. 

1166 656 Yekûn. 

n 
Komisyonumuzca tesbit edilmiş prensipler bakımmdam 

1. — Bütçe tasarısının fasıl ve maddeleri itibariyle fazlalık ve eksikliklerin mucip sebepleri aşa
ğıda tablo halinde arzedilmiştir. Bu tabloya nazaran 1949 yılı tasarısı (I) işaretli fasılda da gös
terildiği üzere geçen yıldan 71 976 lira fazladır. 



Fazlalık Eksiklik 
Lira Lira Tertibin nevi 

42 "580 Aylıklar 

2 000 Açık aylığı 

15 230 Hizmetliler ücreti 

7 588 Geçici tazminat 

20 300 Çocuk zammı 

8 000 Doğum yardımı 

â 256 Emekli keseneği 

S e b e p l e r i 

Memur ve subayların 1948 fiilî kadro tutan 
9 739 391 lira iken, 1949 Bütçesinin (L) cetveline, 
ınrıhtelif derecelerde yeniden 10 Gümrük memuru 
alınmak ve askerî kadrodan 25 subay, 8 gedikli f» 
askerî memur ve 669 er düşülmek suretiyle tasar 
ruf edilen 204 600 lira bu miktardan indiril erek 
1949 Bütçesinin bu tertibine fiilî kadro tutarı ola
rak 9 534 791 lira konulmuştur. 
Bütçenin bu tetribinde görülen (371 780) lira 
fark; kadrosuzluk yüzünden yerinde terfi edenle
rin ve 1949 yılında terfi ettirileceklerin zamla
rına aittir. Ve bunun 204 600 lirası 1949 yılı kad
rolarında yapılan tasarrufla karşılanmıştır. Ge
çen yıl terfi farkı olarak bütçeye konulmuş olan 
124 600 lira kâfi gelmemiş ve 120 000 liva öde
nek ilâveten alınmıştır. 
Muhakeme altında bulunan memurların beraetleri 
halinde alacakları açık maaşına göre hesap edil
miştir. 1948 yılında da bu tertibe münakale sure
tiyle 2 000 lira eklenmiştir. 
Ücretli müstahdemler kadrosu geçen yıla naza
ran 55 kişi noksanı ile tesbit edilmiş ve bu suret
le 15 230 lira tasarruf sağlanmıştır. 
Merkez kadrosunda bâzı memuriyetlerin (L) cet
veline yeniden alınmasından ve bâzı kadroların 
taşra teşkilâtına verilmesinden mütevellittir. 
Çocuk zammı geçen yıla nazaran 20 800 lira faz
ladır. Bu tertibe 1948 yılının Haziran ayında mü
nakale ile 11 000 lira eklenmiştir. Temmuz 1948 
sonuna kadar çocuk zammı alan çocuk adedi 
6 227 dır. Bunun yıllık tutarı 747 240 liradır. Ye
niden doğacak çocuklar da nazara alınarak bu 
tertibe 758 000 lira Ödenek konulmuştur. 
1948 yılındaki doğuma göre bu tertibe fazla öde
nek konulmuştur. Esasen 1948 yılında da ödenek 
kâfi gelmediğinden 12 000 lira ödenek alınmış
tır. Muhafazanın 40 000 liraya yakın olan doğum 
yardımı ihtiyacı için de maddeden maddeye mü
nakale yapılması Maliye Bakanlığınn teklif edi
lecektir. 
Bu tertipte görülen eksiklik, ücretli kadrolarda 
yapılan tasarruftan ileri gelmiştir. 1949 yılı Büt
çesine emekli keseneği olarak konulan miktar büt
çeye mevzu olan maaş ve ücret miktarlarının 
%5 i özerinden hesap edilmiştir. 

# 



278 
Fazlalık 

Lira 

k.... 

276 

11 700 

10 000 

1 700 

Eksiklik 
Lira Tertibin nevi S e b e p l e r i 

9 500 Hayvan yem bedeli Hâlen 181 baş hayvan mevcuttur. Beher muhafa 
za memuruna ayda 14 liradan hesap edilmek sure
tiyle bütçeye ödenek konulmuştur. 

Merkez Büro giderleri 

600 Kırtasiye 
5 000 Döşeme ve demirbeş 
1 000 öteberi gülerleri 

Tasarruf maksadiyle indirilmiştir. 

tiler Büro giderleri 

3 000 

3 000 

3 000 
12 100 

5 000 
5 000 

12 796 

4 000 
14 000 

Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 

Isıtma 

öteberi giderleri 
Defter ve basılı kâ

ğıtlar 
Posta ve telgraf üc 
retleri 
Telefon ücretleri 
Kira karşılığı 

35 000 Sürekli görev yolluğu 
32 000 Geçici görev yolluğu 

Müfettişler yolluğu 

20 480 

Yabancı memleketler 
yolluğu 
Giyecekler 

21 000 Tedavi ve yol masrafı 
5 000 Subay, gedikli ve erle

rin tedavi giderleri 
Taşıma giderleri 

Satmalmacak Örnekler 
karşılığı 

Tasarruf maksadiyle indirilmiştir. 

Belediye vergi ve resimlerine % nispetinde yapı
lan zamlar dolayısiyle artırılmıştır. 
Kömür fiyatlarının ton başına 5 lira zam yapıl 
ması dolayısiyle artırılmıştır. 
Tasarruf maksadiyle indirilmiştir. 

1948 deki sarfiyat nazara alınarak indirilmiştir. 

Telefon muhaberelerinde yapılan tasarruftur. 
Gümrük kursu için tutulmakta olan binanın is
ticarından sarfı nazar edilmesinden ve alay, tabur 
merkezlerinden bâzılarının tasarruf maksadiyle 
bir araya toplanmasından mütevellittir. 
Tasarruf maksadiyle indirilmiştir. 

Teftiş Kurulu Başkanının aylığının artması dola
yısiyle eklenmiştir. 
Yabancı memleketlere iki memur gönderilecektir. 

Müstahdemlere geçen yıl kaput yaptırılmış oldu
ğundan bu yıl buna ait masraf indirilmiş ve 1949 
yılı ihtiyacına göre yapılan hesap neticesinde tasar
ruf edilmiştir. 
1948 yılı sarfiyatına göre tahmin edilmiştir. 
Tasarruf maksadı ile indirilmiştir. 

Tayinat ve yem ve yakacak tertiplerinden şimdiye 
kadar (R) cetvelindeki kayda göre verilmekte olan 
taşıma giderlerinin bu tertipten verilmesi dolayı
siyle artırılmış ve kendi bölümlerinde taşıma gider
leri nazarı itibara aalınmamıştır. 
İstanbul, İzmir ve İskenderun'daki nümunehane-
lerde yapılacak örnek eşya tasnifi için konulmuştur. 

41 
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Fazlalık 

Lira 

100 000 

Eksiklik 
Lira Tertibin nevi S « b e p 1 e r i 

2 500 Para gönderme gider
leri 
Tayinat 

109 000 Yem 

50 000 

136 000 

48 000 

231 000 

Yakacak, aydınlatma 
ısıtma. 

Giyecekler 

Teçhizat 
40 000 Harb gereçleri ve teç

hizat giderleri 
246 000 Kara ve deniz vasıta

ları satınalma karşılığı 

Kara ve deniz vasıta
ları işletme ve onarıl-

. ması 

30 000 Yapı ve onrama 

1948 yılındaki irsalât ve 1949 daki tahmine göre 
hesap edilmiştir. 
1948 Muhafaza Teşkilâtı kadrosuna nazaran 1949 
yılında 25 subay, 8 gedikli, 5 askerî memur, 669 
erin kadrodan düşülmesine ve bu suretle bu tertip
ten 241 000 lira tasarruf temin edilmesine rağmen 
bütçede eski yıla nazaran 100 000 lira fazlalık gö
rülmesi sebebi, 1948 yılında bir er istihkakı gün
lük olarak 67 kuruş üzerinden hesap edilmişken 
sonradan iaşe bedellerinin artmış olması hasebiyle 
Millî Savunma Bakanlığına uyularak bir günlük 
er istihkakının 80 kuruş üzerinden tesbiti zaruretin
den ileri gelmiştir. 
Muhafaza kıtalarındaki hayvan adedi azalmış ol
masından tasarruf edilmiştir. 
Muhafaza birliklerinin kon,uş değişikliği dolayısiy
le soba miktarlarının artmış olmasından ileri gel
miştir. 1948 yılında da bu tertibe 130 000 lira öde
nek ilâvesi yapılmıştır. 
Giyecek bedelerinin Millî Savunma Bakanlığınca 
her er ve subay için esas tutulan miktarlar üze
rinden hesap edilmiştir. 
Giyecek bedellerindeki izahatın aynıdır. 
Tasarruf maksadı ile indirilmiştir. 

Hükümetçe alınan tasarruf tedbirleri dolayısiyle 
5 yıllık programın tahakkuk ettirilmesine imkân 
görülememesinden dolayı indirilmiştir. 
12 saka ve tek ve 18 jeepin 1949 yılında yeniden 
servise gireceğine ve 1949 yılında kara vasıtaları
nın günde 35 kilometre yerine 70 kilometre üze
rinden çalıştırılacağına göre hesap edilmiş ve 300 
bidon ve 122 lâstik ve bâzı yedek parça 
ahşap malzeme boya ve saire mubayaası 
için ödenek konulmasına zaruret hâsıl olmuş
tur. 1949 yılında faaliyete geçmek üzere imal 
edilmekte olan 8 küçük liman motoru ile Î949 yı
lında keza faaliyete geçecek olan 30 takma mo
torun benzin, yağ, tamir bedelleriyle bakım, tu
tum, mukannen ve müteferrik levazım karşılığı 
ile İstanbul Atelyesi için mubayaa edilecek olan 
torna tezgâhı bedeli de bu fazlalığa dâhildir. 
Antakya'da bulunan tabur karargâhının barınma
sı için Millî Eğitim Bakanlığından devir sureti 
ile alınacak arsa üzerine bir yer yaptırılma
sı ve bâzı karakolların tamiri ve yeni bâzı 
karakollar yapılması için muhafazanın geçen yılki 
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Fazlalık Eksiklik 

Lira Lira Tertibim nevi S e b e p l e r i 

* yapı ve onarma ödeneğine 30 000 liranın zamme-
dilmesi zaruri görülmütşür. 

5 000 Mahkeme genel gider- Tasarruf maksadı ile indirilmiştir. f 
leri 

!) 330 Kurs öğrenci yevıui- Muhafaza kursu öğrencilerine pansiyon kiralan-
yesi mış olması hasebiyle yevmiyelerinden 3888 sayılı 

Kanun gereğince indirme yapılmıştır. 
700 Genel giderler Tasarruf maksadı ile indirilmiştir. 

698 056 626 080 

2. — Tâli Komisyon raporuna müsteniden tesbit edilmiş noktalar bakımından durum şudur: 

1. - Bakanlıkta Müşavir yoktur. 3656 sayılı 3 . VI I . 1939 tarihli Teadül Kanununa ekli kadro lis
tesinde 3 neü dereeeden bir Müsteşar muavini vardır. Bakanlık, eldeki bir tasan ile bu< vazifeyi or
tadan kaldıracağını ve o vakte kadar istihdam zaruretini ileri sürmektedir. 

fi. - Doktor: Hizmetliler ücreti arasında: 

150 lirai ücretli merkez doktoru ile 
» » ücretli İstanbul Gümrükler Başmüdürlüğünde bir doktor. 
» » ücretli keza İstanbul'da bir doktor bulunduğu ve muhafazanın asken teşkilâtı itiba

riyle de doktora malik olduğu anlaşümaktadıı-. (D) cetvelindeki müstahdemin yekûnu 122 si Güm
rüğe 302 si muhafazaya ait olmak üzere 424 tür. 

III. - Geçici hizmetliler: 

Gümrük ve muhafaza kuralarında ders vermekte olan 12 si gümrüğe vo mütebakisi muhafazaya 
ait olmak üzere 22 öğretmen vardır, kendilerine 3888 sayılı Kanun gereğince saat hesabı ile ders 
ücreti verilmektedir. 

IV. - l>öşenıe ve demirbaş merkez ödeneğini sadece tamirlere hasredilmek üzere yarıya indirerek 
2 500 lira olarak kapul etmek yerinde olur. İller kısmındaki mefruşat tertibinin Yeşilköy yeni te
sisleriyle ilgili olduğu anlaşıldığından aynen mır af azası muvafıktır. 

V. - P. T. T. kısmında kanun dışı olarak Gümrük Umum Müdürü ve Teftiş Heyeti Başkam ev
lerine konmuş telefon masraflarının da nazara öluıdığı görülmüştür. ıslah ve takibi icabeder. 

VI-Taşıt giderleri: 

Mevcut taşıtların berveçhi âti olduğu ve konmuş tahsisatın ancak kâfi olacağı kanaatine va
rılmıştır :. 

A d e d ; ;. • ' " • ; • '":/•"." 

1 Makam otomobili 
1 Kaptıkaçtı (Kamyonet! Ankara Gümrük Müdürlüğünün memurlarını ha

va meydanındaki Gümrük İdaresine götürüp ge
tirmektedir. 

3 Sepetli motosiklet | 
2 Motosiklet J Merkez ve taşrada 
8 Bisiklet j 

15 Yekûn 



VII - tayui; 
Sadece gümrük bülteni namı ile bir neşriyat mevcut olduğu ve yaym teşkilâtı olmayıp, Güm

rük Umum Müdürlüğü servislerince idare edildiği anlaşılmıştır. 

Bakanlığın 1948 yılında satmalına ve abone olma suretiyle yaptığı mubayaalar ve neşriyat yar
dımlarını gösterir bir Üste 2 numara ile ilişiktir. 

VIII - Bakanlıkta tetkik heyeti yoktur. Hukuk Müşavirliği teşkilâtının ayntn idamesine «aru-
r«t görülmektedir: 

m 
Hulâsa ve netice 

Muhafaza ve Gümrük Teşkilâtı etrafında bâzı mülâhazalara Yüksek Komisyonun temas etmek 
istiyeceğini şüphesiz görüyorum. Hakikaten de her ikisi hakkında üzerlerinde düşünülecek esas
lı ve ciddî sebepler mevcuttur. Fakat sayın Bakanı bu mevzular etrafında ciddî tetkik ve çalışma
larla meşgul gördüm. Ve bu Bakanlığın durum ve karakterine nazaran. 

1. — Daha ziyade tasarrufa hizmeti haleldar etmeden imkân olamıyacağı 

2. — Muhafaza teşkilâtı hakkında yeni bir tasarının Meclise gelmek üzere olduğu 

3. — Gümrüklerimizin çeşitli bakımlardan ıslah ve inkişafı için çalışmalara girişildiğini 

Nazara alarak tamamlayıcı malûmatı şifahen arzetmek üzere bütçelerini komisyonun yüksek 
takdirine böylece sunmayı muvafık gördüm. Saygilarımla. 

Manisa Milletvekili 
Faik Kurdoğlu 
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-718 2foo»Ifhârçyİfkkütimh*xtf abmıMflrî iwıfi -ısıt »b xwt.(DİbİBH .ınr/ıoviho^ sh-^rio;^ rnn^syüBİ 
-a«qulj»? İv MfemüM^afceı'isaı̂ ^^ 863;f,9âto ^ J ^ » ^ ^ ^ m(h$h 

2 A ç ı k a y l l ğ l .«SIBSJBII »nh<j.tjta:rf .HV f̂ rr m $ I3§&ÎS>İ.BH î;dlX);'3jŞ^f,v0^ Lf/TiAQî 36Öİ 
'S*™'*"!imî#"tö İ̂Mi '"^Ö'M^ ^ S e * ^ *#&)4 031 

719 iiûâibiî î ın^tiile^rî îrö î r̂ ĵim •>•.- ^ı^ ;rn(740n82ft ^m^lîfâi^m-n!suflZ5 §90 
^0/iv m/rf̂ etçici YâmtiMtite-âkttetomı**™ n^ıi?3&â06^ ^.üMiM^^^u *Ms$06 

.jsîirıriJilf^viîrî ..;•£;"• ı:-;; ; :f'i--i:.:- r/yarıı/a'c ;>;>:}bÖü onr.'ib^üJ 

II - Başka haklar 
721 m t ' ^ & Ö ^ l ı e ğ i 3 600 3 600 3 600 
722 Geçici tazminat 84 736 77 148 77 148 
723 4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 

gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

1 Çocuk zammı 737 200 758 000 758 000 
2 Yakacak zammı 26 190 26 190 20 000 
3 Doğum yardımı 30 000 38 000 38 000 
4 Ölüm yardımı 15 000 15 000 15 000 

Bölüm toplamı 808 390 837 190 731 000 

724 4644, 4805, 4806 ve 4807 sayılı 
Kanunlar gereğince ödenecek 
emekli keseneği karşılığı 513 379 508 123 508 123 

725 3779 sayılı Kanun gereğince 
terhis ve tekaüt edilen erbaş
lara verilecek para mükâfatı 700 700 700 

726 1615 sayılı Kanun gereğince 
verilecek yemeklik bedeli 25 000 25-000 25 000 

727 3944 sayılı Kanun gereğince 
muhafaza teşkilatındaki atlı 
memurlara verilecek hayvan 
yemi karşılığı 40 000 30 500 30 500 
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Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

ödeneğin çeşidi 

9 

Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 
Taşıt giderleri 
Bakanlık otomobili işletme gi
derleri 
Bakanlık otomobili tamir gi
derleri 
Başka taşıtlar 

Bölüm toplamı 

I I - özlük olanlar 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

43 500 

156 296 

109 000 

2 000 

2 000 
3 500 

7 500 

1949 yi 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

39 500 

139 500 

95 000 

2 000 

2 000 
3 500 

7 500 

lı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

39 500 

139 500 

95 000 

2 000 

2 000 
3 500 

7 500 

Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Yabancı memleketler yolluğu 
Tetkik için yabancı memleket
lere gönderilecek bakanlık mü
fettişlerinin yolluğu 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
Tedavi giderleri 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 
2771 sayılı Kanun gereğince 
subay, gedikli ve erlerin yapı
lacak tedavi giderleri ve yol
lukları 

Bölüm toplamı 

147 500 
87 000 

160 256 
24 000 

13 300 

432 056 

72 480 

51 000 

10 000 

61000 

112 500 
55 000 

160 532 
24 000 

25 000 

377 032 

52 000 

30 000 

5 000 

35 000 

107 500 
53 000 

150 532 
0 

1 

311 033 

49 000 

30 000 

5 000 

35 000 

ÎMnci kısım toplamı 1 142 332 984 332 907 933 
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B. 

738 

M. 

1 
2 

Ödeneğin çeşidi 

Üçüncü kısım - Daire hizmet-
leri 

I - Esaslı olanlar 
Taşıma giderleri 
Gümrük 
Muhafaza 

Bölüm toplamı 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

10 000 
130 000 

140 000 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

10 000 
140 000 

150 000 

10 000 
140 000 

150 000 

739 Gümrük idareleri giderleri 
1 Kimyahaneler giderleri, maki-

na, aletler ve gereç alma ve 
onarma karşılığı ve giderleri, 
dışarda yaptırılacak tahlil üc
retleri 6 000 6 000 5 000 

2 Gümrük Kanununun 9 ncu 
maddesi gereğince satınalına-

740 

741 

# ı - ' * ı 

3 

4 

5 
6 

1 
2 

cak eşya karşılığı 
Satmalmacak örnekler karşı
lığı 
Kaçak eşya ve hayvanların ta
şıma, yiyecek, bakım ve koru
ma giderleri * 
Kaçak eşya satış giderleri 
Para gönderme giderleri 

Bölüm toplamı 

Gümrük ambarlarında kaybo
lan eşya tazminatı 
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesiûiilgilendi-
ren giderler 
Geri verilecek paralar 
Nispeti kanunla belirtilmiş ke
senek ve ikramiyeler __.. 

Bölüm toplamı 

1 

300 

5 000 
800 

26 500 

38 601 

300 

100 000 

2 800 

102 800 

1 

2 000 

5 000 
800 

24 000 

37 801 

300 

.100 000 

2 800 

102 800 
' • * ' 

1 
1 300 

5 000 
800 

23 000 

35 101 

300 

100 000 

2 800 

102 800 
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nalih* lucfaıE nsnsJBİ İğanahÖ 
B « n J M ödeneğin çeşjkMı 

1948 
yılı 

ödeneği 
liirş,:; 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
, , -Lira '.-•'' Lira •} 

742 Kaçakçılarla çarpışma netice
sinde ölenlerin ailelerine ve sa
katlananlara 2550 sayılı Ka- : ^ 
nun gereğince verilecek tazmi-

, * rt
 n a$, 300 

000 0X 000 0X 00ö 01 -? 
o(İW*M M^y§nat 2m \h 22^ 2^-: 

. ™ - J L - T a y m a t - ...-.- — . 1 867 000 1 967 000 1 967 000 
000 0<U 2 Yeaoû 051 ftöö P-:u rf^fr334 000' 225 000 225 000 
^•=^=â=. Yakacak, aydınlatma ve ısıtma 337 000 387 00 387 000 

Bölüm toplamı 2 538 W - 2 579 000 

744 Süel gereçler V ^ r 
ı Givecekier 22 -;'/.7&';^;r";:;;'':0i7:J-^(r. 

Ooo^ 2 T e ^ t 0 0 û , & 000 
Bölüm toplamı, * £61600 

~ 131 og ,-, 
1 048 600 

1 

•s O 

AA£ P 

300 

2 579 000 

917 600 
131 000 

İ 048 600 

745 Harb gereçleri ve teçhizat gi* 
lK)S r deffîrF J ^ 206 000 166 00$, 166 000 

746 Sağlık giderleri ! ; ^ - ^ r ; ' . \ 
000 5 1 Tı$#)€$za ve s a ğ ^ k - g e r e ç l e r i " : l... ,/..•„2 "22 
008 g i d e r i 0(S .^35 000 , _ : ,^5.(|lQ.;: } 35 000 
000 S^ 2 Ve$§$irıe^ ecza ve.gereçleri gi- J..-2'•-.-."--.,..'.İ2-J~.2c- -

rlprlprı „ _ ! . _ . ' 3 000 3:0Ö0 3 000 
101 58 108 ?E ma Bölüm toplamıJ 38 ÜÖO 38 000 38 000 

0 ^ 7 Hajggtn satın alı§£;ve tazmini r : " ^ ÖÖÖ: ;: ;;^ IS ÖÖÖ ; 2 000 
748 Kara, hava taşıttan ve deniz.. r;.,.., r , '. \ 

muhafaza vasıtaları giderleri r , '2\ ; V 2 > : 2 2222"' " 
1 Satmalma karşılığı " "^TSr tOÖ~ " ;^39:İ0Ö:v 328 800 

000 001 2 I s ^ W P o n a ı ^ J M ^ l e r i ve ^ r ^ - - . ^ ^ - n ı l AOO 
kıra karşılığı _, o;.^8ÇTfl28 ; . ;;1 0n^028 ; v 1,011 028 

008 2 008 S '*' ' - - - — - . - ^ Mum^lo^lamı 1 565128 ~>tm128^ 1 339 828 
008 SOI. 008 £Öi 008 £01 . . ,„+^-<J\^. 

Ha>Vui'dmar^gidertei==^^- 50 000 50 000 50 000 
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B. jrcâl-
119:19 Jai i$9fi9bö 
ödeneğin çeşidi; : 

1948 1949 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lhibişe? iiijeoâfeö Mra a 

000 V oaoı 000 T 000 V 
0 ® £ Çeşitli (flâfotfr 

mloıod ııallrç T*8I - ^ 6 1 I 
nalçTod nûüfç S*Gl - 88GI fi 

eav 

38? s V ^?aB*f £ rde r l* r i oao B 
>?*A P<? 

1 Güıriritk 
2 

oa 
<^'./ n •:,. t v 

ı m ^ I q ^ ^JOH— 3 1 0 0 0 

751 

Bölüm'föjüâihı 131 000 161 000 

30 000 
100 000 

130 000 

Tartı aletleri alım ve onarma «' î "îE KmCVÎ a K,\\lll?,VA 
giderleri 3 000 3 000 

m ' i" OA • OO'^ ' ' f 
Yayın" işleri " 

S£G VOil Satınâîni&tfe aboni&ar^aliği 
f.0 A, ,2 .s BaşJv^Jıer^eşit gi^şrle^- a 

Bölüm toplamı 70 040 

Üçüncü kısım toplamı 5 792 169 

60 010 

3 000 

3 5ÛÛBfqoi ;mâ.>i5GÖni;*rî 3 000 
10 40Q . 10 400 • - 10 400 

OGU 8£ 

754 

755 
756 

757 

• o ' 

1 
2 
3 

OGO 82 Bölüm öfcbplamı 

^ e m W ^ d e r f c r i " ^ d ^ ' 
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 
Kurs giderleri 
öğrenci yevmiyeleri 
öğrenci yolluğu 
Genel giderler 

ik3j&Q0j 

1 500 
20 000 

3 500 

55 140 
10 100 
4 800 

taterAlBo&MnÖCL 

raM 2 500 

1 500 
15 000 

3 500 

45 810 
10 100 
4 100 

13 400 

2 000 

1 500 
15 000 

3 500 

45 810 
10 100 
4 100 

60 010 

5 986 339 5 740 339 

758 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 20 000 20 000 20 000 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

759 Eski yıllar borçları 
1 1944 - 1947 yıllan borçlan 
2 1928 - 1943 yıllan borçlan 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1 000 
1 050 

8 050 

28 050 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

7 000 
1 050 

8 050 

28 050 

7 000 
1 050 

8 050 

28 050 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 

12 663 602 
1 142 332 
5 792 169 

28 050 

19 626 153 

12 699 408 
984 332 

5 986 339 
28 050 

19 698 129 

12 681 218 
907 933 

5 740 339 
28 050 

19 357 540 



24 - Tarım Bakanlıiı 



Rapor 
3.1.1949 

İstihsal hayatımızın en önemli bir rüknü, Millî gelir ve dış ticaretimizin belkemiği, bir kısım en
düstrinin hammadde kaynağı ve nihayet kalabalık halk kitlesinin önemli bir geçim vasıtası olan 
tarım işlerinin millet iktisadımızın temelini teşkil ettiği şüphe götürmez bir hakikattir. Fakat bu 
gerçeğe rağmen tarım işlerimizin Gider Bütçesinde ehemmiyetiyle mütenasip bir yer bulamadığı da 
bir vakıadır. Bunun böyle olduğunu Tarım Bakanlığına ayrılan ödeneklerin Umumi Bütçedeki payı
nın düşük bulunuşu açık bir surette gösterir. 

Gerçi Tarım Bakanlığının 1949 yılı Bütçe teklifi diğer Bakanlıklar bütçesine konan ödenekler 
dâhil 39 567 426 lira olarak bu Bakanlığın şimdiye kadar ulaşabildiği en yüksek bir rakama yüksel
miş bulunmakta ise de; Umumi Bütçeye nispeti geçen yıllarda olduğu gibi, % 2,7 olarak yine dü
şük kalmıştır. 

I. Bütçenin tahlili 

1949 yılı Bütçesinin tahliline girmeden evvel Tarım Bakanlığına 1948 yılında ayrılmış olan 
34 005 998 liralık ödeneğin yılı içinde yapılan aktarmalardan sonra aldığı son rakama kısaca bir 
göz atmak yerinde olur. 

1949 yılı içinde Yüksek Ziraat Enstitüsünün Üniversiteler camiasına katılması dolayısiyie. 

5234 sayılı Kanunla 1 118 351 Lira 
5249 sayılı birinci Münakale Kanuniyle " 1 371 745 » 
5262 sayılı ikinci Münakale Kanuniyle 63 000 » ki 

Yekûn olarak 2 553 096 lira 

Tarım Bakanlığı bütçesinden düşülmüş, buna karşılık bu Bakanlığa veya bu Bakanlığın diğer 
bütçelerindeki tahsisatlarına her iki Münakale Kanuniyle 136 500 lira eklenmiştir. 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün ayrılmasından ve Umumi Muvazene lehine yapılan düş
melerden sonra 15 . XII . 1948 tarihinde Tarım Bakanlığı bütçesi 32 707 753 liraya inmiştir. 

Bir yandan Yüksek Ziraat Enstitüsüne ait tahsisatın, Öte yandan yılı içinde yapılan tasarruf
larla elde edilen ödenek tutarlarının düşürülmesinden ve nihayet daire hizmetleri dışındaki J.-JDi
lara kanunen yapılması zaruri olan eklemelerden soma Tarım Bakanlığının 1947 yılı Bütçesinin 
tanzimine esas teşkil eden rakam 31 109 835 lira olarak alınmıştır. Bu rakam beş yıllık zi :.' kal
kınma pragrammm birinci yıl tatbikatı için tahsis edilen 8 353 890 liranın eklenmesiyle Bakan
lığın 1949 yılı Bütçe teklifi 39 109 835 lirayı bulmuş oluyor. Ancak diğer Bakanlıklar bütçe* 
sine konan ve yekûnu 457 591 lirayı bulan ödeneklerin bu yekûndan hariç tutulduğu unutulmama
lıdır. 

1. Bütçe rakamlarının kmnüara daffihşı: 

1949 yılı ödeneklerinin % 94.5 i genel giderlere % 5,5 da sermaye kredi ve tesislere ait olup 
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kısıcı itibariyle dağıhm 1948 yılı bütçe teklifi ile birlikte aşağıda gösterilmiştir. 

Kısımlar 

1 ~-
9 

P 
j 

5 — 
6 — 

Özlük Haklar 
Yönetim giderleri 
Daire Hizmetleri 
Borçlar 
Yardımlar 
Sermaye ve saire 

1948 Bütçe 
teklifi 
i Ara 

17 016 190 
715 672 

!!•'! 559 914 
80 000 

1 000 000 
îi 070 000 

51.0 
2.0 

37.4 
0.2 
3.3 
6.1 

1949 Bütçe 
teklifi 
Lira 

15 930 459 
1 678 852 
18 528 203 

80 000 
200 000 

2 692 321. 

Başbakanlık 1 
Maliye 
Millî Eğitim 
Bayındırlık 

Bütçesinde 
s 
» 

Genel toplam 

L"> 000 
:v02 090 
30 005 

317 000 

34 006 998 
564 101 

39 587 436 
157 591 

% 

40.7 
4.3 
47.4 
0.2 
0.5 
6.9 

Toplam 88 441 897 100.0 39 109 895 100.0 

15 000 
202 096 
30 005 
210 490 

Yukarıki cetvelin ortaya koyduğu hakikatler şunlardır : 

1 — Bu yıl daire hizmetlerine düşen pay geçen yıldan fadadır. 

2 — Yönetim giderleri geçen yıla nazaran bu yıl iki misi* arımıatır. 

3 — özlük haklar payının bu yıl geçen yıldan daha az olvt?r. Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ba-
kanlık camiasından ayrlmasındandır. Umumi yekûna nazaran bu kısma ait nispet düşmüşse de 
mutlak rakam itibariyle yine bir milyon küsur lira bir artı? vardır. 

4 — Yardımlar kısmınm az görünüşü geçara sene burada yer alan haralara yardım bölümü-
nün. bütçedeki tertip değişikliği sebebiyle sermave, tesis ve krediler kısmına gitmesindendir. Bu
na rağmen bu kışıma yeniden açılan bir tertip için 200 bin lira konmuştur. 

5 — Sermaye, tesis ve kredilere tahsis edilen ödenekler şekil değişikliği sebebiyle artmıştır. 

2. 1949 Bütçesindeki artışların hizmet nevilerine dağılıp: 

Bu yıl Tanın Bakanlığı bütçesine konmuş olan 8 353 89C lira ödeneğin beş yıllık ziraî kal
kınma plânının birinci yıla isabet eden miktarı olduğu alâkalılar tarafından ifade edilmiştir. 
Bütçe tetkiklerimiz sırasında Özel komisyonlara tarafından incelemekte olan beş yıllık plânın ana 
hatları hakkında bilgi edinilememiştir. 

1949 yılı için talep edilen bu ödeneğin Umum Müdürlükler ve Umum Müdürlükler içindeki hiz
met nevilerine dağılışı aşağıya çıkarılmıştır. 

Lira •% 

1 — Ziraat İşleri Gtenel Müdürlüğü 
2 — Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü 
3 — Bakanlığın diğer servisleri 

4 535 705 54.3 
3 695 379 44.2 
122 806 1.5 

8 358 890 1000 
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1 — Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü için ayrılan ödeneğin hizmet nevilerine dağılışı şöyledir: 

Lira % 

Ziraî mücadele işlerine (Mücadele 
dâhil) -
Tohum, temizleme evlerine (Selektörler için) 
Okullar ve kurslara 
Bahçe ziraati işlerine 
Küçük su ve sulama istasyonlarına 
Pamuk işlerine 
Tarla ziraati işlerine (Islâh, deneme, çoğalt
ma ve kauçuk dâhil) 94 000 2.1 
Küçük evcil hayvanlar ve ipekböeekçiliği 
(Enstitüler dâhil) 15 000 1.5 

2 213 477 
1 170 625 
414 059 
205 000 
205 000 
154 000 

49.0 
26.0 
9.0 
4.5 
4.5 
3.4 

4 635 705 100.0 

Veteriner Genel Müdürlüğüne ayrılan ödeneğin hizmet nevilerine dağılışı: 

Lira Jo 

Salgın hayvan hastalıklariyle mücadele ilâç 
ve malzeme işlerine (90 bin lirası hizmetli
ler kadrosu) 1 360 766 37.0 
Zootekni işlerine 1075 000 29.0 
Zootekni işlerini teşvik için sergi, yarışlar, 
yardımlar ve döner sermayelerin takviyesine 1 035 000 28.0 
Merinos işlerine 175 000 4.7 
Hayvan sağlık ve nalbant okullarının tak
viyesine 49 619 1.3 

3 695 379 100.0 

3 — Bakanlığın diğor servislerine ayrılan ödeneğin dağılışı : 

Toprak tevzi işleri için teşkil edilecek traktör ekipleri hizmetliler kadrosuna 
Neşriyat işlerine 
Hasta memurların teadvi masraflarına 
147 aded hizmetliler kadrosiyle emekli keseneklerine 

Lira % 

83 236 
35 000 
15 000 
9 570 

52 
28 
12 
18 

122 806 100 

Yukarda ana hatlariyle hizmet nevilerine dağılışı gösterilen fazla ödenekler bölüm ve maddele
rine intikal edince - büyük pay alanlar müstesna - hemen bütçe rakamları içinde erimektedir. Faz
la ödeneklerle başarılması düşünülen işlere ait bilgiler daire hizmetleri kısmında tafsil edilecek
tir. 
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n. özlük Haklar 

özlük haklarla ilgili bölümlerin tahliline geç neden evvel Bakanlığın teşkilât kadrosu hakkın 
da toplu bir fikir vermek maksadiyle üç yıla ait fiilî teşkilât kadroları aşağıya çıkarılmıştır : 

1848 de 5234 S. lı 
Kanundan sonraki 

Kadronun nev'i 1947 1948 kadro durumu 1949 

Aylıklı memurlar 3 129 3 129 
Ücretli stajyerler 483 741 
Hizmetliler (D) 2 839 2 943 
Geçici Hizmetliler (E) 33 42 
Ek görev tazminatı alanlar 150 150 

• 1. Aylıklar: i 

Yukarda da kısaca temas edildiği gibi Bakanlığın aylıklar bölümündeki Ödenek miktarı yüdaa 
yıla kabarmaktadır. Bunun başlıca sebebi, geçen yıl bütçe raporunda da işaret edildiği üzere, orta 
ve yüksek okullarda Devlet hesabına tahsil göre.ı meslek adamlarının 2919 sayılı Kanunun dördün
cü maddesi gereğince Tarım Bakanlığı tarafından görevlendirilmesi zaruretindendir. Bunun için
dir ki, Yüksek Ziraat Enstitüsüne ait 248 kadronun üst desece farklariyle birlikte karşılığı olan 
979 050 liranın bu bölümden düşülmesine rağmen ödenekte büyük bir ferahlık sağlanmamıştır. 

Bu yıl aylıklar bölümüne konmuş ödenekten 1 639 164 lirasını 841 stajiyere ait olanı teşkil et-
inektedir. Stajiyer sayısının aylıklı memuçlar savuma nispeti %28, stajiyerlere konan tahsisatın ay
lıklı memurlar ödeneğine nispeti % 14 olduğuna göre hâdise hiç de küçümsenemez. 

Bakanlığın teşkilât kadrosunda 1152 kişi (L) cetvelinde mevkuf tutulurken kantini icapları 
yerine getirmek üzere «stajiyer memurlar» adı alanda bütçeye ödenek konması pek haklı olarak bizi 
bu (L) cetvelinden 1152 kadroyu serbest bırakmak suretiyle mevcut 841 stajiyeri eritmenin mümkün 
olup olmadığı meselesi üzerinde durmaya şevke tmiştir. 

Gerçi Teşkilât Kanununda mevkuf tutulan 1152 kadronun barem derecelerine dağılışı ilk nazar
da bunun mümkün olabileceğini göstermektedir. Fakat yaptığımız tetkikat; bunlardan 767 sinin 
Toprak îşleri Genel Müdürlüğü tevzi komisyonlarına, 267 sinin Veteriner Genel Müdürlüğünün 15 
lira maaşlı hayvan sağlık memurları gibi küçük ve Şube Müdürlüğü gibi yüksek barem derece
lerine tekabül eden memuriyetlere, geriye kalan 41 nin Ziraat Genel Müdürlüğü Yönetim teşkilâ
tına, 23 nün okullara, 59 nun pamuk işlerinim teknik elemanlarına ait olduğunu gösterdiğinden 
bu 1152 kadrodan faydalanmanın imkânsızlığını ortaya koymuş bulunuyor. Belki (L) cetvelinden 
alınacak 37 kadro ile bir miktar stajiyer veteriıcrin yerleştirilmesi mümkün olacaktır. Fakat bu 
rakam yerleştirilmesi gereken 841 stajiyere nispetle lâşey mesabesindedir. Kaldı ki, iki üst dereceya 
terfi kanunu ile (L) cetveline müracaat keyfiyetime hemen hemen Hükümetçe terkedilmiş gibidir. 

Bu anormal durumun önümüzdeki yıllarda da sürüp gitmesine mâni olmak üzere Bakanlığın 
başka bir mekanizmaya baş vurması yani Teşkilât Kanununda değişiklik yapması gerekir. Esasen 
başka yönlerden artık değiştirilmesi zaruri olan bu teşkilât işinin Bakanlıkça ele alınmasını tavsi
yeye değer bulmaktayız. 

Teşkilât işi vesilesile bu Bakanlık kadrosundaki teknik elemanlarla yönetim memurlan arasın
daki nispette de dokunmak yerinde olur. 

Stajiyerler, de dâhil olmak üzere Bakanlığın fiilî kadrosundaki memurların sayısı 3 500 dür. 
Bunun % 48 zini büro hizmetinde çalışanlar teşkil ettiği göz önünde tutulursa hizntet nevileri müta-
addit olan tarım işlerimizin gpt&e; kalan 2100 meslek adamiyle özlediğimiz ölçüde yürütülemiyecegi 

2 930 2 930 
741 841 

2 379 2 526 
33 20 
95 95 
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kendiliğinden anlaşılır. Alâkalılar tarafından bize verilen malûmata göre Türkiye'de Bucaklara ka
dar uzanan bir tarım teşkilâtı için lüzumlu teknik eleman sayısı burada verilenin en az iki buçuk 
misli olması gerekmektedir. 

2 —Ücretler: 

Bu bölüm için konan ödenek hizmetliler sayısîyle ilgili olduğundan evvelâ bu miktar üzerinde dur
malıdır. Bakanlığın hizmetli sayısı bir yandan geçen yıl Hükümetçe alman tasurnıf kararlarına, n.v-.ı-
larak (D) kadrosu ödeneklerinde yapılan % 10 .tasarruf ve öte yandan 5234 sayılı Kanunla Yüksel 
Ziraat Enstitüsünün Bakanlıktan ayrılması dölayısiyle bu yıl azalmıştır. Bu kadro durumuna: göre 
1949 yılı hizmetliler ödeneğinin geçen yıldan 585 544 lira noksaniyle 2 591 460 lira olması gerekirdi. 
Fakat 5 yıllık zirai Kalkınma plânının birinci yıl tatbikatı için artan hizmetleri karşılamak üzere 
191 400 lira tutarında 147 kadronun ilâvesiylo ödenek miktarı 2 782 800 liraya yükselmiş bulunuyor. 
Bununla beraber bu bölümdeki ödenek geçen seneninkinden yine noksandır. 

(D) Kadrosuna giren hizmetliler ücretinde de bir artırma- yapılmış değildir. Ancak Bakanlık 
Merkezinde çalıştırılan kaloriferci, elektrikçi, makine tamircisi gibi birkaç sanatkârın ücretleri emsalle
rinden az olması hasebiyle hizmetlerinden ayrılma temayülü göstermektedirler. Çok kıdemli olan \m 
sanatkârların ücretlerine, hizmetliler ücreti dâhilinde olmak üzere, bir miktar zara yapılması uygun 
olacağı mütalâasmdayız. 

.Ek görev tazminatmdaki noksanlık Yüksek Ziraat Enstitüsünün Bakanlık camiasından ayrılma* 
sından mütevellittir. 

3 — Geçici hizmetliler ücreti: 

Geçici hizmetliler ödeneğindeki noksanlık; Yüksek Ziraat Enstitüsünün Bakanlıktan ayrılmasın
dan ve umumiyetle yappılan % 25 tasarruftan ileri gelmiştir. 

4. Yabancı uzman ve hizmetlüeriyle tercümanlarının ücretleri : 

Bütçedeki tertip değişikliği dölayısiyle özlük haklar kısmında yer. alan bu bölüm için konan 
ödenek geçen yıla nazaran 60 bin lira fazladır. Bu fazla ödenekle iki uzman getirilecektir. Bunlardan 
birisi Şarbon Aşısının mahiyetini diğeri de kurutacak aşı kontrol müessesesini tetkik edecektir. 

Geçen yıl bütçesine konmuş olan tahsisat, on yıldan beri Türkiye'de Merkez Mücadele Enstitü
sünde çalışan yabancı bir uzmanla aylıkları 270 l'ra olan üç aded tercüman ücretleri karşılığıdır. 
Bu yabancı uzmanın istihdamına bu yıl da devam edilecektir. 

5. Yabancı dil mükâfatı: 

Bu bölümdeki ödenek 1940 - 1948 yıllarında yabancı dil imtihanı vermiş olanların sayısı ve her 
birisine kanuna göre verilmesi gereken para hesaplanarak konmuştur. Yabancı dil mükâfatına müs
tahak olanların sayısı 12 yi bulmakta ise de bunlardan 8 i Bakanlık camiasından ayrılan Yüksoi-
Ziraat Enstitüsünün asistan ve memurları ve 2 si de Bakanlıktan ayrılan iki memur içindir. Tâ
yinlerinde lisan bilgisi özel kanun!ariyle şart koşulan Enstitü asistanlarına yabancı dil parn mü
kâfatı verilmesinin ne derceye kadar kanuna uygun düşeceğini münakaşa konusu yapmadan, bi
ze verilen listeye göre halen Bakanlık içerisinde bu mükâfata hak kazananlar sayısının 5 i geçme
diği anlaşıldığından 20 000 liranın 7 500 lira olarak düzeltilmesi gerekir. 

6. Hayvan Sağhk Memurlarına verilecek hayvan yem bedeli karşılığı : 

özel kanunları gereğince Hayvan Sağlık memurlarına ayda 15 lira, Ziraat öğretmenlerine ise ay
da 50 lira hayvan yem bedeli verilmektedir. Bir defa 15 lira ile hayvan beslemenin imkânsızlığı 
bir yana bırakılsa dahi evvelemirde mevzuattaki bu ahenksizliğin düzeltilmesi yerinde olur; sonra 
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da mahiyetleri aynı olan bu Ödeneklerin özlük haklar kısmında ayrı bölümler halinde bir yere 
toplanması bütçe tekniğime daha uygun düşer. 

7. Muhtelif kadrolarda emekli olarak istilıdam edilenler : 

Kendi istekleri üzerine veyahut 65 yaşını doldurarak emekliye ayrılmış olanlardan Bakanlık 
teşkilâtı içerisinde istihdam edilenlerin sayısı ve yıllık tutarları şöyledir. 

Yıllık 
kadro 

tutarları 
İstihdam edildikleri kadrolar 8a. Lira 

Maaşlı kadrolar 11 51 500 
Geyici hizmetliler kadrosu (D) 2 8 700 
Geçici hizmetliler kadrosu (E) 2 8 700 

14 62 960 

HI. Yönetim giderini 

Geçen yıl Hükümetçe alınan tasarruf tedbirlerine uyularak bu yıl yönetim giderlerinde umu,' 
miyet üzere %20 nispetinde bir tasarruf sağlanmıştır. Yalnız posta ve telgraf ve telefon ücretleri 
ile kira bedelleri bundan istisna edilmiştir. 

Geçen yıl daire hizmetleri kısmında yer alan geçici görev yolluklara da ayrı maddeler halinde 
yönetim giderlerinin yolluklar bölümünde toplanmıştır. Bu umumî mütalâalardan sonra bu kısmın 
üzerinde durulması gereken bölümlerine geçebiliriz. 

1. Posta Telgraf ve Telefim ücret ve giderleri: 

1947 Nisanından itibaren tatbik mevkiinde olan peşin ödeme sistemi, tarifelerin yükselmesine 
rağmen faydalı olmuştur. İhtiyaç mevcut ödenekle karşılandıktan başka 1947 yılında 7 000, 1948 
yıhnda da 5 000 lira tasarruf sağlanmıştır. Yeni sisteme temamiyle intibak edebilmek için daha 
bi.' kaç yıl geçmesi gerekiyor. Ancak bundan sonradır ki yıllık hakiki tasarruf miktarının kesin 
olarak tesbiti mümkün olacaktır. •; 

2. Kira karşılığı: 

Bütçeye mevzu ödeneğin 60 000 lirası İller Ziraat Teşkilâtının icrasında bulunan 19 ambar, 
4^. bin lirası da îller Veteriner Teşkilâtınca kiralanan 161 aded daire içindir. Bakanlık Ankara'da 
toprak teşkilâtı için 8 520 lira yıllık icarlı bir apartıman ve ayrıca Olgunlar sokağında 10 800 li
ra yıllık iearlı 6 daireyi işgal etmektedir. Bu vaziyete göre bütçedeki kira karşılığı bu ihtiyacı 
tamamiyle karşılayamıyacak gibi görünüyorsa da toprak tevzi işlerine ait özel bölümde başkaca 
41 000 lira bulunduğundan toprak tevzi işlerine ait kiraların buradan ödeneceği anlaşılmıştır. 

3. Taftt giderleri ve taşıtlar: 

Taşıt giderleri için hem bu kısımda hem de daire hizmetleri kısmında konmuş ödeneklere 
Taşlanmaktadır. Yönetim giderleri kısmına mevzu taşıt giderleri: 1) Bakanlık otomobilinin iş
letme ve tamir masraflarını, 2) Merkezde bulunan iki motosikletin işletme ve tamir masrailariy-
le îller Teknik Teşkilâtında bulunan hizmet kamyon ve kamyonetlerinin kezalik işletme ve tamir 
giderleri içindir. Bu ödenek geçen yıla nazaran 2 00G lira noksaniyie 21 000 liradır. 
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Diğer taraftan daire hizmetleri . kısmının muhtelif hizmet bölümleri için» konmuş olan, taşıt gi

derleri ise, bu yıl hizmetlerin genişletilmesindendolayı artmıştır. Geçen yıla nazaran artış 70 
bin lira fazlasiyle 292 000 liradır. 

Bakanlığın Umumi Muvazeneye dâhil dairelerinin motorlu taşıt miktarı 1948 yılı başında ve 
sonunda olmak üzere bir cetvel halinde aşağıya çıkarılmıştır-. 

1948 yılüıda 
1948 yılı başında satın alınanlar 1948 sonunda 

Teşkilâtın adı Sayı Sayı Sayı 

Ziraat teşkilâtı ve müesseseleri 72 (7 ihraç) 10 75 
Veteriner » » 20 2 22 
Toprak * * ' 9 (1 ihraç) 6 14 
Bakanlık merkezi 3 0 3 

104 (8 ihraç) 18 114 

1949 Bütçe yılında da Ziraat Müdürlüğü teşkilât ve müesseseleri için 13, Veteriner için 7, mer
kez için 1 hizmet arabası alınması derpiş edilmektedir Bu maksatla Maliye Bakanlığı Bütçesinin 
467 - 13 ncü tertibine 202 096 liralık bir ödenek konmuştur. 

Geçici görev yolluğunda olduğu gibi taşıt giderlerinin de bir bölümde toplanmasını tavsiyeye 
değer bulmaktayız. 

4. Yolluklar: 

Geçen yıl bütçeye konan sürekli görev yolluğu 356 memurun tahvili, 112 memurun açıktan tâyi
ni, emekliye ayrılan 7 memur için kullanılmıştır. 

Tâyin ve tahvil işlerindeki hareket sayısı fiilî teşkilât kadrosunun % 10 nu geçmemesi itibarile 
normaj sayılabileceğimden bu yıl bütçeye konan ödenek ihtiyacı karşılıyacaktır.: 

Geçici görev yolluğuna gelince: Miktarı esasen az olan bu tertipteki ödenek geçen yıla nazaran 
üçtebir noksaniyle 60 000 lira olarak konmuştur Geçen yıl merkeze ayrılmış olan bu ödeneğin son 
derece kıskançlıkla kullanıldığı görülmüştür. Aıısak asıl işi masa başında değil çiftçinin yanında 
olması gereken teknik tarım elemanlarımızdan daha fazla randıman almak matlupsa geçen yılki tah
sisattan indirmek şöyle dursun; bilâkis ona en az üçte bir eklemek icabederdi. 

Bu vesile ile Ziraat ve Veteriner Umum Müdürlüklerine bağlı muhtelif iş şubelerinin başında 
bulunan genç elamanların Türkiye'ye serpiştirilmiş ve idareleri kendilerine mevdu müesseselerin 
çalışma durumları hakkındaki bilgilerinin hemen münhasıran bu müesseseler tarafından yollanan 
aylık raporlara dayandığını belirtmek ve henüz bn müesseselerin çoğunu görmemiş olduklarını söy
lemek yerinde olur. Şayet merkezle iller teşkilât ve müesseseleri arasında kurulacak işbirliğinden 
verimli neticeler alınacağı umuluyorsa bu dinamik şube müdürlerinin asıl iş yerlerindeki çalışma 
durumunu incelemeleri iş programlarının ne derezeye kadar uygulanabileceğini yerlerinde tesbit et
meleri, aksayan ve yürümiyen işlerin aksaklık sebeplerini işi yürütenlerle birlikte mütalâa ederek 
bir karara varmaları gerekir. Bu da şüphesiz onların masa başında oturmasiyte değil, onları bu is
tikamette işe sevkedecek mekanizmayı işletmek yani geçici görev yolluğunu artırmakla mümkün 
olur. 

Teknik tarım ©lemanlariyle çiftçilerimiz arasındaki işbirliğini takviye maksadiyle geçici görev 
yollu^vınun bu yıl 120 bin liraya çıkarılması doğru olur. 



6. Teftiş işleri ve müfettiş yethıkları: 

Bakanlık Teftiş Kurılu mevcut Mr Başkan 25 müfettiş kadrosiyle sayısı 1910 tüt varan teftiş 
yerlerinin normal teftişlerini muntazam surette yapmak şöyle bir yana dursun, Bakanlık Teşkilâtının 
genişlemesi yüzünden* artan tahkikat; işlerine bil? yetecek kemiyette değildir. 

Kadro noksanlığı sebebiyle Teftiş Kurulunca teftişe tâbi tutulması gereken teşkilâttan M50 si 
on senedenberi, 27 si 6 yıldanbeııi, 99 zu da üç senedenberi hiçbir teftiş görmemiştir. Üç yıldan 
bu yana teftiş gören yerlerin sayısı 334 olup teftiş görmem gerekli yer sayısına nispeti % 12 <L\r. 

Dar kadrosuna ve kifayetsiz ödeneğine rağmen Kurulun 1948 yılında başardığı tankik işleri 54, 
normal teftişler ise muayyen yerlere münhasır olmak şartiyle 190 dır. 

Bir yandan tahkik işlerinin çoğunun uzun yıllar normal teftişe tâbi tutulmaya® yerlerde olduğu 
nazara alınır ve öteyandan da Teftiş Kurulunun asıl ödevinin normal teftişleri yapmak bulundu
ğu ^^ünüiürse Tarım Bakanlığının artan teşkilâtına muvaziolarak ilk hamlede Teftiş Kurulu kad-
rosunuıı genişletilmesi gerektiği neticesine varılır. 

Bakanlık teftiş yerlerinin çokluğuna rağmen, müfettişler yolluğu için konmuş ödenşk de pek az
dır: Tefftâş Kurulu Başkanının verdiği, malûmata göre tahsisat kifayetsizliğinden raporlar merkezde 
yazdırıknakta ve müfettişlerden teftiş ve tahkikleri çabuk bitirmeleri ısrarla (istenmektedir. Bu se
beplerden bu yıl bütçeye konan ödeneğin de hiç değilse 50 bin liraya çıkarılması lâzımdır. 

7. Tedavi giderleri: 

Muayene ve tedaviye muhtaç memur sayısının gittikçe artması ve geçen yıl münakale ile ek
lemeler yapılması hasebiyle bu yıl Ödenek geçen yıla nazaran iki misline çıkarılmıştır. 

8. Giyecekler : 

Bakanlık teşkilâtında .çalışan ve ücretleri çok az olan müstahdemlerin giyeceklerini karşılamak 
maksadiyle konmuş olan bu ödenekten yapılmış olan tasarruf yerinde değildir. Bu bölüme dörtbin 
liranın eklenmesi gerektir. 

IV. Daire Hisnietteri 

Tanm Bakanlığı Bütçesinde bu yıl daire hizmetlerine ayrılan ödenek başta gelmektedir. Ye
kûnu 18,5 milyonu bulan ödeneklerle yapılacakişlerin en önemlileri aşağıda sırasiyle arzedilmiş-
t*r. 

A. Ziraat işleri 
1. Zirai Savaş İşleri : 

Bitkilere zarar venen her n*vî  hastalaklark Bavaşanök suretiyle- zirai istilrtelSn r»ödK»anını art
tırmayı hedef tutan Zirai Mücadele Şubesi, mevcut teşkilât ve müesseselerinin yard*miyle veı her yıl 
bütçesiyle verilen imkânlar nispetinde bu işi' başarmaya çalışmaktadır. 

Halen Bakanlığın Zirai Mücadele Şubesine bağlı Ankara'da bir Merkez Mücadele Enstitüsü, 
hastalıkların en çok toplandığı yurt köşelerinde 5 istasyonu, ayrıca 19 yerde teşkilâtı vardır. Mer
kez Mücadele Enstitüsünde zararlılarla savaşın teknik esasları, mücadele ilâç ve malzemeleri 
nin etüd ve denemeleri yapılır. İstasyonlarda ise muhitin türlü mücadele problemleri araştinlarak 
teknik mücadele esasları tesbit «dilir. 

Bu yıl ayrılan ödenek miktarı geçen yıla aasaran 2 110 000 Ura iazla^yle 4 müypndur. Bize ve
rilen bilgiye göre bu fazla ödenekle mücadele sahası genişletilecek, büyük ölçüde mücadele ilâç 
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ve vasıtaları mabayaa edilecek ve ayrıca Sivas, Erzurum, Urfa, ve Van vilâyetlerinde Mücadele 
tstasyonları açılacaktır. 

1949 yılında mevcut plâna göre çekirge, süne, fare, domuz, hiponomot, karpokapsa vo zeylin 
zararlılariyle mücadele genişletilecek ve ilaçlanacak tohum miktarı arttırılacaktı]-. 

2. Tarla ziraatı işleri ve tohumluk meselesi: 
Zirai istihsalimizin sıklet merkezinin hububatta olduğu ve istihsal randımanının ise iyi tohumluk 

ile sıkı sıkıya alâkalı bulunduğu bilinen bir gerçektir. Tarım Bakanlığının da yurdun muhtelit' yer
lerinde kurduğu irili ulaklı 13 müessesede türlü iklim şartlarına yarayışlı tohumluk dâvası üze
rinde yıllardır çalıştığıda malûmdur. 

Tohum İslah ve Deneme istasyonları; uzun yılların çalışmaları sonunda türlü iklim ve toprak 
şartlarında yetiştirm-eye elverişli 11 i buğday, 1 i melez, 3 ü arpa, 1 i çavdar, 6 sı mısır, 4 ü yulaf, 
3 ü hayvan yemi olmak üzere 29 hububat eliti tesbitine muvaffak olmuştur. Bu elitlerin çoğu da 
istasyonların üretme çiftliklerinde üretilerek tatbikat sahasına da intikal ettirilmiştir. Ancak istas
yonların üreterek elde ettiği orijinal tohumluklarla memleket tohumluk ihtiyacının tamamiyle kar-
şılanamıyacağı bildirildiğinden 1945 - 1946 yıllarında toplanan uzman heyetlerce bu problem tetkik 
edilmiş hububat, mısır, bakliyat, ticaret ve endüstri tohumluklarının tâbi olacağı rotasyasyon tesbit 
edilmiştir. Yapılmış olan tetkiklere göre Türkiye'nin yıllık iyi tohumluk ihtiyacı 10 yıllık bir rotas
yona göre hububatta 110 000 ton civarındadır. 

İmdi Tarım Bakanlığı 1949 da 80 bin ve mütaakip yıllarda miktarı daima artmak ve tohumluk 
istihsâl ve tevzi işlerini Türkiye ölçüsünde tatbik sahasına koymayı derpiş etmektedir. Bütçe tet
kiklerimiz sırasında bize alâkalılar, önümüzdeki yıl dağıtılması tasavvur edilen 80 bin ton tohum
luğun istihsal ve tevziîiçin gerekli tertiplerin alımdığım ifade etmişlerdir. 

Orijinal tohumluk işinden başka bir de Tarım Bakanlığının muhtaç çiftçiye tohumluk tevziî 
mekanizması olduğu malûmdur. Bu mekanizma; kanunları gereğince muhtaç çiftçiyi borçlandır
mak suretiyle yapılan* tohumluk dağıtma işi ile Ziraat Bankasınca tedarik edilen tohumlukların 
peşin para mukabilinde çiftçiye verilmesini hedef tutar. 1948 yılında peşin para ile tohumluk tah
sisine dair talep olmamıştır. Buna mukabil 5254 sayılı Kanun gereğince vilâyetlere tohumluk tah
sisi yapılmıştır. Tahsis edilen tohumlukların 18. XI . 1948 tarihindeki miktarı 18 826 ton olup pa
ra tutarı 5 832 000 liradır. Vilâyetlere tahsis edilen tohumluklardan ne kadarının tamamiyle kul
lanıldığı henüz tamamiyle tesbit edilmemiş olduğu cihetle yıllık tahsis miktarı 6 milyonu imlan 
tohumluk kredisinden arta kalanı hakkında şimdiden birşey söylenemez. 

'.?. Tohum Temizleme Evlen: 
Tohumluk meselesi ile yakından ilgili olduğu cihetle bu yıl 1 170 000 lira fazla ödenek ayrılmış 

olan tohum temizleme evlerinden de kısaca bahsetmek doğru olur. 

1948 yılında verilen ödenekle 53 ilde mevcut 321 selektörün işletilmesi sağlanmış ve 6 bin ton se
lektörden geçirilmiştir; ayrıca 1 selektör, 2 ilaçlama cihazı, yedek parçalar ve 30 aded yeni motor 
mubayaa edilmiştir. 

1949 yılında istenen ödenekle yapılması düşünülen işler şunlardır : 
Tutarı 

Lira 

179 yeni selektör mubayaası 930 000 
Mevcutlariyle 500 zü bulacak selektörlerin işletme genel giderleri 250 000 
76 eski selektörün tamir masrafı 76 000 
Yeniden kurulacak 179 tohum temizleme evlerinin inşasına yardım 143 000 

1 400 000 
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Bu tertibat sayesinde önümü«deki yıl 500 selektörle 200 000 ton tohumluğun temizlenmesi ve'* 

ilaçlanması sağlanacaktır. 

i. Pamuk işleri: 

1937 yılında özel bir kanunla kurulmuş olan ve 11 yıldanberi faaliyette bulunan Pamuk İş
leri Müdürlüğünün hedefi : 1) memleket şartlarına uygun, yüksek kaliteli .pamuk elitlerini ıslah 
yoliyle sağlamak, 2) Elitleri üreterek yaymak, 3) Yabancı çeşitlerin ekimini men etmek, 4) her 
nevi hastalıklariyle mücadele etmek, 5) çırçır fabrikalarını kontrol etmek, 6) pamuk ekim sahasının 
genişletilmesi için her. türlü propaganda işlerini yapmaktır. Bu hedeflere tdaşmak için pamuk böl
gelerinde sayıları irili ufaklı 8 zi bulan pamuk deneme ve ıslah istasyönlariyİ e üretme çiftlikleri re 
deneme tarlaları kurulmuştur. Bu müesseselere 1934 denberi umumi muvazeneden verilen ödenek 
miktarı 2 280 000 lirayı bulmuş olup bunun 561 000 lirası tesislere harcanmış*;: 

Mevcut müessese ve teşkilâtiyle pamuk işleri, uzun denemelerden sonra yüksek vasıf ve verimde 
akala 130, yerli 103 tiplerini tesbite muvaffak olmuştur. Ayrıca bölge pamuklarını selektörden ge
çirme, köylü pamuklarını mahlaç haline getirme, mevcut 7 çırçır evile de pamuk müstahsıllarma 
yardım etmekte ve ayrıca ürettiği tohumları çiftçiye dağıtmaktadır. Pamuk işlerinin daha verimli 
olması, gerek tesisler ve gerek istihsal sahası bakımından genişlemesine ve yardım vasıtalarını 
çoğaltmasına vabestedir. Döner sermaye ile çalışan-üretme çiftlikleri kârlıdır. 

Yeni bütçede pamuk işlerine ayrılan Ödenek geçen yıla nazaran 154 000 lira fazladır. Fazla öde
neğin 100 000 lirası, kanununda, yazılı olduğu üzere, bir taraftan örnek ekimleri yapılmasına öte-
yandan pamuk ekimini teşvik için parasız tohum tevziine ve diğer zirai yardımlara tahsis edile
cektir. Nitekim geçen yıl seylaba ve yaşilkurt âfetine mâruz kalan Adana çiftçilerine de 1 400 ton 
tohum yardımı yapılmıştır. Bu yardımın rayice göre tutan 392 000 lira idi. Yapıfâcak zirai yar
dımların esasları hakkında bir talimatname yoktur. Fakat mevcut teamüllere göre yardımlar bir 
heyet marifetiyle tesbit edilen ihtiyaçlar sıraya konmak ve mevcut yardım tahsisatı göz önünde 
tutulmak suretiyle yapılmaktadır. 

Fazla ödeneğin 34 000 lirası da memleketin İslah edilmiş pamuk, lif, yağlı nebatlar tohumlukları 
ihtiyacını karşılamak maksadiyle bâzı yerlerde yeniden açılması tasarlanan üretme çiftlikleri çe
kirdekleri tesisine harcanacaktır. 

5. Kauçuk Bitkileri ıslah, üretme ve imal işleri: 

Dört yıl önce kurulmuş olan Kauçuk Enstitüsüne: 1) Türkiye'de kauçuk veren bitki nevile- . 
rinin yayılış sahalarını ve kauçuk verimini tesbit etmek, 2) Kauçuk verimi bakımından faideli 
olan bitki nevilerini kültüre alarak gerekli ıslah deneme ve üretme işlerini yapmak, 3) Kauçuk 
veren bitkilerden hanı kauçuk istihsalini sağlamak, gerekli lâboratuvar muayene ve denemelerini 
yapmak, 4) Mübrem mtiyaçlnr başta olmak üzero kauçuklu malzeme ve eşya imalini başarmak 
görevleri verilmiştir. Ayrıca kauçuk istihsal ve kauçuklu eşya imal işlerinin kolaylıkla yürütül
mesi için de bu enstitü «Kauçuk Bitkileri döner sermayesi» ile teçhiz edilmiştir. 

Şimdiye kadar bu yöndeki çalışmalarla Türkiye'de kauçuk bakımından en verimli bitkilerin 
Köksakızı ve (luvayyöl. olduğu ortaya konmuş, bu bitkilerden ham kauçuk istihsalimizi ve eşya 
imali işleri de başarılmıştır. 

Birkaç yıldanberi «alışmalar kauçuk hammaddesini veren bitkilerin ziraat usullerinin teshi
rine, bu bitkilere ait tohumların ıslah ve deneme üretme işlerine ve nihayet rantabilite hesapla
rının yapılmasına yöneltilmiş bulunuyor. Bu vazifeler halen Tohum İslah ve Deneme İstasyonları 
tarafından yapılmaktadır. 

Enstitünün teknik verim denemeleri ve kauçuktan eşya imali için muhtaç olduğu 150-300 ton 
civarındaki bitki hammaddesi de burada istasyonlar ve bizzat enstitünün yaptığı ziraatle sağ
lanmaktadır. # 



— 300 — 
Kauçuk bitkileri ıslah, deneme ve üretme işlerine 1949 yılında t€sbit edilmiş bir plâna göre da

ha geniş ölçüde devam edileceği ve bu maksatla bütçeye ödenek konduğu memnuniyetle öğrenil
miştir. Diğer taraftan kauçuk bitkilerinin deneme, ıslah ve üretme işlerinin daha verimli olarak yü
rütülmesini sağlamak maksadiyle en az iki ziraatçinin yabancı memleketlere staj için gönderil
mesinin uygun olacağı mütalâasındayız. Ancak bu arada Kauçuk Enstitüsünün kendisine mevdu 
vazifeleri daha iyi başarması ve faaliyetini genişletmesi için bâzı tesislere ve mevcut lâboratuvar-
ları takviye etmesine lüzum ve zaruret vardır: Kalorifer tesislerinin ikmali, büyük tamir işlerine 
lüzumlu bir solüsyon lâboratuvarı yapımı, fizik lâboratuvarınm donatılması ve takviyesi, kauçuk 
teknoloji bâboratuvar* malzemesi celbi bu meyandadır. Hepsinin tutarı 80 000 liraya varacak olan 
İm ödeneğin bu yıl bütçesinden sağlanması temenniye değer. 

6". Bahçe ziraati işleri: 

Meyvacılık, bağcılık, zeytincilik, çaycılık, sebzecilik ve süs nebatları şubelerini bünyesinde top-
lıyan bahçe ziraati işlerinin hedefi memleket bünyesine uygun standart çeşitleri ve yayılacakları 
bölgeleri tesbit, lüzumlu fidan malzemesinin yetiştirilmesidir. Halen bu ziraat koluna bağlı müesse
se sayısı 15 i bağ ve bahçe istasyonu, 13 ü fidanlık olmak üzere 28 e varmaktadır. Bu yıl istenen 
fazla ödenekle iki meyvacılık istasyonu, bir zeytin fidanlığı daha kurulacaktır. Önümüzdeki beş 
yıl içinde kurulması gereken müesseselerin irili ufaklı sayısı 44 olacak, fakat bununla da Türki
ye'nin bağ, bahçe ve zeytincilik sahasında muhtaç olduğu müesseseler sayısı tamamlanmış olmı-
yacaktır. 

Mevcut müesseselerin 1948 yılındaki meyva fidanı ve asma çubuğu istihsal miktarları şöyledir : 

Nevi Sayı 

Çeşitli meyva fidanları 541 000 
Dut fidanı 741 000 
Köklü Amerikan asma çubuğu 2 995 000 
Aşılı köklü Amerikan asma çubuğu 11 000 

Bu vesile ile istihsal edilen fidan ve asma çubuğu miktarlarının mevcut ihtiyacın çok altında bu
lunduğuna işaret etmek yerinde olur. 

Bu yıl istenen fazla ödenekle zeytincilik işlerinin de genişletilmesi yani mevcut 6 bölgenin 9 a 
çıkarılması ve buralarda teşkilât yapılması derpiş edilmektedir. 

3788 sayılı Kanun gereğince Tarım Bakanlığı tarafından tesisi icabeden 30 000 dekarlık çaylık
ların kurulması işi 1948 yılında sona ermiştir. Dar topraklı Rize İlinin 159 köyünde 11 650 ailenin 
geçimini sağlıyacak olan çaylıkların kurulması, istihsal işleri, alımların kontrolü Tarım Bakan
lığı ; fabrikasyon, Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu; mubayaa Tekel Bakanlığı; kredi işleri de Zi
raat Bankası tarafından yürütülmektedir. 

Bu çok yanlış idari' yüzünden işin muntazaman yürütülmesi çok kere imkânsız olduğu gibi müs-
tahsıllar tarafından yapılan şikâyetlerin de arkası kesilmemektedir. Bölge ve Yurt ölçüsünde önemi 
aşikâr olan bu hayırlı işin maksada vefa edecek şekilde ve hızını kaybetmeden yürütülmesi için 
gerekli Hükümet tedbirlerinin alınması yerindi- olacaktır. 

Çaylık kurma işleri için 3788 sayılı Çay Kanununa göre İ939 yılından 1947 yılı sonuna kadar 
Tarım Bakanlığınca çiftçilere dağıtılan avansın tahakkuk ettirilmiş faizi ve masraflariyle birlikte 
tutarı 866 000 küsur liraya baliğ olmuştur. Bu ne saba mahsuben Ziraat Bankasına ödenen paranıu 
16. V I . 1948 tarihindeki miktarı 380 000 liradır. Borç bakiyesi de 1947 yılı sonu itibariyle 486 000 
küsur liradır. Ziraat Bankasına olan bu borcun ödenmesi için Taran Bakanlığının gelecek sene 
bütçeye ödenek koydurmasını temenniye değer bulmaktayız. 
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7. Küçük Evcil Hayvanlar : 

Beş yıllik zirai kalkınma plânmdan bu yıl 15 000 lira ile nasibini aifin küçüktev«il hayvanlar 
Tavukçuluk, Tavşancılık, Arıcılık ve İpekböcekeüiği işlerimizikap«aıııakiaduv Bu sahadaki çalışma* 
larm hedefi yerli ırkları ıslah suretiyle verimi artırmak, sonra da az emelde çe&iârî getiren bu 
işleri köylü işletmelerine sokmaktır. Bu hedeflere varmak için müstakiflen kflî^mûş.i okn. Ankara-
Tavukçuluk Enstitüsü ile Böcekçilik Enstitüsü ve İstasyonlarından,, aynca Ort*: Ziraat, Tehaıiki 
Ziraat ve Bahçıvanlık okullarının bünyesi içerisindeki küçük evcil hayvanlar kolundan faydalanıl
maktadır. 

İpekböcekçiliği sahasındaki faaliyet bu yıl Hatay istasyonunu kurmaya inhisar^ edecektir. Vak
tiyle geniş ölçüde koza ve tohum istihsali ve ipekliler imali ile şöhret almış birçok vilâyetlerimizde 
ipiefefeöoekeMiği can çekiştirmektedir. İstihsalin artırılması, mahsulün kıymetlendirilmesi ve saire 
yönlerinden bu şubede esaslı tedbirlerin arınmasına zaruret vardır. BMhasşa b u . ^ 
ve Orta - Anadolu çiftliğine sokulması münhasıran hububat ziraati yapan bu mmtaka halkının hayat 
standardını yükseltmeye hizmet edecektir. 

B. V et er iner işleri 

Faaliyet mevzuları: 1) Salgın hayvan hastalıklariyle mücadele ve bunun için lüzumlu aşı, serum 
ve biyolojik maddeleri imal, 2) Yerli ırkların seleksiyon ve ıslah yöliyle vasıf ve kalitelerini 
yükseltme yani yetiştiricilik olan Veteriner Genel Müdürlüğü bu yıl verilen 3,7 milyon lira fazla 
ödenekle şu işleri başarmayı derpiş etmektedir: 

1 — Salgın hastalıklarla mücadele işini genişletmek, 

2 — Mücadele için lüzumlu aşı, serum ve bivolojik maddeler istihsal miktarlarını yükseltmek, 

3 r— Devlet ve halk vasıtasiyle başlanmış olalı yetiştiricilik işlerini takviye etmek, 

4 — Eksik olan müesseselerin sayısını bu imkândan faydalanarak çoğaltmak. 

1. Salgın hayvan hastalıklariyle mücadele i§Uri : 

Türkiye, büyük hayvan hareketlerinân cereyan ettiği bii" kıta olması itibariyle muayyen bölge
lerde muayyen hastalığın yer tutmuş âdeta andamik bir hal almıştır. Bugün memleketimizde hay
van varlığını tehdit eden, ihbarı kanunen mecburi 28 salgın hastalığı bulunmaktadır. Hayvan varlı-

- ğını emniyet altına almak için bu hastalıklarla savaş zaruridir ve bu mücadele görevi de özel kar.u-
nu ile Devlete tahmil edilmiştir. 

Bütçenin 821 nci bölümüne geçen yıla nazaran 1,5 milyon lira fazlasiyle 2 milyonu mütecaviz 
ödenek konmuştur. Bu ödenek hayvan hastalıklariyle savaş ve bakteriyoloji, serum kurumları ve 
laboratuarları içindir. 

Bu bölüm içinde miktarı en çok yükseltilen ödenek hayvan tazminatı maddesindedir. özel kanu 
nu gereğince tüberküloz, ruam, bank, keçi ciğer ağrısı ve sair muayyen hastalıklara yakalanan hay
vanların itlafı halinde sahiplerine tazminat verilmesi gerekmektedir. Türkiye'de yalnız rüamh 
atların itlafı halinde verilecek tazminat bedelinin 15 milyona vardığı düşünülürse bu maddeye 
mevzu tahsisatın yetersizliği kendiliğinden anlaşılır. 

Bakteriyoloji, serum kurumları ve laboratuarları hayvan .hastahane dispanserimi maddesine bu 
yıl konan ödenek 255 000 fazlasiyle 500 000 liradır. Halen mevcut müesseselerde şap hariç hemen 
bütün hastalıkların aşı VB serumları ile biyolojik maddeler istihsal edilmektedir. Ancak mevcut is
tihsal miktarları 8 milyon doz kadardır. Alman fazla ödenekle bu miktar 20 miljraı doza gıkımla-. 
çaktır. Bu bŞiümün diğer maddelerindeki tahsisatlar da artmamıştır, 
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2. Veteriner Zootekni Islah ve Üretme işleri: 

Yerli hayvan ırklarının ıslah ve üretme işlerine muhtelif yıllarda kurulmuş olan yetiştirme mü
esseselerinde başlanmıştır. Bu müesseselerdeki devamlı çalışmalar sayesinde muhtelif hayvan nevi
lerinden olmak üzere iyi damızlıklar da elde edilmiştir. Ancak yetiştiriciliğin yurt ölçüsünde tami
mi işi henüz pek noksandır. Bunun için yeni yetiştiricilik müesseselerinin kurulmasına, eskileri
nin genişletilmesine ihtiyaç vardır. 

Bu yıl bu tertibe geçen yıla nazaran bir milyon lira fazlasiyle 1 700 000 küsur lira ödenek kon
muştur. Bu ödeneklerle yapılması düşünülen işler şunlardır : 

1 — Mevcut 8 aygır deposu 10 a çıkarılarak 700 baş aygır 1 000 e yükseltilecek. 

2 — Şimdiye kadar yapılan denemeler iyi n°tice verdiğinden kıvırcık, karaman koyunlarında 
yapağı istikametinde, Karagül de astragan yönünde damızlık yetiştirilecek ve damızlıklar halka in
tikal ettirilecek. 

3 — Halen mevcut 4 inekhanemin sayısı o yılda 14 de 'mevcut damızlık miktarı da 958 den 
3 500 ze çıkarılacak, surette tertiplenecek. Ayrıca açılacak beş istasyonda sunî tohumlamaya 
başlanacak. 

4 -r- Damızlığa yaramıyan 100 000 baş hayvanın enenmesi için gerekli ihsa aletleri mubayaa 
edilecek, tertibindeki ödeneğin bir kısmı da ihsa esnasında ölen hayvanların sahiplerine tazminat 
olarak verilecek. 

3. Merinos tşleri: 

1928 den 1934 e kadar devam eden çalışmalar sayesinde et ve yapağı istikametinde yerli Türk 
merinos tipinin tesbitine imkân bulunmuştur. 

Geçen yıla nazaran bütçeye 150 000 lira fazlasiyle 204 000 lira konmuştur. Bu fazla ödenek; da
mızlıkların artırılmasına ve böylece de yetiştirme bölgesinin genişletilmesine yarıyacaktır. 

i. Yetiştiricilik işlerini teşvik için konan ödenekler : 

Mahiyetleri yetiştiriciliği teşvik ve takviyeden ibaret olan bu ödenekler bütçe tertibi bakımından 
muhtelif kısımlarda yer almış bulunmaktadır. Bunlara ait cetvel aşağıya çıkarılmıştır. 

B. 1948 1949 

25 000 
— 

1 000 000 

î 025 000 

100 000 
60 000 
200 000 

1 700 000 

2 060 000 

837 Hayvan sergileri ve teşvik ikramiyeleri 
— Yarışlar 
— 904 sayılı Kanun gereğince yapılacak yardımlar 

Haralar döner sermayesine zam 

Toplam 

Cetvelin mütalâasından da anlaşılacağı üzere bu yıl konan fazla ödenek 1 035 000 liradır. Bu
nun 700 000 lirası haraların takviyesi 260 000 lirası bu yıl yeniden ihdas edilecek bölümler içindir, 

Hayvan sergileri ve teşvik ikramiyeleri için konmuş ödenekle açılan hayvan sergilerinin sayısı 
12 den 32 ye çıkarılacak ve yetiştiricilere para mükâfatı verilecektir. 

ı 
Bu yıl ilk defa yarışlar için bütçeye konmuş olan bu ödenek, eskiden İslahı Hayvanat .Cemiyeti 

tarafından yapılmakta iken sonradan yapılamıyan yarışlar için kullanılacaktır. Yarışlar Güney 
bölgelerimizde bilhassa şimdilik Urfa'da sâf kan arap atları için yapılacaktır. Alâkalılar bu çalış
malar sayesinde Urfa'nın birkaç yıl içinde dünyanın üçüncü bir arap atı pazarı haline gelece
ğinden ümitlidirler. 
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904 sayılı Islahı Hayvanat Kanununun 11 ve 12 nci maddeleri hükmüne uyularak yapılacak 

yardımlar bu yıl bütçede ilk defa olarak yer almaktadır. Bu ödenek vilâyetlerin boğa büyütme 
istasyonlarına, aşım duraklarına yardım için kullanılacaktır. 

Haralar için konmuş olan ödenek 867 sayılı Kanun gereğince haraların döner sermayesini 
takviye içindir. Bunun 700 000 lirası geçen yıllarda kurulmasına başlanmış olan Karaköy Harası
na 1 000 000 lirası da diğer haraların noksan tesislerinin ikmaline harcanacaktır. 

C. Toprak işleri 

Toprak Kanunu Tüzüğünün yürürlüğe girdiği 20 . V . 1947 tarihinden 1 . XII . 1948 tarihine 
kadar geçen 18 aylık müddet içinde 11 ilin 25 ilçesinde 15 Komisyonla çalışan Toprak Genel Mü
dürlüğünün başardığı işler şunlardır: 

1. Dağıtılan toprak miktarı . . . . dönüm 296 205 
Dağıtılmak üzere kamulaştırılan toprak dönüm 34 910 
Dağıtılmak üzere tesbit edilen toprak dönüm 54 000 • 

386 164 

(Dağıtılan toprakların % 97 sini Hazine arazisi teşkil etmektedir) 

2. Topraklandırılan aile sayısı 5107 dir. Şu hale göre ortalama aile başına isabet eden toprak 
miktarı 60 dönüm civarındadır, • 

3. Topraklandırılan 5107 aileye kuruluş, onarma ve yıllık işletme kredisi olarak verilen kre
di tutarı 845 000 liraya yakmdır. Ortalama aile başına düşen kredi miktarı 166 liradır ki, bunun 
124 lirası kuruluş ve 42 lirası işletme kredisi içindir. 

4. Yukarda sayılan işlerden başka Muş Vilâyetinin 148 köyünde, gelecek yılların çalışmasına 
esas olmak üzere, özel etüd yapılmış ve kurulacak Devlet Çiftliğinin hudut ve arazi durumu in
celenmiştir. Diğer taraftan 6 yerde Devlet Çiftliğinin mesaha ve haritası yapılmış, iki yerde de 
ölçülen, Devlet çiftliklerinin dağıtım pılânı hazırlanmıştır. 

Toprak Genel Müdürlüğü 1949 yılında bir yandan kanunun uygulanmasına başlanmış, olan bölge
lerdeki işlerin süratle tasfiyesine devam ederken diğer taraftan 3 ili yeniden çalışma alanına 
alacaktır. Bu yıl içinde dağıtılacak toprak miktarı 400 000 dönüm olarak derpiş edilmektedir. 
Dağıtılacak topraklardan bilhassa Hazineye ait olanlarının sürülmüş olarak çiftçiye verilmesi için 
bu yıl Toprak Genel Müdürlüğü bir traktör ekibi ile teçhiz edilecektir. 

Toprak Genel Müdürlüğü için bütçeye konan ödenek miktarı iki bölümde 1 726 318 liradır. 
825 nci bölüm Bütçe Komisyonu tarafından geçen yıl ileri sürülen temenniye uyularak maddeler 
haline konmuştur. 

Toprak Genel Müdürlüğüne kanunla yükletilen görevlerin yıldan yıla hızlandırılması için ev
velâ komisyon sayılarının artırılması ve bunun için her yıl bütçeye fazla ödenek konması gere
kirdi. Bundan başka, yukarda da kısaca işaret edildiği üzere, topraklandırılan çiftçiye verilen 
kuruluş, onarma ve işletme kredileri de çok az olduğundan bu miktarların da artırılması çok 
yerinde olacaktır. 

D. Okullar ve kurslar 

Tarım Bakanlığı Bütçesinin 824 ncü bölümünü teşkil eden okullar ve kurslar genel giderleri 
tertibi geçen yıla nazaran 325 212 lira fazlasiyle 3 504 800 liradır. Ancak 13 maddeden te
rekküp eden bu tertipten geçici görev yolluğu maddesi bütçedeki tertip değişikliği dolayısiyle 
başka bölümlere geçtiği gibi, ayrı bir bölüm halinde bulunan Yüksek Ziraat Enstitüsünün Bakan
lık camiasından ayrılması dolayısiyle Ziraat ve Veteriner Fakültelerinde Taran Bakanlığı hesa-
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bina okutulan öğrencilerin her türlü masrafları da yeni bir madde halinde buraya eklenmiş bu
lunduğu cihetle bu bölümün maddeleri üzerinde durmak uygun olur. 

/. Ziraat ve Veteriner Fakülteleri öğrenci ödeneği : 

Tarım Bakanlığı hesabına Ziraat ve Veteriner Fakültelerinde tahsilde bulunan 561 öğrencinin 
her türlü masrafları nazara alınarak bu tertibe 561 000 lira konmuştur. Fakat Ankara Üniversi
te Bütçesinin müzakeresi sırasında bu yıl bu öğrencilerin eskiden olduğu gibi okutulması karar 
altına alındığından ve bu maksatla Üniversite Bütçesine yapılmakta olan yardım 561 000 lira ola
rak artırılmış bulunduğundan bu tertipteki tahsisatın Maliye Bakanlığı Bütçesinin 489 ncu An 
kraa Üniversitesine yardım bölümüne eklenmesi ve bu maddeden düşülmesi gerekmektedir. 

:J. Orta Ziraat Okulları': 

Bu tertip için konan ödenek geçen yıla nazaran 50 000 noksaniyle 500 000 liradır. Bu oku! 
lar için verilen tahsisatın % 70 i öğrenci yiyecek ve giyeceklerine % 30 u da diğer lüzumlu masraf
larla genel giderlere aittir. Mevcut dört Orta Tarım Okulunun öğrenci kadrosu 690, halen okumak
ta bulunanların sayısı ise 582 kişi olup bunun içinden Bakanlık hesabına okuyanların miktarı 531 
dir. 1948 yılında bu okullardan 160 kişi mezun olmuştur. Önümüzdeki yılın mezun sayısının 166 
olacağı tahmin edilmektedir. 

3 Teknik Ziraat ve Teknik Bahçıvanlık Okulları: 

Beşi Teknik Ziraat ve ikisi de teknik bahçıvanlık adını taşıyan bu okullar için bu yıl konan 
ödenek yekûnu geçen yıla nazaran 500 000 lira noksaniyle 1 500 000 liradır. 

Memur yetiştirmek için değil, ilk okulu bitirmiş köylü çocuğunu işletme içinde amelî ziraat 
bilgileriyle teçhiz ettikten sonra usta olarak baba işletmesine vermeği ve böylece teknik ziraat 
bilgisini ksa zaman içinde köylere yerleştirmeği hedef tutan Teknik Ziraat ve Bahçıvanlık okul
ları sayısının yıldan yıla artması gerekirken mevcut okullara ait ödeneklerin azaltılması üzüle
cek bir olaydır. Hele bu okulların normal öğrenci kadrosuna çıkarılamamış olması da ayrı bir 
noksandır. 

Sayısı bugün 7 yi bulan teknik ziraat ve bahçıvanlık okullarının normal öğrenci kadrosu 5350 
kişidir. 1949 yılı için kadro 2 000 olarak tesbit edildiği halde bu miktar da sağlanamamıştır. 
Kadro 300 noksaniyle 1 700 de kalmıştır. Buna sebep olarak ilkokulu bitirmiş köylü çoeuklermm 
azlığı, eli iş tutan bu köy delikanlılarının babaları tarafından okula verilmediği, okulu bitiren
lere kanunen yapılması gereken yardımın yapılmaması yüzünden okulların rağbet bulamadığı 
ileri sürülebilir. Fakat unutulmamalıdır ki bütün bu zorluklar telkinlerle ve kanuni yetkilere da
yanarak yapılacak enerjik müdahalelerle bertaraf edilemiyeeek nevid-en değillerdir, önümüzdeki 
yıllarda okulların normal öğrenci kadrosuna yükseltilmesi için gerekli tedbirlerin alınacağını 
umuyoruz. 

Okullara alınmış olan öğrenci sayısının; 1949 yılı için tesbit edilen kadroya nazaran 300 noksan 
olduğu yukarda söylenıniş'i. Eksik alman 300 öğrenci için bütçeye konan ödenek fazlası 130 000 
liradır. Bu meblâğdan 30 000 lirası gelecek yıl alınacak fazla öğrenciye karşılık tutulursa geriye 
yine indirilmesi gereken 100 000 lira kalır. Bu miktarın 40 000 lirası 824 ncü bölümün ikinci, 
60 000 lirası da üçüncü bölümünden düşülmelidir. Bununla beraber bu yıl bütçeye konan rakamla
rın gelecek yıl bütçesinin tanzimine esas okuyacağım okulların öğrenci kadrolarının normal had
dine iblâğı halinde bu maddeler ödeneğinin gelecek yi artacağını homen şimdiden hatırlatmalı
yı*. 

özel kanuna göre Teknik Ziraat ve Bahçıvanlık okullarından mezun olacaklara tutarı 300 li
rayı geçmemek ziraat alet ve vasıtalarının satınalmarak verilmesi, ayrıca topraksızlarının toprak
landırılması, toprağı yetmiyenlerinin lâyık haddine çıkarılması gerekmektedir. 821 nci bölümün 
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13 ncü maddesindeki 309 600 liralık ödenek 1949 yılında bu okullardan çıkacak 1032 öğrenci naza
ra alınarak konmuş bulunuyor. Bu vesile ile hemen şunu da kayıt edlün ki mezunlar için konmuş olan 
bu meblâğ maksadı temin etmekten uzaktır, öğrencilere verilmesi gereken vasıta ve malzemeyi teda
rik edebilmek üzere bu ödenek miktarının 3 - 5 misline çıkarılması, fakat bunun için de 4486 sa
yılı Kanunun beşinci maddesinde bir değişiklik yapılması lâzımdır. Sonrada topraksızlara ve top
rağı yetmiyenlere toprak verilmesine dair olan kanun hükümlerinin! yerine getirilmesinin de Dev
let taahhütlerinin yerine getirilmesi bakımından, önemini burada ayrıca belirtmeliyiz. 

4. Tarım alet ve makineleri uzmanlık okulu, makinist okulları ve yatılı kurslar : 

Bu tertibe mevzu ödenek geçen yıla nazaran 230 000 lira fazlasiyle 350 000 liradır. İstenen öde
neğin okullara dağılışı şöyledir : 

1548 1949 

Ankara Ziraat Alet ve Makineleri Uzmanlık Okulu 120 000 140 000 
Adana Makinist Okulu 40 000 50 000 
Ziraat Alet ve Makineleri Yatılı Kurslar genel — 162 000 
Tarım alet ve makineleri uzmanları yetiştirmeyi hedef tutan ziraat alet ve makineleri uzmanlık 

okulu yüksek okul payesini haizdir, öğrenci kadrosu 60 kişi ise de halen mevcudu 3 ü gündüzlü 
olmak üzere 83 kişidir. Bu okul mezunlarına olan ihtiyaç yıldan yıla artmaktadır. Fakat okulun 
yeri maksada yarayışlı olmadığı gibi gerek tedris malzeme, vasıtaları ve gerekse tedris heyeti bakı
mından noksanları çoktur. Memleket ziraati için çok faydalı olacağı aşikâr olan bu okula önemiy
le mütenasip bir mevki verilmesi temenniye değer. 

Ziraat alet ve makineleri yatılı kurslar genel giderleri : Bu sene yeni açılmış bir tertiptir. Bu 
ödenekle 3 çer aylık kurslar açılacak, arazi ve makine sahibi olanlarn ilkokulu bitirmiş çocukla-
riyle, makineli askerî kıtalarda çalışmış olanlara ziraat alet ve makinelerinin sevk ve idaresi öğ-' 
retilecektir. Bütçeye konan ödenekle 900 kişinin kursta yetiştirilmesi derpiş edilmektedir. 

5. Zirai Kurslar: 

Geçen yıl evcil hayvanlar ve ziraat sanatlarının muhtelif kolları için 5 - 15 şer gün müddetle 
açılmış olan bu kurslara 700 kişi devam etmiştir. Bu yıl gerek kursları genişletmek ve gerek tarla 
ve bahçe ziraati şubelerindeki memurlar için bu nevi kurslar yapmak üzere bütçeye mevzu tahsisat 
15 000 liradan 50 000 liraya çıkarılmıştır. 

6. Veteriner Kursları : 

Veteriner Sağlık Memurlarına, kurs göstermek üzere, her yıl bütçeye konmakta olan bu ödene
ğin miktarı bu yıl geçen yıla nazaran 25 000 lira fazlasiyle 30 000 e çıkarılmıştır. 

7. Hayvan Sağlık Memurları ve Nalbant Okulları : 

Hayvan Sağlık Memurları Okulu iki yıllık orta bir meslek okulu olup 1933 senesindenberi faa
liyettedir. Bugünkü öğrenci mevcudu 70 ise de gelecek yıldan itibaren sınıfların kadrosu 50 şer kişi 
olacaktır. Gelecek yıl öğrenci miktarının arttırılacağı göz önünde tutularak gerek bunların iaşe 
ve libası ve gerek bunlar için lüzumlu eşyanm satın alınmasını sağlamak üzere bu tertibe geçen 
yıldan 49 613 lira fazlasiyle 120 000 liralık bir ödenek konmuştur. Bu tertipten aynı zamanda hay
van Sağlık Memurları Okulu içinde bulunan nalbant kursları öğrencilerinin de masrafları sağlan
maktadır. 3277 sayılı Kanun ehliyetsiz nalbantların kursa tâbi tutulmasını emretmektedir. Her yıl 
iki defa yapılmakta olan kursların devam müddeti üç aydır. Kadrosu 30 kişi olan bu kurslardan 
her yıl 20 kişiye ehliyetname verilmektedir. Bu vesile ile nalbant kursları için yapılan masrafın 
elde edilen netice ile bir kere mütenasip olmadığına işaret etmeliyiz; sonra da 15 yıldanberi Seli-
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nüye'deki okul içinde faaliyetine devam eden bu kursların daha verimli bir hale konması için ge
rekli tedbirlerin alınmasını sölemeliyiz. 

E. I.) i ğ fi r m ü t e / e r rik hizmet l c r 

1. Staj için yabancı memleketlere gönderilenler : 

Bütçenin 839 ncu bölümüne bu yıl konan ödenek geçen seneninkinden 25 bin lira noksandır. 

Tarım Bakanlığının 21 i Umumi Muvazeneden 16 sı mütedavil sermayelerden olmak üzere ya* 
bancı memleketlerde staj gören 37 memuru vardır. 

Umumi Muvazeneden aldığı ödenekle staj gören memurların 17 si en geç 1948 Ekim ayına ka
dar yurda dönecekler 4 ü stajlarına devam edecektir. 1949 yılı için bütçeye konmuş olan tahsisat 
dört memurla, Ekim ayında döneceklerin masraflarına ve avdet yolluklarına yeteceğine nazaran 
bu yıl yabancı memleketlere staj için memur yollanamıyacaktır. 

Halbuki tarım sahasında buna şiddetle ihtiyaç vardır. Bu yıl da yabancı memleketlere en az beş 
stajyer yollamak üzere bu bölüme 25 000 liranın eklenmesi zaruridir. 

2. Yayın işleri : 

Bu tertip geçen yıla nazaran 27 937 lira fazlasiyle 91 589 liradır. Satmalma ve abone karşılığı 
maddesinde 7 063 liralık bir indirmeye karşılık, yayın işlerinin başka her çeşit giderleri maddesin
de 35 000 liralık bir yükselme vardır. 

Gelecek yıl, bir yandan mevcut iki derginin neşrine devam edilirken öte yandan da meslek 
için faydalı telif ve tercüme eserlerin ve bilhassa okullara ait kitapların tab'ma önem verilecektir. 
Bütün hazırlıkları tamamlanmış 18 okul kitabının kâğıt ve tabı masrafı 57 000 lira, telif hakları 
satmalmmış olan mevcut meslekî telif eserlerin kâğıt ve tabı masrafı 94 000 lira, meslekî tercüme 
eserler kâğıt ve basım masrafı ise 81 000 lira olarak hesaplanmaktadır. Neşriyat Müdürlüğünce 
hazırlanan bir plâna göre gelecek yıl kitap, dergi ve gazete satınalma, kitap teclit işleri asgarî bir 
hadde indirileceğinden bu maddeye mevzu tahsisattan daha 6 000 liranın indirilerek ikinci mad
deye eklenmesi uygun olacaktır. 

,V. Bakanlığın Ziraat Bankasına olan borçlan-

1949 yılı Bütçe rakamları arasında Tarım Bakanlığının 843 ncü ve Maliye Bakanlığının 482 nci 
bölümlerinde 3242 sayılı Kanun gereğince Ziraat Bankasına ödenecek zarar karşılığı adiyle birisi 
1 120 500 lira, diğeri 1 146 711 lira olmak üzere iki rakama raslanmakta, ayrıca Maliye Bakanlı
ğı bölümündeki rakamın geçen yılda olduğu gibi aynen tekrarlandığı görülmektedir. 

Bu meselenin mahiyetine dair yaptığımız incelemelerin sonucu aşağıda arzedilmiştir : 

t — Her şeyden ê 'vel Ziraat Bankasına olan borçların kanuni mesnetlerinden bahsetmelidir. 

a) 1930 yılında çıkarılmış olan 1682 sayılı Kanun « Ziraat Bankasınca tedarik edilecek tohum 
luklann satış zararlarının ödenmesi hakkında olup tohum ıslah ve tebdili maksadiyle İktisat Vekâ
letince - şimdiki Tarım Bakanlığı - gösterilecek lüzum üzerine Ziraat Bankası tarafından satın 
alınacak tohumların maliyet ve satış fiyatları arasında tahassül edebilecek farklardan mütevellit 
zararların tazminini, icra Vekilleri Heyeti Karariyle, taahhüde iktisat Vekâletini mezun kılmakta, 
tahakkuk edecek zararın mütaakıp sene bu Vekâlet bütçesine konacak tahsisattan ödeneceğini » em
retmektedir. 

b) 1937 de neşredilen 3242 sayılı Kanun ise « Göçmenlerle nakil edilenlere ve muhtaç çiftçilere 
ödünç olarak tohumluk ve yemeklik buğday dağıtılacağını, tevzi edilen buğday bedelleriyle masraf-
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larınm faizleri, çuval ve borçlandırmaya girmemiş olan tevzi masrafları, ayni ve nakdî tahsilatın 
masraflariyle aynî tahsilattan elde edilmiş buğdayların devir veya satışmdan husule gelen farkların, 
muhtaç çiftçilere ise, Ziraat Vekâleti bütçesinde açılacak hususi fasla konacak tahsisatla karşılana
cağını » âmirdir. 

c) Bu kanunlara izafeten sonradan çıkarılmış olan 2661, 2863, 3730, 3839 sayılı Kanunlar ise 
Ziraat Bankasınca açılacak kredi miktarlarının artırılmasına dair hükümleri kapsamaktadır. 

2 — Şimdi de bu kanunlara göre Tarım Bakanlığının Ziraat Bankasına olan borçlarının ve Ban 
kadan alacaklarının mahiyeti belirtilmelidir. • 

B a k a n l ı ğ ı n b o r ç l a r ı 
Lira K. M a h i y e t i 

1934 - 1947 yıllarına ait kredi faizi ve Muamele Vergisi. 
Aynı yıllardaki depo zararları 
Aynı yıllarda alman demirbaş bedelleri. 
1936 - 1947 yıllarında borçlandırmaya girmemiş masraflar. 
1936 - 1947 yılı sonuna kadar Maliyeye devredilen senet be 
deUeri. 

300 000 — 6) 1948 yılı faiz ve Muamele vergileriyle diğer zararlar için orta 
lama karşılık. 

1 336 614 
213 323 
2 515 
19 360 

1 608 562 

24 
96 
57 
76 
62 

D 
2) 
3) 
4) 
5) 

3 500 377 17 Yekûn 

B a k a n l ı ğ ı n a l a c a k l a r ı 
Lira K. M a h i y e t i 

2 515 57 1) Demirbaşlar. 
209 057 48 2) 1947 sonuna kadar tahsil olunan gecikme faizleri. 

1 021 666 26 3) Ziraat Bankasına ödenen buğday koruma hasılatından Bakan
lığa ayrılan miktar. 

1 233 239 31 Yekûn 

Tarım Bakanlığının bu alacak durumuna göre Bankaya olan borçları 2 267 137,86 liradır. 1948 
yılında Tarım Bakanlığı Bütçesine konup sonradan Maliye Bakanlığı Bütçesinin 482 nei bölümüne 
alman 1 146 711 lira Bankaya Maliye tarafından yılı içinde ödenmiş ise tohumluk işinden doğan borç 
bakiyesi 1 120 426,86 lira kalmış olur ki, bu yıl Tarım Bakanlığı Bütçesine konmuş olan ödenek
le de bu karşılanmış olacaktır. Bu takdirde 1949 yılı için Maliye Bütçesinin 482 nei bölümündeki 
ödenek fazladır. Aksi takdir de her iki miktarın birleştirilerek bu bölüme konması, bütçeye vuzuh 
verme bakımından daha doğru olur. 

3 — Raporumuzun bahçe ziraati kısmında da işaret edildiği üzere 1940 yılında çıkarılan 
3788 sayılı Çay Kanunu gereğince Tarım Bakanlığı Ziraat Bankasına borçlu bulunmaktadır. Bu ka
nun «30 bin dekar çay bahçesi kuruluncaya kadar Ziraat Bankası tarafmdan bahçe kuracaklara bir 
milyon liraya kadar ikrazat yapılacağını, ikraz edilen paranın Tarım Bakanlığınca mütaakıp yıl 
bütçesine konacak tahsisattan faiziyle birlikte ödeneceğini» âmirdir. 16.VI. 1943 tarihine kadar 
Ziraat Bankasına ödenmiş olan para 380 000 liradır. Halbuki Bakanlığın 1947 yılı sonu itiba
riyle borç bakiyesi 486 000 küsur lirayı bulmuştur. Şayet 1948 yılmda Ziraat Bankasına ödene
cek zarar karşılığı olarak Maliye Bakanlığı Bütçesine konmuş olan tahsisat Bankaya verilmişse bu 
yıl aynı bütçedeki tahsisattan bir kısmının çay borcuna tahsis edilmesi uygun olur. 
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V - Sermaye, kredi ve tesisler 

Bu yıl ilk defa olarak kısımlar haricinde bütçede yer alan sermaye, kredi ve tesislere ait incele 
melerimizin sonuçları aşağıda sırasiyle arzedilmiştir. 

/. Sermayeler: 

Geçen yıl bütçe raporunda da tafsil edildiği üzere Tarım Bakanlığı bünyesinde döner ve sabit 
sermayelerle çalışan birçok müesseseler vardır. Bu müesseselere verilecek sermayelerin mahiyet ve 
miktarları ile idare şekilleri 549, 867, 2582, 2654 ve 4482 sayılı Kanunlarla belirtilmiştir. Bu ka 
nunlardan 549, 867 ve 2654 sayılı olanları verilecek sermayenin nevi ve miktarı ile yönetim şek
lini göstermekte, diğerleri ise sermaye rejimine tâbi tutulacak yeni müesseseleri saymaktadır. Bu 
itibarla burada evvelemirde bu ara kanunların mahiyetlerine kısaca dokunmak sonra da bunlara 
tâbi müesseselerin nelerden ibaret olduğunu sıralamak dorğu olur. 

a) 549 sayılı Kanun hükmüne tâbi sabit sermayeli müesseseler : 

23 . II.. 1925, tarihinde çıkarılmış olan bu kanun «Ziraat mektepleriyle hara ve çiftliklerde kon
serve, süthane ve çiftlik ile varidat getirecek muhtelif şubelerin daimî masraflarına karşı-
lık olmak, devir ve teselsül kaidesiyle mütemadiyen istimal olunmak üzere 10 000 liradan - 30 000 
liraya kadar her müesseseye sabit sermaye vazedileceğini» âmirdir. 

Bu kanun hükmünce sabit sermaye verilmiş olan Tarım Bakanlığı müesseselerinin aldıkları ser* 
maye ile 31. XII . 1947 tarihindeki demirbaş, ambar, ve nakit durumları yekûnu aşağıda gösteril
miştir : 

Müesseseler 

Bursa Orta Ziraat Okulu 
İzmir :» » > 
İstanbul i» » » 
Adana » » » 
Adana Makinist » 
Ankara Tarım alet ve makineleri uzman
lık okulu 

Tahsis edilen sabit 
Miktarı 

Lira 

10 000 
10 000 
10 000 
10 000 
8 000 

sermayenin 

Yılı 

1925 
1925 
1926 
1931. 
1944 

1947 yılı so
nundaki ser
maye durumu 

Lira 

34 951,00 
27 974,27 
34 249,84 
11 475,25 
14 409,15 

10 000 1944 11 726,61 

b) 867 sayılı Kanun hükmüne tâbi sabit sermayeli müesseseler: 

20 . VI .1926 tarihinde çıkarılmış olan bu kanun: 1) Çifteler Çiftliği, Karacabey Çiftlik ve 
harasiyle Belgrat Ormanının Bilûmum demirbaşlarının sermayeye tahvili ile mevcut sabit serma-
yeleriyle tevhit olunduktan sonra mezkûr müesseseler için müşterek sabit sermaye ittihaz edile
ceğini, 2) İşbu sermaye yekûnuna halel gelmemek şartiyle bu müesseselerin İcra Vekilleri Heye
tince tasdik kılınacak bir talimatnameye tevfikan müesseşei hususiye gibi idare edileceğini, 3) Se
ne sonunda hâsıl olacak varidat fazlasının sermaye miktarına zammolunacağını belirtir. 

1678 sayılı Kanunla kurulan Sultansuyu Harası aynı rejime tâbi tutulduğu gibi 2508 sayılı 
Kanunla Çukurova, Çifteler, Konya haraları, 2582 sayılı Kanunla da kurulmuş ve kurulacak olan 
Merinos koyunları yetiştirme çiftlikleri ile pamuk tohumu üretme çiftlikleri sabit sermaye ile iş
letilen müesseseler arasına sokulmuştur. 

867 sayılı Kanun ve buna mütefom talimatuame hükmünce idare edtüea sabit sermayeli müesse-
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seterin adı ve kuruluş yılları 1947 yılı sonunda demirbaş, nakit ve ambar mevcutları itibariyi» ser-
maye durumları aşağıya çıkarılmıştır: 

1947 yılı sonundaki 
sermaye dununu 

Müessesenin adı Kuruluş yılı Lira 

Karacabey harası 
Çifteler » 
Konya » 
Çukurova » 
Sultansuyu » 
Merinos Yetiştirin e Çi: etliği 

Adana Pamuk Üretme çiftçliği 
Nazilli » 
Malatya » 
Eskişehir > 
Manisa » 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

1926 
1934 
1934 
1934 
1930 
1935 

1926 
1933 
1939 
1931 
1946 

3 478 067 
927 468 
666 641 

3 026 078 
1 501 648 
1 331 440 

10 961 342 

2 675 387 
462 868 
98 157 

114 470 
88 400 

3 439 282 

Sabit sermayeli bu müesseseler için kuruluş yıllarından itibaren Devletçe yapılan yardımların-
miktarı ile 1949 yılı Bütçesiyle verilecek sermaye miktarları da şöyledir: 

Müessesenin adı 

Karacabey harası 
Çifteler » 
Konya » 
Çukurova » 
Sultansuyu » 
Merinos Yetiştirme Çiftliği 
Karaköy harası 

1948 sonuna kadar yapılan 
yardımlar 

Lira 

3 948 097 
1 444 223 
1 177 038 
1 860 318 
2 859 518 
1 730 369 

12 755 564 

1949 da yapılacak 
yardımlar 

Lira 

325 000 
295 000 
210 000 
270 000 
140 000 
276 120 
460 000 

2 481 120 

Haralar gelecek yıllara sâri taahhütlere girilmiş olduğu cihetle 1948 yılı sonu itibariyle muhte
lif müesseselere borçludurlar. Borçları yekûnu 1 494 482 liradır. 

Mevcut Pamuk Islah, Deneme ve Üretme çiftlikleri ise yukarıya çıkarılmış olan sermaye du
rumlarından da anlaşılacağı üzere kârlı olarak çalışmaktadırlar. 

c) 2654 sayıh Kanun hükmüne tâbi olan isUr sermayeli müesseseler: 

31 . XII . 1934 talihinde yürürlüğe girmiş olan bu kanunda : 1) Vekâlet müesseselerinde yetişti
rilen her çeşit fidan, tohum gibi üretme vasıtalarından lüzum görülenlerin Vekâlet^ takdir edile
cek bir fiyatla satılabileceği, 2) Vekâletin lüzun; gördüğü müesseselerden herbirine hizmetin taal
lûk ettiği bütçe tertiplerinden en çok 50 bin liraya kadar işler sermaye verilebileceği, 3) Sermaye ve
rilecek müessseselere mahsus arazi, bina ve demirbaşların kıymetlendirilerek işler sermaye idaresine 
devir olunacağı, 4) VerilecA iş&r sermayelerin yalnız umumi işletme masraflarına tahsis oluna-
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cağı, yönetim masraflarının Vekâlet bütçesinden ödeneciği 5) müesseseler safi hasılatının işler ser
mayeler üç misline çıkıncaya kadar sermayelerine ilâve edilebileceği, bundan fazlasının hazineye ya
tırılacağı yazılıdır. 

Bu kanunun hükümleri 4482 sayılı Kanunla açılmış ve açılacak olan irıekhanelere de teşmil 
edilmiştir. 

2654 sayılı Kanun hükümlerine göre döner sermaye verilmekte olan müesseselerin sayısı, veril
miş ve verilmesi gereken sermaye miktarları aşağıda gösterilmiştir. 

Döner sermaye verilmiş olan 
„ -A , Yerilmedi gc-

Döner sermaye verilebilecek müesseselerin adı 

Tohum Üretme çiftlikleri 
Drayfarming müesseseleri 
Kauçuk müesseseleri 

Bahçe Kültürleri istasyonları 
Bağcılık îfctas. 
Amerika, asma çubuğu fidanlık 
Meyva Fidanlıkları 

Teknik Ziraat okulları 
Teknik Bahçıvanlık okulları 

Tavukçuluk Enstitüsü 
tnekhaneler 

• 

lan 

a) Tar 

Toplam 

Sayısı 

la ziraati 
7 
1 
1 

9 

b) Bahçe Ziraati 

Toplam 

12 
2 
4 
9 

27 

c) Okullar : 

Toplam 

Umumi Toplam 

5 
2 

7 

1 
4 

48 

Müessese 
Sayısı 

7 
1 
1 

9 

1 
2 
1 
1 

5 

o 
2 

4 

1 
4 

23 

Sermaye 
Miktarı 

189 000 
22 000 
50 000 

261 000 

12 500 
27 500 
12 500 
12 500 

65 000 

27 000 
43 000 

70 000 

36 000 
180 000 

612 000 

reken serma
ye miktarı 

1(31 000 
28 000 

189 000 

37 500 
72 500 
37 500 
37 500 

185 000 

73 000 
57 000 

130 000 

14 000 
20 000 

538 000 

Bu katagorideki döner sermayeli müesseseler için bütçeye konmuş olan ödenek 110 000 liradır. 
Döner sermayeli müesseseler şeklinde işletilmeye başlanmış olan bu müesseselerin sermaye ih'iyacı 
ise 538 000 liradır. Kaldı ki, kanuna göre lüzum görüldüğü takdirde döner sermaye ile idare edilecek 
25 müessese daha mevcuttur. 

Sermayeler bahsma son verilirken aynı Bakanlık bünyesinde mahiyetleri bir birinden ayrı 
üç türlü işler sermaye müessesesinin bulunmasındaki aykırılığı belirtmelidir. Geçen yıl bütçe rapo
runda da işaret edildiği gibi tatbikattan alman neticeler de göz önünde tutularak Bakanlık için 
müttehit bir işler sermaye kanunu vücuda getirilmelidir. 
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2. Krediler: 

Bu tertipteki ödenekler özel kanunları gereğince 1) Yüksek okul mezunlarına, 2) Hayvan Sağlık 
meınurlanna, 3) Ziraat öğretmenlerine verilmesi gereken avansları karşılamak içindir. Geçen yıla 
nazaran bu yıl 16 000 lira fazlasiyle 50 000 lira konmuştur. 

Tertibin birinci maddesi yüksekokul mezunlarından Devlet hizmetine gireceklere bir defa
ya mahsus olmak üzere 200 liraya kadar avans verilmesini âmir olan 4 . 6 . 1929 tarihli ve 1437 
sayılı Kanunun icabıdır. Bu maddeye mevzu 20 000 liralık ödenek gelecek yıl Veteriner ve Zira
at Fakültelerinden mezun olacaklara 150 şer lira üzerinden avans verileceği hesaplanarak kon
muştur. 

önümüzdeki yıl bir vilâyette daha teknik ziraat teşkilâtı kurulacağı hesaba katılarak terti
bin üçüncü maddesindeki hayvan ve binek takımı avansı arttırılmıtır. 

3. Tesisler: 

Tarım Bakanlığı tesisler bölümüne bu yıl hiç ödenek konmamıştır. Bunun sebebi Bakanlığın 
mevcut inşaat yetkisinden vaz geçmek üere bir tasarı hazırlanmış olmasındandır. Bu tasarının 
kanuniyet kesbetmesi halinde bu Bakanlık bütçesinde bulunan 556 200 lira da Bayındırlık Ba
kanlığı Bütçesinin 646 ncı bölümünün 12 nci maddesinde bulunan 210 490 liralık ödenekle birleş
tirilecektir. t . 

önümüzdeki yıl Tarım Bakanlığınca derpiş edilen yapı, imar ve onarım işleri şunlardır: 

143 000 Mevcut 16 binada yapım ve esaslı tamirler. 
100 000 Gökhöyük ve Koçaş Teknik Ziraat Okullarının su ve kanlizasyon tesisleri 
330 000 21 aded teknik merkez binası yapımı 
193 490 Veteriner Müesseseleri için 8 lâboratuvarla 2 tecrit ahırı yapımı ve aygır depoları 

tamirleri. 

766 690 Toplam 

VI. Son söz 

Rapora son vermeden geçen yıl Komisyonumuzun Hükümetçe incelenmesini arzu ettiği mesele
lerin hangi safhalarda olduğuna da işaret etmelidir. 

2. Ziraat Bankasının Tarım Bakanlığına Bağlanması : 

Bankanın Bakanlığa bağlanması esas itibariyle arzu edilmekle beraber bütün bir yıl Hükümet 
muhitinde bir hareket olmamıştır. 

2. Tomruk - tskân - Kadastronun birleştirilmesi : 

Toprak Genel Müdürlüğü ile tskânın birleştirilmesi için Bakanlıkça hazırlanan tasarının Ba
kanlıklara gönderildiği öğrenilmiştir. 

3. Devlet Ziraat İşletmeleri ile Zirai Kombinaların tevhidi : 

Islah edilmiş tohumlukları ve diğer damızlıkları halka yayma, teknik ve makineli ziraat yönün
den muhit çiftçisine örnek olma maksadiyle kurulması tasarlanan «Devlet örnek ve Üretme Çiftlik
leri Kurumu» adı altında bu iki müesseseyi birleştiren kanun tasarısı Meclise sevkedilmek üze
redir. 
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Şimdi de bütçe tetkikleri sırasında dikkat nazarımızı çeken iki nokta üzerinde kısaca durmak ve 

bâzı temenniler izhar etmek yerinde olur. 

1. Teşkilât Kanununun değiştirilmesi işi: 

Bu Bakanlığa bağlı müesseseler ve teşkilât küçümsenecek Ölçüde olmamakla beraber hizmet rıe-
vilerinin çokluğu nazara alınırsa mevcudunun olması lâzımgelenine nispetle az olduğu da görü
lüyor. Yurdun büyük bir parçasının lüzumlu tarım müesseselerinden mahrumlugu ve hemen her 
yerde teşkilâtın kesif olmayışı bu vakıayı teyit eder. 

Diğer taraftan memleket ölçüsüne nispetle esasen az olan teşkilât da rasyonel olarak çalışma
maktadır. Taran Bakanlığında birçok iş nevileri için hususi teşkilât meydana getirildiği ve bunların 
tekerrürlere meydan verecek surette bir birine muvazi organizasyonlar halinde merkezden muhite 
doğru yayıldıkları göze çarpar. 

Bunlardan başka aynı yerde bulunan ve hattâ Bakanlığın aynı koluna mensup olan müessese ve 
teşekküllerin kendi aralarında bile bir iş birliği yoktur. 

Yalnız bu sebeplere dayanarak Bakanlık teşkilâtının yenileştirilmesi lüzumuna işaret etmenin ye
rinde olacağını sanmaktayız. 

2. Program işi : 

Tarım Bakanlığına bağlı Ziraat, Hayvancılık ve Ormancılık kollarına ait memleket realiteleri 
çoktanberi bilindiği gibi bu realitelere göre zirai kalkınmamızın ana hatlarının neden ibaret olaca
ğı da malûm bulunmaktadır. Hattâ bu maksat için muhtelif yıllarda program ve plânlarda hazırlan
mıştır. Hal böyle iken son yıllarda sık, sık kalkınma programlarından bahsedildiğini duymakta
yız, 

Kanaatimce zirai kalkınma yalnız program ve plân işinden ibaret değildir. Kalkınmamızın asıl 
sırn başlanmış olan işlerin sürekli ve itinalı olarak uygulanmasında bunun için gerekli ödeneğin 
yıllar boyunca Tarım Bakanlığına verilmesindedir. 

Yüksek Bütçe Komisyonunun yüksek tetkiklerine saygı ile arzolunur. 

Amasya Milletvekili 
Ali Kemal Yiğit oğlu 
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1948 1949 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Birinci kısım • Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük haklar 

I - Bakan ödeneği, aylıklar ve 
ücretler 

Bakan ödeneği 
Aylıklar 
Memurlar aylığı 
Açık aylığı 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Hizmetliler ücreti 
Ek görev tazminatı 

Bölüm toplamı 

Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlarının ücretleri 
Geçici hizmetliler ücreti 
Askerlik dersi öğretmenleri üc
reti 

II - Başka haklar 
Temsil ödeneği 
Geçici tazminat 

5 320 

12 195 564 
5 000 

12 200 564 

3 177 004 
129 116 

3 306 120 

0 
117 540 

5 000 

2 100 
148 740 

5 320 

11 492 514 
15 000 

11 507 514 

2 774 062 
89 645 

2 863 707 

78 647 
66 116 

3 500 

2 100 
145 000 

5 320 

11 416 014 
15 000 

11 431 014 

2 778 142 
89 645 

2 867 787 

78 647 
66 116 

3 500 

2 100 
145 000 

3656 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesi gereğince ödenecek 
yabancı dil para mükâfatı 0 20 000 7 500 
4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
Çocuk zammı 397 240 449 240 . 449 240 
Yakacak zammı 11 640 11 640 11 640 
Doğum yardımı 90 000 90 000 90 000 
Ölüm yardımı 15 000 15 000 15 000 

Bölüm toplamı 513 880 565 880 665 880 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetle Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

770 

771 

0 

4644 ve 4805 sayılı Kanunlar 
gereğince ödenecek emekli ke
seneği karşılığı 
4291 sayılı Kanun gereğince 
hayvan sağlık memurlarına ve
rilecek hayvan yem karşılığı 
özel İdare bütçelerini inceli-
yecek Tarım Bakanlığı temsil
cisi ücreti 

688 086 

28 000 

631 835 

40 000 

840 840 

632 035 

40 000 

0 

772 
1 
2 
3 
4 
5 

773 
1 
2 
3 
4 
5 

774 
775 

Birinci kı.şım toplamı 

İkinci kısmı - 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 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 

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 

25 000 

15 930 459 

8 000 
5 000 
6 000 

500 
7 000 

26 500 

28 000 
20 000 
5 000 

22 668 
8 000 

83 668 

25 000 

15 844 899 

8 000 
5 000 
6 000 

500 
7 000 

26 500 

28 000 
20 000 
5 000 

22 668 
8 000 

83 668 

25 000 

ve giderleri 
1 Posta ve telgraf ücretleri 150 998 140 000 140 000 
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1948 1949 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
M Ödeneğin Çeşidi Iâra Lira Lira 

2 Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri * 18 250 25 000 25 000 

Bölüm toplamı 169 248 165 000 165 000 

Kira karşılığı 112 000 112 000 112 000 
Taşıt giderleri 

.1 Bakanlık otomobili işletme gi
derleri 2 000 2 000 2 000 

2 Bakanlık otomobili tamir gi-

o 
• > 

1 

3 
•i 
5 

6 

7 

8 

0 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

derleri 
Başka taşıtlar 

Bölüm toplamı 

I I - özlük olanlar 

Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Yabancı memleketler yolluğu 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlarının yolluğu 
Tarımsal savaş geçici görev 
yolluğu 
Tarla tarımı geçici görev yol
luğu 
Bahçe tarımı geçici görev yol
luğu 
Tavukçuluk, arıcılık ve ipekçi
lik geçici görev yolluğu 
Kauçuk işleri geçici görev yol
luğu 
Tohum temizleme evleri geçici 
görev yolluğu 
Okullar ve kurslar geçici gö
rev yolluğu 
Küçük su ve sulama işleri ge
çici görev yolluğu 
Veteriner savaş işleri geçici 
görev yolluğu 
Veteriner zootekni geçici gö
rev yolluğu 

1 000 
20 000 

23 000 

80 000 
90 000 
34 900 
19 756 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

•o 
0 

0 

1 000 
18 000 : 

21 000 

60 000 
60 000 
34 900 
55 000 

20 000 

300 000 

15 000 

60 000 

8 930 

5 000 

30 000 

30 000 

7 500 

400 000 

90 000 

1 000 
18 000 

21 000 

60 000 
120 000 
49 900 
55 000 

20 000 

300 000 

35 000 

60 000 

8 930 

5 000 

30 000 

50 000 
• 

7 500 

375 000 

80 000 
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M. 

16 

17 

18 

ödeneğin çeşidi 

Merinos işleri geçici görev yol
luğu 
Pamuk işleri geçici görev yol
luğu 
îç fuarlar geçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

0 

0 
0 

224 656 

9 000 

15 000 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen 
Lira 

7 000 

20 000 
4 750 

1 208 080 

7 604 

30 000 

kabul edilen 
Lira 

5 000 

20 000 
4 750 

1 286 080 

7 604 

30 000 

Üçüncü kısım, - Daire hizmet
leri 

I - Esaslı olanlar 
781 Tarımsal savaş işleri 

1 Savaş genel giderleri 
2 Merkez savaş enstitüsü ve sa

vaş istasyonları 
:i Mersin fümigatuvarı 
0 Geçici görev yolluğu 
1 Taşıt giderleri 

İkinci kısım toplamı 715 672 1 678 852 1 756 852 

1 500 000 

40 658 
7 600 

192 500 
23 465 

3 500 000 

100 000 
27 600 

0 
50 000 

3 500 000 

100 000 
27 600 

0 
50 000 

Bölüm toplamı 1 764 223 3 677 600 3 677 600 

782 Tarla tarımı ıslah, deneme, 

1 
2 

0 
0 
3 
4 

üretme, temizleme ve tecrübe 
işleri 
Genel giderler 
Kimyevi gübre denemeleri ge-
nel giderleri 
Kamualştırma işleri 
Geçici görev yolluğu 
Taşıt giderleri 
Hayvan yemi ve yağ ve lif bit
kileri 

Bölüm toplamı 

475 000 

4 750 
25 000 
7 500 

15 000 
25 000 

552 250 

425 000 

4 750 
0 
0 

25 000 
100 000 

554 750 

400 000 

4 750 
0 
0 

25 000 
100 000 

529 750 
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1948 1949 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul ©dilen 
B. M ödeneğin çeşidi 1™ Lira Lira 

784 

785 

783 Bahçe tarımı işleri 
(Bağcılık, meyyacılık, sebzeci
lik, süs nebatları ve çay) 

1 Bahçe tarımı işleri ve kurum-

Bölüm toplamı 105 000 100 000 

2 
3 
0 
4 

1 
2 
0 
3 

0 
0 

lan 
Zeytin işleri 
Kamulaştırma işleri 
Geçici görev yolluğu 
Taşıt giderleri 

Bölüm 1 

Tavukçuluk, ipekçilik 
cılık işleri 
ipek böcekçilik 
Tavukçuluk ve arıcılık 
Geçici görev yolluğu 
Taşıt giderleri 

Bölüm 

Kauçuk bitkileri ıslâh, 
be, deneme, üretme ve 
leri genel giderleri 
Genel giderler 
Geçici görev yolluğu 

toplamı 

ve arı-

toplamı 

, tecrü-
imâl iş 

975 000 
75 000 
15 000 
40 000 
20 000 

1 125 000 

40 000 
48 000 
8 930 
2 000 

98 930 

0 
100 000 

5 000 

1 125 000 
100 000 

0 
0 

30 000 

1 255 000 

49 500 
53 900 

0 
2 000 

105 400 

0 
100 000 

0 

1 015 000 
95 000 

100 000 
0 

30 000 

1 240 000 

49 500 
48 900 

0 
2 000 

100 400 

140 000 
0 
0 

786 Pamuk işleri 
1 Genel giderler 85 000 238 000 208 000 
0 Geçici görev yolluğu 19 000 0 0 
2 Taşıt giderleri 14 250 5 000 5 000 

Bölüm toplamı 118 250 243 000 213 000 

787 Tohum temizleme evleri genel 
giderleri 0 0 1 400 000 

0 Tohum temizleme evleri grene! 
giderleri '240 000 0 0 

0 Geçici görev yolluğu 19 375 0 0 

Bölüm toplamı 259 375 0 0 



312/6 Tarım Bakanlığı 

Ödeneğin çeşidi 

1948 1949 yılı için 
yılı fliikümetçe Komisyonca 

ödeneği îstenen kabul edilen 
Lir; ı Lira Lira 

Veteriner savaş, tahaffuz ev
leri hastaneler, bakteriyoloji 
evi ve serum kurumları ve lâ-
boratuvar kurma ve yönetim 
işleri giderleri 
Genel giderler 
Bakteriyoloji ve serum kurum 
lan ve lâboratuvarları hayvan 
hastane ve dispanserleri 
Hayvan tazminatı 
Veteriner gereç ambarı 
Geçici görev yolluğu 
Taşıt giderleri 

175 000 

245 000 
90 000 
58 456 

383 000 
57 777 

200 000 

500 000 
800 000 
200 000 

0 
80 000 

200 000 

500 000 
800 000 
200 000 

0 
80 000 

Bölüm toplamı 1 009 233 1 780 000 1 780 000 

Veteriner zootekni ıslâh 
üretme işleri giderleri 

ve 

1 
<•> 

4 
5 
0 
H 

L 
0 
2 

0 

1 
2 
o 

Aygır depoları 
Koyun ve kürk hayvanları ve 
numune ağılları 
Sığır ıslah ve yetiştirme işleri 
ve kurumları 
thsa ve organizasyon 
Kamulaştırma işle ri 
Geçici görev yolluğu 
Taşıt giderleri 

Bölüm toplamı 

Merinos işleri 
Genel giderler 
Geçici görev yolluğu 
Taşıt giderleri 

Bölüm toplamı 

Okullar ve kurslar genel gi 
derleri 
Ziraat ve veteriner fakülteleri 
öğrenci ödeneği 
Orta tanın okulları 
Teknik tarım okullan 
Teknik bahçıvanlık okulları 

44-1 000 

7 000 

1H0 000 
4. 000 

«>0 000 
30 000 
9 000 

714 000 

50 000 
7 000 
4 000 

61 000 

0 
550 000 

1.250 000 
750 000 

1 100 000 

80 000 

300 000 
30 000 

180 000 
0 

î) 000 

1 699 000 

200 000 
0 

4 000 
• 

204 000 

561 000 
500 000 
900 000 
600 000 

l 100 000 

80 000 

300 000 
30 000 

180 000 
0 

9 000 

1 699 000 

185 000 
0 

2 000 

187 000 

' 0 
500 000 
760 000 
480 000 



Tarım Bakanlığı — 312/7 -

Ödeneğin çeşidi 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira M. 

4 Tarım alet ve makineleri uz
manlık okulu ve makinist okul 
lan ve yatılı kurslar genel gi
derleri 

5 Tarım kursları 
0 Tarımsal muhasebe kursu 
6 Hayvan sağlık memurları ve 

nalbant okulları 
7 Veteriner kursları 
8 Toprak işleri kursları 
0 Kamulaştırma işleri 
0 Geçici görev yolluğu 
9 Taşıt giderleri 

10 Teknik tarım ve teknik bahçı
vanlık okullarından mezun ola 
cak öğrencilere 4486 sayılı Ka- ' * 
nununonci maddesi gereğince 
verilecek vasıta ve malzeme 
karşılığı 250 000 309 600 309 600 

120 000 
15 000 

1 

70 387 
5 000 

34 200 
75 000 
20 000 
40 000 

350 000 
50 000 

0 

120 000 
30 000 
34 200 

0 
0 

50 000 

365 000 
40 000 

0 

120 00 
20 000 
34 200 

0 
0 

50 000 

Bölüm toplamı 3 179 588 3 504 800 2 678 800 

Toprak İşleri Genel Müdürlü
ğü ve gezici mahkemeler genel 
giderleri 677 000 0 0 
Toprak İşleri Genel Müdürlü
ğü ve gezici mahkemeler genel 
giderleri 

1 Merkez kırtasiyesi 0 2 000 2 000 
2 Tevzi komisyonları ve gezici 

mahkemeler kırtasiyesi 
3 Basılı kâğıt ve defterler 
4 Döşeme ve demirbaş 
6 Optik alet ve teknik malzeme 
7 Aydınlatma 
8 Isıtma 
9 öteberi giderleri 

10 Posta ve telgraf ücreti 
1.1 Telefon ve başka haberleşme 

ücret ve giderleri 
12 Kira karşılığı 
13 Yem bedeli 
14 4734 sayılı Kanunun 20 neı 

maddesinin gerektirdiği eşya 
ve giyecekler 3 35 000 25 000 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

i) 
0 
0 

3 000 
5 000 
5 000 

10 000 
4 000 
6 000 
1 000 

30 000 

2 000 
41 000 
15 000 

3 000 
5 000 
5 000 

10 000 
4 000 
6 000 
1 000 

30 000 

2 000 
41 000 
15 000 



B. 

793 

794 

795 

112/ 

M. 

15 

16 
17 
18 
19 

20 

1 

2 
o 
Ö 

4 

1 
2 

0 
0 
0 

'8— farım Bakanlığı 

ödeneğin çeşidi 

4760 sayılı Toprak Bayramı 
Kanununun uygulama gider
leri 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Denetçiler yolluğu 
Traktör gurupları için traktör 
pulluk ve sair alet ve malzeme 
satmalma karşılığı 
Taşıt giderleri 

Bölüm toplamı 

Toprak Kanunu gereğince ya
pılacak kamulaştırma işleri gi 
derleri 
Kamulaştırmalarda 100 lira
dan aşağı peşin ödemeler 
Kamulaştırmalarda 1000 lira
dan aşağı peşin ödemeler 
4753 sayılı Çiftçiyi Topraklan
dırma Kanununun 47 nci mad
desi gereğince açılacak özel fon 
4753 sayılı Kanunun 51 nci 
maddesi gereğince Ziraat Ban
kasına ödenecek 1947 özel fo
nunun tahakkuk etmiş zararı 
karşılığı 

Bölüm toplamı 

Yayın işleri 
Satmalma ve abone karşılığı 
Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

Içfuariar genel giderleri 
Etüd işleri 
Etüd genel giderleri 
îçfuarlar genel giderleri 
Geçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 

10 000 

45 000 

1 000 000 

0 

1 055 000 

23 652 
40 000 

* 
63 652 

0 

737 
5 000 
4 750 

10 487 

1049 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

2 000 
25 000 

377 000 
10 000 

75 000 
37 000 

675 000 

8 000 

35 000 

1 000 000 

8 318 

1 051 318 

16 589 
75 000 

91 589 

0 

0 
5 000 

0 

5000 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

2 000 
25 000 

377 000 
10 000 

75 000 
37 000 

675 000 

8 000 

35 000 

950 000 

8 318 

1 001 318 

10 589 
81 000 

91 589 

5 000 

0 
0 
0 

0 
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1948 1949 yüı için 
yılı Hükümetçe Komisyonda 

Ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

796 Küçük su gezici arteziyen işle
ri ve sulama istasyonları 
Küçük su ve arteziyen genel 

0 Ankara Yüksek Ziraat Ensti
tüsü giderleri 

O Yiyecek giderleri 525 671 O O 
O öğrenci, stajyer öğrenci giye

cekleri, dershane ve mutfağa 
ilişkin genel gereç döşeme ve 
demirbaş karşılık ve giderleri 123 500 O 0 

O Yönetim giderleri 80 000 0 0 
O Telif ve yayın işleri 19 000 0 0 
O Memur ve hizmetlilerle öğren

ci ve tedris heyeti yollukları 5 000 0 0 
O Telefon ve başka haberleşme 

ücret ve giderleri 9 500 O O 
0 Stajyer öğrenci ödeneği 50 000 O O 
O Muhtaç öğrenci harçlığı 7 600 0 0 
O Onarma ve su kurmaları 9 500 0 O 
O Enstitü lâboratuvarları ve tat

bikat bahçeleri malzeme ve iş
letme giderleri 345 254 0 0 

O Karasığır tecrübesi için Dev
let Tarım İşleri kurumuna ve
rilecek tazminat 1 0 0 

O Başka giderler 30 000 O O 
0 Taşıt giderleri 10 000 O 0 

Bölüm toplamı 1 215 026 0 O 

797 
798 

799 

giderleri 
2 Sulama istasyonları genel gi

derleri 

Bölüm toplamı 

II-Çeşitli olanlar 
Temsil giderleri 
Tarım öğretmenleri gerekli gi
derleri 
3437 sayılı Tütün Tekel Kanu
nunun uygulama giderleri 

0 

0 

0 

5000 

100 000 

m 

15 000 

200 000 

215 000 

5 000 

128 000 

350 

15 000 

150 000 

165 000 

5 000 

123 000 

260 
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1948 1949 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Bölüm toplamı 17 500 

800 3039 sayılı Çeltik Ekim Kana* 
nunun uygulama giderleri 250 260 250 

O Yabancı uzman ve hizmetliler* 
le tercümanları 

0 Ücret 18 647 O O 
O Yolluk ve başka giderler 1 0 O 

Bölüm toplamı 18 648 O O 

10 000 

1 

25 000 
0 

10 000 

1 

100 000 
60 000 

10 000 

1 

100 000 
60 000 

801 îç kongreler ve teknik toplan
tılar genel giderleri 

802 Tarım sergi ve meşherleri ve 
müsabakaları genel giderleri 

808 Hayvan sergileri ve teşvik ik
ramiyeleri 

804 Yarışlar 
805 Milletlerarası kurum ve der

neklere katılma payı 218 250 218 250 218 250 
806 4489 sayılı Kanuna göre staj 

için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yolluklariyle 
başka her çeşit giderleri 125 000 100 000 130 000 

0 Küçük su ve gezici arteziyen 
işleri 

O Genel giderler 15 000 O O 
O Geçici görev yolluğu 2 500 O O 

O Köy teknik merkezleri kamu-
laştırma K. 17 000 O O 

807 4481 sayılı Kanunla satmalı-
nacak makine, aletler, ilâç ve 
gereç satmalma giderleri 15 000 25 000 25 000 

m-Geçici olanlar 
O 3242 sayılı Kanun gereğince 

Ziraat Bankasına ödenecek za
rar karşılığı 1 1 120 600 O 



TtttlIB JtaİGBEBİlğr 

ödeneğin çeşidi 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

Karasığır tecrübelerinin 1941 -
1944 yıllarında tahakkuk etmiş 
giderleri O 

— 312/11 — 
1949 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

204 495 100 495 

Üçüncü kısım toplamı 12 559 914 18 528 203 16 355 703 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçları 
1944 - 1947 yıllan borçlan 
1928 - 1943 yıllan borçlan 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

50 000 50 000 39 495 

25 000 
5 000 

30 000 

80 000 
TT". • ' •••• ' 

25 000 
5 000 

30 000 

80 000 

10 000 
5 000 

15 000 

54 495 

Beşinci kısım - Yardımlar 

Haralara yardım 1 000 000 
904 sayılı Islahı Hayvanat Ka* 
nununun 11 ve 12 nci maddele
ri gereğince yapılacak yardım 0 

Beşinci kısım toplamı 1 000 000 

200 000 

200 000 

0 

200 000 
•• '' .„•• a u s a 

200 000 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
îkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 

17 016 190 
715 672 

12 559 914 
80 000 

1 000 000 

15 930 459 
1 678 852 

18 528 203 
80 000 

200 000 

15 844 899 
1 756 852 

16 355 703 
54 495 

200 000 

GENEL TOPLAM 31 371 776 36 417 514 34 211 949 



312/12 — Twım Btks&Uğı 

ıi. 

1 
o 
3 

4 

5 
6 
7 
8 

ödeneğin çeşidi 

Sermaye, kredi ve tesisler 
Sermayeler 
Tarla tarımı döner sermayesi 
Tavukçuluk döner sermayesi 
Kauçuk bitkileri döner serma
yesi 
Sığır yetiştirme döner serma
yesi 
Merinos döner sermayesi 
Haralar döner sermayesi 
Okullar döner sermayesi 
Bahçe kültürleri döner serma
yesi 

Bölüm toplamı 

1948 

ödeneği 
Lira 

40 000 
20 000 

1 

20 000 
276 120 

0 
30 000 

50 000 

436 121 

1949 yi 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

30 000 
5 000 

1 

20 000 
276 120 

1 700 000 
30 000 

25 000 

2 086 121 

İl için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

20 000 
5 000 

1 

20 000 
276 120 

1 700 000 
10 000 

10 000 

2 041 121 

Krediler 
1437 sayılı Kanun gereğince 
verilecek hayvan avansı 10 000 20 000 20 000 
4291 sayılı Kanun gereğince 
hayvan sağlık memurlarına ve
rilecek hayvan avansı 4 000 4 000 4 000 
Tanm öğretmenleri hayvan ve 
binek takımı avansı 20 000 26 000 26 000 

Bölüm toplamı 1 600 000 0 0 

TOPLAM 2 070 121 2 136 121 

Yapı ve imar işleri, yapma, ka 
muiaştırma ve esaslı onarma 
giderleri 0 556 200 

1 600 000 

2 070 121 

0 

Bölüm toplamı 34 000 50 000 50 000 

Tesisler 
0 Teknik Tarım Okulları yapımı 1 000 000 O 0 
0 Teknik Bahçıvanlık Okulları 

yapımı 400 000 0 0 
0 Köy teknik merkezleri yapımı 200 000 0 * 0 

GENEL TOPLAM 2 070 121 2 692 321 2 091 121 



25 - Ulaştırma Bakanlığı 



Rapor 
21 . XII . 1948 

Ulaştırma Bakanlığı 1949 yılı Bütçesi : 

1949 yılı teklifi 3 952 526 liradır. 1948 yılına nazaran muhtelif bölümlerde 976 983 lira fazlalık 
ve yine muhtelif bölümlerde 578 699 lira noksallık olup netice itibariyle 1949 yılı teklifi 1948 yılı 
Bütçesiyle kabul edilen bölümler toplamından 398 284 lira fazladır. 

1948 yılı Bütçesine nazaran artış ve eksilişler aşağıda tesbit olunan bölümlerde yer almıştır. 

B. Artış Eksiliş 

816 
817 

0 
819 
823 

0 
826 

827 
828 
829 
830 
832 
833 
834 
835 
836 

0 
0 

844 
845 

Aylıklar 
Ücretler 
Yabancı uzmanlar ve hizmetlilerle tercümanların ürcetleri 
Geçici hizmetliler ücreti 
Geçici tazminat 
Ek görev tazminatı 
4644 ve 4805 sayılı Kanunlar gereğince ödenecek emekli keseneği 
karşılığı 

Merkez büro giderleri 
îller büro giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
Taşıt giderler? 
Yolluklar 
Giyecekler 
4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yollukları 
Liman ve kıyı hizmetleri 
Devlet Başkanlığı deniz taşıtları giderleri 
Yabancı uzman hizmetlilerle tercümanları 
Birleşmiş Milletler Sivil Havacılık Organizasyon Teşkilâtına katılma 
payı 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
Devlet Başkanlığı deniz taşıtları giderleri 

1 400 
260 000 

2 000 
8 560 

271 960 

2 180 

50 000 

200 150 

52 693 
400 000 

976 983 

43 420 
26 700 

375 

3 004 

73 499 
5 100 
1 800 
2 800 

14 400 
1 100 
7 200 
6 400 

600 
4 000 

400 000 
60 000 

1 000 
800 

578 699 

Bölüm değişikliği dolayısiyle bütçenin fazla ve noksan kolonlarında yer alan yabancı uzman hiz
metliler ve tercümanları ücret, yolluk ve başka giderleri 60 000 lira ile Devlet Başkanlığı deniz ta
şıtları giderleri 400 000 lira ve ek görev tazminatı 8 560 lira ki, ceman 468 560 lira kompanse edil
dikten sonra 1949 Bütçesiyle 1948 yılma nazaran 110 139 lira indirişe mukabil 508 423 liralık fazla 
ödenek teklif edilmekte olduğu anlaşılıyor. 
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Aylıklar: 

Halen Bakanlık kadrosunda 129 merkez teşkilâtında ve 238 illerde olmak üzere 367 aylıklı var
dır. Merkez teşkilâtında vazife gören 129 aylıklının bir aylık maaşları tutarı 48 650 lira olup sene
liği 583 800 liraya baliğ olmakta ve iller kadrosu bir aylık tutarı 71 400 lira olup yıllığı 856 800 
lira tutmaktadır. 

Merkez ve iller teşkilâtında vazifeli 367 aylıklının yıllık istihkakları 1 440 600 liradır. 

Lira 

1. — L cetveli hariç merkez ve iller kadrolarının bir yıllığı 1 440 600 
2. — 4598 sayılı Kanun gereğince terfileri yapılmış memurların bir yıllık maaş 

farkları 62 700 
3. — 4598 sayılı Kanun gereğince 1949 yılında terfi edecek memurların maaş fark

ları karşılığı, 2 460 
kî ceman •• 

1 505 760 

1949 yılı Bütçesiyle teklif edilen ödeneğe uygundur. 

1948 yılında L cetveline alınan 20 memuriyete ilâveten 1949 yılı teklifinde halen münhal bulunan 
8 nci derece 1 Ressam Merkat Başmfişavirligi ksdmsnntim 

11 » » 1 Memur özlükişler ve Kütük Müdürlüğünden 
12 » 
13 > 
13 » 
6 » 

» 
» 
» 
» 

1 
1 
1 
2 

> 
» 
» 

Demiı 

» » » 
» » » 

Yayım Müdürlüğünden 
Tolu komiseri komiserlik* 

» 
» 

ten 

Memuriyet (L) cetveline alnmıştır. Bakanlığın (L) cetveline aldığı memuriyetler yekûnu 27 ye 
baliğ olmuştur ki, bu suretle (L) cetveline alman aylıklı kadroların yıllık tutarı 102 600 liradır. 

Halen açıkta bulunan memurların açık aylığını karşılamak üzere 1948 yılına nazaran açık aylığı
na 1 400 lira zam yapılmıştır. 

Ücretler : 

Bakanlığın 1948 kadrosu ile kabul edilen hizmet yeri: 278 olup yıllık ücret tutarı 357 360 lira 
idi. 1949 yılında 28 hizmetli kadrosu noksan teklif elilmiştir. Yıllık ücret tutarı 322 500 lira tut
maktadır. Ve teklif edilen ödeneğe uygundur. 1948 yılına nazaran 34 860 lira tasarruf temin edil
miştir. Geçen yıla nazaran temin edilen tasarruf nispeti % 10 dur.. 

Yabancı Uzman ve Hizmetlilerle Tercümanlarının ücretleri : 

1948 yılı Bütçesinde bu hizmet için 876 sayılı bölümle 60 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

1949 yılı için 866 ncı bölümün 5 nci maddesi ile yabancı uzmanlar ve hizmeüileriyle tercümanla
rının yolluk ve başka giderlerine tahsis edilmek üzere 50 000 lira <ye ulaştırma işlerimizi her yön
den tetkik ettirmek üzere getirtilecek uzman ve hizmetlüeriyle tercümanlarının ücretleri için 
260 000 liralık teklif yapılmıştır. Yolluklarla beraber bu hizmet için teklif edilen ödenek 310 000 
lira tutmaktadır. Ulaştırma Bakanlığına bağlı Denizyolları, Havayolları, ve Demiryolları Genel Mü
dürlükleri Bütçeleriyle de yabancı uzmanlar, hizmetlileri ve tercümanları için teklil olunan Ö^Çftê  



- 8 1 6 -
yekûnu 692 000 lira tutmaktadır. Ulaştırma camiası bakımından bu konuda Bakanın Komisyonu
muza etraflıca aydınlatması faydalı olur. 

Ek görev tazminatı: 

1948 Bütçesinde 852 nci ücretler bölümünün 2 nci maddesinde yer alan ek görev tazminatı 
1949 yılı teklifinde müstakil bir bölüm olarak yer almıştır. Bu ödenekle Yüksek Denizcilik Okuluu-
daki 4 lâboratuvar şefi ücretleri karşılanmaktadır. 2 Lâboratuvar şefi ayda 170 lira hesabiyle ve 
2 lâboratuvar şefi de ayda 140 lira hesabiyle ücret almaktadırlar. Bu ücretlerin yıllığı 7 440 lira 
tutmakta ve 1 120 lira da 4178 sayılı Kanunla verilen fevkelâde zamları karşılamaktadır. 

Yönetim giderleri : 

Bölüm 860 dan 868 e kadar olan yönetim giderlerinde vasati olarak % 15 indirme yapılmıştır. 

(Yolluklar bölümüne ilâve edilen yabancı uzman hizmetlileri tercümanlarının yolluk ve başka 
giderlerine eklenen 50 000 lira ödenek hariç). 

861 nci bölümün 2 nci maddesini teşkil eden iller döşeme ve demirbaş ödeneği 1948 e nazaran 
1 780 lira fazladır. 

Bu fazlalığı, 4922 sayılı Kanun gereğince hazırlanan tüzüğe göre satın alınması lâzımgelen 
Gemi ölçme aletlerinin bedelini teşkil etmektedir. Aynı bölümün 3 ncü aydınlatma maddesine de 
400 lira ilâve yapılmıştır. 1948 sarfiyatına ve bâzı illerde elektrik üzerine yapılan zam dolayı-
siyle bu zammın yapılmasına zaruret vardır. 

Birleşmiş Milletler Sivil Havacılık Organizasyon teşkilâtına 1949 yüı katılma payı: 

1948 yılında 434 sayılı bölüm içinde Dışişleri Bakanlığı Bütçesinde yer alan bu ödenek 1949 
yılı teklifinde Ulaştırma Bakanlığı Bütçesine aktarılmıştır. 

Yıllık tutarı 200 150 liradır. 

1928 - 1943 yuları borçları: 

Bakanlık Muhasebesinden verilen izahata göre 1943 yılında Fransızlardan alınan gemilerin Rıh
tım Resmi borcunu karşılamak üzere 52 693 lira fazla ödenek talep edilmiştir. 

IÂman ve kıyı hizmetleri: 

Liman temizleme, tarama ve mendirek giderle iyle şamandıra yaptırma ve onarma giderleri 
için 1948 yılında olduğu gibi 257 000 liralık ödenek istenmektedir. 

Bakanlığın 1949 yılı programına göre bu ödenekle Eceabat, Kilidilbahir Limanlarının taranıl-
ması, Rumelikavağı Balıkçı Limanının tamir ve ıslahı Çanakkale Gümrük iskelesi yakınındaki to
puğun temizlettirihnesi ve mevcut şamandıraların onarılması temin edilecektir. 

Yüksek Denizcilik Okulu giderleri: 

1949» yılı için teklif edilen 332 800 liradan bu Okulun bir yıllık giderlerini karşılamak mümkün 
değildir. Devlet Denizyolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğü Bütçesiyle bu okula 100 000 
liralık yardım temin edilmektedir. Denizyolları idaresince bu okulda herhangi bir kayıt ve şarta 
bağlı talebe okutturulmadığına nazaran sırf bu okulun masrafını kapamak üzere Denizyolları 
Umum Müdürlüğünden alınan bu yardımın bu şekilde temini muhtacı tetkiktir, 
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Devlet Başkanlığı Deniz Taşttlarmın her türlü yaptırma, sattnalma ve İşletme giderleriyle Sigorta 
ücretleri için Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğüne verilmek üzere Cumhur-

Başkanlığı Bütçesine aktarılacak: 

Bölümün başlığından da anlaşılacağı üzere bu öedeneğin Cumhurbaşkanlığı Bütçesinde yer alma
sı ödeneğin aidiyeti ve bütçenin tertibi bakımından daha muvafıktır. İstenilen ödenek mevcut taşıt
ların bir yıllık masrafını karşıbyacak miktarda değildir. Bu konuda Denizyolları ve Limanları iş
letme Genel Müdürlüğü Bütçesi raporunda izahat verilecektir. 

Ulaştırma Bakanlığının başlıca vazifesi; Devlet Denizyolları, Devlet Demiryolları, Devlet Hava
yolları, Posta, Telgraf ve Telefon İşletme idarelerinin murakabesi ve bâzı Liman hizmetlerinin ifası
dır. Bakanlık teşkilâtının bu dört büyük işletmeninteknik ve idari murakabesini sâğlıyacak şekilde dü
zenlenmesi ve buna mukabil işletme idarelerinin kendi bünyeleri içinde tedviri mümkün olan işlerin 
salâhiyet ve mesuliyetleriyle birlikte işletme idarelerine bırakılması ve bakanlığın ana prensipler üze
rinde çalışır bir merkez teşkilâtı haline getirilmesi kuruluş gayelerine daha uygun olur mütalâasında-
yım. 

Saygılarımla.. 

İzmir Milletvekili 
Sedat Dikmen 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödemek ve benzeri özlük haklar 

I - Bakan ödeneği, aylıklar ve 
ücretler 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

815 Bakan ödeneği 5 320 5 320 5 320 
816 Aylıklar 

1 Memurlar aylığı 1 532 460 L 505 760 1 505 760 
2 Açık aylığı 3 000 4 400 4 400 

Bölüm toplamı 1 535 460 1 510 160 1 510 160 

817 Hizmetliler ücreti 0 0 322 500 
0 Ücretler 

0 Hizmetliler ücreti 357 360 322 500 0 
0 Ek görev tazminatı 8 560 0 0 

Bölüm toplamı 365 920 322 500 0 

818 Yabancı uzman ve hizmetliler 
le tercümanlarının ücretleri 0 260 000 130 000 

819 Geçici hizmetliler ücreti 1 500 1 125 1 125 
820 Askerlik dersi öğretmenleri üc

reti 1 200 1 200 1 200 
821 Gecelen vazife gören Uman 

memurları ücreti 15 000 15 000 15 000 
II - Başka haklar 

822 Temsil ödeneği 2 100 2 100 2 100 
823 Geçici tazminat 38 000 40 000 40 000 
824 Ek görev tazminatı 0 8 560 8 560 
825 4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 

gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

1 Çocuk zammı 56 000 56 000 56 000 
2 Yakacak zammı 1 1 1 

Boğum yardımı 8 500 8 500 8 500 o 
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1948 1949 yüı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

Ödeneği istenen kabul edilen 
B. M ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

826 

827 

828 

829 
830 

4 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 

ölüm yardımı 

Bölüm toplamı 

4644 ve 4805 sayüı kanunlar 
gereğince ödenecek emekli ke
seneği karşılığı 

Birinci kısım toplamı 

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 
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 

5 000 

69 501 

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 

14 000 

37 100 

35 000 

5 000 

69 501 

91 635 

2 327 101 

3 200 
3 200 
3 700 
4 500 
4 000 

18 600 

' 4 500 
11 780 
4 400 
8 000 
5 200 

33 880 

11 200 

29 700 

28 000 

5 000 

69 501 

91 635 

2 197 101 

3 200 
3 200 
3 700 
4 500 
4 000 

18 600 

4 500 
11 780 
4 400 
8 000 
5 200 

33 880 

11 200 

29 700 

28 000 

Bölüm toplamı 72 100 57 700 57 700 
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1948 1949 yılı için 
yılı Hükümetçe Komiıyonoa 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. ÖdeneğİB çeşidi Lira Lira Lira 

831 Kira karşılığı 12 200 12 200 12 200 
832 Taşıt giderleri 

1 Bakanlık otomobili işletme gi
derleri 2 000 1 600 1 600 

2 Bakanlık otomobili tamir gi-'" * * *' * 
derleri 1 000 800 800 

3 Başka taşıtlar 2 500 2 000 2 00Ö 

Bölüm toplamı 5 500 4 400 4 400 

II - özlük olanlar 
833 Yolluklar 

1 Sürekli görev yolluğu 9 000 7 200 7 200 
2 Geçici görev yolluğu 18 000 17 600 17 600 
3 Müfettişler yolluğu 25 000 20 000 20 000 
4 Yabancı memleketler yolluğu 1 1 1 
5 Yabancı uzman ve hizmetliler- • ** * " :":" ' 

le tercümanlarının yolluk ve**'"•' 
başka giderleri 0 50 000 29 257 

Bölüm toplamı 52 001 94 801 74 058 

834 Giyecekler 32 000 25 600 25 600 
835 4598 sayılı Kanun gereğince 

yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 5 000 4 400 4 400 

İkinci kısım toplamı 250 001 262 781 242 038 

Üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

1 Esaslı olanlar 
836 Liman ve kıyı hizmetleri 

1 Mayın yoketme giderleri 60 000 60 000 60 000 
2 Limanları temizleme, tarama^' 

ve mendirek giderleriyle şa
mandıra yaptırma, yerine gö
türme ve koyma bakım ve 
onarma giderleri 257 000 257 000 257 000 



B. M. 

mastırına Bakanlığı 

ödeneğin çeşidi 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 
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1940 yılı için 

Hükümetçe Komİ8yx>ae& 
istenen kabul edilen 

Lira Lira 

837 

838 

Limanlarda kıyılardan verile
cek Uluslararası işaret, malze
me ve vasıtalarını kurma, sa-
tınalma, onarma ve başka gi
derleri 
Gemilerin süratini belirtmek 
üzere kurulacak ölçülü mil is
tasyonu genel giderleri ve bina 

800 

0 

1 

2 

1 
2 

ve arsa kamulaştırma karşılığı 
Geçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

l i m a n idarelerinin deniz taşıt
ları giderleri 
Liman idarelerinin deniz taşıt
ları satmalma yaptırma işlet
me, onarma, bakım, kızağa 
çektirme giderleri ve kızak 
karşılıkları 
Liman başkan ve memurları
nın vazife ile gemilere gidip 
gelmeleri için deniz taşıtları 
ücretleri 

Bölüm toplamı 

Yüksek Denizcilik Okulu gı 
derleri 
Genel giderleri 
Deniz taşıtları satmalma kar 
şıhğı 

Bölüm toplamı 

1 
4 000 

321 801 

27 000 

8 000 

35 000 

332 800 

5 000 

337 800 

838/A Devlet Başkanlığı deniz taşıt 
lannm her türlü yaptırma, sa
tmalma ve işletme giderleriyle 
sigorta ücretleri için Devlet 
Denizyolları ve Limanları tş 
letme Oenel Müdürlttpn* 

800 

317 801 

27 000 

8 000 

35 000 

332 800 

5 000 

337 800 

800 

317 801 

27 000 

8 000 

35 0Ö0 

332 800 

o 000 

337 800 

400 000 400 000 
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B. 

839 

840 

841 
0 

322 

M. 

1 
2 

i 

— Ulaştırma Bakanlığı 

Ödeneğin çeşidi 

II-Çeşitli olanlar 
Resim, fen aletleri ve malzeme* 
leri v efotoğraf makine ve mal
zemesi satmalma ve onarma 
giderleri 
Yayın işleri 
Satmalma ve abone karşılığı 
Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

Temsil, giderleri 
Yabancı uzman ve hizmetliler -

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

2 500 

i 000 
2 000 

6 000 

1 500 

1949 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

2 500 

4 000 
2 000 

6 000 

1 500 

için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

2 500 

4 000 
2 000 

6 000 

1 500 

842 
843 

le tercümanları 
Ücretler 
Yolluklar ve başka giderleri 

Bölüm toplamı 

Onarma işleri 
Birleşmiş Milletler Sivil Ha 
vacılık Organizasyon Teşkilâ
tına 1949 yılı katılma payı 

Üçüncü kısım toplamı 

50 000 
10 000 

60 000 

3 000 

0 

1 167 601 

0 
0 

0 

3 000 

200 150 

903 751 

0 
0 

0 

3000 

200 150 

1 303 751 

Dördüncü kısım - Borçlar 

844 Geçen yıl borçlan 
845 Eski yıllar borçlan 

1 1944 • 1947 yıllan borçlan 
2 1928 - 1943 yıllan borçlan 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kjş*m toplamı 

ö 000 

2 800 
200 

3 000 

8 000 

4 000 

2 000 
52 893 

54 893 

58 893 

4 000 

2 000 
52 893 

54 893 

58 893 
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ödeneğin çeşidi 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
ikinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 

Kısımlar toplamı 

2 128 640 
250 001 

1 167 601 
8 000 

3 554 242 

2 327 101 
262 781 
903 751 
58 893 

3 552 526 

2 197 101 
242 038 

1 303 751 
58 893 

0 

Devlet Başkanlığı deniz taşıt
larının her türlü yaptırma, sa
tmalına ve işletme giderleriyle 
sigorta ücretleri için Devlet 
Denizyolları ve Limanları iş
letme Genel Müdürlüğüne ve
rilmek üzere Cumhurbaşkanlı
ğı Bütçesine aktarılacaktır. 400 000 

ÖENEL TOPLAM 3 554 242 3 952 526 3 801 783 





26 - Çalışma Bakanlığı 



Rapor 

Çalışma Bakanlığı Bütçesinde, Yüksek Komisyonun direktiflerini ve Su Komisyonunun mütalâa
ların] nazan dikkat] alarak yaptığım incelemeyi arzediyorum ? 

Bakanlık 1949 yılı Bütçesi, geçen yıla nispetle 153 527 lira noksaniyle 2 125 000 lira olarak dü
zenlenmiştir-

B 

873 Aylık, ücret ve benzeri Örnek haklar kısmının memurlar aylığı bölümünde üç memurun (L) 
cetveline alınmasiyle 11 000 lira tasarruf sağlanmıştır. Bu yıl için bu maddeye konulan 
tahsisatın miktarı 900 500 liradır. 

Açık aylığı maddesine geçen yıl (1) lira konulmüşsa da iki memurun açığa çıkarılmasiyle 
bu maldeye 2 700 lira eklenmiştir. Bu memurlardan biri emekliye sevkedilmiş ise de bir 
memur açık aylığını almakta devam etmektedir. 35 lira asli maaşlı olan bu memurun, 4/1 
hesabiyle, bir yıllık istihkakı tutarını karşılamak üzere 1949 yılı için 1 lira konulmuş olan 
bu bölüm hesabının düzeltilmesini daha uygun bulurum. 

Bu maddenin 900 liraya çıkarılması suretiyle bu bölüm hesabının düzeltilmesini daha uygun 
bulurum. 

874 Hizmetliler ücreti bölümüne geçen yıl konulan 141 360 liranın 12 000 lirası Millî Savunma 
ihtiyaçlarına karşılık olmak üzere Maliyeye devredilmiş, 3 537 lira bakiye kalmıştır. 1949 
yılı için 127 800 lira teklif edilmektedir. 

875 Geçici hizmetliler bölümü için bu yıl 4 440 lira fazla ödenek istenmektedir. Bunun sebebi Birleş
miş Milletler Çalışma Kurulu İdare Meclisi Üyeliğine seçildiğimizden dolayı, yabancı dil bilen 
bir daktilonun alınmasına ihtiyaç hâsıl olmasıdır. Bu miktar, alınacak bu daktilonun 370 lira
dan, senelik ücret tutarıdır, 

Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanların ücreti bölümüne geçen yıl ayrılan 60 000 
lira kamilen Millî Savunma ihtiyaçlarına terkedilerek hiç kullanılmamıştır. 

Bu yıl, Birleşmiş Milletler Çalışma TeşkU&tı ile vâki anlaşmaya müsteniden, Yurdumuzda 
gerekli incelemelerde bulunmak maksadiyle 5 yabancı uzman getirileceği için yine 60 000 
lira ödenek konulmuştur. Ancak, ilgisinden dolayı, bunun 20 000 lirasının 921 nci bölü
mün (yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının yolluk ve başka giderleri) maddesin
de gösterilmesi daha uygun görülmektedir, 

Bu beş yabancı uzman, Bakanlığın sosyal politika sahasında aldığı ve alması gereken ted
birleri inceliyecekler ve bilhassa işçi sağlığı, iş emniyeti tesisleri, kurulan ve kurulacak 
olan sosyal sigortalar, iş ve işçi Bulma faaliyetleri, iş randımanının artırılması konulan 
üzerindeki ihtisaslarından faydalanılmak maksadiyle lâzımgelen etüdleri yapacaklardır. Ba
kanlığın müracaatı üzerine (Birleşmiş Milletler Çalışma Bürosu) tarafından seçilen bu 
uzman Ocak ayı sonlarına doğru memleketimize gelecekler ve altı hafta zarfında etüdlerini 
tamamlıyacaklardır. Kendilerine, masrafı bu büro tarafından ödenmek üzere ayrıca bir 
irtibat memuru da refakat edecektir. (Bil uzmanların gündelikleri Birleşmiş Milletler Ça-
hşma Bürosu tarafından • üçüncü 12 1/2 dolar, ikisinin 10 dolar olarak * tesbit edilmiş yol 
luklarımn ve kısmen gündeliklerinin türk parası ile ödenmesi kararlaştırılmıştır.) 
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B. 

877 2 100 liralık ödenek, ayda 175 lira hesabiyle, Müsteşarın temsil ödeneği karşılığıdır. 

878 Geçici tazminat bölümündeki 21 852 lira memurların mesken zammı karşılıdır. 

879 Bu bölümdeki çocuk zammı, yakacak zammı, doğum yardımı maddelerine konulan ödenekler 
kamilen sarfedilmiş; yalnız ölüm yardımı ödeneğinden 1090 lira bakiye kalmıştır. 1949 yı
lında bu miktarlar, geçen yılki miktarlariyle, 36 000 lira olarak gösterilmiştir. 

880 Emekli keseneği karşılığı olarak konulan 50 885 liranın 43. 587 lirası sarfediimiştir. Geriye 
kalan 7 298 liradan 6 000 lirası Millî Savunana ihtiyaçlarına karşılık olarak Maliyeye dev
redilmiştir. Bu yıl bu bölüme - üç memurun (L) cetveline alınmasuıdan ve 10 hizmetli
nin tasarruf edilmesinden dolayı - 550 lira noksanı ile 50 335 lira konulmuşsa da geçen 
yıl sarfiyatına bakarak, 5 000 lira noksanı ile, 45 335 lira olarak kabulünü teMif ederim. 

881 Bu bölümün kırtasiye maddesinden 2 000 lira tasarruf mümkün olacağı düşünülerek teklif 
4 000 lira olarak yapılmıştır. 

Döşeme ve demirbaş maddesine geçen yıl konulan 10 000 liradan 9 000 lirası ödeme emrine 
bağlanmış, 1 000 lirası Millî Savunma masraflarına karşılık olmak üzere' Maliyeye devre
dilmiştir. Aynı madde bu yıl, 3 000 lira noksanı ile, 7 000 lira olarak gösterilmiştir. Bu pa
ra ile 1949 yılında işçi sağlığı ve Çalışma Genel Müdürlükleri ile Araştırma, İstatistik, Hu
kuk Müşavirliği Daire ve Bürolarına masa, dolap, yazı ve hesap makinaları alınacağı bil
dirilmiştir. | 

Aydınlatma için, geçen yılın aynı olarak, 3 000 lira konulmuştur. 

Isıtma için, Bakanlığın Kavaklıdere civarındaki binalarda bulunan bâzı dâirlerinin başka 
bir binada toplanması dolayısiyle, bu yıl 1 000 lira noksaniyle, 4 000 lira gösterilmiştir. 
öteberi giderleri için geçen yıl konulan 7 000 liranın 800 lirası Millî Savunma ihtiyaç
larına terkedilmiş; geriye kalan 6 200 lira ödeme emrine bağlanmıştır. Bu yıl için bu mad
deye 1 100 lira eksiği ile 5 900 lira konulmuştur. 

882 İller büro giderleri bölümünde kırtasiye, döşeme ve demirbaşlar, aydınlatma, ısıtma için, 
4 500 lira noksaniyle konulan miktarlar geçen yıl sarfiyatına göre yerinde görülmüştür. 
Yalnız, bu bölümün öteberi giderleri için geçen yıl konulan 8 000 liradan 1 700 lirasının 
Millî Savunma ihtiyaçlarına nakledilmh bulunması ve ayrıca 571 liranın da artması göz 
önüne alınarak, bu yıl için teklif olunan 7 000 liradan .1 000 lira daha tenzili ile, bu mad
denin 6 000 lira olarak kabulünü mümkün görmekteyim. 

883 Basılı kâğıt ve defterler için geçen yıl konulan 22 000 liradan 8 300 lirası Millî Savunma 
ihtiyaçları için Maliyeye devredilmiş, kalan 13 700 liradan 11 600 lira sarf olunmuştur. Ge
riye daha 2 100 lira kaldığı göz önünde tutularak bu yıl için, 1 000 lira tenziliyle, bu bö
lümün de 14 000 lira olarak kabulünü uygun bulurum. 

884 Posta - Telgraf ve telefon ücretleri için 25 000 lira olarak, geçen yılın aynı miktar teklif 
edilmiştir. Yapılan incelemelere göre teklif yerindedir. 

885 Kira karşılığı olarak - geçen yıla nispetle, 25 000 lira noksaniyle - bu iyıl 25 000 lira gös
terilmiştir. Bakanlığın Merkez Teşkilâtına ait Muhasebe,:Levazım, Hukuk Müşavirliği 
Teftiş Kurulu, Araştırma Kurulu, Neşriyat ve Kütüphane kısımları, 1050 lira aylık icarla 
ayrı bir binada toplanmıştır. Bakanlık, bu kısımların evvelce Kavaklıdere civarında işgal 
ettikleri binayı, uzaklığı ve kifayetsizliği hasebiyle, terkederek bunları Meşrutiyet Cad
desinde bir binaya nakletmiştir. 

886 Bakanlık otomobillerinin işletme ve tamir giderleri formüle uygun olarak gösterilmiştir. 



Başka taşıtlar maddesine konulan 4 OOÜ lira, ahnafcak iki kamyonetin işletme ve tamir 
masraflarına karşılık olmak üzere ayrılmıştır. îznıir ve İstanbul'da dağınık ve sayıları çok 
olan ;: JŞ5 ye^Le^nin teftiş* için bu taşıtların satın, alınnıask Maliye Bakanlığının hazırladığı 
Taşıtlar kanununun çıkmasına talik edildiğinden geçen yıl konulan 4 000 liranın 1 000 
lirası Millî Savunma ihtiyaçlarına, 2 000 lirası Bakanlığın eski otomobilinin tamir masraf
larına karşılık olmak üzere sarf edilmiş ve 1 000 lirası kalmıştır. 

Bu yıl alınması muhtemel bu iki kamyonetin işletme ve tamir giderleri için 1949 yılı Büt* 
çöline- yeniden konulan 4 4)60 liranın muhalaza edüip edilmemesini Yüksek Komisyonun 
vereoeği ka-rara terk ederim. 

887 Sürekli,görev yolluğu için geçen yıl konulan JLO 000, Harran..,2 0Q0 lir,ası M*Uî Savunma 
ın^ajlşrına. karşüıkolarak.,, verilmiş; 6 143 lirası, sarf^ed^mjş, 1 857 lir^ kalmıştır. Bu 
yıl Bütçesine konulan 8 000 lira uygundur. 

Geçici görev yolluğu için konulan 30 000 liranın 6 OOjp[ ^rajııyint Mjllî S.a^unnıa ihtiyaç* 
larına verilmiş, kalan 24 000 liradan 22 653 lira sarf edilmiştir. 

Isjta^bu^, İzmir, Bursa, Seyhan ve Ankaça, bölgelerindeki Jş.yfri ve işçi, kesafeti göz önü-
ı^,a.İtojPffe...B§Î£anlığın. iş teftiş ye murakabesiniburalarda: daha müessir hale.... koymak 
ü^re-kadjrp_darljğı yüzünden yeni eleman işti^danu, im^&Dsızijğı hasebiyle geçen yıl bu böl
gelere teksif edilmi§ bulunan iş müfett^erjyle^ m.«aawr]açjn !aj&,üye$errjn4eft: alınan müspet 
neticeler göz önünde tutularak 1949 yılında da bu bölgelerde, aynı şekilde,, teksif edilmiş bir 
iş teftiş ve murakabesinin devamı lüzumlu görülmüş olduğundan bu yıl da geçici görev yol
luğu maddesine, geçen yılın aynı olarak 30 000.lira ödenek konalm«ştuı\ 

Müfettişler yolluğa için geçen yıl Bütçesine aktarmalardan ödenek olarak 105 000 lira 
küaulraiaştar* Bunun Ş% 980 lirası 10 ayiçinde sarfelihaiş, 41- MO 4iresı da Millî Savunma 
masrafla** klfânşalığ» olarak Maliyeye- verilmiştir* Bu yıl, 20 000 lira eksiği •üerS& 000 lira 
teklifi edilmektedir. 

Geçici görev yolluğu maddesiyle ilgili kısımda belirtildiği veçhile çeşitli çalışma bölgele-
riı^ef işy^le^ün t^tişin« teksif odilcoiş şekilde devam edileceği cihetle bu tahsisatın ay-

Milletlerarası, çalışma Konseyi Üyeliği için 1949 yılı Bütçesinde 81 000 lira ödencl- lif 
edilmektedir. Geçen Haziran ayında; Şan-Pransisko'da toplanan Milletlerarası Çalışma Kon
feransında 16 lüşilik Çalışma B t t r ^ Yönetim Kuruluna üye seçildiğimden bu büronun sta
tüsüne göre yılda 4 :5 toplantı yapılacağından ve içtima yerlerinin değişik memleketlerde ola-
cağ>nifen;4j4l^Ue^ t^lftj^ı için ortala»* 15 - 2öfbin lira, sariı düşünüîeîıek. ve mesnet Pa
rafe $#lm«g4WîMttlBtl«ai5»Mt̂ l̂«»fcıl&3*ı»a giden,. he.v*tlenin ma^ııaflari. göz- önünde' tutularak 
bu<t®^8afe^wiînjûştoı^ 

(Günde 55 dolar hesabiyle) 

Yabancı uzman ve hizmetlilerde ter^üma^ konu
lan 9 000 liraya; (Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücreti) bölümünden 
20 000 liranın aktarma, .edibae«i baklanda 910 ncu bölümde1 mueip sebebi belirtilen tekHf veç
hile, bu maddenin 29 000 lira olarak teshifa ve kabulünü uy#un «©»»ekteyim. 

838 Giyecekler böljimü^e, gecen yıla nispetle 1 Q0Q lira noksaniyle 7 000 lira,.konulmuştur. 1948 
debu bölümg kqnujjan,8 000 liraıjın 7 76şQ lirası şa^edilmisjfciy. Bu yıl 1 OOO.Jir ĵaoksan gös
terilmesi 10 hizmetlinin tasarrufundan ileri gelmektedir, 
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889 Tedavi gidenleri karşılığı olarak geçen yıl'bütçesine kohüİâirS 000 lirsftttn ari&ftk i 2PÖ2 
lirası sarfedildiğine ve 2 000 lirası da Millî Savttmha ihtiya^lafma ^akfedîlc^ b^Üftolı-
ğuna göre bu bölümün -konulan 5 000 liradan 2 000 lirasının tenziliyle -3 000 lira-ola
rak kabulünü teklif ederim. 

890 îç kongre giderleri (1) lira olarak gösterilmiştir. 

$91 Milletlerarası kurumlara katılma payı için 1949 Bütçesine 145 000 lir^a"kföküMu$Wa'da, 
Milletlerarası Çalışma Bürosundan, bütçe hazırlığı yapıldıktan1 sbnra "ğ6htferitön n'ösiba gö
re hissemize daha 3 605 dolar isabet ettiğinin bildirilmesi sebebiyle, bu ödenek, 10 000 lira 
ilâvesiyle, 155 000 lira olarak teklif edilmektedir. 

Bu bölümün ikinci maddesi olarak, Milletlerarası Çalışma Konseyi Üyeliğinin her çeşit 
giderleri için 15 000 lira ödenek istenmektedir. Bu yeni madde yukarda arzedilen dai
mî üyeliğin büro temsil giderleri karşılığıdır. 

882 iş Kanunu gereğince toplulukla iş ihtilâfları için kurulan hakemrh*yetle%ih1n hufcur Bak
lan karşılığı olarak 9 800 lira fazla ödenek istenmektedir. îş verenle ^şçi tWasıh€feki'''feu 
kabil anlaşmazlıkların halli için toplanan İl hakem kurulları üyelerine günde (3), yüksek 
hakem kurulu üyelerine günde (İÖ) lira verilmekte idi. Bu ücretlerin azlığı yüzünden 
üyelerin toplantılara muntazam devamını temin hususunda karşılaşılan güçlükler ve bu 
yüzden iş ihfcilâ#a!«mın> halMnin uzunismfme"kte olması göz önüne-ahnafâk httistir hakları
nın artırılması yoluna gidilmiş ve bu bölüme, 9 800 lira ilâvesiyle, 10 000 lira konulmuş
tur. 

893 Yayın işleri : Satınalma ve abone karşılığı olarak 1948 yılı Bütçesine konulan 25 000 li
radan yılı içinde 11 100 lira sarf edilmiş tir. Bu tahsisat ile çeşitli sayıda 13 eser alınmış, 
29 u Türkçe, 10 u ecnebi dillerde olmtik üzere çeş&li gazete ve mecmualara â böne olun
muştur. 

Yine bu bölümdeki ödenekten 4 000 lirası, Milletlerarası Çalışma Bürosunun «Fabrika 
lârda iş emniyeti tip 'î'uzûğü» adli eserinin tercümesine kârşıîik olarak verflmiştir. 
Bu yıl böîüriıe, Î0 ÖÖ0 lira eksiği ile, 15 ÖÖ0 lira konulmuştur. 
Aynı bölümün başka her çeşit giderler maddesine İ0 ÖÖ0 lira noksahiyle, 15 ÖÖ0 lira" teklif 
edilmektedir. 
Geçen yıl bu bölüme konulan 50 (KK)'liranın 25 000 lirası Çalışma Dergisi"Ve Çalışma Mev-
smatı için sarf edilmiştir. BÂı dergi şimdi üç ayda bir çıkarılmaktadır, (bergiriin bir sayısı 
1 998 lira 44 kuruşa mal olmaktadır.) Bu yd İçinde Çalışma Mevzuatıhin ikinci cildi çıka
rılacaktır. Bundan başka, (Bölge Çalışma Müdürlükleri Teşkilâtına dâhil memurların gö
revleri, yetkileri Ve bölgelerin evrak, dosya işleri hakkında) bir yönetmelik de basılacaktır. 

894 TemsiL giderleri bölümüne geçen yıl konulan 30 000 liradan-2 600 lirası, 1947 de İstanbul'
da toplanan (Milletlerarası Yakm ve Orta Doğu Bölge Çalışma Konferans!) masraflarım 
ödemek üzere borçlar tertibine nakledilmiştir. Bu yıl yine -3 000 lira olarak gösterilen bu 
ödenekten- bin lira indirilerek bu bölümün 2 000 lira olarak kabulünü teldif «ederim. 

895 îş müfettişlerinin meslekî bilgilerini artırmak üzere açılması düşünülmüş bulunan kursla
rın bu sene dc'âçılmıyacağı göz önüne âli narik bu bölüm (1) lira olarak gösterilmiştir. 

896-897 Bu bölümlere konulan ve bütçe formüllerine uygun görülen* lüzumlu tahsisat yerindedir. 
(îş ve îşçi Bulma Kurumuna yardım) ola fak Maliye Bakanlığı Bütçesine, geçen yıla nispet-
le, 150 000 lira noksaniyle 350 000 lira konulmuştur. 
Buna dair mütalâamın bu Genel Müdürlük ile îşçi Sigortaları -Genel MüdürrSğü bahsinde 
arzedeceğim. 
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(D) Cetveli 

Bu cetvelin tetkikında geçen yıl Bütçesinde mevcut olanlardan merkezde biri şoför yardımcısı, 
biri santral memuru, biri kaloriferci, ikisi odacı ve illerde dördü de odacı olmak üzere 9 kişinin çı
karılmış olduğu görülmüştür ki, bunların yıllık ücretlerinin tutarı 13 560 liradır. 

Cetvelde' (2) şoför gösterilmekte ise de taşıt alınmadığından ödenekleri kullanılmamış, bu yıl 
alınması düşünülerek kadroları muhafaza edilmiştir. 

Bakanlık Doktoru (D) cetvelinde gösterilmiştir. 150 lira ücreti olan bu doktor merkez teşkilâtı 
ile işçi Sigortaları Kurumunun Ankara'daki memur ve müstahdemlerine bakmaktadır. Baktığı me
mur ve hizmetli sayısı 246 dır. 

Araştırma Kurulu : 

Bakanlığın Araştırma Kurulu, (1) başkan, (3) üye, (1) yayın müdürü, (1) yayın raportörü, (2) 
tercümeci, (1) kalem âmiri, (1) mümeyyizden mürekkeptir. 

Bu Kurulun vazifeleri şunlardır : 

A) Bakanlığın kuruluş gayesini ilgilendiren konular üzerinde incelemeler ve araştırmalar ya
parak teklifler hazırlamak; 

B) Bakanlık memurlarının yetiştirilmesi için lüzum görülen meslek kursları tertip etmek ve 
programlarını hazırlamak; 

C) Çalışma Meclisinin çalışma konularını hazırlamak ve işlerini yürütmek; 

D) Milletlerarası Çalışma Teşkilât ile temas ve yazışmaları idare «etmek ve bu teşkilâtı üyeli
ğinin icaplariyle ilgili inceleme ve Bakanlığa tekliflerde bulunmak; 

E) ilgili dâirelerin hazırlıyacakları kanun ve tüzük tasarıları hakkında mütalâalar bildirmek; 

F) Çalışma hayatı ile ilgili istatistik malûmatı derlemek; 

G) Çalışma konusu ile ilgili yayınlar yapmak. 

Geçici mahiyetli ve 4 kişilik, merkeze münhasır, dar kadrolu ilk kuruluşu 27 Haziran 1945 ta
rihine rastlıyan Çalışma Bakanlığı, yedi aylık bir temel hazırlama devresinde bugünkü üç sosyal 
sigorta kolumuzla (İş Kazaları Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortaları kolları) işçi Sigortaları 
Kurumunun ayrıca iş ve işçi Bulma Kurumunu meydana getiren kanunlardan başka kendi bugün
kü kuruluş ve Görev Kanununu da Büyük Meclisten geçirterek faaliyetinin ilk safhasını bitirmiş 
ve 1946 yıllı Ocak ayının 30 ncu günü - iller Teşkilâtını da ihtiva eden - bugünkü kadrosiyle çalış
malarının ikinci safhasına başlamış olmak itibariyle, yeni faaliyet devresinin henüz ikinci yılını b.'le 
tamamlamamış bulunmaktadır. Buna ve yine mütevazi kadrosuna rağmen Bakanlık, çalışma haya
tımızın şiddetle muhtaç bulunduğu kanun va tüzüklerin önemli bir kısmını ya yeniden hazırlamak 
veya tadil etmek suretiyle sosyal meselelerimizi düzenlemek yolunda esaslı tedbirler almıştır. (Bakan
lık, kurulduğundan beri 7 kanun ile 3 tüzüğün yürürlüğe girmesini sağlamıştır. Büyük Millet Mec
lisine sunulmak üzere Başbakanlığa gönderilmiş bulunan ihtiyarlık Sigortasına ait kanun tasarısın
dan başka, hakların da Bakanlıklardan mütalâa istenilmiş bulunan Hastalık Sigortası tasarısı, iş 
Kanunu tadiline ait tasarı ve iş Mahkemeleri tasarısı, birbiri ardına Büyük Meclisin huzuruna ge
leceklerdir. Bunları da, ön tasarı haline gelmiş bulunan, Tarım iş Kanunu, Deniz İş Kanunu tasarı
ları ile işçilere hafta tatilinde gündelik verilmesi hakkındaki tasarı takip edecektir. Ayrıca iş Ka
nununun tatbikatı ile ilgili 8 tüzük tasarısının da bir kısmı tamamlanmış; bir kısmı tamamlanmak 
üzere bulunmuştur). Bir yandan bu konudaki faaliyetlerde, öte yandan Milletlerarası Çalışma Teş
kilâtının çeşitli sözleşme (Convention) ve tavsiye (Recommendation) larını ve çalışma mevzuatını 
takip, tetkik etmek ve bunların memleket bünyesinin icaplarına uygun olanlarını memleketimiz'e mal 
etmek yolunda çalışmak üzere bu kurulun muhafazasını - gerek inkişaf halinde bulunan Çalışma Ba-
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kanlığının bu nazik durumunda desteklenmesi lüzumu hasebiyle, gerek sosyal kalkınmamız bakı
mından, gerekse bu konuda milletlerarası taahhütlere girişmiş olmamızın tabiî bir neticesi ola
rak - zaruri ve faydalı görmekteyim. 

Hukuk Müşavirleri: 

Bakanlık kadrosunda iki Hukuk Müşaviri vardır. Hem çalışma hayatımızı ilgilendiren yeni ka
nunların' hazırlanması, hem mevcutlarının tatbikatından doğan ve özellik gösteren hukuki meselele
rin halli; hem -de Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği vazifeler bakımından her iki Hukuk 
Müşavirinin de bu Bakanlık için önemli olduğı ve bunların merkezde çalışmaları icabettiğini belirt
meyi yerinde bulurum. 

Çalışma Bakanlığının ilk kurulduğu günden bugüne kadar geçen iki buçuk yıllık devredeki 
faaliyeti, eski îş Dairesinin 9 yıllık hayatındaki verimin birçok misli müspet netice vermiş ve 
bundan sonrası için de bu faaliyetlerin bir taraftan yeni sosyal mevzuatı hazırlamak, diğer 
taraftan iş hayatımızın murakabesinden beklenen sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak yön
lerinden daha da verimli olacağı intibaını yaratmıştır. Memleketimizin sosyal hayatında açılan 
yeni ufuklara ulaşılması bakımından bu Bakanlığın öneminin gittikçe daha iyi anlaşılacağına ve 
inkişafının dikkat ve ehemmiyetle takip edileceğine şüphe yoktur. 

Şimdi bu Bakanlığa bağlı hükmi ve hususi şahsiyeti haiz îş ve tşçi Bulma Kurumu ile işçi Si
gortaları Kurumundan da kısaca bahsedeceğim. 

iş ve işçi Bulma Kurumu: 

4837 sayılı Kanunla, Çalışma Bakanlığına bağlı ve hükmi şahsiyeti haiz olarak kurulan bu 
Kurum,nıerkez ve taşra teşkilâtını tamamlıyarak memleketin bütün iş sahalarına el atacak bir du
rumuna henüz girememiştir. 

Kurul, iş Kanununun 63, 64 ve 69 ncu maddelerinin kendisine yüklediği mecburiyetleri he
nüz tamamiyle yerine getirememiş; Yalnız Ankara, istanbul, izmir, Seyhan, Konya, Eskişehir, 
Bursa, Samsun merkezlerinde birer şube açabilmiş, gerek iş veren ve işçilerin, gerekse işin ihtiyaç 
ve icaplarının Kurum Teşkilâtınca karşılanması, sağlanamamış ve işçi karnesi mecburiyetleri he
nüz tesis edilememiştir. 

Bununla heraber Kurum, (iş Kanununun) emrettiği hükümleri yerine getirmek için gücünün 
yettiği nispette çalışmaktadır. Kurumlar 1938 yılının on ayı içinde 9 bölgede, kendilerine iş bu
lunması için 32240 işçi müracaat etmiş, bunlardan 20757 si (% 64.038) işe yerleştirilmiştir, (işçile
rin işe yerleştirilmesi şu şekilde sağlanmaktadır; iş veren ve işçi müracaatlarının kaydına mahsus 
kartoteksler vardır. Talepler karşısında bu kartotekslere bakılarak işçinin eline bir tanıtma kar
tı verilir ve iş verene sevkedilir. iş veren, işçiyi kabul ettiği takdirde kartın zımbalı tarafı im
za edilerek, kendisini sevkeden kurum şubesine gönderilir. Fakat iş verenlerin bu işi ihmal etme
leri yüzünden bu kartların ancak % 47 si gönderilmektedir, iş ve işçi isteklerinin iş ve işçi Bul
ma Kurumu Teşkilâtına bildirilmesi ve işçi karnesi verilmesi hakkında, kurum tarafından hazırla
nan, Tüzük tasarısında bu imzalı kısmın geriye gönderilmesi de mecburi tutulmuştur). 

Bundan başka kalifiye işçi yetiştirmek için kurum, (11) meslek kursu açmış; Adana ve Sam
sun'da işçi Barınma Yurtları kurmuş; Istanbul'daC. H. P. den devraldığı işçi Barınma Yurdunu da 
işletmekte bulunmuştur. Ankara işçi ücretleri, Ankara işçilerinin geçim durumu, sanayi işçileri
nin geçim durumu, kalifiye işçi yetiştirme konusu üzerinde etüdler ve istatistikler yapmıştır. 

Kurumun merkezde üç şubesi vardır: Muamelât, Muhasebe, Teknik (iş piyasası). 

Geçen yıl bütçesinin raportörü olan Sayın Vedat Dicleli'nin faaliyetini noksan bulduğu Teknik 
şube üzerinde çalışmalara hız verilmiş ve bunun için de Bakanlıkça getirilecek olan yabancı müta-
hasşîslarm birinden faydalanılması karar altına alınmıştır, 



— 342 — 
ifuımmun bütçesi aşağıda gösterilmiştir 

G e l i r l e r 

ödeneğin cinsi 

Geçen seneden devir 
Genel Bütçeden yardım [ * ] 
îller ve belediyeler yardımı 
işçi barındırma evleri geliri 
Çeşitli gelirler 

[*] 5249 sayılı Kanunla 100 000 lira ge
lir alındı 

1948 yılı 
için tahmin, 
edilen gelir 

235 000 
500 000 

50 000 
3 000 

12 000 

800 000 

100 00 

İ948 do 
tahakkuk 

eden gelir 

270 000 
400 000 

50 000 
2 300 

12 000 

734 300 

700 000 

Giderler 

Ödeneğin cinsi 

Personel giderleri 
Danışma kurulu masrafları 
Büro masrafları 
Kurs masrafları 
Sabit kıymetler 
Paviyon idare masraftan 
Çeşitli masraflar 
Amortisman ve zarar 
Umulmadık masraflar 

' 

Tahakkuk eden gelir 
Masraf 

1948 için 
alman 

452 100 
3 000 

67 835 
15 000 

107 000 
21 400 
9 000 

12 500 
12 165 

700 000 

734 390 
497 975 

1948 de harcanan 

Tahmine 

365 828 
— 

41 352 
5 189 

66 660 
2 382 
4 364 

12 500 
— 

497 975 
nazaran tahakkuk fazlası 

Kalan 

86 272 
3 000 

26 483 
9 811 

40 640 
19 018 
4 636 

— 
12 165 

202 025 
34 300 

236 325 

1949 senesine devir 236 325 

Bu kurumun tam.randımanla çalışabilmesi için: 

A) Devletçe yapılan yardımın, bir kaç sene için, istikrarlı bir şekilde olması veya, hiç değil
se, asgari'haddinin tâyini ve bu ödeneğin 600 000 liradan aşağı olmaması; 

B) Kurum memurlarının İktisadi Devlet Teşekküllerinde çalışanların faydalandıkları haklardan 
istifadelerinin sağlanması (kurum murakabe bakımından diğer İktisadi Devlet Teşekkülleri gibi 
3460 sayılı Kanuna, memur maaşları bakımından da 3659 sayılı Kanun hükümlerine tâbi bulun
maktadır. Bu itibarla, kurum memur ve müstahdemleri Devlet memurlarının hukuk ve emniyetle
rinden mahrumdurlar. Buna karşılık kurum memur ve müstahdemleri İktisadi Devlet Teşekkülle
rinin görmekte oldukları yardım ve faydalardan müstefit olmamaktadırlar. Bu durum kurum için 
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ehliyetli ve yetişmiş memur teminini çok gftçleştirm^ 
Devlet Teşekküllerinde olduğu gibi, prim verilmesi suretiyle bu güçlüğün ortadan kaldınhnaai 
imkânı Umumi Murakabe Heyetine tetkik ettirilmiş ve bu heyet kurum memur ve müstahdemle* 
rinin;4621 sayılı Kanun hükümlerine göre prim alabilecekleri mütalâasında bulunmuş ise de keyfiyetin 
bir kere; de Maliye Bakanlığınca incelenmesi uygun görülmüştür. Halen bu inceleme yapılmaktadır. 
Netice müspet-olduğu takdirde kurum memur ve hizmetlilerinin durumu düzenlenmiş olacak; aksi 
ta&gfde mm»: sağlamak üzere gerekli kanun tasarısı hazırlanacaktır.) 

C) Çuruııyın gerek merkez, gerek taşra teşkjlâtının takviyesi suretiyle çalışm*. verimimin: artı* 
rıhnajı,.memleket iş piyasalarının devamlı ve esaslışekilde etüd edilmesi imkânının sağlanması; 

Dy Kalifiye işçi yetiştirmek için Millî Eğitim Bakanlığının Teknik öğretim Müsteşarlığı ile sıkı 
bir işbirliği' sağlanması; 

E) işçi karnesi mecburiyetinin tesis ve tanzimi; 

F) Genel Çalışma plânının ve yıllık programların düzenlenmesi. 

işçi Sigortaları Kurumu 

Çajjşm& >Bakanljğı Teşkilâtı arasında bulunana bu kuruma Devlet/ tarafında» hiçbir malî yardım 
yapılmamakla beraber bu Bakanlığın sosyal vazifeleri hakuranda» kıs* zamsnda;>ea verimli çalişan 
bir teşekkülü haline gelmiş olması dolayısiyle raporda bu kurmam da yer ayırmaç uy^sn buldum. 

K u r c u n merkez teşkilâtiyle beraber îstaaabnl, Zonguldak, îaair, Seyhan, Bursa-ve Samsun ÎL-
lerinde mevcut şubelerine ilâveten 1948 yılı içinde Ankara, Aydın, Diyarbakır, Bartşeiur, Kayseri, 
Konya, Kütahya ve Sivas'da da yeni şubeler açılmıştır. 

Kurumun yönetim giderlerinin 10 aylık yekûnu 735 146 lira 49 kuruştur, 

îş verenlerde alman 10 aylık primlerle, kurumun fonlarının işletilmesinden eldef edilen faizden 
terekküp eden gelirlerinin tutarı 7 698 569 lira 70 kuruştur. 

Kurumun kadrosu, merkez teşkilâtı ve 14 ilde mevcut şubeleriyle beraber, 181 i memur, 33 ü hiz
metli olmak üzere 214 tür. 

Kurumun, 4772 sayılı Kanunla tâyin edilen iştigal sahası, iş kazaları, meslek hastalıkları ve Ana-
lıV .'illerine inhisar etmektedir. Bu yıl içinde (ihtiyarlık) Sigortası, (Umumi hastalık) Sigortası 
lliii.-i.ii insanları hazırlanmış, (tş kazası ve meslek hastalığı sonucu mMÛUüklerin, me«!ekte! kazanma 
gücünü ne nispette azaltacağı) hakkındaki tüzük çıkarılmıştır. 

1948 yılı içerisinde kuruma intikal etmiş bulunan 10 aylık iş kazası sayısı (10 78f); meslek has
talığı sayısı (399), ölüm vakası (121), analık hali (14 199) dır. 

Geçen yıla nispetle iş kazası, meslek hastalığı sayılariyle ölüm vakası ve analık halleri ye
kûnlarında görülen kabarıklık yeni açılan şubelerin faaliyetlerine ilâveten işçilerin fikrî tekâ
müllerinden, iş verenlere yükletilen kırtasiye mükellefiyetlerinin azaltılmasından ileri gelmekte* 
dit. 

http://lliii.-i.ii
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Yukarda sayıları belirtilen olaylardan muameleleri tamamlananlara Ödenen tazminat miktarı 
şöyledir: 

Muamelesi tamamlanan ödenen para 
olay sayısı Lira 

îş kazasından 7 041 943 514 054 
Meslek Hastalıklarından 149 
Analık hallerinden 1 127 1 466 883 023 
ölüm vakasından 105 145 877 085 

8 422 2 556 275 062 
îş kazaları ve meslek hastalıklarından primlerinde anormallik arzeden bir kısım meslek gu

ruplarının tehlike sınıfı değiştirilmiş ve böylece işyerlerine ait prim nispetleri indirilmiştir. 

Bu yıl Maluliyet Tüzüğü de çıktığı için yukardaki tazminat cetveline, işlemiş istihkakları ile 
beraber, daimî iş görmezlik ödeneği de ilâve edilecektir, (bu ödeneğin hesapları yapılmaktadır). 

1947 Bütçesi sayın Raportörünün umumi mütalâa ve dilekler bahsinde dikkati çeken işaretleri
ne uyularak: işçi Sigortaları Kurumu - evvelce yalnız merkezde incelenmekte bulunduğu - meslek 
hastalıklarını bu yıl içinde, istanbul ve izmir'de sağlık kurulları teşkil etmek suretiyle mahalle
rinde tesbit etmeye başlamıştır. Bundan başka her ilde serbest hekimlerle anlaşmalar yaparak si 
gortalılarm doğrudan doğruya kurum tarafından tedavisi, raporlarının tanzimi ve tazminatlarının 
yerilmesi sağlanmıştır. 

Son bir yıl içinde yapılan yeni işler: 

1. — istanbul'da, 70-80 yataklı, bir işçi hastahanesi kurulması; 

2. — Yukarda zikredilen kanun ve tüzük tasarılarının hazırlanması; 

3. — Bölgelerde sigortalı işçi ve hizmetlilere gerekli sağlık yardımlarının daha verimli şekilde 
temin edilmesi için hastahaneler açılması; serbest hekim, eczacı ve dişçilerle anlaşmalar yapılma
sı; serbest hekim, eczacı ve dişçilerle anlaşmalar yapılması; 

4. — Teşkilâtın genişlemesi: 

5. — Bir buçuk yıllık tecrübeden sonra iş Kazalariyle Meslek Hastalıkları Sigortaları prim ta
rifesinde görülen bâzı anormalliklerin düzeltilmesi için yeni prim tarifesi çıkarılması, 

Şeklinde hulâsa edilmiştir. 

Henüz üç yıllık bir teşekkül olan bu Kurumun sosyal hayatımızda başardığı işleri şükranla 
kaydetmeyi yerinde bulurum. 

Devletin sosyal politikasını tahakkuk ettirmek vazifesinin Önemli bir kısmını üzreine alan bu 
kurumun, aynı mahiyette olan iş ve işçi Bulma Kurumu gibi, Umumi Murakabe Heyetinin kon
trolü altına alınmasının, daha verimli çalışması bakımından, faydalı olacağına kani bulunduğum
dan 4792 sayılı Kanuna bir fıkra ilâvesi suretiyle bu hususun sağlanmasını uygun bulurum. 

Çalışma Bakanlığı 1949 yılı Bütçe tasarısı üzerinde hazırlanan bu raporu Yüksek Komisyonun 
tetkiklerine saygılarımla sunarım. 

Kocaeli Milletvekili 
Dr. Fazıl Şerafettin Bürge 



Çalışma, Bakanlığı - 3 4 5 -
1948 1949 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
ödeneğin çeşidi kira kira Lira 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri Özlük haklar 

I - Bakan ödeneği, aylıklar ve 
ücretler 

Bakan ödeneği 5 320 5 320 5 320 
Aylıklar 
Memurlar aylığı 912 000 900 900 891 900 
Açık aylığı 1 1 900 

Bölüm toplamı 912 001 900 901 892 800 

Hizmetliler ücreti 141 360 127 800 127 800 
G-eçici hizmetliler ücreti 1 4 440 4 440 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlarının ücreti 60 000 60 000 40 000 

II - 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 

2 100 
21 852 

27 000 
1-000 
5 000 -
3 000 

36 000 

2 100 
21 852 

27 000 
1 000 
5 000 
3 000 

36 000 

2 100 
21 852 

27 000 
1 000 
5 000 
3 000 

36 000 

4644, 4805 sayılı Kanunlar ge 
reğince ödenecek emekli kese
neği karşılığı 50 885 50 335 50 335 

Birinci kısım toplamı 1 229 519 1 208 748 1 180 647 

' : .« .V: . .V .w • * . ' • • » . - i*jt-»-'-i V , ' . . . --- ' . 



346 Çilşma Bakanlığı 

B. ödeneğin çeşidi 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

ikinci kısım - Yönetim gider
leri 

1 - Hizmete ilişkin olanlar 
856 Merkez büro giderleri 

1 Kırtasiye 
2 Döşeme ve demirbaş 
3 Aydınlatma 
4 Isıtma 
5 öteberi giderleri 

857 

858 
859 

860 
861 

6 000 
10 000 
3 000 
5 000 
7 000 

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 

1 Bakanlık otomobili işletme gi
derleri 

2 Bakanlık otomobili tamir gi
derleri 

3 Başka taşıtlar 

Bölüm toplamı 

22 000 

12 000 

13 000 

25 000 

50 000 

2 000 

1 000 
4 000 

4 000 
7 000 
3 000 
4 000 
5 900 

15 000 

12 000 

13 000 

25 000 

25 000 

2 000 

1 000 
4 OÖO 

4 000 
•7 000 
3 000 
4 000 
5 900 

1 
2 
3 
4 
5 

Bölüm toplamı 

ÎUer büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

31 000 

7 500 
12 000 
2 000 
7 000 
8 000 

36 500 

23 900 

6 000 
10 000 
2 000 
6 000 
7 000 

31 000 

23 900 

6 000 
10 000 
2 000 
6 000 
7 000 

31 000 

15 000 

12 000 

13 000 

25 000 

25 000 

2 000 

1 000 
1 

7 000 7 000 3 001 
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Ödeneğin çeşidi 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

II - özlük olanlar 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Milletlerarası Çalışma Konseyi 
Üyeliği yolluğu 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlarının yolluk ve 
başka giderleri 

Giyecekler 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 

10 000 
30 000 

105 000 

8 000 
30 000 
85 000 

8 000 
30 000 
83 000 

9 000 

Bölüm toplamı 154 001 

8 000 

5 000 

81 000 

9 000 

213 000 

7 000 

5 000 

ikinci kısım toplamı 338 501 351 900 

80 000 

26 000 

227 000 

7 000 

3 000 

359 901 

üçüncü hısım - Daire hizmet
leri 

T - Esaslı olanlar 
tç kongreler giderleri 
Milletlerarası kurumlara katıl
ma giderleri 
Kurumlara katılma payı 
Milletlerarası Çalışma Konse
yi üyeliğinin ber çeşit sciderlerı 

Bölüm toplamı 

152 000 

0 

152 000 

145 000 

15 000 

160 000 

155 000 

13 000 

168 000 

3008 sayılı İş Kanununun 89 
ncu maddesi gereğince Ödene
cek huzur hakları 200 10 000 10 000 



Çalışma Bakanlığı 
1948 1949 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
ödeneğin Çeşidi Lira Lira Lira 

I I - Çeşitli olanlar 
Yayın işleri 
Satınalma ve abone karşılığı 
Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

Temsil giderleri 

I I I - Geçici olanlar 
Kurs giderleri 

tîçüncü kısım toplamı 

25 000 
25 000 

50 000 

3 000 
- • • 

1 

205 202 

15 000 
15 000 

30 000 

3 000 

1 

203 002 

15 000 
15 000 

30 000 

2 000 

1 

210 002 

Dördüncü km m - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
1945 - 1947 yılları borçları 

Dördüncü kısmı toplamı 

KISIMLA İt TOPLAMI 

620 
730 

1 350 

620 
730 

1 350 

620 
730 

1 350 

Birinci kısım toplamı 1 229 519 1 208 748 1 180 647 
İkinci kısım toplamı 338 501 351 900 359 901 
Üçüncü kısım toplamı 205 202 203 002 210 002 
Dördüncü kısmı toplamı t 350 1 350 1 350 

Kısmalar toplamı 1 774 572 1 765 000 0 

4837 sayılı Kanunun 13 neti 
maddesinin (a) fıkrası gere 
ğince îş ve işçi Bulma Kuru 
muna yardım olarak Maliye 
Bakanlığı Bütçesine aktarı
lacak olan 500 000 350 000 

ÇİEFEL TOPLAM 2 274 572 2 115 000 1 751 900 



Bütün Bütçelerde müşterek mahiyet arzeden bâzı hizmetler hakkın
da incelemeler yapmak üzere ayrılmış bulunan Tâli Komisyon 

raporu 

28 .XI . 1948 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

"Bütçe Komisyonunun 19 . XI . 1948 tarihli içtimamda Büyük Millet Meclisi Bütçesinin tetkiki 
sırasında, muhtelif Devlet Daire ve müesseselerinde müşterek mahiyet arzeden bâzı hizmetlerin bir
leştirilmesi veya bunlardan bir kısmının kaldırılması suretiyle hem Devlet hizmetlerinde rasyonel 
çalışmaya doğru bir adım atılmasının ve hem de bütçede, mütevazı da olsa, tasarruf sağlanmasının 
mümkün olabileceği yolunda açılan müzakere ve münakaşalar sonunda, Komisyonda mevzuubahis 
edilen ve müşterek mahiyet arzettikleri belirtilen muayyen hizmetlerle benzerlerini topluca müta
lâa ve tetkik ederek varacağı neticeleri ana Komisyona arzetmek üzere tâli bir Komisyon teşkiline 
karar verilmiş ve altı arkadaşımız bu işe memur edilmiştir. 

Tâli Komisyon, Ana Komisyonca kendisine çizilen vazife hududu içinde ve aaman ve imkânın 
müsaadesi nispetinde tetkiklerini yapmış ve muayyen neticelere varmıştır. 

Ayrıca; Bütçe Komisyonunun, tetkik mevzuu muayyen ve mahdut bir sahaya da maksnr olsa, 
Tâli bir Komisyon teşkiline sevkeden ana saikin bütçede tasarruf endişesinden doğduğunu göz 
önünde tutan Komisyonumuz, bu endişeye tâbi olarak, bütçede tasarruf sağlıyacağma inandığı 
diğer bâzı tedbir ve imkânlar üzerinde de durmayı faydalı telâkki etmiştir. 

Bu münasebetle Komisyonumuz, normal malî kaynaklarımız göz önünde tutularak, bütün Devlet 
hizmetlerinin esaslı bir revizyona tâbi tutulmasının ve bu hizmetlerde hem rasyonel çalışmayı ve hem 
de tasarrufu sağlıyacak umumi bir programın, tedrici de olsa biran evvel tatbikına- geçilmesinin, daha 
fazla, geciktirilmesine imkân olmıyan bir dâva olduğunu ifade etmeyi lüzumlu görmektedir. 

Raporumuzun birinci kısmı, Komisyonumuza vazife olarak verilen muayyen ve mahdut mevzu
ların tetkikından elde edilen neticelere, ikinci kısmı ise, Komisyonca ele alınan bâzı tasarruf imkân ve 
tedbirlerine tahsis edilmiş bulunmaktadır. 

1. — Yayın işleri : 

Devlet dairelerinde rasyonel çalışmanın bir cephesini de müşterek mahiyette olan hizmetlerin bir 
veya birkaç yerde birleştirilmesi meselesi teşkil etmektedir. 

Teşkilâtı hemen hemen her Bakanlık ve dairede mevcut olan ve geniş masraflara yol açan müşterek 
mahiyetteki hizmetler arasında yayın işleri önemli bir yer tutmaktadır. 

Bütün bu yayın işleri yalnız Umumi Muvazeneye dâhil Bakanlık ve dairelerde (1 911 492) lira 
tutan bir gidere yol açmaktadır. Bu rakama katma bütçeli idarelerle, İktisadi Devlet Teşekkülleri 
ve bunun dışında kalan ve Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü ile Elektrik İşleri Etüd Dairesi gibi 
kuruluş bünyelerinde hususiyet arzeden daire ve kurumların yayın giderleri de ilâve edilecek olur
sa Devletin sadece yayın hizmetinin dağınıklığı ve çok geniş ölçüde tatbiki yüzünden ne kadar ağır 
masraflar ihtiyar etmek zorunda kaldığı tahmin edilebilir. 
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Yayın giderlerinin Devlete niye mal olduğunu sarahatle aniıyabilmek için yayın kadrolarının 

yıldık tutarlarını da hizmet giderlerine ilâve etmek lâzımdır. Kadroların yıllık tutarı (421 000) li
radır. Yayın hizmetlerini ayrı kadrolarla yapmıyan bakanlıklarla çocuk zammı, emekli keseneği, 
üşt derece aylıkları gibi özlük haklarla birlikte bu tutarın en az (500 000) liraya varacağına şüphe 
yoktur. 

Tâli Komisyonumuzun bu konuda varmış olduğu neticeleri iki esasta toplamak mümkündür. 

a) Teşkilâtın birleştirilmesi işi » 

Yayın işlerinin müşterek mahiyeti göz önünde tutularak bu hizmetin bir Devlet dairesinde bir
leştirilmesi imkân dâhilinde mütalâa edilmiştir. Bu birleşmede Millî Eğitim, Millî Savunma Ba-
kanlıklariyle Meteoroloji ve istatistik Genel Müdürlükleri gibi dairelerin hariç bırakılması düşü
nülebilir. 

Yaym işlerinin nerede toplanacağı, bakanlıklarla münasebet ve temaslarının tanzimi ayrı bir tet
kik mevzuudur, 

Bu birleştirme ile bütçede sağlanacak tasarrufu şimdiki teşkilât masraflarının yarısı olan (250 OOÖj 
lira olarak tahmin edebiliriz, 

b) Hizmetin ıslahı meselesi : 

Bakanlıklar ve daireler tarafından satınalınan ve basılan kitap ve dergiler ilgililere hiç olmazsa 
küçük bir bedel mukabilinde verilmelidir. Bu suretle bedavacılık zihniyetinin bu sahadaki tezahürü 
ile mücadele edilmiş olur. 

Resmî daireler tarafından tevzi edilen eser ve dergiler o dairenin propaganda vasıtası olmaktan 
ziyade, dairenin liyakatine tevdi edilmiş olan âmme, hizmetinin iyi işlemesinde ve ilgilileri aydınlat
makta yardımcı olmalıdır. Bu sebeple bir ihtiyaca karşılık teşkil etmiyen dergilerin yayınlanma
sından vazgeçilmelidir. 

Daireler taraf nidan dışardan satınalınacak eser, dergi ve gazeteler daire hizmeti ile ilgili olmalı 
ve memurun hizmet bilgilerini artırmaya münhasır kalmalıdır. 

İki yıldan fazla bir zamandanberi Meclise şevki beklenen Millî Kütüphane Kanunu çıkarılarak 
dairelerde hizmetle yakın ilgisi bulunmıyan eserler bu müesseseye devredilmelidir. 

Bu suretle yaym giderlerinde dörtte bir nispetinde tasarruf yapılabilse bunun bütçeye sağlıya-
cağı yıllık tasarruf tutarı da (500 000) lirayı bulur. 
*•» 

Yaym kadrolarına ait Kanunun üç ay içinde Meclise getirilmesinin Hükümetten istenilmesi 
muvafık olacağı kanaatindeyiz. 

2. — Sağlîk hizmetleri: 

Bugün hemen her Bakanlık ve dairesinin bir veya birkaç doktoru vardır. Bu doktorlar 150 lira 
ücret veya 40 - 60 lira aslî maaş gibi nispeten cüz'i bir para mukabilinde istihdam edilmektedirler, 
Haftada birkaç gün veya, günün birkaç saatinde1 dairede bulunurlar. Bunların bir kısmmm ihtisası 
olmadığı gibi olanların da tabiatiyle ihtisası bir sahaya inhisar etmektedir. 

Ekserisi ek görev olarak aldıkları bu hizmetleri asıl vazifelerinden ayrıJıp muayenehanelerine 
gidecekleri zaman araşma sıkıştırmakta ve bu yüzden lüzumu kadar faydalı olmamaktadır. 

Müşterek hizmetlerin biri estirilmesi veya ıslah edilmesi üzerinde tetkikle ödevlendirilmiş bulunan 
Tâli Komisyonunuzun sağlık hizmetleri hakkındaki görüşü şu iki noktada toplanabilir. 

a) Muhtelif Bakanlıklarla daire ve müesseselerin elinde bulunan çeşitli sağlık teşkilât ve tesir
lerinin buşünkü kuruluş ve bağlılıklarını muhafazada devam etmesi mi, yoksa bunların Sağlık Ba 
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kanlığında birleştirilerek memleketin umumi ihtiyaçlarına göre tertiplerimesi mi daha uygun oldu-
ğu ele alınacak bir mevzudur. 

Ancak rasyonel çalınmanın esaslı ve geniş bir mevzuunu teşkil eden bu meselenin içine girmeyi 
Tâli Komisyon yetki ye imkânlarının dışında görmüştür. 

b) Bu konuda üzerinde durulacak bir mesele dt< çeşitli Hakanlık ve dairelerde istihdam edil
mekte olan hekimliklerin birleştirilmesi cihetidir. 

Devlet dairelerinin gerek memurlarının sağlık ve murakabeleri ve gerekse tedavileri bakımın
dan bu sağlık hizmetlerinden vareste kalabilecekleri ileri sürülemez ve yine bu hizmete ihtiyaç gös
teren memurların hastanelere gönderilerek haddi zatinde çok mahmul olan polikliniklerde zaman 
kaybetmelerine meydan verilmesi de bunların yaptıkları âmme hizmetlerinin aksamaması bakımın
dan düşünülemez. Ancak bâzı zaruri istisnalar dışında bu hekimlerin birleştirilip mahallin husu
siyetlerine göre bir veya birkaç (Sağlık merkezi) kurulması mümkün ve faydalı görülebilir. Bunun 
da Hükümetçe bir tetkik konusu olarak ele alınmasın! Tâli Komisyonunuz muvafık görmektedir. 

3. — Hukuk müşavirlikleri: 

Bakanlık ve dairelerinin meslekî ihtisaslarla ilgili tetkikleri Tetkik kurullarında ve Bakanlık 
müşavirliklerinde yapılmaktadır. Hukuk müşavirliklerinin gördüğü hizmet genel hukuk kültürü
nün dışında meslekî bir ihtisasa lüzum gösterecek neviden olmadığı cihetle bunların bir araya toplan
masını Komisyonunuz mümkün görmektedir. 

Teklifimiz iştigal konusunun özelliği itibariyle Dışişleri Bakanlığı Hukuk müşavirlikleri müs
tesna olmak üzere diğer Bakanlık ve dairelerdeki Hukuk müşavirliklerinin bir yerde toplanması-
dır. Bu suretle müşavirlik sayılarında ve bilhassa müşavirliklerin büro memurluklarında önemli ta
sarruf sağlanmış olacaktır. 

4. — Tetkik Kurumları : 

Bakanlıklara kanunla verilmiş hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili inceleme ve araştırmalar 
bâzı Bakanlıklarda Tetkik kurullarınca yapılmaktadır. 

Komisyonumuz Tetkik kurullarının bâzı Bakanlıklardan kaldırılması mümkün olabileceği ve mu
hafazaları zaruri olanlarda ise üye sayılarının azaltılarak bunların çalışmalarında üniversitelerden 
geniş ölçüde fydalanılması gerektiği kanaatindedir. Üye sayılarının azaltılması mümkün görülen 
tetkik kurullarında fazla üyeliklerin 1949 yılı Bütçesiyle (L) cetveline alınması uygun olur. 

Diğer bâzı Bakanlıklarda tetkik kurullarının gördüğü hizmetleri yapmakta olan Bakanlık mü 
şavirleri hakkındaki kanaatimiz de aynıdır. 

Ekonomi Bakanlığına bağlı Sanayi Tetkik Heyetinin çalışmalariyle Sümer Bank, Eti Bank ve 
benzeri müesseselerin aynı sahadaki çalışmaları mükerrer durum arzettiğinden bunların da yeni
den tanzimi göz Önünde tutulmalıdır. 

5. Kira kar§ılığt : 

Gider Bütçesi içinde büyük bir yekûn tutmamakla beraber hemen her Bakanlık bütçesinde 
yer alan kira karşılıklarının yıldan yıla arttığı bir vakıadır. 

Kira giderlerinin her yıl artışına sebep olarak Millî Korunma Kanununun 31 nci maddesinin 
tadili dolayısiyle kira bedellerinde yapılan % 20 zam, daire hizmetlerinin genişlemesi hattâ bâzı 
dairelerdeki fazla sfKsşık yerleşmelerin tabiî haddine getirilmesi yüzünden yeni icar evlerinin 
tutulmasına zaruret hâsıl olduğu ileri sürülebilir. Fakat buna karşılık olarak da 
şunlar söylenebilir 1) 1948 ve 1949 yıllan kira bedellerindeki artışlar, birkaç istis-
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nasından sarfınazar, kanunun icabı olan % 20 «anaların çok üstündedir. 2) Bâzı yerlerde Hükü
met konakları, Devlet binaları inşa edilmesine rağmen oralarda eski icarhaneler tahliye edilmemiş
tir. Gerek taşrada ve gerek merkezde hizmetler genişlemediği halde bâzı Bakanlıklar ve daireler 
yeni daireler kiralama yolundadırlar. 

Bu vakıalardan hareket ederek denebilir ki, bütçede mütevazı rakamlar halinde görünse büe kira 
karşılığı bölümünde tasarruf zihniyetinin hâkim kalınması bakımından müstesna hallerin icabı 
olan genişlemeler hariç olmak üzere bu hususta tenkislere gitmenin yerinde olacağına, Hükümet 
merkezinde hususi dairelerin pılânlı olarak bir an evvel tahliye edilmesinin tatbikatma geçilme 
«inin zaruretine Komisyonumuz kani bulunmaktadır. 

Resmî dairelerin fazla genişliyerek muhtelif binalara yayılmaları kira giderlerini artırıyor ve 
hizmetin devamlı ve müessir murakabe altında iyi işlemesine engel oluyor. Bu vaziyet mahallerinde 
mesken buhranının artmasına da âmil olmaktadır. 

Ayrıca yabancı memleketlerdeki basın, kültür, ticaret ve Maliye Ataşeliklerinin Elçilik binala
rında toplanması da hem hizmetin iyi işlemesine hem de fazla kira masrafı ihtiyar edilmemesi ba
kımından lüzumla olduğu kanaatindeyiz. 

Geçen yıl Bütçe Komisyonunda ele alınması kararlaştırılmış olan bu konunun bir an evvel ted~ 
birlenmesi gerektiğini burada işaret etmeyi Tâli Komisyonumuz lüzumlu görmüştür. 

6. — Bâzı küçük hizmetlerin birle§Urüni68İ: 

Bakanlıklar ve daireler arasında müşterek bâzı hizmetler vardır ki, şartların ve imkânların 
müsaadesi nispetinde bunların birleştirilerek bir merkezden idaresi halinde hizmetin daha verimli 
bir şekilde yürütülmesi mümkündür. Her Bakanlıkta çeşitli unvan, ücret ve ödeneklerle epe bir yer 
tutan ısıtma, elektrik, su, havagazı, asansör işleri ve doğramacılık ve bahçivanlık hizmetleri bu 
nevidendir. 

Komisyonumuz işlerin nevi ve hacmi ve yapılacağı mekân göz Önünde tutulmak şartiyle bu gibi 
hizmetlerin birleştirilerek bir merkezden idaresinin rasyonel çalışma bakımından faydalı sonuçlar 
vereceğine inanmaktadır. Bunlardan hususi bir ihtisasa lüzum gösteren hizmetlerin ilgili Bakan
lıkça yürütülmesinin daha randımanlı olacağı tabiîdir. 

7. — Devlet mubayaalarının birleştirilmesi meselesi: 

Her Bakanlık Bütçesinde yer alan müstahdemin giyecekleri Komisyonumuzun talebe giyecek 
ve yiyeceklerinin ve umumiyetle Devlet satmalmalarmın bir elden idare ve tevzii meselesi üzerin
de durmaya zorlamıştır. Böylelikle satmalmacak maddelerin ihtiyaca göre tiplendirilebileceği ve 
esasen yiyecek maddelerinden çoğunun Toprak Ofis tarafından sağlanmakta olması hasebiyle mu
vazzaf satmalma komisyonlarının kaldırılabileceği düşünülmüştür. Bu sebeple Komisyonumuz za
man, mekân şartlariyle ihtiyaç maddelerinin Özelliklerine göre Hükümetçe bir etüt yapılarak elve
rişli olanların da bu birleştirilmeye gidilmesini Yüksek Komisyona arzetmeye karar vermiştir. 
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Tâli Komisyon tarafından ele alınan ve Bütçede tasarruf sağUyacağı umulan imkân ve 

tedbirler 

/. — Ordu mensuplarım verilen er tayım : 

Ordu mensupla rina, biri umumi mahiyette, diğeri seyyar Ordu birlik ve müesseselerinde bulu
nanlara münhasır olmak üzere halen iki er tayını iröhkakı verilmektedir.. Birinci er tayını istih
kakı Ordu mensupları hai'ieinde Jandarma, Gümrük Muhafaza ve Emniyet teşkilâtına da teşmil İdil
inin bulunmaktadır. 

Ordu mensuplarmu muayyen şartlar dâhilinde ve muayyen zamanlara münhasır ve maksur olmal 
üzere er tayını verilmesi mevzuatımıza 881 numaralı Kanunla girmiştir. Sonradan 1941 senesinde 
kabul edilen 4105 sayılı Kanunla 881 sayılı Kanunun muayyen «artlara ve zamanlara münhasır ve 
maksur tuttuğu er taymı bütün Orduya teşmil edilmiştir. 4105 sayılı Kanım halen mülga olmakta 
beraber mütaakıp kanunlarla hükümleri yaşamaktadır. 

Ordu mensuplarına seyyanen verilmekte olan birinci er tayınına- zamimeten 1945 yılında kabul 
edilen 4786 sayılı Kanunla seyyar Ordu birlik ve müesseselerindeki subaylar, asker! ve sivil memur
lar gedikli subaylar» ve gedikli erbaşların aldıkları birinci er tayınından başka er tabelesine ithal edil
mek suretiyle er gibi kazandan iaşe edilmeleri kabul edilmiştir. Tatbikatta bu ikinci er tayınının çok 
defa aynen alındığı veya subay tabldotuna devredildiği anlaşılmaktadır. 

Ordu mensuplarına fevkalade hallerin devamı müddetinde er tayini verilmesini ilk defot teşmil 

eden 4105 sayılı Kanunun esbabı mueibesinde bu istihkakın, verilmesini Ordu mensuplarının; 

A) Ailelerinden ayrı olarak arazi üzerinde çadır ve ordugâhlarda vazife görmekte olmalarına; 

B) Bu -yüzden en basit yiyecek maddelerinin dahi tedarik ve temininde yok defa zorluk-çekilme
sine, istinat ettirilmektedir. .•?*» 

Hakikatte kanun, seyyar ve sabit bütün Ordu mensuplarına ve hattâ Emniyet, Jandarma, Güm
rük Muhafaza Teşkilâtına bu tâyini teşkil ettiğine göre, kanunun hükmü ile esbabı mucibe arasın
daki tezat bariz olarak göze çarpmaktadır. Kanunda bu istihkakların aynen veya nakden verilece
ği de kabul edilmiş olduğundan, birinci er tayını, zamanla vâzıı kanun maksadı hilâfına olarak bir 
maaş zammı mahiyetini iktisap etmiştir. Nitekim 1945 senesinde ikinci er tayınının kabul edilmesi 
birinci er tayınının maaş zammı haline inkilâp ettiğini sarih şekilde ifade etmektedir. 

- Birinci er tayım olarak Devletçe yapılan fedakârlık ceman 14,5 milyon liraya ikinci er tayını 
olarak yapılan fedakârlık ise 8,5 milyon liraya baliğ bulunmaktadır. 

Diğer taraftan ordu mensuplarının aylıkları 4600 sayılı Kanunla birer derece de yükseltilmiş 
bulunmaktadır. Ayrıca bütün devlet memurları aylıklarına 1947 senesinde yapılan umumî zamdan 
ordu mensupları da istifade etmiş bulunmaktadırlar. 

Bu vakıalar ve bugünkü şartlar muvacehesinde Komisyonumuz ordu mensuplarına verilmesine 
devam olunan birinci er tayınının hikmeti vücudu kalmadığı kanaatindedir. Bu itibarla haklı ve 
zaruri sebeplere dayanan ve 4796 sayılı Kanun mucibince verilmekte olan -istihkakların kemafissa-
bık verilmesine devanı olunmakla beraber, bugün artık haklı hiç. bir sebebe dayandırılması müm
kün olmıyan birinci er tâyininin kaldırılmasının yerinde bir hareket olacağına kaniiz. Bu yüzden 
bütçede sağlanacak tasarruf miktarı 14,5 milyon liraya baliğ olacaktır. 

2. — Kadrosuzluk yüzünden verilmekte olan üst dereie aylıktan 

3656 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkındaki 21 Haziran 1944 tarih ve 4568 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi mucibince, bulundukları 
derecelerde kanuni müddetlerini doldurdukları ve ehliyetleri sabit olduğu halde hususî teşkilât 
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kanunlarının koyduğu yaş, meslek ve tahsil gibi kayıtlar ve şartlar dolayısiyle üst dereceye geçirlimi 
yenlerle kanuni hükümler dairesinde terfie hak kazanmış bulundukları halde kadroda acık yer ol
mamak veya bulundukları memuriyette kalmalarına idarece lüzum görülmek veya bulundukları 
memuriyetlerde üst derece bulunmamak gibi sebeplerle terfi edemiyenlere iki üst dereceye kadar 
maaş verilmektedir. 

Kanunun kabul edildiği Haziran 1944 tarihinden 1948 senesine kadar, bu maddeye tevfikan ve
rilen üst derece maaşlarının yıllık tutan halen on beş milyon lirayı aşmış bulunmaktadır. Bu 
madde mucibince 1949 yılı Bütçesindeki artış miktan bir buçuk iki milyon lira civannda olacaktır. 
Teklifimiz, önleyici ve yeni Bareme ve ve norm kadrolara intibakı kolaylaştıncı bir tedbir olarak, 1949 
yılı zarfında bu maddenin uygulanmasının tehir edilmesi ve bu suretle Bütçede bir buçuk iki milyon 
liralık bir tasarruf sağlanmasıdır. 

3. — îki üst dereceye kadar tâyin meselesi: 

4508 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 5 nci fıkrası mucibince kodroya göre aşağı derecede 
memuriyet olmadığı veya ehil memur bulunmadığı takdirde, yedinci ve daha yukarı derecelerden bî 
rine en çok iki derece aşağıdaki memurlar tâyin edilebilmekte ve bu suretle en çok iki derece 
yukardaki memuriyetlere tâyin olunanlara, o derece maaşı tutarı ve fevkalâde'zamları ile hak ka 
zanmış bulundukları derece maaşı ve tutarı ve fevkalâde zamlan arasındaki fark İcra Vekilleri He
yeti Karariyle tazminat olarak verilmektedir. Komisyonumuz, tatbikatta işin icabından ziyade me 
murlan terfih maksadiyle işletilen bu madde hükmünün, yine önleyici bir tedbir olarak 1949 yılı 
zarfında uygulanmamasının isabetli olacağı kanaatindedir. 

•/'. — Emeklilik: 

Bütçede esaslı tasarruf, Bütçe Kanunu tasarısındaki gerekçede Hükümetçe de ifade edildiği 
gibi Bütçe yekûnunun üçte birini aşan memur kadrolarının daraltılın asiyle mümkün olabileceğine 
göre emekli olarak çalıştırılmakta olanlann emekliye ircaı ve 30 seneyi odlduran memurların emek
liye ayrılabilmesi bu darlaştırma sırasında ilk plânda ele alınmalıdır. 

Ancak, yeni Emeklilik Kanununun yürürlüğe konmasından önce bunun tatbiki âdilâne olamı-
yacağmdan Emeklilik Kanununun biran önce Meclise getirilmesi lüzumuna Komisyonumuz bu ve
sile ile de dokunmayı yerinde görmüştür. 

5. — Müsteşar muavinlikleri: 

Müsteşarların tabiî muavinleri Genel Müdürler olmak lâzımdır. Genel Müdürler dururken bizzat 
müsteşara kadar gitmesine lüzum olmıyan işlerin müsteşar muavinlerine götürülmesi hem genel 
müdürlerin haiz olması lâzımgelen sorumluluğu hafifletiyor, hem de işleri bir fazla kademeye tâ
bi tutarak gecikmelere mâruz bırakıyor. Esasen müsteşara kadar gitmesi lâzımgelen işlerin ise 
genel müdürlükler ile müsteşar arasında bir kademeden daha geçirilmesi büsbütün lüzumsuz ve ma
nasızdır. 

Bu itibarla Komisyonumuz Müsteşar muavinliklerinin kaldırılmasını, hem bir tasarruf tedbiri 
hem de rasyonel çalışmanın icabı olarak yerinde ve zaruri görmektedir. 

Teklifimiz bütün Bakanlıklardaki Müsteşar muavinliklerinin yıl başından itibaren «L» cetveline 
almmasıdır. Bunun sağhyacağı yıllık tasarruf 101 400 liradır. Çocuk zamları, emekli keseneği 
gibi aylık dışında kalan özlük haklarla beraber bunu 120 bin lira olarak kabul edebiliriz. 

6 — Mulıasebe teşkilâtında tasarruf: 

Sarfedildikten sonra vizeye tâbi olan tediyelerin Maliye Bakanlığı ile diğer Bakanlıklar ve da
ireler muhasebe müdürlüklerinde ayrıca tetkika tâbi tutulması mükerrer incelemelere, sarf evre* 



kının Divan vizesine gee verilmesine ve geniş teşkilâtın hizmette tutulmasına yol açmaktadır. 
Esasen gerek Bakanlıkta ve gerek Muhasebe müdürlüklerinde bu tetkiklerden fiilen bir semere 
alınamadığından işin doğruca Divan vizesine arzedilmesi takdirinde mevcut muhasebe teşkilâtın
dan üçte bir nispetinde tasarruf sağlanabileceği anlaşılmıştır. 

Teklifimiz bu tasarruftan 1949 Bütçesinin faydalanabilmesi için bu hususta gerekli kanun de
ğişikliklerine ait taşanların Hükümetçe üç ay içinde Meclise getirilmesidir. 

Merkezde muhasebe müdürlüklerinin yıllık kadro giderleri 850 bin lira tutmaktadır. Teklif et
tiğimiz tedbir kabul edildiği takdirde bunun sağbyacağı yıllık tasarrufu 300 bin lira olarak tah
min ediyoruz. Emekli keseneği, çocuk zammı ve üst derece aylığı gibi diğer özlük haklarla beraber 
bunu 400 bin lira olarak kabul etmek mümkündür. 

7. — Askerlik şubelerinin kadroları 

Askerlik şubelerinin yaptıkları hizmet askerlik kanunlarının mükellefler hakkında tatbik edil
mesiyle ilgili özel bir hizmettir. Bunun lâyıkiyle yapılması için meslekî bir teşkilâtın hizmet üzerinde 
devamlı çalışması lâzımdır. Halbuki askerlik şubeleri bugün ordunun geri hizmet mevkileri sayılmak
ta ve kıta başından ayrılmaları lâzımgelenler kıta zamanları gelinceye kadar bu hizmetlere gön
derilmektedir. Bu hal askerlik şubelerinin, işin icapettirdiği bilgili ellere tevdiine imkân verme
diği gibi kadrolarında mütemadiyen yükselmesine sebep olmaktadır. Bugün askerlik şubelerinden 
219 unda albay 57 sinde yarbay, 66 sında binbaşı ve yalnız 31 inde yüzbaşı rütbesinde şube başka
nı bulunuyor. Şubelerde ön yüzbaşıdan yüksek rütbeden başkan kullanılmasından doğan masraf 
farkının yıllık tutarı 958 500 liradır. Teklifimiz yaptıkları hizmetin mahiyeti ve mülki teşkilâtla 
ilgisi itibariyle askerlik şubeleri kadrolarının kanunlaştırılmağıdır 

8. — Beden terbiyeni hizmetleri : 

16. Vil . 1988 tarihli ve 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanunu ile beden terbiyesi hizmetleri Dev
let teşkilâtı içine alınmış ve mülhak bütçeli bir idare haline konmuştur. 

Devletin elinde spor* işlerinin iyi idare edilemediği on senelik tatbikatın ortaya çıkardığı bir 
hakikattir. 

Spor teşkilâtının idaresini amatörlerin elinden alıp aylıklı memurların eline vermek sporun ge
lişmesine hizmet edemedikten başka Devlet Bütçesinin sırrına büyük bir yük yüklemeye mal olmuş
tur. 

1949 yılı Bütçesine beden terbiyesi için konan ödenek 920 bin liradır. Bunun yarım milyondan 
fazlası münhasıran Genel Müdürlüğün merkez teşkilâtına ait aylık ve ücretlerle Özlük haklara har
canmaktadır. 

Kanaatimizce beden terbiyesi işleri mahallerindeki özel teşekküller tarafından idare edilmeli ve 
mahallî idarelerle merkezi idarenin vazifesi sporu himaye ve tesvika inhisar etmelidir. Bu esasa 
tâbi olarak Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü teşkilâtının kaldırılmasını teklif ediyoruz. Bu suret
le Genel Bütçede sekiz yüz bin liralık bir tasarruf sağlanabilecektir. 

.V .— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü : 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün fonksiyonu ve mahiyeti mülhak bütçe ile idare
sini haklı ve zaruri gösterecek bir hususiyet arzetmemektedir. Bu teşkilâtın mülhak bütçe vasfının 
kaldırılarak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı bir genel müdürlük haline ifrağından her 
hangi bir mahzur doğmıyacağı gibi, ayrıca bu şekli hareket bütçede vahdeti temin etmek bakımından 
zaruri de görülmektedir. Bu takdirde maaş ve ücretlerden çocuk zammı, doğum ve ölüm yardım 
lan, emekli keseneği gibi özlük hakları hariç 55 bin lira civarında bir tasarruf sağlanacağı umulmak 
tadır. . '. ",-'• ' r ' • . , 
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W. --• Tekel i>atı§ teşkilâtı : 

Memleketin her köşesine ve hattâ bazan bucaklara kadar yayılmış bulunan Tekel -teşkilâtı üze
rinde duran tâli komisyonumuz bu teşkilâtın yen: baştan bir tetkike; tâbi tutulmasının isabetine 
kani olmaktadır. Teşkilâtın mahdut ve muayyen merkezlerde depolaı- tesisiyle hizmet aksatılmadan 
daraltılabileceği ve bu .suretle de önemli bir tasarruf sağlanacağı neticesine varılmıştır. 

Gerekli bilgilerin elimizde bulunmaması yüzünden masraflardan sağlanacak tasarrufun miktariM 
hesaplıyaıuadık. Ancak memleket ölçüsünde yayümış olan bir teşkilâtın daraltılmasından elde edile
cek tasarrufun geniş olacağı kanaatindeyiz. Bu suretle Tekel 'maddelerinden Derlet Bütçesine in
tikal edecek safi gelir artmış olacakı ir. 

Askerî Fabrikalar meselesi: 

«Tasarruf zihniyeti ve rasyonel (-alışma bakımından tâli komisyonunuz iktisadi bir işletme peklin
de idare edilmiyen ve sayısı 30 a varan Askerî 'Fabrikalar üzerinde de bir nebze durmayı faydalı 
bulmuştur. . , . 

İler yıl Millî Savunma Bütçesine Askerî Fabrikalar genel giderlerini. Uçak fabrikaları işçi üc
retlerini ve gemi yapma ve onarma adı altında tersane masraflarını karşılamak üzere konan öde
neklerin son üç yıllık seyri şöyledir. 

1947 194* 1949 

Askeri Fabrikalar (tünel gideriri . 9 717 281 23 185 750 22 000 000 
Uçak Fabrikası İşçi ücret. 1660 000 4 730 000 5 500 000 
demi yapma ve onarma J 511 000 6 150 000 6 200 000 

Toplamı 13 s i s 2SI ::4 071 750 :\'A 700 000 

Mütaaddit sivil ve askeri mütahassıslarla. 15 bin işçinin çalışmakta okluğu Askeri Fabrikaların 
yılda 125 milyon liralık bir imal ve tamir kabiliyeti göstermekte oldukları göz önünde tutulacak 
olursa bu müessesenin iktisadi bir işletmecilik zihniyeti ile idaresindeki zaruret kendilisinden.mey
dana çıkar. 

Bu fabrikaların diğer Devlet fabrikaları gibi iptidai madde mubayaasından ambalaj ve nakliye
sine kadar imal ve istihsalin her kademesinde maliyet hesaplarını göz önünde bulundurması ve. ras
yonel çalışması lüzumu meydandadır. 

Kanaatimizce gerek idare, gerek imal bakımından Askeri Fabrikalar lamamiyle sivil Devlet 
imletmeleri arasına girmeli ve fakat ön plânda Millî Savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere tertip-
letımelidir. 

âli Komisyon BaşI 
Kastamonu 
I/. Akahıı 

Eskişehir 
,1. Oğuz 

sanı 
Kocaeli 

/. «. Aksal 

Eskişehir 
Ayrıca mülâhazalarım 

ve muhalif kaldığım nok
talar vardır 
ir. Polatkan 

Amasya 
A. K. YiğitoğlK 

Diyarbakır 
V. Dicleli 



B-Cetveli 

GELİR BÜTÇESİ 



Rapor 

1949 yılı umumi bütçe tasarısının gelir kısmını havi «B» cetveli tarafımızdan tetkik edildi. 

Hükümet teklifine göre 1949 yılı muhammen geliri (1 295 550 000) liradır. 1948 gelir tahmini ise 
(1 115 600 000) lira olduğuna göre bu yıl tahminleri geçen senekinden (179 950 000) lira fazladır. 
Tasarı gerekçesine göre bu fazlalığın (37 95^ 000) lirası, 1948 de meveut olan vergilerden bir kıs
mının 1949 senesinde getireceği umulan gelir fazlasından, yine bu vergilerin bir kısmında husule 
gelecek noksanın tenzilinden sonra arta kalacak miktardan hâsıl olacaktır. Fazlalığın geri kalan 
kısmı, yani 142 milyon lirası da, 1949 Bütçesi dolayısiyle teklif edilmiş olan vergi tadil ve zamla-
riyle ihdas edilen lüks vergisinden beklenmektedir. Bu zamlardan beklenen hasılat da şöyle göste
rilmiştir. 

Milyon 
lira 

25 Lüks vergisinden 
30 Yol vergisinden 
62,5 Şeker istihlâk vergisi zammından 
24,5 Kazanç vergisi tadilinden 

142 

Bu tadil ve zamlara ait tasarılar, 1949 Bütçe tasarısının Meclîse tevdiinden sonra gönderilmiş ve 
geçici komisyonlara havale edilmiş bulunduğa için, heyetimiz gelir bütçesinin tetkikim intaç için 
bu tasarıların hiç olmazsa geçici komisyonlarda alacağı şeklin tebellür etmesini beklemeye mec
bur kalmıştır. İler ne kadar yeni tadil ve zamların Meclis Umumi Heyetinden geçerek kanun ha
lini almadan tahmine esas tutulması doğru olamazsa da 1949 Bütçe tasarısının Bütçe Komisyonunca 
tetkikim geciktirmemek maksadiyle, komi-yon'arda beliren neticeler üzerine tahmine girilme-»! r.aruri 
görülmüştür. 

1949 gelirleri hakkında umumi bir fikir vermek için, bu sene zam ve tadil görmiyecek olan ver* 
gilerde geçen seneye nazaran görülen başlıca fazlalık ve noksanlıkları aşağıda gösteriyoruz. 

Fazlalıklar 

Hizmet erbabı buhran vergisi 
Muvazene vergisi 
Hava kuvvetlerine yardım vergisi 
Hayvanlar vergisi 
Gümrük resmi 
îthalât muamele vergisi 
Ham petrol istihlâk resmi 
.Menkul mallar satışı 

Lira 

8 000 000 
1 750 000 
3 80C 000 
1 000 000 

13 00.'> 000 
11 000 000 
3 800 000 
5 500 000 



_ B B 9 — 
Noksanlıklar Lira 

Ticari ve sınai teşebbüsleri buhran 
vergisi 1 500 000 
İmalât muamele vergisi 10 000 000 
Nakliyat resmi 1 000 000 
Damga resmi 2 00"> 000 
Tayyare resmi 3 000 000 
Kaldırılmış vergiler artığı 10 450 000 
Prim 14 000 000 

Bu fazla ve noksanların sebepleri, Hükürret gerekçesinde izah edilmiştir. Bizim tetkikimiz neti
cesinde Hükümet teklifi üzerinde yapılan tadillerde aşağıda gösterilmiştir. 

Hükümetin Raportörle-
B. M. Gelirin çeşidi tahmini rin kabulü Fazlası Eksiği 

2 
3 
4 
o 
7 

17 

21 
26 
29 

32 
34 

11 

Gerek Hükümet tasarısında fazla ve noksan hakkında ileri sürülen sebepler; gerekse bizim yaptı
ğımız tadiller hakkında rakama müstenit izahat verilmesi, raporu çok yüklü bir hale getireceği için bu 
hususta şifahi izahat arzını tercih ediyoruz. Yalnız yukarda cetvel halinde gösterdiğimiz başlıca fazla 
ve noksanların sebeplerini kısaca belirtmeyi lüzumlu görüyoruz. 

Fazla vereceği umulan vergiler 

Hizmet erbabı Buhran Vergisi 

Hükümetin tahmini, 92 milyon liradır. 1949 Bütçesinde kadro artışları vardır. Bu suretle 27 
milyorv liralık yeni bir matrah husule gelebilecektir. Bu artışın Buhran Vergisind inikası olarak 
800 000 liralık bir fazlalık kabul edilebilir. B.ı miktar, Hükümetçe hesaben bulunan 92 700 000 
liraya ilâve edilince 93 300 000 liralık bir tahmine varılır. 

Ticari ve sınai Teş. Sa. İş. Buhran Ver
gisi 
Hizmet erbabı Buhran Vergisi 
Muvazene Vergisi 
Hava Kuvvetlerine Yardım Vergisi 
Yol Vergisi 
Veraset Vergisi 
P. T. T. Müraselelerinden telefon Abo. 
Sa. Vergisi 
Tapu harçları ve kaydiyeler 
Pasaport ve kançılarya 
Peşin para ile satılan gayrimenkul sa
tış bedeli. 
Resmî okullar 

* 
Radyo gelirleri 

Lüks Vergisi 

8 000 000 
92 000 000 
63 750 000' 
46 800 000 
30 000 000 
2 600 000 

3 000 000 
9 000 000 

2 000 000 
5 000 000 
» 55 000 

2 000 000 

269 205 000 
25 000 000 

7 700 000 
93 500 000 
69 100 000 
47 700 000 
28 430 000 
2 400 000 

2 900 000 
9 300 000 

1 900 000 
3 000 000 

25 000 
2 200 000 

266 155 000 

— 
1 500 000 

350 000 
900 000 
— 

— 
300 000 

— 
— 
— 

200 000 

3 250 000 

300 000 
— 
— 
— 

1 570 000 
200 000 

100 000 
— 

100 000 
2 000 000 

30 000 
— 

4 300 000 
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Muvazene ve hava kuvvetlerine yardım vergilen 

Hesap neticelerine ve yukarda işaret edilen artışlara nazaran tezayüt gösteriyor. 

Hayvan Vergisi 

1948 tahakkuku artmıştır. 1949 tahakkuku da ona göre hesaplanmıştır. 

Gümrük Resmi 

Bu resmin 1948 de on bir aylık tahsilatı 101,7 milyon liradır. Bu yürüyüşe göre Aralık 1948 ni
hayetinde tahsilatın 111 milyon liraya varması beklenir. 1949 tahmini ise 113 milyon liradır. Tah
min fazlalığı, geçen seneye nazaran iki milyon liradır. Her ne kadar 1948 senesinde ticaret muvaze
nemizin 200 milyon liraya yakın bir açık vermesi muhtemel görüldüğüne nazaran 1949 da da ihra 
çatımızın azalacağı ve bu azalmanın ithalât üzerinde de elverişsiz bir tesir yapacağı düşürıülebilivsts 
de buna mukabil ithalâtın artmasını gerektiren unsurlar bulunmaktadır. Filhakika Ocak 1949 
Haziran 1949 devresi arasında Marshall plânı yardımından 60 milyon dolara mukabil ithalât 
vâki olacaktır. Bilindiği gibi altmış milyon doların otuz milyonuna ait Anlaşma imza edilmiştir 
Otuz milyonla getirilecek mallar arasında gümrüğs tâbi olanları da vardır. Bundan başka 19 Av
rupa memleketi ile vâki anlaşma dolayısiyte bu memleketlerle olan alış verişin artması beklen
mektedir. Yine Marshall plânının 1. Temmuz. 1949 - 1. Temmuz. 1950 devresine - ait yardım pa
yı da ithalâtı kabartabileeektdr. Binaenaleyh 113 milyon liralık tahminin tahakkuk edebileceği 
umulur. 

İthalât Muamele Vergisi 

Aynı sebeplerden dolayı artacağı tahmin edilmektedir. 

Hanı petrol İstihlâk Vergisi 

1949 için tahmin edilen sivil ihtiyaçlar şudur: 

Ton 
135 000 Benzin 
80 000 Petrol 

195 000 Mazot ve motorin 

410 000 

benzinin beher kilosundan 7,5 kusuş ve mazottan da 0,5 kuruş İstihlâk Vergisi alındığına göre 

Lira 

Benzin 135 000 X 7,5 = 10 125 000 
Mazot 168 000 X 0,5 — 743 000 

10 868 000 
lira haılat tahmin olunabilir, 

Menkul mallar satışı 

1949 da Millî Savunmanın bâzı satışları olacaktır. 
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Ticaret ve sınai teşebbüslerle sair işlerden Buhran Vergisi 

Kazanç Vergisi tadilâtına göre gayrisâfi irat üzerinden vergi veren mükelleflere gündelik 
gayrisâfi kazanç üzerinden vergi veren mükelleflerin Buhran Vergisi kaldırılacağı için bu mü
kelleflere ait Buhran vergilerini varidat tahmininden çıkarmak icabetmiştir. 

îmalât Muamele Vergisi 

Bu vergi hasılatı 1948 de azalmıştır. 

Nakliyat Resmi 

Kamyon ve Denizyolları nakliyatının artması,vergiye tâbi demiryolu nakliyatı aleyhine tena
kusa sebep olmaktadır. 

• Damga ve Tayyare resimleri 

Tiyatro, sinema ve sair eğlence yerlerinden alınan Damga ve Tayyare resimleri, eğlence resmi 
namı altında belediyelere devredildiği için 1949 da bu vergilerin Hazineye ait hasılatı eksile-
cektir. 

Kaldırılmış vergilir artığı 

Noksan, Toprak Mahsulleri Vergisi bakayasının affından ileri gelmektedir 

Prim 

Arızi olan bu gelirin kısmı küllisi evvelki senelerde tahsil edilmiş bulunmaktadır. 

Yeni tadil ve zamlara gelince : Bunlardan beklenen hasılat fazlası, son duruma göre şudur : 
Lira 

Şeker munzam istihlâk resmi 68 250 000 
Yol Vergisi 28 430 000 
Kazanç Vergisi tadilinden Lüks 
Vergisi 26 000 000 

Yekûn . 122 680 000 
liradır. Bunların hesapları da şifahen arzolunacaktır. 

Tekel safi hasılatı umumi bütçe gelir tasarısında 65 762 000 lira olarak -gösterilmiş iken Tekel 
Genel Müdürlüğü Bütçesinde bu miktar (65 959 722) lira olarak kabul edilmiştir. Keza Tekel Sa
vunma Vergisinin tasarıdaki tahmini (93 246 000) Tekel Bütçesinde kabul edilen miktarı ise 
(93 214 232) liradır. 

Netice olarak heyetimizin tahmini, Hükümet tahmininden ( ) dır. 

Neticeyi bu şekilde tesbit ettikten sonra, Komisyonumuzca gelir tahmini hususunda takip edi
len esası da belirtmek faydasız olmaz. Bilindiği gibi gelir tahmininde ötedenberi tutulan usul şu
dur. Tahminin yapıldığı sene içinde neticeleri malûm olan en son ayın tahsilat rakamlarını almak 
ve eksik olan aylar için de daha evvelki senenin rakamlarını alıp bir yıllık tahsilat rakamlarım 
bulmak ve gelir tahmininde bu rakamı göz önünde ^bulundurmaktır. Ancak bu şekilde bulunan 
rakamlar, mutlak şekilde tahmine esas tutulmaktadır. Çünkü her verginin hususiyeti, bu neticede 
bâzı tadiller yapılmasını gerektirebileceği gibi gelecek yılın iktisadi şartlan da vergi hasılatı üze-
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rinde tabiatiyle müessir olur. Bu yıl tahminlerinde de bu mülâhazalar nazarı dikkatte bulundurulmuş
tur. Yani tetkikin yapıldığı tarihte 1948 senesinin malûm olan on aylık tahsilat rakamlariyle 
1947 senesinin son iki aylık tahsilatı esas ittihaz edilmiş, hattâ bâzı nevi varidatta 1948 senesinin on 
bir aylık tahsilat rakamlarından da istifade edilmiştir. Bu rakamlarla birlikte yukarda izah ettiğimiz 
esaslar da dikkate alınmıştır. Ancak bu yıl, 1948 senesi on aylık tahsilatının 1947 senesindeki on ay
lık tahsilâtına göre artış veya eksiliş nispetinde hesaba katılarak 1947 senesinin son iki aylık tah
silâtına tezayüt nispeti ilâve veya tenakus nispeti tenzil edilmiştir. Böylece varidat tahmini, sene için
de pek de hasılat fazlası ümit ettirmiyeeek bir hadde yapılmış bulunmaktadır. 

Bu izahlardan sonra Gelir Bütçesinin şekli üzerinde 1949 da yapılmış olan değişikliğe temas et
mek de yerinde olur. Eski sene bütçelerinde gelir bütçesi iki kısma ayrılır. Birinci kısmın birinci 
grupunda irat ve servet vergileri, ikinci grupunda muamele ve İstihlâk vergileri, üçüncü grupunda 
Tekel geliri, sekizinci grupunda (geçici gelirler) başlığı altında Buhran, Muvazene vergileri, ikinci 
kısmın birinci grupunda (Savunma vergileri) ve ikinci grupunda da (istisnai gelirler) başlığı altın
da tayyare resmi, Hava Kuvvetlerine Yardım Vergisi, şeker resmine munzam istihlâk resmi bulunur
du. Bu tasnif tarzı, eskiden olağanüstü Millî Savunma masrafları bütçede ayrı gösterildiği için bu mas
rafları karşılıyacak gelirlerin de gelir bütçesinde ayrı kısmında1 gösterilmesi lâzımgeleeeği mülâhaza
sına dayanıyordu. Halbuki olağanüstü Savunma masrafları artık ayrı gösterilmemekte olduğu için ona 
mütenazır bir varidat tasnifi yapmaya da mahal kalmamış ve bundan dolayı gelir nevileri 1949 Ge
lir Bütçesinde mahiyetlerine göre yeni bir tasnife tâbi tutulmuştur. Bu suretle meselâ evvelce geçici 
gelirler başlığı altında yer alan Buhran ve Muvazene vergileri î ra t ve Servet vergileri arasına alın
mış bulunmaktadır. Bu yeni tasnifte vasıtasız vergi mahiyetinde olanlar (İrat ve Servet vergileri) adı 
altında, vasıtalı, vergiler de (Muamele ve istihlâk vergileri) başlığı altında toplanmıştır. Yalnız üçün
cü kısımda (Tedavül vergileri ve harçlar) namı altında toplanan vergi ve haı*çlarm mahiyetleri pek 
muhtelif olduğu ve hepsinin bu başlık altına ithal edilip edilemiyeeeği münakaşa götürür bir nokta 
olduğu gibi, (Tedavül vergileri) tâbiri de ferağ ve intikâl harcı, damga resmi ve saire gibi servetin 
tedavülü sırasında muamelât üzerinden alınan ve daha ziyade İmpöts sür les transactions, yani (Mu
amelât vergileri) adı verilen vergilerin medlulünü hakkiyle ifade ettiği için bu kısma (Tedavül ver
gileri ve harçlar) yerine (sair vergi, resim ve harçlar) unvanının verilmesi daha muvafık görülmüş
tür. 

Saygılarımızla arzederiz. ' , 

Urfa İstanbul Ankara Eskişehir Kocaeli 
Esat Tekeli Sadi Behter Cevdet G'^let Bâzı noktalarda mülâ- İsmail Rüştü Aksal 

hazalarım vardır. 
Abidin Potuoğlu 
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B. M. Gelirin çeşidi 

1948 1949 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira Lira 

BÎRÎNCÎ KISIM 

îrat ve servet vergileri 

Kazanç vergisi 
1 Ruhsat ve unvan tezkereleri 3 300 000 3 700 000 3 700 000 
2 Ticari ve sınai teşebbüslerle 

sair işlerden 110 000 000 140 000 000 116 000 000 
3 Hizmet erbabından 56 000 000 56 000 000 56 700 000 

Bölüm toplamı 169 300 000 199 700 000 176 400 000 

2 îktisadi Buhran vergisi 
1 Ticari ve sınai teşebbüslerle 

sair işlerden 
2 Hizmet erbabından 

9 500 000 8 000 000 10 500 000 
84 000 000 92 000 000 93 500 000 

Bölüm toplamı 93 500 000 ICO 000 000 104 000 000 

3 

4 

0 

5 

6 

7 

Muvazene vergisi 

Hava Kuvvetlerine Yardım 
vergisi 

• 
Yol vergisi 

Hayvanlar vergisi 
1 Davar, develer ve domuzlar 
2 Diğer hayvanlar 

Bölüm toplamı 

Veraset ve intikal vergisi 
Binalardan alman Savunma 
Vergisi 

67 000 000 

43 000 000 

0 

25 000 000 
6 000 000 

31 000 000 

2 200 000 

4 000 000 

68 750 000 

46 800 000 

30 000 000 

26 000 000 
6 000 000 

32 OOO 000 

2 600 000 

4 000 000 

69 100 000 

47 700 000 

0 

26 000 000 
6 000 000 

32 000 000 

2 400 000 

4 000 000 

Birinci kısım toplamı 410 000 000 483 850 000 435 600 000 
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M. Gelirin çeşidi 

1948 
yıh 

tahminleri 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonun 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

ÎKÎNCÎ KISIM 

Muamele ve istihlâk vergilen 

Gümrük vergileri 
1 Gümrük resmi 
2 Ardiye ücretleri 

100 000 000 113 000 000 113 000 000 
220 000 210 000 210 000 

Bölüm toplamı 100 220 000 113 210 000 113 210 000 

Muamele vergisi 
1 İthalât Muamele vergisi 
2 İmalât Muamele vergisi 
3 Bankalar Muamele vergisi 

104 000 000 115 000 000 115 000 000 
114 000 000 104 000 000 104 000 000 
16 000 000 15 500 000 15 500 000 

Bölüm toplamı 234 000 000 234 500 000 234 500 000 

Lüks vergisi 0 25 000 000 0 

Dahilî İstihlâk vergileri 
1 Şeker ve Glikoz İstihlâk ver

gisi 
2 Elektrik ve Havagazı İstihlâk 

vergisi 
3 Ham petrol ve ondan çıkarılan 

maddelerin istihlâk vergisi 
4 Kahveden alman istihlâk ver

gisi 

50 750 000 119 000 000 119 000 000 

5 250 000 5 800 000 5 8D0 000 

7 200 000 11 000 000 11 000 000 

20 000 000 20 000 000 20 000 000 

Bölüm toplamı 83 200 000 155 800 000 155 800 000 

Benzinden alman yol vergisi 0 0 15 500 000 

İkinci kısım toplamı 417 420 000 528 510 000 519 010 000 
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1948 1949 yılı için 
yılı Iîükümetçe Komisyonca 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
B. M. Gelirin Çeşidi Lira , Lira Lira 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

ÜÇÜNOÜ KISIM 

Tedavül vergileri ve harçlar 

Maden resimleri 

Su ve Kara Av vergileri 

Nakliyat vergisi 

Sefineler vergisi 

Posta, telgraf ve telefon mü-
raseleleriyle telefon abonele
rinden alınan Savunma vergisi 

Damga resmi 

Tayyare resmi 

Gümrüklerde kullanılan kâğıt
lara yapıştırılan Savunma 
pulu 

Tapu harçları ve kaydiyeleri 

Mahkeme harçları 

Pasaport, kançılarya ve ika
met tezkeresi harçları 

Noter harçları 

Diğer harçlar 
1 Nüfus harçları 
2 Eczane ve ecza depoları ve uz

manlık vesikaları harçları 
3 ihtira beratları harçları 

1 500 000 

1 800 000 

14 000 000 

150 000 

3 500 000 

28 000 000 

7 000 000 

300 000 

8 500 000 

4 700 000 

2 000 000 

1 750 000 

30 000 

10 000 
10 000 

2 000 000 

1 900 000 

13 000 000 

150 000 

3 000 000 

26 000 000 

4 000 000 

300 000 

9 000 000 

5 200 000 

2 000 000 

1 850 000 

30 000 

12 000 
10 000 

2 000 000 

1 900 000 

13 000 000 

150 000 

3 000 000 

26 000 000 

4 000 000 

300 000 

9 300 000 

5 200 000 

1 900 000 

1 850 000 

30 000 

12 000 
10 000 

Bölüm toplamı 50 000 52 000 52 000 
:as 



386.— CteîârBütçen 
İ948 1949 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

tahminleri talimin edilen tahmin edilen 
M. Gelirin çeşidi L"'a Lira Lira 

Hayvan sağlık zabıta resmi 100 000 80 000 80 000 

Üçüncü kısmı toplamı 73 350 000 68 532 000 68 732 000 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Tekel gelirleri 

Tekel îdaresi 
1 Tütün, tuz, çay, ispirto, ispir

tolu içkiler, revelver, fişek, 
patlayıcı maddeler, kibrit ve 
çakmak safi hasılatı 51 167 000 65 762 000 76 515 997 

2 Tekel maddelerinden alman 
Savunma vergisi 91 393 000 93 246 000 96 594 897 

Bölüm toplamı 142 560 000 159 008 000 173 110 894 

Oyun kâğıdı 100 000 120 000 120 000 

Dördüncü kısım toplamı 142 660 000 159 128 000 173 230 894 

BEŞÎNCÎ KISIM 

Devlet mallan gelirleri 

Gayrimenkullerden alman 
1 Peşin para ile satılan gayri-

menkuÛer satış bedeli 
2 Taksitle satılan gayrimenkul-

ler satış bedeli 
3 Borçlanma taksit bedelleri 
4 Kiralar 
5 Ecrimiailler 

4 000 000 

1 200 000 
650 000 
850 000 
100 000 

5 000 000 

850 000 
700 000 

1 000 000 
100 000 

3 000 000 

850 000 
700 000 

1 000 000 
100 000 

Bölüm toplamı 6 800 000 7 650 000 5 650 000 



CkUr Bt*«i — 807 — 
1948 1949 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
M G-elİrİU çeşidi Lira Lira Lira 

zxr. 

Sabit veya mtitedavil sermaye 
ile işletilenler veya genel bütçe 
içinde bulunanlar 

Menkul maller satış bedeli 4500000 10 000000 10 000000 

Beşinci kısım toplamı 11 300 000 17 650 000 15 650 000 

ALTINCI KISIM 

Devletçe idare edilen kurumlar 

Katma bütçe ile idare edilen iş 
ietmeler 

1 Posta, Telgraf ve Telefon — — — 
2 Devlet Demiryolları ve Liman

lan — — — 
3 Devlet Denizyolları ve Liman

ları — — — 
4 Devlet Havayolları — — — 
5 Devlet Ormanları 250 000 250 000 250 000 

Bölüm toplamı 250 000 250 000 250 000 

1 
2 
3 
4 
5 

Darphane ve Damga Basımevi 
Resmî basımevleri 
Resmî okullar 
Sulama idareleri 
Diğer kurumlar 

Bölüm toplamı 

150 000 
85 000 
75 000 

180 000 
500 ooa 

990 000 

150 000 
100 000 
55 000 

200 000 
500 000 

1 005 000 

150 000 
100 000 
55 000 

200 000 
500 000 

1 005 000 

iktisadi Devlet Teşekkülleri 
karları — — — 

Radyo geliri 1800000 2000000 2200000 

Milli Piyango geliri 8000000 8 500 000 9000000 

Altıncı fesim toplamı U 040 0QÛ 11 755 000 12 455 000 



Gelir Bütçesi 
1948 1949 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
Gelirin çeşidi Lira Lira Lira 

YEDÎNOt KISIM 

Genel kurumlar ve şirketler 
gelirlerinden Devlet payı 

imtiyazlı şirketlerden alman 

Fenerler geliri karşılığından 
alman 

Mükerrer sigorta şirketlerin
den alman 

Sözleşmesi gereğince Musul 
petrollerinden alman 

80 000 

500 000 

2 450 000 

400 000 

500 000 

2 450 000 

400 000 

500 000 

2 450 000 

Yedinci kısım toplamı 3 030 000 3 350 000 3 350 000 

SEKİZİNCİ KISIM 

Çeşitli gelirler ve cezalar 

Hazine muameleleri gelirleri 
Hazine portfövü ve iştirakleri 
gelirleri 1 350 000 1 350 000 1 350 000 
Faiz 500 000 300 000 300 000 

Bölüm toplamı 1 850 000 1 650 000 1 650 000 

Muayyen giderler karşılığı ge
lirler 
Kambiyo murakabesi muka
bilinde Cumhuriyet Merkez 
Bankasından alman 125 000 125 000 125 000 
Teftiş mukabili şirketlerden 
alman 75 000 50 000 50 000 
Teberruat — — — 

Bölüm toplamı 200 000 175 000 175 000 



Gelir Bütçesi 
1948 
yılı 

tahminleri 
Gelirin çeşidi Lira 

Kıymetli kâğıtlar 

Eski alacaklar 
Tavizlerden ve ikrazlardan ger; 
almanlar 
Kaldırılmış vergiler artıkları 

Bölüm toplamı 

Cezalar 
Para cezalan 
Zam cezaları 

Bölttm toplamı 

Müteferrik gelirler 

300 000 

200 000 
10 650 000 

10 850 000 

1 375 000 
6 225 000 

7 600 000 

11 000 000 

— 3 6 9 -
1949 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
tahmin edilen tahmin edilen 

Lira Lira 

300 000 

200 000 
200 000 

400 000 

i 250 000 
o 000 000 

6 250 000 

18 000 000 

300 000 

200 000 
200 000 

400 000 

1 250 000 
5 000 000 

6 250 000 

13 000 000 

3/4636 sayılı Bakanlar Kurulu 
karariyle onanan 658 sayılı 
Koordinasyon Kurulu karan 
gereğince ithal mallardan alı
nacak prim 15 000 000 i 000 000 2 000 000 

Nâzım gelirler — — 

Sekizinci kısım toplamı 46 800 000 22 775 000 23 775 000 

GENEL TOPLAM 1115600000 1295550000 1251802894 





D - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 5 

[Dairelerin barem dışı hizmetlileri] 



B/2 — 

Görevin çeşidi 

Büyük Millet Meclisi 
Sayı Ücret ; Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Daktilo 

Bütçe Komisyonu daktilosu 
Başhademe 
Başhademe yardımcısı 
Birinci sınıf hademe 
İkinci sınıf hademe 
üçüncü sınıf hademe 
Dördüncü sınıf hademe 
Sığmak koruyucusu 
Şoför 

» 
Bahçıvan 

Sürekli amele 

Telefoncu 
Kaloriferci 

» 
Vantilâsyon makinisti 
Elektrikçi 
Marangoz 

» yardımcısı 
Motosikletli 
Çamaşırcı 
Laborant 
Garaj koruyucusu 

Basımevi 

Baştertipçi 

Baştertipçi yardımcısı 

1 nei smıf oparatör 
2 » » » 
Tertipci yardımcısı 

Başmakinist 
yardımcısı 

1 
3 
! 
1 
3 
6 

34 
26 

3 
1 
o 
imi 

2 
2 
2 
4 
5 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

1 
1 

10 
3 
2 

1 
1 

225 
200 ! 

200 j 
225 [ 
175 ! 
150 
130 i 
120 | 
80 i 

130 ! 
260 | 
225 i 
200 j 
175 i 
130 i 
120 ; 
150 İ 
200 i 
150 
250 
300 
300 
175 
175 
100 
225 
175 

400 

350 

300 
225 j 
175 i 
300 
250 

Makinist 
» yardımcısı 

Motorcu ve elektrikçi 
Başciltçi 

» yardımcısı 
Ciltçi 

» 
* yardımcısı 

Kaloriferci 

Millî Saraylar 

Ayniyat memuru 
Döşeme ve temizlik işleri depocusu 
Elektrik ve elektrik gereçleri depocusu 
Koruma memuru 

» » 
Elektrikçi 
Döşeme marangozu 
Yapı gereçleri ambarcısı 
Dülger 

> 
Marangoz 
Doğramacı 
Kurşuncu 

Tenekeci 
» 

Çilingir 
Su yolcusu 
Garaj bekçisi 
Döşemeci 

* 
Başbekçi 

» 
Bekçi 

Kapıcı 

225 
175 
250 

300 
250 
225 
200 
175 
175 

1 
l 
1 
2 
i 
v> 
1 
i 
1 
ı f 

1 
1 
J 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
14 
42 
1 
3 

175 
175 
175 
200 
175 
175 
225 
150 
200 
175 
175 
200 
200 
175 
200 
175 
150 
130 
130 
225 
150 
200 
175 
150 
130 
150 
130 



Görevin çeşidi 

Başbahçıvan 
Bahçivau 

» 
Sürekli amele 
Kaloriferci ve motareti 
Kalorifer ateşçisi 
Yangın söndürme erbaşı 
Söndürme eri 

Sayı 

2 
2 

17 
21. 
1 
2 
2 
8 

— D/3 — 
Ücret 

200 

Gö 

Baştelefoncu 
150 | Telefoncu 
130 ! * 
120 \ ş 
225 j Saatçi 
150 j Boyacı 
150 j Ambar hesap 
130 Daktilo 

reviri çeşidi 

ve santral memuru 

menmi'U . 

Sayı 

o O 

<> 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Sayıştay Başkanlığı 
Daire müdürü 
Kitaplık memuru 
Şoför 
Telefon ve elektrik memuru 
Kaloriferci ve onancı \ 
Odacıbaşı 
Evrak dağıtıcıst 
Kapıcı 
Evrak dağıtıcısı 

1 200 
l 150 
L 225 
l 160 

140 
l 130 
i 11.5 
t 115 

100 

Gece bekçisi 
Odacı 
Hamal 

Odacı 
Kapıcı yardımcısı 
Odacı 

4 
2 
3 

17 
1 

7 

Matbaa ve yönetim memuru 
Abone ve yollama memuru 
Başciltçi 
Elektrikçi 
Gece bekçisi 
Başdağıtıcı 
Dağıtıcı 

Başodacı (Aynı zamanda Bakanlar 
Kuruluna bakar) 
Odacı 

» 
Kapıcıbaşı 

Arşiv odacısı 
* * 

Başbakanlık 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
3 
1 
1 

1 
10 

. 7 
3 
1 
1 
3 

250 
180 
260 
225 
115 
200 
180 
150 
140 
125 

200 
130 
115 
105 
125 
115 
100 , 

Şoför 
» 
» 

Kâğıt gönderme memuru 
Daktilo 

• » 

Meydancı 
Garaj bekçisi 
Teknisyen 

> 
> 

Başbakanlık Köşkü 

Aşçı yamağı 
Sofracı 
Garson 

. Hademe 

5 
1 
2 
t 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
I 
1 
1 

1 
1 
1 
2 



— D/4 .— 
Danıştay Başkanlığı 

Daktilo 
» 
» 

Dağıtıcı 
Başodacı 

Görevin çeşidi Sayı 

5 
1 
2 
2 
1 

Ücret 

150 
200 
175 
115 
115 

Odacı-
» 

Kapıcı 
Şoför 

Görevin çeşidi 

-

Sayı 

7 
7 
1 
1 

Ücret 

90 
75 

100 
175 

Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü 
Başspiker 
Spiker 

» 
Spiker adayı 
Yabancı dil spiker yardımcısı 
Mütehassıs Radyo dinleyicisi (ya
bancı olabilir) 
Plâk muayenecisi 
Dadyo diskotek şefi 
Yönetim memuru 
İmzacı 
Kaşe dağıtıcısı 

» » 
Ambarcı 
Arşiv ayırıcısı 
Arşiv fişçisi 

» » 
Teknik arşiv.ayırıcısı 
Başkupürcü 

> 
Yabancı dil bilen steno daktilo 

> » » daktilo 
Daktilograf 

» 
» 
» 
> 

Atölye şefi 
» » yardımcısı 

Torna ustası 
Marangoz ustası 
Atölye kalfası 

1 
3 
1 
2 
1 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 

12 
18 
8 
1 
1 
1 
1 
1 

370 
255 
210 
150 
200 

370 
150 
270 
180 
150 
230 
200 
236 
255 
175 
150 
175 
175 
115 
255 
230 
210 
200 
175 
150 
125 
285 
230 
230 
210 
m 

Jeneratör uzmanı 
Birinci sınıf başmakinist 
İkinci » » 
Başmakinist yardımcısı 
Birinci sınıf makinist 
İkinci » » 
Üçüncü f> » 
Antenci 
Şoför 

?> 

» 
Desinatör 
Garaj bakıcısı 
Kaloriferci 
Ateşçi 
Dağıtıcı 
Gece bekçisi 
Telefoncu 

» 
Pilim operatörü 

» • » 

> » yardımcısı 
Filmatekçi 
Pilim kalfası 
Filim makinisti 
» » 

Başfotoğrafçı 
Fotoğrafçı 

» 
» 

Fotoğraf kalfam 
[ * • * . 

1 
2 
2 
6 
7 

11 
16 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
1 
7 
6 
5 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

430 
285 
255 
230 
210 
180 
150 
230 
210 
175 
150 
255 
100 
115 
100 
115 
100 
115 
100 
430 
370 
230 
230 
125 
270 
230 
430 
315 
270 
230 
135 
115 



Görevin çeşidi 

Mizanpajcı 
Tashihçi 

Redaktör 

Aboneei 
Bülten çoğaltma makinisti 

Takipçi 
Başambalajcı 
Ambalajcı 
Ambalajcı 
Başbantçı 
Bantçı 
Motosiklete! 

» 
Bisikletçi 
Bahçıvan 
Kapıcı 
Hamal 
Başodaeı 

Sayı Ücret 

1 
6 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
9 
2 
2 
6 
4 
o 

315 
230 
210 
200 
175 
325 
270 
230 
175 
200 
150 
125 
115 
150 
115 
100 
150 
100 
175 
150 
115 
115 
90 
90 
100 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Odacı 
» 

Radyo Türk Musiki Heyeti 

Bepetitör artist 
» !* yardımcısı 

Birinci sınıf artist 
İkinci » i» 
Üçüncü > » 
Dördüncü » •» 
Birinci sınıf stajyer artist 
İkinci » » » 

Radyo Temsil Kolu 

Birinci sınıf artist 
İkinci » > 
Üçüncü s> » 
Dördüncü » » * 
Birinci sınıf stajyer artist 
ikinci » •» !» 

23 
22 

4 
6 
4 
4 
•> 
10 

90 
75 

4V0 
430 
370 
325 
270 
230 
175 
150 

370 
3̂ 5 
270 
2)0 
175 
150 

Basın Ataşelikleri ve Haber Büroları 

Mahallî kâtip ve daktilo [*1 4 500 

İstatistik Genel Müdürlüğü 
Başsayıcı 
Birinci makinist 
İkinci makinist 
Daktilo 
Kaloriferci ve tamirci 
Şifreleyici 
Fiş memuru 
Dağıtıcı 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
12 
2 

230 
210 
200 
200 
200 
170 
130 
120 

Ambarcı 
Ambalâjcı 
Başodaeı 

;» 
fiş memuru 

Odacı 
Gece bekçisi 
Hamal 

1 
2 
1 
1 
24 
26 
8 
1 
1 

120 
120 
120 
110 
115 
100 
100 
100 
80 

; (*] Yabanct olabilecek bu hizmetlilerin tâymleri hususu Genel Müdürlüğe veya yetki vereceği 
makamlara bityhlmetvr. 



Görevin çeşidi 

Fiş memuru 
Kaloriferci yamağı 

- D/6 
Sayı Ücret Görevin çeşidi 

İLLER 
80 Odacı 

Sayı Ücret 

80 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
MERKEZ 

Doktor 
Telsis teknisiyeni 
Telsiz muhabereci 
Ressam ve grafiker 
Motorcu başustası 
Makinist 
Bülten müstahzırı 
Motorcu 

» 
Şoför 
Dağıtıcı 
Bekçi 
Hademe 
Kaloriferci 
Bahçıvan 
Başhademe 
Daktilo 

Alet sevkiyatçısı 

Marangoz 
Sondaj teknikeri 
Telsiz muhabere teknikeri 
Rasat yorumcusu 
Telsizci 
Demirci kalfası 
Rasat Park koruyucusu 

Tamirci 
Kurs daktilo mukayyidi 

125 
120 

150 
230 
150 
175 
250 
250 
200 
130 
115 
150 
90 
75 
75 
130 
130 
90 
130 I 
175 | 
150 | 
175 
150 
200 
270 | 
230 ! 
150 ; 
125 ! 
85 ; 

ÎLLER 

Radyo zonda teknisyeni 
Başrasatçı 
Bastelsizcî 
Telsiz makinisti 

» muhabereci 

Motorcu başustası 
Motorcu 
Hademe 
Hademe ve bekçi 
Rasatçı 

* 

» 
Pronostik teknisyeni 
Sinoptik teknisyeni 
Rasat yorumcusu 
Sondaj teknisyeni 
Radyozonda teknikleri 
Telsiz muhabere başteknikeri 
Telsiz muhabere teknikeri 
Hidrojen müstehzin 

l 
1 
i 
2 
2 
3 
2 
1 
5 
25 
12 
14 
21 
37 
41 
16 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
7 
2 

37ü 
230 
230 
150 
150 
130 
200 
150 
115 
55 
60 
90 
75 
60 
50 
45 
220 
220 
230 
200 
325 
230 
200 
Î15 



Görevin çeşidi 

- D/7 — 
Diyanet İşleri Başkanlığı 

Sayı Ücret j Görevin çeşidi 

Daktilo 
Dağıtıcı 
Gece bekçisi 
Başodacı 
Odacı 

Daktilo 
Arşiv ayırıcı 
Gece bekçisi 
Odacı 

MERKEZ 

İLLER 

2 
1 
1 
1 
8 

1 
1 
1 
ti 

20 
38 
5 

150 
125 
110 
110 
100 

140 
175 
100 
70 
60 
55 , 
50 ; 

Kur'an öğretici 
. » . * 

» » 
» » 

Gezici vaiz 
» 9 

Vaiz 

» 
» 

Dersiam 
» 
» 
» 
t> 

Sayı Ücret 

7 
10 
25 
48 
41 

4 
4 
4 
1 

14 
30 

230 
5 
5 

20 
50 
97 

100 
90 
75 
60 
55 

Maaş 

50 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
35 
30 
25 
20 
15 

Adalet Bakanlığı 
Zatişleri Gnel Müdürlüğü 

Daktilo 

» 
Dağıtıcı 

Levazım Müdürlüğü 

Daire müdürü 
Daktilo 
Şoför 
Başodacı 
Dağıtıcı 

•» 

Motosikletli dağıtıcı 
Bahçıvan 

» yardımcısı 
Odacı 

1 175 
5 150 
2 200 
1 140 

1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
4 

14 
11 

300. 
150 
250 
140 
115 
175 
115 
150 
90 

100 
90 ! 
75 i Doktor 

Yargttay Bafkmliğt 

Ücret 

Gece bekçisi 
Meydancı ve 
Elektrikçi 
Telefoncu 
Kaloriferci 

kapıcı 

Kaloriferci yardımcısı 
Marangoz 

» 
Asansörcü 
Denkçi 
Hamal 

Daktilo 
» 

Merkez Bürosu 

2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 

1 
3 

100 
90 

175 
150 
175 
100 
175 
90 
75 

100 
100 

150 
100 

1 150 



Görevin çeşidi 

Daire müdürü 
Şoför 
Mübaşir 
Başodacı 
Elektrikçi 
Kaloriferci 
Telefoncu 
Meydancı 
Gece bekçisi 
Kapıcı 
Odacı 

A' 

Bahçıvan 

Hukuk Fakültesi 

Daktilo 
Aşçı 

» yamağı 
Başhademe 
Hademe 
Gece bekçisi 

Sayı 

1 
2 

10 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
2 

13 
29 

1 

Talebe Yurdu 

1 
1 
9 

1 
8 
1 

Adlî Tıp tşleri Oenel Müdürlüğü 

Kaloriferci 
Dağıtıcı 
Aşçı 
Çamaşırcı 
Gardiyan 

* 
Odacı 
Şoför 
Adlî tıp odacısı 
Adlî tıp Meclisi odacısı 

1 
1 
1 
1 
3 
2 
6 
1 
6 
3 

- Û / S — 

Ücret 

200 
230 
115 
100 
175 
175 
140 
75 
90 
75 
90 
75 

115 

150 
175 

75 
115 
80 
90 

115 
75 
75 
90 
90 
75 
60 

150 
60 
75 

| Görevin çeşidi 

ÎLLER 
f 
1 Mübaşir 
1 Kaloriferci 
i > 
! 
i Telefoncu 1 

Kapıcı ve gece bekçisi 
| Meydancı 

Odacı 
* 
» 
» 
» 

Gece bekçici 

Ceza ve Tevkif evleri 

Doktor 
Başgardiyan 

> 
>> 
* 
* 

Birincf sınıf gardiyan 
» 'j} * 

İkinci * i 
Üçüncü » > 
Aarabacı 
Şoför 

> 
> 
> 

Elektrikçi 
Makinist 
Hademe 
Aşçı 
Aşçı, çamaşırcı ve hamamcı 
Harici hastane hademesi 
Usta 

Sayı 

470 
1 
3 
1 
1 
i 

13 
63 
58 

255 
305 

6 

1 
5 

30 
60 
60 
60 

200 
250 
550 
120 

1 
5 
2 
2 
2 
1 
1 
5 
1 
3 

13 
9 



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Görevin çeşidi 

Jaloneu 
Gece bekçisi 
Başodacı 
Odacı 

Sayı Ücret 

Doktor 
Ciltçi 

> 
Ciltçi yardımcısı 

> » 
Fotostat memuru (Fotoğrafçı) 

» Memur yardımcısı 
Daktilo 8 

4 
32 
4 
3 
2 
1 

17 

120 
175 
130 
120 
90 
75 

175 
120 
120 
90 
75 
60 
60 
60 
90 
75 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Odacı 
» 

Kapıcı 
Dağıtıcı (Biri bisikletli) 
Dağıtıcı 
Defterci 

Tapu ve Kadastro Yazma Heyeti 

38 
162 

2 
4 
4. 
3 

60 
55 
75 
90 
60 
75 

Daktilo 
» 

Jaloneu 
> 

Mübaşir 
Odacı 
Şoför 

2 
7 

20 
28 
1 

16 
2 

90 
75 
75 
60 
90 
60 

150 

İçişleri Bakanlığı 
MERKEZ 

Daire ve Arşiv Müdürü 
Yabancı dil bilen daktilograf 
Daktilograf 

» 
Motorlu dağıtıcı 
Dağıtıcı 
Başodacı 
Odacı 

» 
» 

Gece bekçisi 
Kapıcı 
Asansörcü 
Kaloriferci 

~-

» Yardımcısı 
Başbahçıvan 
Bahçıvan 
Bahçe işçisi 
Telefoncu 

1 
1 

10 
10 
3 
9 
1 
5 

10 
41 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 

300 
230 
150 
130 
130 
115 
130 
100 
90 
75 

100 
90 
90 

200 
115 
175 
150 
130 
200 

» Yardımcısı 
Elektrikçi 
Tamirci 
Tamirci yardımcısı 
Boyacı 
Bakanlık şoförü 
Motorcu 
Motosikletçi 

tiler dağıtıcıları 
» j» 

» > 
» odacıları 
> 1» 

îlce odacıları 
> » 
» I» 

Bucak odacıları 

İLLER 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
6 

59 
116 
23 
18 

165 
286 
627 

90 
200 
200 
150 
150 
250 
175 
115 

75 
60 
60 
55 
60 
55 
50 
45 
30 



Emniyet Genel Müdürlüğü 
Görevin çeşidi 

Daire müdürü 
Dağıtıcı 
Başodacı 
Odacı 
•* '» 
.* ;* 

Gece bekçisi 
Asansörcü 
Makinist ve silâhçı 
Daktilograf 
Çamaşırcı 
Ütücü 
Aşçı 

» 
>, yamağı 

Kaloriferci 
Elektirikçi 
Bulaşıkçı 
Daktilograf 
Başşoföv 

MERKEZ 

Sayı 

1 
3 
2 

10 
24 
15 
2 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
İ 
1 
2 
X 

Ücret 

230 
90 

100 
90 
75 
60 
90 

100 
175 
130 

75 
75 

100 
90 
75 

175 
175 
75 

100 
175 

Görevin çeşidi 

Şoför 
» 
* 

Ambar muhafızı 

İLLER 

Daktilograf 
» 

Polis nezarethane memuru 
» * » 

Sandalcı 
Şoför 
. * 
Makinist 
Makinist yardımcısı 
Tayfa 
Doktor 
Odacı 

» 
» 

Sayı 

1 
1 
2 
i 

1 
2 
l 
1 

46 
2 
1 
8 
1 
2 
1 

19 
6 

117 

ücret 

150 
115 
100 
130 

130 
100 
90. 

100 
90 

130 
100 
115 
90 
70 
90 
75 
70 
60 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Basımevi 
Basımev 

» 
* 
v, 

» 
» 
» 
» 

Ba>nme\ 
Kıındur,' 
Giyecek 
Teçhizat 

ı ressamı 
ı ciltçisi 

% 
makinisti 

* 
t-ertipçisi 

» 
İşçisi 
linotip operatörü 

ı ümbai' memuru 
>> * 

ambar memuru 
ambar memuru 

Etüv memuru 
Telefon fen memuru 

t yardımcısı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 

1 
2 
1 
1 
1 

200 
175 
200 
200 
230 
175 
200 
115 
200 
200 
17f, 
230 
230 
150 
250 
200 

Yapı ustası 1 325 
Kundura ustası 1 300 
Makine ustası i 230 
Terzi i 300 
Kundura makine ustası 1 200 
Telsiz ustası 1 200 
Makine tamircisi 1 230 

•> * yardımcısı 1 175 
a> ve elektrik usta yardımcısı 1 175 

Kaloriferci İ 150 
» i 175 

Elektrikçi 1 150 
* 1 230 

Tornacı 1 175 
Frezeci \ 175 



D/11 — 
Görevin 

Oksijenci 
Demirci 
Sivil sanatkâr 

» $ 
» » 

çeşidi 

S* » 

Şoför 

* biri makam şoförü 
Başodacı. 

* yardımcısı 
Odacı 

» 

Bayı 

1. 
1 

2 
2 
2 

J4 
14 
3 
1 
2 

10 
21 

ücret 

175 
175 
175 
130 
150 
115 
200 
175 
250 
125 
115 
100 
90 

Görevin çeşidi 

Aşçı 
» 

Hamal 
j Çamaşırcı 

: Hasta bakıcı 
! Çamaşırcı 

Laborant (Dişçiye) 
j Bulaşıkçı 
' Terzi ve ütücü 

Karantinacı 
Etüv memuru 

i Hamamcı 

Sayı 

15 
1 

20 
22 

1 
3 
7 
1 
3 
l 
1 
î 
1 
t 

Dışişleri Bakanlığı 
Merkez hizmetlileri 

Daktıiogral (Fransızca veya İn
gilizce redaksiyona vâkıf) 
Daktilograf 

'Saymanlık içittj 
Doktor 
•Şoför 
Elektrikçi 
Telefoncu 
Kapıcı 
Başodacı 
Odacı 

Başdağıtıcı 
Dağıtıcı (Bisikletli) 

3 
4 
1 
3 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
1 

ı 
1 
1 
6 
3 
6 

12 
6 
1 
1 
1 
1 

370 
255 
230 
210 
200 
185 
175 
160 
150 
200 
150 
250 
200 
125 
175 
140 
120 
110 
100 
90 
80 

125 
140 
110 
100 

; Saymanlık takip memuru 
Dağıtıcı (Motosikletli) 

1 Belge saklağı koruyucusu 
Gece bekçisi 

» * 
Bahçıvan 

. Kaloriferci 
Ateşçi 
Kitaplık memuru yardımcısı 

Basımevi 

Baştertipçi 
Tertipçi 

» 
Tashilıci 
Ciltçi 

Dışişleri Bakanlığı Köşktt 

Yönetim memuru 
Aşçı 
Aşçı yamağı 
Bahçıvan 
Sofracı 

» 
Garson 

1 

o 

»> 
i 

1 
» 
1 

1 
1 
l 
•1 
i 
1 

1 
1 
İ 

1 
1 
1 
î 
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Ö/13 
Görevin çeşidi Sayı ücret Görevin çeşidi Sayı ücret 

Şoför 

» 

Şoför 

Kavas (Vaşington Nevw-York) 
» (Moskova) 
•» (Moskova) 
% (Vaşington) 

» 

» 

» 
» 

* 

» 
» 

» 

1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
î 
3 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
5 
4 
1 
5 
1 
1 
2 
2 
7 
5 
6 
5 
7 
2 
1 
4 
5 
4 
9 

250 
240 
230 
210 
200 
190 
180 
170 
160 
145 
130 
125 
120 
100 
60 
950 
900 
850 
800 
750 
700 
650 
575 
525 
500 
425 
400 
350 
300 
290 
280 
270 
250 
240 
230 
220 
210 
195 
190 
185 
180 
175 
170 
165 
150 

Kavas 
» 
» 
> 
* 
T» 
» 
» 
» 
» 
V 
* 
* 
* 
» 
» 
* 
» 
» 
* 
» 
» 

Kapıcı 
» 
* 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Bahçıvan 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
9 

• » 
Mezarlık bekçisi 

* * 
» » 

3 
1 
3 
11 
2 
12 
12 
10 
4 
5 
14 
10 
5 
10 
9 
10 
5 
9 
3 
2 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
2 
2 
1 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
2 

145 
140 
135 
130 
125 
120 
110 
100 
95 
90 
85 
80 
75 
70 
65 
60 
50 
45 
35 
30 
20 
10 
185 
140 
120 
90 
80 
70 
65 
60 
50 
10 
185 
170 
140 
95 
90 
85 
80 
70 
60 
45 
120 
30 
22 



D/14 

Maliye Bakanlığı 
Görevin çeşidi Sayı Ücret, 

özel kalem 

Daktilo 1 200 

Müracaat Kalemi Müdürlüğü 

Fiş memuru 1 

Genel Kâğıtlar Müdürlüğü 

Daktilo 

Maliye Tetkik Kurulu Başkanlığı 

Yabancı dil bilen daktilo 1 

175 

200 
175 
150 
125 

300 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

Daktilo 2 200 

Başhukuk Müşavirliği 

Takip memuru 
» » 

Daktilo 

150 
125 
200 
175 
150 

Fiş memuru 
1 125 
3 125 

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 

Daktilo 2 200 
2 175 
2 150 

Merkez Daireleri Saymanlık Müdürlükleri 

Görevin çeşidi 

Daktilo 

Daktilo 

Muhasebat Genel Müdürlüğü 

Puvantör 
Kardeks memuru 

Sayı 

3 

u 

1 
2 
3 
3 
1 

ücret 

125 

200 
175 
150 
200 
200 

Merkez Saymanlığı 

Gelirler Genel Müdürlüğü 

Daktilo 

Daktilo 

Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı 

Daktilo 1 

Hazîne Genel Müdürlüğü 

Yabancı dil bilen daktilo 
Daktilo 

Puvantör 

Elçilikler Maliye Müşavirlikleri 

Mahallî kâtip (Ecnebi olabilir' 1 

Bankalar Murakıplıkları 

Kardeks memuru 1 

175 

2 
2 
4 
1 

200 
175 
150 
125 

200 

1 
1 
1 
4 

300 
175 
150 
200 

Kambiyo 

Daktilo 
Kardeks memura 

Daktilo 3 175 
10 150 

Emekli tşleri Genel Müdürlüğü 

Daktilo 1 

500 

200 

175 
175 

200 



Görevin çeşidi 
—. D/15 — 

Sayı Ücret 

Daktilo 
» 

Puvantör 

Kardeks memuru 

Millî Mülkler Genel Müdürlüğü 

Daktilo 
* 

Başbahçıvan 
Bahçıvan 
Kalorifer teknisyeni 

» ateşçisi ve bahçıvan yamağı 
Elektrikçi 
Bina onarma ustası 

» * » 
Asantörcü 

Tahsüât Genel Müdürlüğü 

Daktilo 

özlük.İşleri Müdürlüğü 

Daktilo 

Kardeks memuru 
Hastabakıcı 

1 175 
1 150 
2 175 
3 150 
1 200 

200 
175 
150 
200 
150 
300 
150 
250 
250 
225 
100 

200 
150 

200 
175 
150 
125 
200 
175 

Levazım ve Kıymetli Kâğıtlar Müdürlüğü 

Daire müdürü > 1 300 
Şoför 2 250 
Motosikletçi 1 200 
Telefon memuru 2 250 
Başmarangoz 1 300 
Marangoz 1 225 

» 1 200 
Doğramacı 1 175 

» çırağı 2 125 
Yazı ve hsap makineleri tamircisi 1 300 
• » . * » » 1 200 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Çoğaltma memuru 

Daktilo 

Dağıtma başmemuru 
» memuru 
» » 

Başodacı 
Odacı 

» 
Odacı 
Kapıcıbaşı 
Kapıcı 

» 
Geee bekçisi 

Hamal 
Temizlik işçisi (Kadın) 

1 
1 
1 
î 
1 
4 
3 
9 
1 
5 
25 
30 
10 
1 
1 
4 
3 
3 
2 
5 

250 
200 
200 
175 
200 
175 
150 
125 
150 
125 
100 
90 
75 
125 
100 
90 
125 
100 
125 
90 

İstanbul Basılı Kâğıt Ambar ve Mahzenleri 

Daktilo 
Odacı 
Gece bekçisi 
Hamal 

1 150 
2 75 
2 100 
2 100 

Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğü 

Baştertipçi 
Çînkoğraf ustabaşısı 
Ustabaşı 
Başciltçi 
Galvano teknisyeni 
Makinist 

» 
Şoför 
tdare memuru 
Takip memuru 
Daktilo 
Kapıcı 
Gece bekçisi 

» » 
Odacı 

Para, pul sevkiyat muhafızı 

1 
1 
4 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 

350 
300 
250 
350 
300 
250 
225 
225 
225 
150 
150 
125 
125 
100 
100 
90 
225 



Görevin çeşidi 
— D/16 — 

Sayı Ücret 

Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğü 

Depo âmiri 
* » 
» » muavini 

Hekim 
Basını teknisyeni 
Depo şefi 
Depo memuru 

» » 
* » 
» » 

Yabancı dil bilen daktilo 
Daktilo 

» 

Takip memuru 
Posta memuru 
Ustabaşı 
Usta 
Tasnifçi 

» 
Bekçi 
Odacı 
İdare memuru 

1 
1 
2 
2 
1 
6 
2 
8 
6 
3 

19 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
4 
2 

20 
1 

16 
4 
1 

Vergiler Temyiz Komisyonu Başkanlığı 

Daktilo 
» 

Kâğıt dağıtıcısı 
Odacı 

P 

Muvazzaf İtiraz. Komisyonları 

Daktilo 
Odacı 

12 
8 

Maliye Okulu 

Depo memuru 
Müzakereci 
Daktilo 
Hekim 

400 
350 
325 
175 
275 
275 
250 
225 
200 
175 
150 
300 
200 
150 
125 
175 
150 
250 
200 
150 
125 
100 
125 
100 
175 

200 
150 
125 
125 
100 
90 

150 
75 

1 175 
1 150 
1 150 
1 150 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Hastabakıcı 1 
Bahçıvan 1 
Elektrikçi 1 
Kalorifer ateşçisi ve Bahçıvan yamağı 2 
Başhademe 1 
Hademe 7 

» 10 
Bekçi , 3 
Aşçıbaşı 1 
Aşçı 1 
Sofracı 1 

ÎLLEB 

Muhakemat Genel Müdürlüğü 

Takip memuru 

* » 
> » 

Daktüo 
» 

Odacı 

Gelirler Genel Müdürlüğü 

Daktilo 

Kolcu ve kantarcı 
Tahakkuk tebliğ memuru 

» » » 
İstanbul Av Yergileri Gece bekçisi 

Hesap Uzmanları Kurulu 

Daktilo 

Tahsilat Genel Müdürlüğü 

Daktilo 

Gece bekçisi 

150 
175 
125 
100 
100 
90 
75 
100 
175 
150 
100 

2 
5 
21 
39 
33 
2 
8 
9 

15 
25 
32 
4 
10 
40 
102 
2 

3 
6 

18 
21 
5 
31 

175 
150 
125 
100 
90 
150 
125 
60 

150 
125 
100 
125 
150 
125 
100 
100 

200 
150 

150 
125 
100 
90 

20 75 



Görevin çeşidi 
— D/17 — 

Sayı Ücret 

özlük isleri 

Hekim 

Mülî Mülkler Genel Müdürlüğü 

2 150 

Daktilo 3 150 
> 4 125 

Gece bekçisi % 5 100 
» » 5 90 

Bahçıvan (İstanbul) 1 150 
Kalorifer teknisyeni 1 300 

» » 13 225 
Kalorifer ateşçisi ve bahçıvan yamağı 32 100 
Su motorcusu 1 150 
Asansörcü 1 100 

Memur Konutları 

İdare âmiri 1 300 
Mutemet 1 250 
Elektrikçi ustası 1 250 
Bina onarma ustası 1 225 
Bahçıvan 1 175 
Kalorifer ateşçisi ve bahçıvan yamağı 16 170 
Su yolcu ve sıhhi tesisler ustası 1 250 
Kapıcıbası 1 125 
Kapıcı 30 100 
Mesul makine teknisyeni (ecnebi te
baasından olabilir) 1 500 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Ustabaşı (Ecnebi tebaamdan olabilir.) 
Kazan ustası 

Muhasebat Genel Müdürlüğü 

Daktilo 

1 
8 

61 

350 
2j5 

125 

Levazım ve Kıymetli kâğıtlar Müdürlüğü 

Şoför 1 225 
Yazı ve hesap makineleri tamircisi 1 300 
> > y > 2 250 

Kâğıt dağıtma memuru 6 100 
> » > 5 90 

ti başodacıları 5 100 
H odacıları * 13 90 
» » 105 75 
> » 194 60 

İlce » 73 60 
» » 350 55 

Havine Genel Müdürlüğü 

Daktilo 
» 
» 

Kâğıt dağıtma memuru 
Odacı 

1 
3 
1 
4 
6 

175 
150 
125 
100 
90 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Daktilo 2 200 
Kârdeksçi 2 200 
Yabancı memleketlerdeki öğrenci müfet
tişliği kâtibi [1] ^ 4 500 

Daktilo (Talim ve terbiye için) 1 130 
» (Askerlik öğretimi Md. için) 1 130 

Doktor l 150 
Telefoncu ı 150 

[1] Yabancı olabilir. Mahallince seçilenler müfettişin teklifi ve elçinin inhası üzerine Mülî 
Eğitim Bakanlığınca tâyin olunur. 



Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Onarma işleri ustası 
Dağıtıcı 
daktilo 
Başodacı 
Odacı t 
Gece bekçisi 
Odacı 
Kapıcı 
Bahçıvan 
Takipçi 
Şoför 
Daktilo 

Elektrikçi ve asansörcü 
Asansör hademssi 
Kaloriferci 

» yamağı 
Makine tamircisi 

Yayın 

Pedalcı 
Dizici ve kaplayıcı 
Çırak 
Türk tarih kitaplık yardımcısı 
'Kitaplık fiş memuru 
Yollama memuru 
Dağıtıcı 
Dergi düzelticisi ve yönetim memuru 
Paketçi 
Fotoğrafçı 

» çırağı 
Araştırıcı 
Düzeltici 

» 
Daktilo 

> 
Dağıtıcı 
Odacı 

ÎLLEB 

Millî Eğitim odacıları 

1 
3 
1 
1 
1 
1. 
31 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
J 
2 
2 
1 
1 

İSO 
130 
130 
130 
115 
150 
100 
115 
175 
130 
250 
175 
İSO 
200 
300 
100 
200 
100 
260 

200 
130 
90 
100 
100 
100 
100 
115 
75 
150 
75 
115 
150 
115 
115 
150 
90 
100 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Yüksek öğretmen Okulu 

Başaşçı (yamağiyle beraber) 
Aşçı "kalfası 
Kaloriferci 
Hastabakıcı 
Başodacı 
Odacı 

Dosya memuru r* Daktilo 
Doktor 

Siyasal Btigtter Okulu 

X 
1 
1 
1 
1 
2 
6 
11 
1 
1 

175 
60 
150 
90 
130 
60 
55 
50 
115 
90 

4 
59 

70 
60 

Başarı 
Aşçı kalfası 

» yamağı 
Başodacı 
Odacı 

» 

Daktilo 
Kaloriferci ve elektrikçi 
Bahçivan 
Onarıcı 
Not çoğaltma memuru 
» » » 

Kaplayıcı 
Doktor 
Şoför 

Eğitim Enstitüleri ve öğretmen Okulları 

Doktor 

Kâtip ve daktilo 

Lâfborant 
Teknik koruyucusu 

1 
1 
3 
1 
7 
15 
12 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

175 
100 
50 
130 
75 
60 
55 
150 
175 
90 
115 
115 
90 
150 
150 
200 

» 
» 

Usta 
Bahçıvan 

» 
Başaşçı 

4 
6 
2 
2 
6 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
3 

150 
90 
130 
115 
115 
270 
200 
175 
150 
175 
175 
115 
175 



ÖÖrevin çeşidi-
-fta» 

Sayı Ücret 

Afçı 

.* 
Şoför 
» yaedımcısı 

Hastabakıcı 
Btşodaeı 

» 
Odacı 

» 

6 
3 
4 
2 
1 
4 
1 
2 
7 

19 
54 

106 

Güzel Sanatlar Akadam» 

Iıâboratuvar ve «ders aletleri ikoruma 
memuru 
Besim galerisi hademesi 
Odacı ve kapıcı 

» » 
Kaloriferci 
Tezhip öğreticisi 
Bsfci güzel yazılar öğreticim 
HSruahar ve kaplayıcı öğreticisi 

Hesapçı 
» 

Teknisiyen 
» çırağı 

Kaloriferci 
Bahçıvan 

9 
Başodacı 
Korucu 
Odacı 

* 
» 

Bekçi 
» 

Ştför 

Rasathane 

S 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
1 

ıoo 
90 

20Ö 
130 
İlâ 
im 
ıoo 
90 
75 
60 
50 

ıoo 
60 
60 
75 
90 

270 
27» 
280 

130 
U5 
209 
100 
115 

90 
60 
90 
75 
75 
60 
55 
75 
60 

200 

Görevin çeşidi Bayı tlcret 

Cumhurbaşkanlığı FüârmorUk Orkestram 

Salon ve caz orkestrası müzisyeni 
(Tabancı olabilir) 7 270 
Bdrtite 1 150 
Odacı 3 90 

Ankara Devlet Konservatuvart 

Daktilo 
Doktor 

BöBtroman odacısı 

Daktilo 
Bilet satıcısı 
öereççi 
Eldin frizörü 
Rpkek terzi 
Kadın » 
Blektr&çi 
Bilet yoklayıciBi 
Gardropçu 
Sahne gardropçusu 
Sahne ve atelye iğcileri 

Elektrikçi ve kaloriferci 
Böhçıvsan 
Amı 
Odacı 

» 

Lise ve Orta Okullar 

Doktor 

Hizmetliler 

Hizmetliler 
Odacı «. 

Millî Eğitim Basımevi 

2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
X 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 

18 

150 
150 
115 
150 
130 
100 

n 
m 
130 
115 
130 
200 
115 
90 
90 

100 
230 
175 
90 

150 
115 
175 
30 
75 
56 

5 
30 
50 
3 
6 

15 
25 

160 
275 
425 
325 

100 
90 
75 

150 
125 
100 
90 
90 
75 
60 
50 

Kapıcı 
Gece bekçisi 
Odacı . 

2 60 
2 75 
1 60 

* 



Görevin çeşidi 
— D/20 — 

Sayı Ücret 

Derleme Müdürlüğü 

Odacı 

Prevantoryum v§ Sanatoryum 

Eczacı kalfası 
Kaloriferci 
Doktor 

> 
Demirci 
Elektrikçi 
Boyacı ve badanacı 
Marangoz 
Makinist ve etüvcü 
Daktilo 

,» 
Şoför 

» yardımcısı 
Başaşçı 
Aşçı 

» kalfası 
» yamağı 

Arabacı 
Bahçıvan 

Terzi 
Kapıcı ve santral memuru 
Hastabakıcı 
Laborant 
Odacı 

Gece bakçisi 

Kaplayıcı 

Koruyucu 
Odacı 

Odacı ve bekçi 

Kitaplıklar 

1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
1 
1 
3 
1 
1 
6 
2 
1 
5 
25 
10 
2 

3 
2 
2 
12 
10 
22 
18 

60 

150 
130 
150 
100 
130 
150 
100 
150 
175 
130 
90 
200 
90 
200 
150 
90 
80 
100 
150 
100 
100 
90 
100 
100 
90 
75 
60 
50 
90 

175 
130 
115 
90 
90 
75 
60 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Anıtları Koruma Kurulu, RÖleve Bürosu, kazı 
ve harabe, alanlar, iller müzeleri 

Bekçi 
Bekçi ve odacı 

Bahçıvan 
Bekçi 
Bahçıvan 
Başodacı 
Bagbekçi 
Onarıcı 

» 
Fotoğrafçı 

» yardımcısı 
» » 

Daktilo ve kâtip 
Memur 

Bekçi 
Bilet ve fotoğraf satış memuru 
Kaplayıcı 
Kurşuncu 
Makinist ve elektrikçi 
Marangoz 
Duvarcı ve sıvacı 
Eski eserleri koruma komisyonu 
leri ücreti 
Yangşn memuru . 

22 
25 

115 
23 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
3 

24 
2 
1 
1 
2 
1 
1 

uye-

Ticaret, sanat okndları ve enstitüleri, 
bölge sanat okulları, ertik ve bütün 
akşam okulları kız ve erkek gezici 

köy kurslar^ 

Yönetim memuru 

Doktor 

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 
115 

80 
150 

JBekçi 35 

1 
1 
8 
25 
39 
64 
130 
15 
17 
72 
10 
15 

270 
230 
200 
175 
150 
130 
115 
100 
150 
120 
100 
90 



Görevin 

Hastabakıcı 
2> 

, » 
» 
» 

Usta 
> 
» 
» 
» 
» 
» 

• » 

> 
Şoför 

» 
Aşçı 

çeşidi 

Aşçı (Yamağiyle beraber) 
y> » 

f> » 

» •» 
Kaloriferci 

» 
» 
> 
> 

Bahçıvan 
» 
• » . 

» 
» 
.» 

Hademe 
> 
» 

Odacı 
» 
» 
» 
> 

Sürveyan 

» 
» 
» 

• 

İstanbul Teknik Okviu 

Kitaplık daktilosu 
öğretmen bürosu daktilosu 
Not çoğaltma memuru 
> » » Yardımcısı 

Sayı 

1 
17 
29 

7 
1 

18 
1 

34 
72 
54 
36 
7 
3 
2 

• 4 
1 
1 
1 

15 
5 
5 
o <) 
9 
5 
1 
2 
1 
2 
3 
6 
s 
1 
7 
5 

14 
61 

169 
357 
758 
20 
7 

l 
1 
1 
1 

— D/at~ 
Ücret 

150. 
115 
100 

75 
150 
325 
400 
270 
230 
200 
175 
150 
130 
115 
175 
115 
175 
175 
130 
115 
150 
150 
115 
100 
130 
90 

150 
130 
115 
100 
90 
75 

100 
90 
75 

100 
90 
75 
60 
50 

230 

130 
115 
130 
115 [ 

. Görevin çeşidi 

Lâboratuvar başustası 
» İşçileri 

Modelci ve raaketçi 
Marangoz 
Kaloriferci 
Şoför 
Laborant 
Gece bekçisi 
Başpdacı 
Kapıcı 
Odacı 

* i 

Hastabakıcı 
Aşçı 
Aşçı yamağı 
Berber (kalfasiyle beraber) 
Bahçıvan 
Bahçıvan yamağı 
Yapı onarıcısı 
Odacı 

» 
» 

Gece bekçisi 

KSy EnstitiUvri 

Usta öğretici 
> •» 

:» » 
» » 
» > 
» •» 
» » 
» > 
» » 

Halk türküleri ve oyunları usta öğ
reticisi 
Ambar ve depo memuru 
Kâtip ve daktilo 

Daktilo 
> 

Memur 
Döner sermaye ambar memuru 
Hastabakıcı 

> 
» 

Sayı 

3 
2 
1 
1 
1 
l 
1 
] 
1 
1 
5 
3 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

18 
5 

10 
2 

1 
1 
2 
4 

10 
20 
21 
11 
10 

2 
25 
30 
45 
10 
9 

25 
21 
2 

22 
7 

Ücrel 

230 
175 
230 
150 
150 
150 
130 
100 
115 
90 
60 
75 
50 

115 
175 
75 

115 
115 

75 
150 
75 
60 
50 

100 

370 
255 
230 
220 
200 
175 
150 
130 
115 

150 
150 
130 
115 
150 
115 
220 
150 
150 
U 5 
100 



Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Ateİye şefi 
Elektrikçi 
Demirci 
Tornacı 
Dfîzleyici 
Aşçı 
Aşçı yamağı 

> » 
Yapı yoklama ve u«ta öğreticisi 

» x •» * 
Ekmekçi 
Ekmekçi hamurcu 

> > 
ı» t» 

Hayvan bakıcı 
» » 

Bahçıvan 

Elektrikçi makinist 
» • » 

1 
1 
1 
1 
1 

21 
5 
1 
5 

22 
2 
1 
1 
5 
2 
8 
1 
I 
1 

18 
3 
2 
1 

270 
230 
200 
200 

m 
100 

75 
60 

370* 
470 
150 
ÎOfr 
90 
75 

m 
150 
100 
255 
220 
200 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Elektrikçi makinist 

Bekçi 
Arabacı 

Çamaşırcı 
Kapıcı 

Daktilo 

Ayakkabı onarıcısı 

Yatılı Öğrenci kadrosu 

Siyasal Bilgiler Okulu 420 
Yüksek öğretmen Okulu 190 
Eğitim Enstitüleri ve öğretmen 
Okulları 2300 
Köy Enstitüleri 17000 
Ankara Devlet Konservatuvarı 200 
Ertik ve Teknik öğretim Müsteşar-
lığma bağlı okullar 4550 

m 
6 

20 
2 

16 
1 

140 
9 
5 
5 
2 

19 

150 
115 
90 
90 
75 

ÎW 
75 

100 
90 

100 
75 
90 

Bayındırlık Bakanlığı 
MERKEZ 

Yüksek Fen Kurulu 

Balktiloi 1 150 

Hususi Kalem Müdürlüğü 

Daktilo. 1 200 
1 175 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

Daktilo 1 150 

Demıfcyollar ve Limanlar Yapı Başkanlığı 

Daktilo 1 175 
•» 1 150 
» 1 130 

Mavici 
» 

Bekçi 
Odacı 
Kayit memuru 

» » 
Fiş memuru 
Baş kopyacı 
Kopyacı 

» muavini 
Muakkip 

Tarama işleri ve tesisat servisi 

Tesisatçı 
Töknisiyen (Makine mühendisi) 
Dosya memuru 
Kayit » 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 

1 
2 
1 
1 

115 
100 
90 
75 

230 
200 
175 
175 
150 
130 
150 
130 

625 
500 
200 
230 



Görevin çeşidi 

— • a ^ -

Sayı Ücret 

Şose ve Köprüler Başkanlığı 

Desinatör 
Çoğaltma memuru 

1 175 
1 175 

Bayındırlık Ortaklık ve Kurumları Başkankğı 

Daktilo 

Daktilo 

Hukuk Müşavirliği 

ZatiğUri Müdürlüğü 

1 150 
1 130 

1 200 

Görevin çeşidi 

Yayın Müdürlüğü 

Potoğrofçı 
Ttesinator 
Mavici 

Saymanlık Müdürlüğü 

Daktilo 
Kayıt memuru 
Takip » 

Dağıtma memuru 

Sayı Ücret 

1 325 
1 200 
1 175 

1 150 
1 175 
] 130 
1 100 
1 130 

Daktilo 
» 
» 

Kayit memuru 
Dosyacı 

Gereç Müdürlüğü 

Daire müdürü 
Gümrük memuru 
Müracaat memuru 
Daktilo 

» 
;» 

Teslimalma memuru 
Btektrikçi ve telefon makinisti 
Santralci 
Asansörcü 
Kaloriferci 
Ateşçi 
Marangoz 

» 
Dağıtma memuru 

» » 
» » 

Şoför 
Gece bekçisi 
Bahçıvan 

» Yardımcısı 
Bahçe işçisi 
Başhademe 
Hadöme 

*» 
» 

1 
O 

1 
2 
1 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
4 

23 
31 

175 
150 
135 
150 
150 

270 
230 
150 
150 
130 
115 
175 
230 
110 
90 

200 
110 
230 
115 
150 
115 
100 
230 

90 
150 
115 
75 

JL15 
100 

90 
75 

Evrak Müdürlüğü 

Dağıtma memuru 

İLLER 

DemiryoUar ve Limanlar Yapı 

Ambar memuru 
» » 

Mutemet 
s> 

Dalktilo 
Maviei 
Dağıtma memuru 
Bekçi 

» 
Odacı 

1 150 

BaşkanUğı 

2 175 
1 150 
1 175 
1 150 
1 150 
1 100 
1 90 
7 90 
3 75 
6 75 

. * 

Seyhan Tarak Gemisi ve Gayret römorkörü 

Kaptan 
» 

İkinci kaptan 
» » 

Başmakinist 
» 

İfeinci makinist 
Telsizci ve elektrikçi 
Depo memuru 
MaJkine lostromosu 
Güverte » 
Usta gemici (serdümen) 
Kamosot 

1 500 
1 400 
1 350 
1 300 
1 450 
1 400 
1 350 
1 280 
2 230 
2 180 
1 180 
3 140 
1 130 



Görevin çeşidi 
- fi/34 -

Sayı Ücret 1 

Gemici 
Ateşçi 
Yağcı 
4§çı 
Marangoz 
Kömürcü 

Şose ve Köprüler Başkanlığı 

Başmakinist 
Mutemet ve ambar memuru 
Odacı 

Konya Ovası Sulama İdaresi 

Hesap iğleri heyeti tahsildarı {1] 
Kanal kolcusu [1] 
Savakçı 

» 
Baraka bekçisi 
Doktor 
Telefon makintisti 

4 
5 
3 
2 
1 
1 

120 
130 
120 
150 
150 
120 

325 
115 
75 
60 

4 
6 
1 
5 
4 
1 
1 

135 
115 
115 
90 
75 

150 
130 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Demirci 
» 

Santral memuru 
Telgraf hat çavuşu [1] 
Gece bekçisi 
Bahçıvan 

150 
90 
90 

115 
75 
70 

Bayındırlık Ortaklık ve Kurumları Başkanlığı 

Daktilo 1 150 
Odacı 2 75 

» 6 60 

Gereç Müdürlüğü 

Ambar memuru 
Bekçi 
Odacı 

1 200 
1 90 
1 75 

İstanbul Malzeme Satmalma Komisyonu 

Ambar memuru 
» » 

Bekçi 

1 200 
1 130 
1 75 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 
EKONOMİ KISMI 

, 
MERKEZ 

Daire ve müracaat müdürü 
Daktilo 
Daktilo (Biri saymanlık için) 
Daktilo 

> 
> . - , , - . 

Küçük sanatlar tetkik ve takip me
muru 
Şapirograf 
Telefon makinisti 
Elektrikçi 

1 
6 
7 
8 
5 
6 

3 
1 
1 
1 

350 
210 
200 
175 
150 
140 

300 
190 
250 
250 

Santralci 
-* 

Marangoz 
Tamirci 
Makine tamircisi 
Asansörcü 
Bahçıvan 

» 
Takipçi 

» 
Saymanlık kayıt memuru 

» takip memuru 
Dağıtıcı 
Şoför 
Motosiklet şoförü 
Başodacı • 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

190 
165 
225 
200 
250 
200 
200 
115 
190 
165 
190 
200 
190 
250 
250 
150 

[1] At satmalma ve besleme giderleri kendilerine ilişkin olmak üzere ath olacaklardır. 
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Büyük Millet Meclisi 
D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Millî Saraylar 

9 Doktor 1 40 

D. Görevin çeşidi 

6 Raportör 
1 Genel Teftiş Başmüşaviri 
3 » r» Müşaviri 

Başba 
Sayı Aylık 

l 70 
1 150 
1 100 

kanlık 
1). Görevin çeşidi 

6 Müşavirlik Büro Müdürü 
10 Hususi kalem memuru 
10 Neşriyat memuru 
12 Arşiv » 

3 Üye 

Danıştay Başkanlığı 
100 

3 Genel Müdür Muavini 

Büro Müdürlüğü 

Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü 
Genel Müdürlük 

1 100 

1 70 
1 60 
2 40 

10 Birinci simi- mümeyyiz 
11 İkinci sınıf mümeyyiz 

Etüd Heyeü 

4 Reis (Itisas yeri) 
7 Raportör 
8 Vesikalar Şubesi Müdür muavini 



D. Görevin çeşidi Sayı Aylık D. 

6 
7 
8 
9 

10 
12 
13 

8 Raportör 
9 Büro Şefi 

12 Memur 

Hukuk Müşavirliği 

6 İkinci Hukuk Müşaviri 
10 Birinci sınıf Mümeyyiz 

Fen Heyeti 

i üye (Yüksek Mühendis - Uz
manlık yeri) 

4 Üye (Yüksek mimar - Uzman
lık yeri) 

H Teknik malzeme tedariki bürosu 
müdürü 

9 Büro Şefi 
10 Birinci sınıf mümeyyiz 

Teftiş Heyeti 

f> Başmüfettiş 
6 Müfettiş 
9 Büro Şefi 

12 Memur 

iç Yayın 

Şube müdürü 
Raportör 

Büro şefi 
Birinci smıf mümeyyiz 
Memur 
Memur 

Dış Yayım 

50 
40 
25 

70 
35 

Görevin çeşidi Sayı 

90 

90 

70 
40 
35 

80 
70 
40 
25 

70 
60 
50 
40 
35 
25 
20 

5 
6 

6 
8 
9 

12 
13 
5 

Başmütercim 
Şube müdürü (Dairenin 
dür muavinliğini yapar) 
Şube müdürü 
Mütercim 
Büro şefi 
Memur 
Memur 

mü-

Kısa dalga yayın şefi (Uzman
lık yeri) 

1 

1 
4 
2 
1 
3 
1 

1 

80 

70 
70 
50 
40 
25 
20 

80 

6 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

Radyo Dairesi 

Şube müdürü 
Radyo istasyon müdürü 
Radyo istasyon müdür muavini 
Raportör 
Büro şefi 
Büro şefi 
Birinci smıf mümeyyiz 
İkinci sınıf mümeyyiz 
Memur 
Memur 

5 Radyo istasyon başmühendisi 
(Elektrik yüksek mühendisi 
teknik işleri müdür yardımcısı 
Uzmanlık yeri) 

5 Elektrik yüksek mühendisi 
(Uzmanlık yeri) 

6 Elektrik yüksek mühendisi 
(Uzmanlık yeri) 

Basım ve Dağıtım. Dairesi 

8 Baş fen memuru (Uzmanlık 
yeri) 

9 Fen memuru 
5 Radyo söz yayın şefi (Uzman

lık yeri) 
5 Radyo temsil şefi 
7 Radyo yayın şefi yardımcısı 

(Uzmanlık yeri) 
7 Mütercim 
5 Radaksiyoıı şefi (ih - ye) 

Turizm Dairesi 

6 Şube müdürü 
7 Raportör 
8 . Raportör 

11 îkiocijamîf mümeyyiz 
12 Memur 
7 Mütercim 

Basım ve Dağttvm Dairesi 

6 Şube müdürü 
7 Raportör 
8 Raportör 
9 Büro şefi 



D. 

10 
11 
12 
13 
7 
7 

9 
10 
11 
12 
13 

9 
10 
11 
12 
13 
9 

Görevin çeşidi 

Birinci sınıf mümeyyiz 
İkinci sınıf mümeyyiz 
Memur 
Memur 
Mütercim 
yabancı dil bilen musahhih 

Sayı 

2 
2 
5 
4 
2 
1 

Zat işleri ve Muamelât Müdürlüğü 

Büro şefi 
Birinci sınıf mümeyyiz 
ikinci sınıf mümeyyiz 
Memur 
Memur 

Levazım Müdürlüğü 

Büro şefi 
Birinci sınıf mümeyyiz 
İkinci sınıf mümeyyiz 
Memur 
Memur 
Umumî ambar memuru 

2 
3 
4 
5 
3 

1 
1 
1 
2 
2 
2 

— M 
Aylık 

35 
30 
25 
20 
60 
60 

40 
35 
30 
25 
20 

40 
35 
30 
25 
20 
40 

(* -
D. 

10 
11 

9 
11 
12 
13 

; v 

5 
12 

5 
6 
7 
8 
9 

Görevin çeşidi 

Ambar memuru 
Ambar memuru 

Sayı 

3 
1 

Evrak ve İstatistik Müdürlüğü 

Büro şefi 
İkinci sınıf mümeyyiz 
Memur 
Memur 

Bölge Müdürlüğü 

Mıntıka müdürü 
Memur 

Basın Ataşelikleri 

Basın ataşesi 
» » 
» » 

Basın ataşesi yardımcısı 
> » > 

1 
1 
3 
2 

3 
1 

2 
1 
3 
2 
3 

Aylık 

35 
30 

40 
30 
25 
20 

30 
25 

80 
70 
60 
50 
40 

10 

İstatistik Genel Müdürlüsü 
Birinci ve Üçüncü Gtenel 
fettişlik İstatistik Büro Müdür
lümü 

4 ncü Genel Müfettişlik istatis
tik büro şefi 

70 

35 

10 3 ncü Genel Müfettişlik istatis
tik büro şefi 1 35 

13 Birinci, İkinci, Üçüncü Genel 
Müfettişlik memuru 3 20 

14 Üçüncü Genel Müfettişlik me
muru 1 15 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
5 
6 

11 
11 

Meteoroloji müdürü 
» •» 

Sicil tetkik ve tahsis mümeyyizi 
Mutemet 

1 
1 
2 
1 

80 
70 
30 
30 

12 
12 
12 
13 

Dosya memuru 
Ambar memuru 
Asistan 

> 

1 
1 

48 
9 

25 
25 
25 
20 



Adalet Bakanlığı 
D. Görevin çeşidi 

MERKEZ 

Ceza işleri Genel Müdürlüğü 

6 Genel müdür yardımcısı 

Adlî Tıp tşleri Genel Müdürlüğü 

7 Müşahedename müdürü 

Seferberlik, Müdürlüğü 

8 Müdür 
11 Memur 
13 » 
10 Mümeyyiz 

ÎLLER 

Başkan yargıç, üye, sulk yargı
cı, savcı ve yardımcıları, icra 
yargıç ve yardımcıları, 
'Sorgu yargıçları, yargıç yar-1 

< dımcıları ve yargıtay rapor- y 
törleri J 

i y i 

1 

'Ü 
1 

1 
1 
1 
1 

10 
1 

19 

Aylık 

70 

* 
60 

50 
30 
20 
35 

70 
50 
40 

D 

7 
8 

11 
12 
13 
5 
6 
6 

5 
6 
7 
9 

10 
11 
12 
13 
10 
11 
11 

Görevin çeşidi 

Hukuk mezunu kâtipler 

Başkâtip ve yardımcıları 
» » 

Kâtipler 

İcra memur ve yardımcıları 
> 5> ,» 

» » :» 
Müfettişlik müşavirleri 

» » Yardımcısı 
t i ve komutanlık muhâkim 
şubesi yardımcısı 
Gezici mahkeme yargıcı 

s» » » 
» » * » 
•» » başkâtip veya kâtibi 
» » » » » 
» » » » » 

Gezici mahkeme mübaşiri 
,» » » 

Genel müfettişlik kâtibi 
» » •>> 

Yargıç adayı 

Sayı 

1 
2 

L5 
3 

14 
4 
1 

1 
20 
20 
45 
20 
20 
45 
45 
40 

2 
3 
8 

Aylık 

60 
50 

30 
25 
20 
80 
70 

70 
80 
70 
60 
40 
35 
30 
25 
20 
35 
30 
30 

10 Müdür 
6 Yargıç 
7 » 

11 Tapu üyesi 
10 Fen âmiri 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
35 
70 
60 
30 
35 

7 Grup tapu sicil müdürü 
8 Kontrol memuru 
9 » » 

10 * » 
14 Tapu sicil kâtibi 

l 60 
1 50 
1 40 
1 35 
1 15 

3 Müsteşar muavini 

Tetkik Heyeti 

4 Müşavir 

içişleri Bakanlığı 
2 100 5 Neşriyat müdürü 

2 90 

80 

özel Kalem Müdürlüğü 

12 Memur 2 25 



D. 

10 
11 
12 
13 

12 
13 

9 
13 
14 

6 
13 

14 

10 
12 
13 

• 

1 
2 
7 
7 
7 
5 
7 
9 
9 

10 
13 
9 

11 
11 
13 

Görevin çeşidi Sayı 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüği 

Birinci mümeyyiz 
ikinci » 
Memur 
Kâtip 

Özlük İşler Genel Müdürlüğ 

Memur 
Kâtip 

1 
1 
1 
5 

İl 

1 
1 

Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü 

Büro şefi 
Kâtip 

> 

Seferberlik Müdürlüğü 

İtfaiye mütehassısı 
Kâtip 

Kâğıt İşleri Müdürlüğü 

Kâtip 

Gereç Müdürlüğü 

Birinci mümeyyiz 
Memur 
Kâtip 

Birinci Genel Müfettişin 

Genel müfettiş 
Başmüşavir 
Hususi Kalem müdürü 
Yazı işleri müdürü 
Evrak müdürü 
Emniyet müşaviri 

» » Muavini 
Levazım ve daire müdürü 
Kâtip 

» 

Emniyet müşavir kâtibi 
» » > 

istihbarat memuru 
» » 

1 
1 
1 

1 
2 

2 

İ 

i 
2 

1 
l 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
5 
3 
1 
2 
1 
2 
3 

- L / 6 ~ 
Aylık 

35 
30 
25 
20 

25 
20 

40 
20 
15 

70 
20 

15 

35 
25 
20 

150 
125 
60 
60 
60 
80 
60 
40 
40 
35 
20 
40 
30 
30 
20 

ı D 

1 
2 
7 
7 
8 
6 
7 

11 
13 
1 0 

9 
10 

9 
9 

U 

1 
2 
5 
7 
7 
7 
5 
7 

11 
13 

9 
10 

9 
13 

9 
11 

1 
2 
7 
5 
7 

13 
9 

14 

Görevin çeşidi 

İkinci Genel Müfettişlik 

Genel müfettiş 
Başmüşavir 
Hususi Kalem müdürü 
Yazı işleri müdürü 
Evrak müdürü 
Emniyet müşavir muavini 

istihbarat memuru 
> » 

Yazı işleri kâtibi 
Hususi Kalem kâtibi 
Dasya memuru 
Levazım ve daire müdürü 
Köy bürosu şefi 

» » kâtibi 

Üçüncü Genel Müfettişlik 

Genel müfettiş 
Başmüşavir 
Yabaneı işleri müdürü 
Hususi Kalem müdürü 
Yazı işleri müdürü 
Evrak müdürü 
Asayiş müşaviri 

» » muavini 
İstihbarat memuru 

Kâtip 

Levazım ve daire müdürü 
Kâtip 
Emniyet Müfettişliği kâtibi 

> » »' 

Sayı 

1 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
6 
2 
2 
1 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
5 
4 
1 
1 
2 
1 

^ Dördüncü Genel MüfettijUk 

Genel müfettiş 1 
Başmüşavir 1 
Hususi Kalem müdürü 1 
Emniyet müşaviri 1 

> £• muavini 1 
Kâtip 
Levazım ve daire müdürü 

İLLER TEŞKİLÂTI 

Buoak tahrirat kâtibi 

3 
1 

262 

Aylık 

150 
125 

60 
60 
50 
70 
60 
30 
20 
35 
40 
35 
40 
40 
30 

150 
125 
80 
60 
60 
60 
80 
60 
30 
20 
40 
35 
40 
20 
40 
30 

150 
125 

60 
80 
60 
20 
40 

15 



Emniyet Genel Müdürlüğü 
D. 

5 
7 

13 
13 
13 
14 
7 

,8 
9 

Görevin çeşidi 

Enstitü mütehassıs muavini 
Şube müdür muavini 
Tetkik memuru 
Nezarethane memura 
Sınıf 4 muamelât memuru 

» 5 » > 
Lâboratuvar şefi muavini 
Fotoğrafçı 
Hekim 

Sayı 

1 
1 
3 
1 
4 

49 
l 
l 
2 

Aylık 

80 
60 
20 
20 
20 
15 
60 
50 
40 

D. 

7' 
8 
9 
8 
8 
8 
9 

10 
11 

Görevin çeşidi 

Diş hekimi 
» » 
» ' » 

S. 4 Emniyet müdürü 
Tercüman 
Malî polis mutemedi 
Öğretmen 

» 
» 

Sayı 

1 
l 
1 
2 
2 
1 
2 
8 
9 

Ayhk 

60 
50 
40 
50 
50 
50 
40 
35 
30 

Dışişleri Bakanlığı 
3 
1 
2 

23 
9 

126 
100 
90 
70 
60 

8 
9 
9 Seferberlik müdürü 

10 

12 
16 
1 

34 

50 
40 
40 
35 

MERKEZ 

Yayın Müdürlüğü 

5 Müdür 

Maliye Bakanlığı 

ı 80 

Ba§ Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat 
Genel Müdürlüğü 

10 Birinci mümeyyiz 
11 İkinci > 
4 Müşavir avukat 
8 Avukat 

2 35 
1 30 
1 90 
1 50 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü 

11 îkinci mümeyyiz 
12 Memur 

30 
25 

Merkez Daireleri Saymanlık Müdürlüğü 

9 Saymtklık müdür yardımcısı 3 40 

12 Memur 
13 * 
11 îkinci mümeyyiz 

Tahsilat Genel Müdürlüğü 

7 Kontrolör 
8 » 

12 Memur 
13 » 

Muhasebat Genel Müdürlüğü 

10 Birinci mümeyyiz 
11 îkinci » 

Gelirler Genel Müdürlüğü Termjit, ve İtiraz Ko
misyonu 

7 Temyiz komisyonu raportörü 1 60 
8 Temyiz komisyonu raportörü 2 90 

10 
11 
3 

1 
1 
3 
2 

1 
1 

25 
20 
30 

60 
50 
25 
20 

35 
30 



D. Görevin çeşidi 
— L/8 

Sayı Aylık D. 

9 Kalem şefi 
12 Memur 

5 itiraz komisyonu başkam 
6 îtiraz komisyonu üyesi 
8 îtiraz komisyonu raportörü 
9 Kalem şefi 

10 Birinci mümeyyiz 
11 ikinci * 
11 Gelir kontrol yardımcısı 
9 Kontrolör 

12 Kâtip 
12 Memur 

1 
1 
5 
10 
8 
o 
6 
10 
1 
1 

. 2 
1 

40 
25 
80 
70 
50 
40 
35 
30 
30 
40 
25 
35 

Emekli tşlerı Genel Müdürlüğü 

13 Memur g 20 

Levazım ve kıymetli kâğıtlar Müdürlüğü 

13 Memur 2 20 

ffesap Uzmanları Kurulu Başkarptyğı 

Baş hesap uzmanı 
Birinci smıf uzman 
ikinci smıf uzman 
Üçüncü smıf uzman 
Dördüncü smıf uzman 

10 
15 
10 
10 
10 

90 
80 
70 
60 
50 

Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğü 

3 Şef 
12 Memur 
13 * 
7 Kontrolör 
9 Şef 

9 
1.3 

Hazîne Genel Müdürlüğü 

Elçilikler Maliye müşaviri 2 
Elçilikler Maliye müşaviri kâtibi 3 
Merkez kambiyo memuru 1 

Özel Kalem Müdürlüğü 

8 Seferberlik müdürü 
9 şefi 

50 
25 
20 
60 
40 

80 
40 
20 

50 
40 

Görevin çeşidi Sayı 

12 -Memur 

10 

10 

11 
10 
11 
12 
12 
13 
14 

9 
13 
10 

10 
11 
12 

Milli Emlâk Genel Müdürlüğü 

Birinci mümeyyiz 1 

Maliye Okulu 

öğretmen 3 

tLLEB 

Muhakemat Memurlar t 

Müşavir avukat 3 
Muhakemat müdürü 
Bölge muhakemat müdürü :'> 
t i •>> • ya rd ı m.eı*ı 1 
Avuka t 1 

Gelir Memurları 

Tahakkuk şube şefi 
» memuru 

* - kâtibi 

Gelir kantrol memuru 
Muhafaza memuru 
Gelir kontrol memuru 

Levazım Sicil ve Evrak 

U 

lfc 
11 

Birinci mümeyyiz 
İkinci 
Memur 

Tahsüât 

Kontrol memuru 4 

Genel Müfettişlik Müşavirlikleri 

Maliye müşaviri 4 
•* :* kâtibi 1 



Görevin çeşidi 

Odacı 

Gece bekçisi 

tLLER 

Daktilo 

- D / 2 5 -
Sayı Ücret 

6 130 
9 120 

15 100 
15 90 
2 130 

1 180 

Görevin çeşidi 

Daktilo 

Telefoncu 

Kolcu 
» 

Odacı 

Sayı Ücret 

2 
1 
3 
1 
1 
1 
4 
3 

10 
8 

175 
160 
150 
140 
175 
150 
145 
120 
100 
90 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
ANKARA 

Fiş memuru 
» » 
Daktüo 

» (yabancı dil bilir) 
Kaloriferci 
Makinist 
Santralci 
Makinist yardımcısı 
Marangoz 
Bahçıvan 
Teknisiyen 
Dağıtıcı 

Başodacı 
Odacı 

Motosikletçi 
Kapıcı 

Gece bekçis 
Hamal 
Ambalâjcı 
îşçi 
Şoför 

1 
2 
5 
1 

11 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
4 
1 

10 
16 
15 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

275 
200 
200 
175 
150 
125 
300 
200 
200 
250 
150 
275 
200 
350 
150 
130 
150 
125 
115 
100 
90 
75 

150 
125 
100 
90 
90 

125 
90 

250 

Daire müdürü 
| Boyacı 

Elektrikçi 
Sinema operatörü 
Ateşçi 

Saymanlık Müdürlüğü 

Kayıt memuru 
Daktilo 

Odacı 
» 
* 
» 
» 
» 

1 Bekçi 
1 * 

Daktilo 
» 
» 

İL VE İLÇELER 

1 
1 
1 
1 
2 

2 
1 

66 
16 

275 
265 

2 
3 
2 
2 
7 
2 
3. 

300 
200 
200 
250 
115 

200 
150 

75 
60 
55 
50 
90 
40 
90 
70 

115 
100 

75 

Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Müesseseleri, Savaş Kurulları, Yurt

lar ve Okullar 

Aday hademe 25 60 
50 



Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Aday hademe 

Ambaiâjeı 
Arabacı 

Asansöreü 
Aşçıbaşı 

Aşçı 

» 
Aşçı 

» 
Aşçı yardımcısı 

%> 
i 

» 
» 
» 
» 

» 
yamağı 
yardımcısı 

» 
* 
» 

Ateşçi 

Başbahçıvan 

» 
Bahçıvan 

X 

» 

» 

1 3 1 
1 0 
1 
1 
3 
6 

1 2 
2 

1 
4 
1 
ri 
1 
1 
1 
8 
2 
30 
21 
15 
46 
5 
9 
3 
5 
1 
5 
6 
18 
5 
7 
1 
2 
1 
4 
1 
1 

1 
5 
14 
6 
19 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

45 
15 
100 
115 
100 
90 
75 
50 
75 

300 
255 
250 
175 
150 
250 
225 
210 
200 
175 
150 
125 
115 
100 
90 
75 
150 
100 
50 
100 
90 
75 
60 
55 
50 
30 
100 
90 
75 

200 
175 
130 
250 
175 
150 
125 
115 
100 

Bahçıvan 

» yardımcısı 

Başhademe 

Başhastabakıeı 
Başterzi 

SN 

Başlâborant 

BaşseyİH 
Başmakinist ve aletler tamir uzmanı 
Teknisiyen 
Başgarson. 
Başgarson yardımcısı 
Başmubassır 
Başterbiyeci 
Berber 

» ve hamamcı 
Boyacı 

» ve badanacı 

Bulaşıkçı 

2 
18 
2 
i 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
I 
1 

2 
1 
1 
o 
w 
12 
12 
17 
4 
10 
1 
2 
1 
1 
2 
n < 
6 
2 
2 
2 
1 
6 
1 
1 

90 
75 
100 
90 
75 
50 
45 
180 
125 
115 
100 
90 
70 
60 
115 
200 
150 
225 
200 
150 
125 
500 
500 
150 
125 
115 
200 
150 
130 
125 
100 
90 
75 
60 
100 
150 
115 
75 
200 
150 
125 
115 
100 
115 
100 
75 
60 
50 



Görevin çeşidi Sayı Ücret Görevin çeşidi 

Cam ve aletler tamircisi 
•» » > 

Çamaşırcı 

Çamaşırcı 
.» Yardımcısı 

Ve ütücü 
» » 

:•» » Yardımcısı 
» Koruyucusu 

Çocuk bakıcı 
Daktilo 

» 

Dahilî inzibat memuru 
Dağıtıcı 

•» 
•» 

Demirci 

» 
sac 
* 
% 
» 
» 

Ve tesviyeci 
ı kalfası 

•ç 

* 
*> 
» 

Elektrikçi 

^ Yardımcısı 
Elektrikçi, telefoncu ve motorcu 

1 
2 

12 
2 
5 

30 
26 
22 
11 
2 
5 
7 
i 
1 
1 
2 
1 
1 
5 
1 
1 
2 
1 
2 

6 
o 

1 
1 
o 
u 

1 
1 
1 

11 
1 
1 
1 
1 
1 

36 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
2 
1 

150 
100 
150 
125 
115 
100 
90 
75 
60 
55 
50 

100 
45 
75 

100 
90 
75 

200 
150 
200 
175 
150 
125 
115 
100 
75 

150 
150 
115 
75 

150 
125 
100 
60 

150 
225 
200 
175 
150 
115 
90 
75 

210 
200 
150 

75 
150 

Etüvcü 
Fotoğrafçı 
Gece bekçisi 

» > 
Gece telefon santiralcisi 
Garson 

> 
10 

Gassal 
Hademe 

Hastabakıcı, hizmetçi ve saire 

» » 

» S» 

» » 

:» 
» 
» 
* 
» 
» 
» 
P 

» 
» 
» 
» 
>? 

:» 
» 
» 
» 
» 
* 
» 
» 
» 
» 
» 
* 
» 

Hamamcı 

Hamal 
» 

Hallaç 
îmam ve gassal 
İstimbot kaptanı 
İşçi kalfası # 
Kapıcı 



6/& 

Kaloriferci 
» 
» 
T> 

» 
Kaloriferci 

» 
» 
» 

Kalaycı 
Kapıcı ve 
Kuduz ve t 
Kömürcü 
Külhancı 
Laborant 

I» 

» 
>> 
» 
•>•> 

» 
>•> 

Görevin çeşidi 

yardımcısı 
5> 

» 
» 

bahçıvan 
avşanlar hademesi 

Lâboratuvar müstahzırı 
Marangoz 

» 
» 

• » 

Masajcı 
Motorcu 
Mubassır 

» 

Teknisyen 
* 
» 
» 
• » 

» 
» 
» 
• » 

» 
» 

* 

Sayı 

1 
1 
1 
3 
9 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
4 

46 
38 
43 

1 
10 
2 
5 
1 
1 
2 
1 

20 
1 
3 
1 

12 
2 
1 
2 
6 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
6 
8 

16 
1 
8 

Ücret 

225 
215 
200 
175 
150 
90 

115 
180 
150 
60 
60 

125 
60 
75 

300 
200 
150 
125 
100 

90 
75 
60 

175 
90 

275 
200 
175 
150 
130 
125 
115 
100 
200 
115 
150 
125 
100 
255 
200 
315 
250 
230 
2â5 
200 
175 
150 
180 
130 

Teknisyen 
* l 

Kreguvar 

Görevin çeşidi 

Teknisyen yardımcısı 
,, 
•>> 
s 

Müracaat 
» 
» 
» 

Nalbant 
Odacı 

• » 

Uf 

» 
> 
» 

memura 
» 
* yardımcısı 
» » 

Pansımancı 
» 
» 
> 

, 

Sağlık koruyucusu 
v 

Santralci i 
Seyis 

Stajyer lir 
Tavşancı 
Tayfa 
Telefoncu 
Terbiyeci 
Şoför 

•» 

•» • 

* 
ıstabakıcı 

Şoför yardımcısı 
Terzi 

* 
» 
» 
* 

Tenekeci 
Tükrük dezenfeksiyoncu.su 
Usta 

» 
» 

Sayı 

15 
1 
i 
1 

11 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

55 
/ 
2 
7 

18 
.8 

400 
150 

l 
"5 
â 

110 
1 
2 
1 
1 

34 
10 
1 

64 
1 
.1 
i . 

5 
25 

1 
10 
13 

1 
• 3 

1 
3 
% 

Ücret 

115 
150 
210 
115 
150 
125 
115 
100 
180 
115 
150 
100 
100 
100 
75 
60 

150 
100 
90 
50 

130 
115 
100 
90 
75 
50 
90 

125 
90 

150 
225 
200 
180 
175 
150 
115 

90 
150 
125 
110 
100 

75 
125 
115 
250 
200 
15Û 

http://dezenfeksiyoncu.su


Ütticü 
*> 
» 

Yetişmi 
» 

Görevin 

ş hastabakıcı 
» 

çeşidi 
~ D/29 — 

Sayı Ücret 

14 100 
2 • 90 
3 60 

20 130 
171 115 

Görevin çeşidi 

Yetişmiş hastabakıcı 
» » 
^ » 

Yem memuru 
Yollama memuru 

Sayı 

13 
25 

i 
i 
\ 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Gümrük i Doktor 

MERKEZ 

Daire müdürü 
Elektrikçi ve Telefoncu 
Telefon ve santral tamircisi 

•» » yardımcısı 
Kalorifer makinisti 
Kalorifer yardımcısı 

» ateşçisi 
Asansörcü 
Marangoz 

» yardımcısı 
Şoför 
Onarma ustası 

» » yardımcısı 
Bahçıvan 

» yardımcısı 
Bahçe amelesi 
Dağıtıcı (Motorlu) 

» (Bisikletli) 
Başodacı 
Odacı 

Gece bekçisi 

Kapıcı 

Meydancı 

Hamal 

l£££ft 

.1 

.1 
1 
1 
\ 
1 
2 
1 
î 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 

10 
8 
2 
2 
î 
2 
3 
1 
2" 

300 
230 
175 
90 

230 
115 
100 
90 
230 
100 
250 
150 
90 
175 
130 
90 

150 
125 
150 
125 
100 
90 
75 i 

115 j 
ıoo ) 
100 I 
90 • 
90 
75 ; 

1 1 5 I 

Telefoncu ve elektrikçi 
Kaloriferci 
Kalorifer ateşçisi 
Başodacı 
Odacı 

Doktor 
Motosikletli 
Şoför 
Hamal 

Muhafasa 

Doktor 
Tüfekçi 
Nalbant 
Saraç 
Başodacı 
Kapıcı 
Odacı 

» 
Hemşire 
Hastabakıcı 
Deniz 1 nci makinîstı 

» 2 nci » 
» 2 nci > 
* 2 acı T» 

motorlu sandalcı 
>• lostromo 
» yağcı 
* ateşçisi 

1 
1 
l 

30 
26 

1 

1 
1 
6 
1 
1 
1 

15 
13 

1 
1 

12 
22 
10 
13 
«0 
10 
2 



Görevin çeşidi 

Deniz usta gemici 
» sandalcı 
» makine uzmanı 
* telsiz makinisti 
» » » 
» telsiz makinisti 
» * muhabere memuru 
» » » ı» 

Telli muhabere makinisti 
Atelye başmakinisti 
Motorcu 
Elektrikçi 
Demirci 
Borucu ve kazancı 

Sayı 

59 
10 

1 
1 
2 
1 

14 
13 
7 
2 
1 
2 
1 
t 

— D/30 — 
Ücret 

125 
100 
370 
325 
300 
275 
175 
200 
200 
325 
250 
225 
200 
225 

Görevin çeşidi 

Tornacı 
% 
»• 
» 

Tesviyeci 
> 

Dökümcü 
Boyacı 
Marangoz 

» 
» kalfası 

Modelci 
Kızakçı 
Ressam 

Sayı Ücret 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

225 
200 
175 
150 
225 
175 
200 
175 
225 
150 
150 
150 
225 
200 

Tarım Bakanlığı 
MERKEZ 

Daire müdürü 
Elektrikçi 

•» s 
Makine tamircisi 
Kalorifer teknisiyeni 
Kaloriferci 

» yardımcısı 
Kâğıt takip memura 
Takipçi 
Dağıtıcı 

yardımcım 

Bahçıvan 
» yamağı 

Başodacı 
Odacı 

* 
Şoför 

> 
» yardımcısı 

Motosiklete,! 
Tamirci 
Marangoz 

» 
Telefoncu 
Kapıcı 

24 
18 

230 
210 
85 

190 
275 
175 
60 

160 
100 
100 
85 

130 
85 

115 
75 
85 

100 
250 
230 
145 
170 
130 
200 
170 
115 
85 

| Gece bekçisi 
' Teksirci 
j Daktilo 

! 
i 
i Makinist 
•i 

1 » 
I Başhademe 
| > 
i Hademe 

* 
| Bahçıvan 

Arabacı 
Marangoz 

Merkez Laboratuvarlart 

Marangoz yamağı 
Kaloriferci 
Laborant 
Seyis 
Şoför 
Aşçı 

Odacı 
> 

Veteriner Servisleri 

tiler 

2 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
2 

12 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 

30 
10 

100 
115 
230 
200 

200 
145 
100 
85 
75 
75 

145 
85 

145 
85 

130 
100 
85 

170 
100 

75 
55 



Görevin çeşidi 
~ D/81 — 

Sayı Ücret | Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Odacı 
» 

Süvari gardiyanı 
Piyade » 
Steno daktilo 
Daktilo 

Savaş sürveyanı 
» » 

Daktilo 
Şoför 
Arabacı 

Bakteriyoloji Müessesesi 

Makinist 
Bahçıvan 
Arabacı 
Hademe 

Marangoz 
Laborant 

» 
Şoför 
Hademe 
Seyis 
Aşçı 
Laborant 
Hademe 
Nalbant 

» 
Seyis 
Mikrop kültürü hademesi 

Merkez 

Mikrop kültürü hademesi 

Teçhizat Ambarı 

Sevkiyatçı 
Hademe 
Arabacı 

Hademe 

Zootekni Müesseseleri 

29 
61 
23 
15 
1 
2 
3 

10 
33 
9 
5 

18 
37 

10 
4 

55 
50 
75 
65 

170 
115 
100 
75 
55 
50 
75 

170 
85 

Bakıcı 10 75 

Aygır Depoları 

Merkez 

1 
1 
2 
16 
11 
14 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
2 
2 
4 
10 

170 
130 
85 
75 
60 
55 
145 
115 
100 
170 
100 
85 
100 
100 
75 
115 
100 
85 
75 

10 75 

1 100 
3 75 
1 85 

75 
55 

.Fennî tesisatçı 
Desinatör 
Daktilo 

Seyis 

Nalbant 
Başahırcı 
Terbiyeci yamağı 
Seyis 

Bakıcı 

İller 

1 
1 
3 
1 

29 
42 
24 
7 
7 
2 
51 
8 
78 

475 
370 
170 
145 

85 
75 
55 
100 
100 
115 
65 
50 
75 

Sığır Yetiştirme Kurumları 

Merkez 

Daktilo i 145 

İller 

Ambar memuru 
Başmakinist 
Makinist 

» 
Şoför 
Başbakıcı 
Başçoban 
Başbakıcı yardımcısı 
Kâhya 
Çoban 
Çobanbaşı 
Çiftçi 

4 
1 
3 
1 
4 
2 
6 
3 
5 

99 
2 
2 

Örnek Ağılları 

Çoban 

145 
200 
130 
150 
145 
85 

100 
65 
85 
60 

100 
75 

50 

Hayvan Sağlık Okulları ve Nalbant Okullan, 

Nalbantbaşı l . 145 



Görevin çeşidi 

Naibantbaşı 
Nalbant 
Başhademo 
Hademe 
Aşçı 
Bahçıvam 
Marangoz 
Aşçı yamağı 
Çamaşırcı 
Sofracı 
Şoför 

Daktilo 

Başmakinist 
Araba tamircisi 
Saraç 
Kâhya 
Nalbant 
Atlı Gardiyan 
Çoban 
Odacı 
Şoför 
Çoban 

Merinos işleri 

Merkez 

Bölgeler 

Pamuk işlen 

Makinist 
•» yardımcısı 

Şoför 
Çırçır ustası 
Çiftçibası 

» 
İşçibaşı 
Daimî işçi 
Gece Bekçisi 
Hademe 
Demirci 
Bahçıvan 
Ambar Hademeai 
Odacı 

Sayı Ücret 

130 
130 
85 
50 

130 
115' 
115 
65 

100 
100 
170 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

1 
1 
2 
İ 

16 

5 
17 
3 
6 
3 
3 

12 
10 
4 
5 
1 
1 

145 

145 
100 
100 
100 
100 
75 
55 
50 

115 
50 

145 
115 
130 
130 
115 
100 

85 
75 
85 
75 

115 
85 
75 

Veşnyai Vfüdvrlüğû 

Toprak işleri Genel Müdürlüğü 

Merkez 

Nirengi poligon şefi 
» * uzmanı 

Tamirci ustası 
Daktilo 

Odacı 

Kurs kâtip ve daktilosu 
Jaloncu 
Şoför 
Traktör grupları şefi 

tiler 

Şofoı 

Arabacı, şoför yardımcısı 
Jaloncu 
Komisyon işçisi 
Toprak bürosu daktilosu 

.» u> odacısı 
Başjaloncn 
»Taloncu 

v yardımcısı 
Komisyon işçisi 
Gurup âmiri 
Ambar memuru 
Makinist 
Şoför 
Makinist ve şoför yardımcısı* 

;> 
16 
60 
15 
9 
7 

10 
20 
4 
i 

10 
3 
3 

12 
3 

12 

Mütercim 
Bine uzmanı 
DesinatÖı 
Fimotek memuru 
Ambar ve yollama memuru 
Aynlama memuru 

1 
1 
1 
1 
1 
4 

37U 
325 
220 
200 
145 
130 

l 
1 
1 
1 
n 
6 
6 
yi 

î 
•1 
, 1 

1 
1 

500 
500 
350 
170 
145 
130 
85 
75 

145 
100 
230 
400 

Tarım Servisleri 

15 ; Uzınan ustası 

170 
145 
100 
100 
75 
130 
65 
130 
100 
170 
100 
75 
350 
150 
150 
150 
75 

270 



Görevin çeşidi 

- D / 3 8 -
Sayı Ücret 

Uzman ustası 
» •» 

! • » » 

Gezici öğretici 

Odacı 

4 
1 
2 
1 

28 
3 

34 
37 

Tarımsal Savaş 

Makinist tamircisi 
Makine tamircisi 

» -» 
Takipçi 
Makine tamircisi 
Baştakipçi 

» 
Takipçi 

.». 
Odacı 

Savaş Enstitüsü ve istasyonları 

Pümigatuvar makinisti 
Bahçıvan 

•» 
Şoför 
tççi 

» 
Odacı 

tslah ve Deneme İstasyonları 

Makinist 

Makinist, yardımcısı 
Makinist 
Çiftçibaşı 

Sürekli işçi 

Başmakinist 
Makinist yardımcın 

4 
3 
2 
6 
6 
G 
% 

26 
32 

4 
4 

230 
130 
100 
145 
100 
75 
55 
50 

1 
t 
i 
1 
1 
l 
4 
11 
2 
5 
fi 

220 
170 
145 
170 
200 
145 
130 
115 
100 
55 
75 

145 
75 
55 

145 
75 

100 
65 
55 
85 

130 
115 
115 
1Ö0 
13ü 
115 
100 
75 
55 

145 
85 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Çiftçibaşı 
» 

Makinist yardımcısı 
» 

Şoför 

Bahçe ziraat işleri 

MaMmst 
» 

Yetiştirici 
Bahçıvan 
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 tıstan 

85 
145 
100 
85 

170 
115 
230 

145 
170 
130 
170 
130 
115 
100 
85 

100 
85' 
85 

100 
85 
85 

100 
85 

145 
55 

6 55 

5 
3 
5 
l 

15 
15 

«) 

10 
s 
5 

10 
5 

58 
3 
4 

170 
145 
145 
145 
55 
75 
55 

115 
100 
145 
145 
145 



Görevin çeşidi 

Montajcı 
Tamirci 
Çamaşırcı 
Dağıtıcı 
Gece bekçisi 
Yetiştirici 

Tohum temizleme evleri 

Başmakinist 

Makinist 
Selektör makinisti 

» » 
Makinist 

Orta Tarım, Okulları 

Bahçıvan 
Bağcı 
Eşcar bahçıvanı 
Çiftçi başı 
Aşçı 
Demirci 
Marangoz 
Makinist ve şoför 
Hademe 

Tavukçuluk Enstitüsü 

Tavukçubaşı 
Bahçıvan 
Korucu. 
Tavukçu 
Hademe 
Şoför 
Arıcı ustası 
Gece bekçisi 
Hademe 

Makinist 
Çiftçibaşı 

» 
Koyun kâhyası 
Sığır kâhyası 

Tarım okulları 

Sayı 

2 
1 
1 
1 
1 
1 

8 
5 

20 
7 

136 
150 

5 
4 
5 
4 
5 
5 
5 
5 

15 
5 

43 

3 
1 
ı 
4 
ı 
1 
1 
2 
1 

1 
3 
1 
3 
3 

— A// 

Ücret 

130 
130 . 
75 
75 
75 
75 

230 
200 
145 
145 
85 
85 

100 
130 
115 
130 
115 
100 
145 
115 
75 
55 
40 

115 
115 
75 
85 
55 

145 
115 
75 
75 

145 
130 
115 
130 
130 

«V--— 

Görevin çeşidi 

Başbağcı 
Başbahçıvan 
Başfidancı 
Marangoz 
Demirci 
Başmakinist 
Şoför 
Çiftçi 
Kâhya 

» 
» 

Bağcı 
Bahçıvan 
Fidancı 
Demirci 
Gece bekçisi 
Çamaşırcı 
Şoför 
Çiftçi 

» 
Çoban 

» 
Bahçıvan 

» 
Fidancı 

» 
Demirci 

MarangOE 
Traktör makinisti 

» 
Hastabakıcı 
Sağlık memuru 
Berber 
Kundura tamircisi 

Nalbant 

» 
Sıvacı 
Aşçı 

*• 
Korucu 
Gece bekçisi 
Arabacı 
Çamaşırcı 
Başhademe 

Sayı Ücret 

3 
4 
3 
4 
1 
4 
3 
3 
6 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
3 

13 
1 
1 
5 
5 
4 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
S 
4 
2 
5 
İmi 

1 
4 
4 
3 
2 
S 
2 

10 
6 
2 

130 
130 
130 
145 
115 
200 
145 
115 
115 
100 
85 

115 
115 
115 
130 
75 
85 

130 
115 
100 
100 
85 

115 
100 
115 
100 
130 
115 
145 
130 
115 
100 
115 
115 
115 
10ü 
115 
100 
130 
115 
100 
75 

115 
115 

85 
75 

115 



Görevin çeşidi 

— î>/35 — 
Sayı Ücret ! 

Hademe 

Teknik Bahçıvanlık Okulu 

Sığır kâhyası 
Başbağcı 
Başbahçıvan 
Başfidancı 
Marangoz 
Basmakinist 
Şoför 
Aşçı 
Bağcı 
Bahçıvan 

» 
Çamaşırcı 
Pidancı 
Şoför 
Hastabakıcı 
Sağlık memuru 
Berber 
Kundura tamircisi 
Nalbant 
Sıvacı ve badanacı 
Aşçı 
Korucu 
Gece bekçisi 
Arabacı 
Başhademe 
Hademe 

Çiftçi 
» 

Kauçuk bitküeri 

Kauçuk imalâthanesi ustabaşısı 

12 
23 
12 

3 
3 
6 
3 
6 
3 
3 
3 
3 
3 
*3 
6 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
3 
3 

85 
75 
55 

130 
130 
130 
130 
145 
200 
145 
100 
115 
115 
100 
85 
100 
115 
100 
115 
115 
115 
115 
1*15 
85 
115 
115 
85 
115 
85 
75 
55 
55 
75 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Kauçuk imalâthanesi lâstik ustabaşısı 1 270 
Ebonit ustabaşısı 1 270 
Lâstik kalıpçısı â 1 270 
Makinist 1 170 
Bekçi 1 85 
Hademe 2 75 

Makine ihtisas O kullan ve Makinist Okulları 

Ustabaşı 
Basmakinist 

Şoför 
» 

Odacı 

Köy Teknik Merkezleri 

Tarım Servisleri 

Okulların öğrenci Kadrosu 

Okulun adı 

1 270 

İstanbul Tarım Okulu 
Bursa Orta Tarım Okulu 
İzmir Orta Tarım Okulu 
Seyhan Orta Taran Okulu 
Ankara Tarım Aletleri ve Makineleri 
Uzmanlık Okulu 
Seyhan Makinist Okulu 
Beydere Teknik Tarım Okulu 
Koçaş Teknik Tarım Okulu 
Özden Teknik Tarım Okulu 
Gökhöyük Teknik Tarım Okulu 
Tunca Teknik Tarım Okulu 
Beylikçayır Teknik Tarım Okulu 

Çayırova Teknik Bâhçivanlık Okulu 
Alata Teknik Bahçıvanlık Okulu 
Hayvan Sağlık Memurları Okulu 

2 400 
2 300 

10 200 
1 170 

10 75 

Sayı 

180 
180 
180 
150 

100 
100 
450 

1 050 
050 
050 
250 
250 
750 
750 
85 



— D/36 — 
Ulaştırma Bakanlığı 

Görevin çeşidi Say» Ücret ! Görevin çeşidi 

MERKEZ 

özel Kalem Müdürlümü 

Daktilo t 175 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

Daktilo 1 150 

Karayolları Ulaştırma Dairesi Başkanlığı 

Daktilo 1 175 
1 130 

Su tesisatçısı 
Marangoz 
Şoför 

Dağıtıcı 
» 

Başhademe 
Sağlık hademesi 
Hademe 

» 
P 

Kapıcı 
Geee bekçisi 

Liman ve Deniz îşleri Dairesi Başkanlığı 

Daktilo 2 175 
2 150 
2 130 

Tarife ve Ticaret Dairesi Başkanlığı 

Daktilo 

Fotoğrafçı 
Daktilo 

Daktilo 

Yayım Müdürlüğü 

Hukuk Müşavirliği 

1 175 
1 115 

1 325 
1 150 

1 175 
1 150 

Özlük İşleri ve Kütük Müdürlüğü 

Daktilo 1 175 
1 150 
1 130 

Saymanlık Müdürlüğü 

Daktilo 1 175 

Lemsim Müdürlüğü 

Doktor 
Daktilo 

Serdirmen 

Telefoncu 

Odacıbaşı 
Odacı 

:* 

Motor kaptanı 

Kaloriferci 

İLLER 

Sayı Ücret 

Yüksek Denizcilik Okulu 

Dair© müdürü 
Daktilo 

1 230 
1 150 

Kayıkhane âmiri (Kaptan) 
Gemici serdümen 

Daktilo 

Lâboran 
Aşçıbaşı 

i 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
5 
15 
1.1 
2 
4 

175 
175 
250 
230 
130 
115 
130 
115 
100 
90 
75 
90 
100 

4 
2 
1 
1 
10 
5 
7 
5 
1 
1 
1 
5 
27 
35 
w 

3 
2 
4 
t 

1 
i 
2 
1 
1 
1 
1 

150 
175 
150 
130 
115 
ir' 

15U 
130 
100 
90 
75 
70 
175 
150 
130 
115 
115 

2ö0 
120 
90 
200 
200 
225 
175 



Görevin çeşidi 

Aşçı 
* yamağı 

Bulaşıkçı 
Hastabakıcı 
Berber 
Terzi 
Çamaşırcı 
Başhademe 
Kapıcı 
Gece bekçisi 
Lokantacı 
Yatakhaneci 
Hademe 

J» 

» 
Bahçıvan 

* 
Kaloriferci ve banyocu 

Sayı 

1 
1 
2 
1 
1 
I 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
ö 
5 
1 
1 
2 

- D/37 -
Ücret 

120 
80 
75 

120 
100 
100 
75 

120 
120 
90 
80 
80 

100 
90 
75 

110 
90 
80 

• 

Görevin çeşidi 

Okul Tatbikat Gemisi 

Güverte Lostromosu 
Gemici 
Makina lostromosu 
Yağcı 
Ateşçi 
Telsizci 
Başkamarot 
Kamarot 
Aşçı 

Tornacı 
Kaynakçı 
Tesviyeci 
Dökümcü 
Marangoz 

" 
Motorcu 

Fabrika 

(modelci) 

Atelym 

Sayı 

1 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Ücret 

150 
120 
150 
125 
120 
200 
150 
90 

100 

160 
160 
160 
160 
160 
175 
180 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 
TtOABBT KISMI 

MERKEZ 
Daktilo 

! Odacı 
7 200 ; » 
8 175 I » 

10 150 i Kâğıt dağıtıcı 
12 130 l » » 

Dış kuruluş 

Ataşelik daktilosu [*} 

Ö#r«ç Müdürlüğü 

Makam soiorü 
Motosiklet şoförü 
Başodacı 

2 500 
3 400 
4 300 

1 250 
1 230 
1 140 İ 

ILLER 

Daktilo 

Odacı 

5 
10 
24 
1 
1 
2 

2 
2 
4 
7 
3 
6 

20 

120 
100 
90 

150 
140 
125 

175 
150 
125 
120 
90 
80 
70 

[*] Ticaret Bakanhğt Teşkilât Kanununun 17 nci maddesi hükümleri ataşelik daktiloları, hak
kında uygulanma». 



Görevin çeşidi 

MERKEZ 

Daire müdürü 
Doktor 
Daktilo 

•*, 
•» 
» 

Şoför 
Elektrikçi ve telefoncu 
Dağıtıcı 
Başodacı 
Odacı 

* 

Çalışma 
Sayı 

1 
î 
o 
J 
4 
3 
1 
t 
3 
l 
3 

10 

Ücret 

230 
150 
200 
175 
150 
130 
250 
20ü 
130 
130 
100 
90 

« 8 -
Bakanlığı 

Görevin çeşidi 

Odacı 

ÎLLEi 

Daktilo 
» 
s 
» 

Dağıtıcı 
Şoför 
Odacı 

» 
» 

Sayı 

2 
6 
6 

10 
2 
2 
1 

10 
14 



E - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 5 

[Geçici mahiyette hizmetler için ahnacak kadroların ücretlerinin verilebileceği tertipler] 

B. M. Ödeneğin çeşidi 

Büyük Millet Meclisi 
6 Geçici hizmetliler ücreti 

Başbakanlık 
65 Geçici hizmetliler ücreti 
66 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücretleri 

Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü 
107 Geçici hizmetliler ücreti 
108 Yabancı uzman ve hizmelilerle tercümanlarının ücretleri 

İstatistik Genel Müdürlüğü 
130 Geçici hizmetliler ücreti 

1 1940-1945 nüfus sayımları tasnifi 
2 Ziraî işletme anketi tasnifi 
3 özel Kanunu gereğince sanayi sayımı tasnifi *M 

1 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücreti 

Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü 
153 Geçici hizmetliler ücreti 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
222 Geçici hizmetliler ücreti 

Millî Savunma Bakanlığı 
245 Geçici hizmetliler ücreti (Kara, hava, deniz, As. Fab., harita) 
246 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücretleri 

1 Kara 
2 Hava 
3 Deniz 
4 As. Fak 
5 Harita 

İçişleri Bakanlığı 
318 Geçici hizmetliler ücreti 
319 Yabana uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücreti 



— E/2 -
B. M. Ödeneğin çeşidi 

Emniyet G-enel Müdürlüğü 
349 Geçici hizmetliler ücreti 
350 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücreti 

. Dışişleri Bakanlığı 
413 Geçici hizmetliler ücreti 

Maliye Bakanlığı 
442 Geçici hizmetliler ücreti 
443 Yabancı uzmanlarla tercümanlarının ücreti 

Millî Eğitim Bakanlığı 
560 Geçici hizmetliler ücreti 
562 Yabancı uzman, öğretmen ve hizmetlilerle tercümanlannm ücretleri 

Bayındırlık Bakanlığı 
618 Geçici hizmetliler ücreti 
619 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücreti 

Ekonomi Bakanlığı 
648 Geçici hizmetliler ücreti 
649 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücretleri 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
678 Geçici hizmetliler ücreti ... |:^' ; 

679 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücretleri „f 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
720 Geçici hizmetliler ücreti 

Tarım Bakanlığı 
764 Geçici hizmetliler ücreti 
765 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücretleri 

Ulaştırma Bakanlığı 
818 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlannm ücretleri 
819 Geçici hizmetliler ücreti 

Çalışma Bakanlığı 
850 Geçici hizmetliler ücreti 
851 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlannm ücreti 



C - Cetveli 
Bütçe Kanonu : Madde - 6 

[Gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler] 

• 



— 0/2 — 

Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Nev'i Tarihi No. Ö Z E T 

BİRİNCİ KISIM 

trat ve servet vergileri 

Kazanç vergisi 

Kanun 22. 3 .1934 2395 Kazanç vergisi kanunu 
» 5.7.1934 2574 
» 23. 5 .1935 2729 
> 30.5.1935 2751 
» 24 4 .1936 2957 
> 12.6.1937 3258}- Tadilleri ve ekleri 
» 20. 6 .1938 3470 
» 24.5.1940 3840 
» 10. 1 .1944 4508 
» 6.6.1945 4750 
» 13. 6 .1946 4942 
» 17.5.1940 38281 
» 7 6 1943 4437 f ̂ evkalâde zam kanunları 
» 17. 5 ! 1944 4565J 
» 17. 6 .1938 3460 Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek 

suretiyle kurulan iktisadi teşekküllerin teşkilâ-
tiyle idare ve murakabesi hakkındaki kanunun 
46, 47, 48 nci maddeleri 

» 16. 6 .1939 3645 İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İdare» 
teşkilât ve tesisatının İstanbul belediyesine dev
rine dair kanunun 12 nci maddesi 

» 3 . 7 . 1 9 3 9 3659 Bankalar ve Devlet müesseseleri memurları aylık
larının tevhit ve teadülü hakkındaki kanunun 
18 nci maddesi 

» 16.12.1942 4325 Ankara Elektrik ve Havagazı ve Adana Elektrik 
müesseselerinin idare işletmeleri hakkındaki ka
nunun 26 nci maddesi 

> 5 . 6 . 1 9 4 4 4583 İzmir sulan Türk Anonim Şirketinin satın alınma
sına dair kanunun 7 nci maddesi 



— 0/3 — 
Vergilerin ve cesimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi 

Kanun 

T. B. M. M. Karan 

No. 

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 neü maddesi 

4768 Elektrik işletme müesseseleri hakkındaki kanunun 
birinci maddesinin 2 nci fıkran 

1010 Kanunun 3 ncü maddesinin 5 ve 21 n«i fıkraları 
hakkında 

Kanun 

îktüadi buhran vergisi 

30.11.1931 1890 İktisadi buhran vergisi kanunu 
26. 4 .1934 
23. 5 .1935 
12. 6 .1937 

24161 
2728 [• Tadil ve ekleri 
3258J 

Kanun 26. 5 .1932 
25. 5 .1938 
26. 1 .1939 
12. 6 .1937 

25 .12.1935 
17 . 5 .1940 

Muvazene vergisi 
1980 Muvazene vergisi kanunu 

Tadil ve ekleri 3404) 
3588) 
3258 

2882 
3828 

Kazanç vergisi kanuniyle 1890, 1980 ve 2882 nu
maralı kanunların bazı hükümlerini değiştiren 
kanun 
Hava Kuvvetlerine Yardım Vergisi Kanunu 
Fevkalâde Zam Kanunu 

Kanun 20. 1 .1936 
23. 3 .1938 
6 . 6 . 1 9 4 2 

29. 5 .1941 
27. 5 .1942 

Hayvanlar vergin 

2897 Hayvanlar vergisi kanunu 
3343* Tadili 4750Ç l a t m ı 

4040) 
4226J Fevkalâde zam kanunları 

Kanun 

T. B. M. M. Kararı 

Veraset ve intikal vergisi 

3 . 4 . 1 9 2 6 797 Veraset ve intikal vergisi kanunu 
4 . 7 . 1 9 3 1 18361 

10 .1 .1944 4509). İ , l â . . 
29. 5 .1941 4040J P e y k a l â d e »* *««™ 
30. 6 .1932 721 Mübadil ve muhacirlerle harikzedelere temlik 

edilen gayrimenkullerin vergisi hakkında 



— C/# 
Yergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. Ö Z E T 

Kanun 

Binalardan alman Savunma vergi» 

29 .5 .1941 4040 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 numaralı kanuna 
ek kanunun 31 nci maddesi 

İKİNCİ KISIM 

Muamele ve İstihlâk Vergileri 

Kanun 

A) Gümrük vergileri 

I. Gûmrûk 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. 

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 

.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 

1499 
1535 
1577 
1669 
1717 
1795 
1926 
2255 
3152 
3264 
3283 
3369 
3465 
3506 
3544 
3641 
3775 
4225 
4605 
4877 
4959 
3373 
3496 
3528 
3746 
4246 
3702 
4243 

Tadil ve ekleri 

Bazı maddelerin gûmrûk vergileri hakkında Hü
kümetçe ittihaz edilen kararların tasdikına dair 

Sinema filimlerinin gûmrûk vergileri hakkmda 
Bu husustaki kararın tasdikına dair 



— O/ö 
Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. 

Kanun 15 . 5 .1948 5208 

» 
Tefsir 
» 

T. B. M. M. Karan 
» 

î. V. H. Karar
namem 

> 
» 
» 

12 . 6 .1935 
3.12.1931 
11. 6 .1933 
12. 2 .1931 
8.11.1935 
9.1.1934 

30. 4 .1938 
13. 1 .1939 
5 .12 .1946 

2785 
1721 
1901 
616 f 
903) 
2/20 

2/8672 
2/10258 
3/5024 

Ö Z E T 

Türkiye ile Ticaret ve Seyrisefain Anlaşması ve 
Modüsvivendi aktetmiş devletler mallarından lis
tede yazılı eşya ve maddeler için 23 . I I . 1945 tari
hinden itibaren giriş genel tarifesindeki resim 
hadlerinde, karşılarında yazılı nispetler indirim 
yapılması H. 
Şeker istihlâk ve gümrük vergileri hakknda 

Tarife kanunu hakkında 

Maden kömürleri hakkında 

Camdan fenni cihazlar hakkında 
Çiçekler hakkında 
4959 sayılı Kanun hükmüne bağlı listede gösterüeı? 
nispetler dairesinde gümrük tarifesine zam yapıl
dığı hakkında 

Bakanlık K. 9 .12.1946 1539/190* 

II. Gümrük kanunu ve ekleri 

Kanun 11 nisan 1334 
14 şubat 1340 

— Gümrük kanunu 

4 
7 
7, 
4, 
15 

1926 
1926 
1926 
1930 
1930 

T. B. M. M. Karan 

15. 6 .1930 
7.4.1932 
28.12.1933 
22.12.1934 
20. 1 .1939 
17. 5 .1946 

7.1.1932 
17. 1 . İ940 
30. 6 .1941 

414 
705 
905 
906 
1549 
1560 
1723 
1940 
2372 
2646 
3567 
4893 

1918 
3777 

Ek ve tadilleri 

Şark halı ve kilimleriyle benzerleri ve hayvan post
ları için serbest yer hakkında 
Kaçakçılığın men ve takibi hakkında 
Tadili 

1253 Gümrük kanununun 35 nci maddesi hakkında 

S) Gümrüklerde alman diğer vergi ve resimler 

Kanun 

Rıhtım resmi ve 3023 numaralı kanunla alınan maktu ücret 

10. 6 .1936 3023 İstanbul ve İzmir limanlarının sureti idaresi hak
kında kanun 



— 0/6 — 
Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. 

B. K. Kararı 25 . 3 .1946 3/3953 

Ö Z E T 

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 boşaltılmasftıda gümrük denet
lemesinin nasıl yapılacağı hakkında tüzük 

C) Gümrük vergilerine haizi tesir olan ve ahdî tarifeleri ihtiva eden Ticaret Mukavele
lerinin tasdiki hakkında kanunlar 

Kanun 31. 5 .1930 1671 Türkiye Hükümeti ile İsveç Hükümeti arasında 
münakit Ticaret ve seyrisefain mukavelenamesinin 
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 - Bulgaristan arasında akit ve imza edi
len Ticari itilâfnamenin tasdiki 
2499 sayılı kanunla kabul edilen Bulgar Ticaret 
mukavelesinin bir numaralı cetvelde yapılan de
ğişiklik hakkında 
Türkiye ile Polonya arasında münakit.Ticaret ve 
seyrisefain mukavelesinin tasdiki 
Türkiye ile Yunanistan arasında münakit 30 ilk 
teşrin 1930 tarihli ikamet, ticaret ve seyrisefain 
mukavelesine ek Anlaşmanın tasdiki 
Türkiye Cumhlriyeti ile Amerika Birleşik Devlet
leri arasında imzalanan Ticaret anlaşmasının tas
diki 

7. 

7. 

4. 

3. 

28. 

29. 

16. 

6 

6 

6 

6 

5 

1 

6 

.1930 

.1930 

.1934 

.1935 

.1933 

.1936 

.1939 

1690 

1691 

2499 

2756 

2237 

2909 

3646 

Kanun 
> 

» 

> 

» 
» 

28 
6 

17, 
6. 

13 

1940 
.1941 
1945 
1945 

.1946 

Muamele vergisi 

3843 Muamele vergisi kanunu 
39731 
fISJH Ek ve tadilleri 

17. 5 .1940 
29. 5 .1941 
27. 5 .1942 
25. 5 .1943 

4750 f 
4935J 
3828 
4040 
4226 
4415 

f Fevkalâde zam kanunları 



- 0 / 7 -
Vergilerin ve mimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. ö Z E T 

Dahüî istihlâk vergisi 

Kanun 
» 

A) Şeker, glikoz ve mayi madeni mahrukat, kahve 

Dahilî istihlak vergisi hakkında 

Seker 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. 
15 
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 
2785' 
3101 
4225 
4385 
4597 
4855 
4982 
5086 
2414] 
2448 
2796 
3263 
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 noi maddufrinin (G) fık
rası hakkında 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Nizamname 
> 

Kanun 
> 
> 
> 

26 mart 1322 
1 Kâ. Evvel 1329 

6 nisan 1334 
26. 3 .1931 
14. 6 .1935 
17. 6 .1942 

Madenler rüsumu 

— Maadin nizamname» 

1794 j. Ek ve tadilleri 
2818J 
4268J 



— 0/8 
Vergile*n ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. 

Kanun 

> 
î. V. H. Kararı 

Mukavelename 

24. 3 .1926 
10. 6 .1927 

14. 6 .1935 
26 . 5 .1941 

18 mayıs 1336 

792 
927 

2809 
2/15858 

Ö Z E T 

Petrol kanunu 
Sıcak ve soğuk maden sularmm istismarı ile kap
lıcalar tesisi hakkmda 
Ek kanun 
Ereğli kömür havzasındaki kömürlerden % 1 re
sim alınması haVVmda 
Ergani bakır madeni hakkmda 

Nizamname 
» 

Kanun 
Nizamname 

Kanun 

19 nisan 12İ98 
22 haziran 1305 

6 nisan 1340 
26 kânunusani 1297 

22 haziran 1305 
20K.ewell318 
11 haziran 1322 

16 nisan 1338 
18. 1 .1926 
22. 4 .1926 

5 . 5 .1987 

Su ve kara av vergileri 

— Dersaadet ve tevabii balıkhane nizamnamesi 

^gg r Ek ve tadiller 
— Zabıtai saydiye nizamnamesi 

218 
721 
320 

3167 

Ek ve tadiller 

Zabıtai saydiye ve İstanbul ve tevabii balıkhane
sine müteallik nizamnemelerin bazı maddelerini 
tadil eden kanun 
Kara avcılığı kanunu 

Kanun 

Kanun 

> 
» 

• » 

Nakliye resmi 

10 nisan 1340 472 Muayyen tarifeli vesaiti nakliye ile seyahat eden 
yolculardan alınacak nakliyat resmi hakkında 
kanun 

« , ' H ^ n 2521 Ek ve tadiller 
24 .5 .1940 3842$ 
17. 5 .1940 38281 * 
29. 5 .1941 4040 j- Fevkalâde zam kanunları 
27*. 5 .1942 4226J 
31 . 5 .1930 1667 Devlet Demiryolları ve limanları idarei umumi-

yesinin teşkilât ve vezaifine dair kanuna müzey-
yel kanunun 1 nci maddesi 



Ö / 9 -
Vergilerin ve resimlerin ve 

dayanakları 
Nev'i Tarihi 

gelirlerin 

No. Ö Z E T 

Kanun 

Sefineler rüsum* 

15 nisan 1338 216 Merakibi bahriyeden alınacAk rüsum hakkında 
-kanun 

fi DİSan ÎH2 * * { Ek ve tadilleri 
6 nisan 1340 467 \ 
13.12.1935 2864 Turist gemilerinden alınan resimlerden bazıları 

nm indirilmesi hakkında kanun 

Damga resmi 

Kanun 23. 5 .1928 
14.12.1929 
28. 5 .1934 
22. 6 .1938 
$7 .1 .1939 
3.1.1940 

29. 5 .1941 
27. 5 .1942 
17. 5 .1944 
20. 6 .1938 

1324 Damga resmi kanunu 
15411 
2455 
U1S\ Ek ve tadiller 
35901 
3765 j 
4040) 
4226 }• Fevkalâde zam kanunları 
4565J . 
3437 Tütün ve Tütün inhisarı kanununun 112 aei mad 

desi 

Tapu harçları ve kaydiyeler 
Kftpnp 

» 
» 
» 

T. B. M. M. karan 
Nizamname 
Kanun 

16. 5 .1929 
15.12.1934 
22.12.1934 
4 , 7 . 1 9 3 1 

29 .12.1937 
5.12.1935 

17. 5 .1943 

1451 
2613 
2644 
1836 

1023 
2/3542 

4415 

Tapu harçları kanunu 
Kadastro ve tapu tahriri kanunu 
Tapu kanunu 
Veraset ve intikal vergisini muaddil kanunun 
50 nci maddesi 
Tapu kanununun muvakkat maddesi hakkmd* 
Kadastro ve tapu tahriri nizamnamesi 
Fevkalâde zam kanunu 

Kanun 
> 
» 
» 

T. B. M. M. Karan 

9. 6 .1934 
20.12.1934 
16. 1 .1939 
10. 8 .1942 
28, 6 .1939 

Mahkeme harçları 

2503 Adliye harç tarifesi kanunu 
26291 
3560 \ Ek ve tadilleri 
4289J 
1059 33 neü madde hakkında 



ö/lö -
Verelerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nevi Tarihi No. ö Z fi T 

Kanun 

Pasaport ve kan&larya v« ikamet tezker^i 

23. 6 .1927 1143 Şehbenderlik rüsumu kanunu 
12. 5 .1928 1260 Tabiiyet muamelelerinden alınacak harçlar kak* 

kında 
15.12.1941 4151 Tadili 
23. 5 .1928 1318 Hariciye vekâlet tasdik harçları hakkında 
21.10.1935 2833 Tadili 
28 .6 .1938 3519 Pasaport kanuna 
29, 6 .1938 3529 Ecnebilerin Tüıkiye'de ikamet ve seyahatleri hak

kında kanun 

& a it un 
» 
» 
» 

16. 6 .1938 
14.11.1942 
4 . 7 . 1 9 4 5 

34. 6 .1938 

?tot*t harçtan 

34oö Noter kanunu 

mt\ Bk v« tadmeri 
3494 Adliye Harç tarifesi Kanununa ek Noter Harç t» 

rifesi Kanunu 

JJiğtr hatlar 

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 

3453 
2/10941 

8728 

10 mart 12% 
2 , 4 i»32 1939 

Nüfus kanunu 
Eczacılar ve eczaneler hakkında 
Seza ticarethaneleri ile sanat ve ziraat işlerinde 
kullanılan zehirli ve müessir kimyevi maddelerin 
satıldığı dükkânlara mahsus kanun 
ispençiyari ve tıbbi müatahsarlar baklanda ks» 
nun 
Mühendislik ve mimarlık hakkında 
3458 numaralı kanunun 6 ncı maddesine tevfikan 
alınacak harçlar hakkında 
Mütehassıs tabipler, kimyagerler ve diğer sıhhiye 
memurlariyle fennî gozlükçülere ve hususi has» 
tane açacaklara verilecek ihtisas vesikası, şaha
detname ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar 
hakkında 
ihtira beratı kanonu 
Tadili 



O/il 
Vergilerin va resimlerin ve başka gelirlerle 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. Ö Z E T 

Nizamname 
» 

Htaratı 
lrtd* 

28 nisan 1304 
T2 nğumm 1317 

3 - % e!929 
25 mart 1321 

- - Alâmeti farika nizamname» 

İ 401İ k"'k vç tac^* 
-- ihtira beratı ile alâmeti farika ru§umttttua ta*1£ 

bakkmda 

Utanan 

Hayvan saglik eâbıtöe* resmi 

2 şubat 1340 405 Zabıt al sıhhiyei hayvaniye kanunu muvakkati*' 
muaddil kanun 

1928 - 1234 Hayvanların sağlık zabıtası hakkında kanun 
1931 1775 Ek ve tadilleri 
1934 2459 Tayyare Resmi Kanunu 
1934 2647) 
1935 2877 j. Kk ve tadilleri 
1938 3401J 
1934 2456 Gümrüklerde istimal olunan bâzı evi'aka Müdafaa 

pulu ilsnkı hakkında Kanun 
1934 2672/* ,,. f v u . 
1940 3776\ >jk v c t a d l , l c n 

1941 1040 Fevkalâde Zam Kanunu 

3 . 5 . 
33. 3 . 
28. 5 . 
23.12. 
25.12. 
25. o 
28. o 

23 .12. 
17. 1 . 
29. 5 . 

Kanun 

fosta liıûrmeltleriyletelgraflardan ve telefon 
ah<rnfi U>:d*JUrindim ahmn 8avtt>nma vergisi 

İ'9. 5 .1941 1040 Fevkalâde vaziyet dolayısıyla ban vergi ve raainv 
ltre sam ieraıına dair olan 3888 numaraîî kan» 
im ek kanonun 35 nri maddesi 

27 . § . 1942 422fî ?5k ve tadil? 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

fekd Gelirleri 

'J>kel İdaresi 

Kanun H § . Î9S8 

Tütün 

843? T^tön ve Ttft&n iatâatn toesmu 



C/12 
Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nevi Tarihi No. Ö Z E T 

Kanun 
3> 

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. 
4 
1. 

6 .1942 
9 .1944 
8 ,1942 

4250 
4658 

2/18435 

15.8,1942 2/18617 

27.10,1944 3/1702 

İspirto ve İspirtolu içkiler inhisarı kanunu 
Değişikliği 
İnhisarlar idaresinin buz, gazoz, soda, malt hulâ 
sası, asit karbonik ve kolanya yapıp satabileceği 
hakkında 
Dış memleketlerden getirilen ispirtolu mevaddm 
inhisar resmi miktarının ve yurt içinde satılan 
ispirtolu maddelerden alınacak inhisar resminin 
asgari ve âzami hadlerinin tesbiti hakkında 
Sıhhi müesseselerle Tıbbi ve İspençiyari ve 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 l ,1943 

21. 1 .1943 

4374 Barut ve patlayıcı maddeler silâh ve teferruatı 
inhisarı hakkında 

2/20244 Barut ve patlayıcı maddeler, silâh ve teferruatla» 
dan alınacak inhisar resmi hakkında 

Kanun 
î. V. H. ikrar-
namesi 

25. 5 .1942 
25. -8 .1942 

Çay 

4223 inhisarı kanunu 
2/18662 4223 sayılı kanunla inhisar altına alınan çaydan 

alınacak asgari ve âzami inhisar resmi hakkında 



- C/13 — 
Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. Ö Z E T 

Kibrit ve çakmak 

Kanun 

Kararname 

1 .6 .1929 
28 5 1943 

3. o ,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 
4897 

38281 
4226}» 
4415] 

2/20203 

11.10 .1943 2/20731 

Kibrit ve çakmak inhisarı hakkında 
Kibrit ve çakmak inhisarı isletmesinin kaldırılma
sına ve bunların işletilmesi için muvakkat bir ida
renin kurulması hakkında 

Ek kanun 

Kibrit ve çakmağm Tekel İdaresine geçimi ve is
letme idaresinin Tekel Genel Müdürlüğüne devri 
hakkında kanun 

Fevkalâde zam kanunu fe eki 

Bir kutu kibritin satış fiyatmm 26. V. 1943 tari
hinden muteber olmak üzere iki kuruş olarak tes-
biti hakkında , 
Parker markalı bakalit çakmakların satış fiyatmm 
OD liraya çıkarılmanı hakkında 

Kanun 

Tekel maddelerinden alınan Savunma Vergisi 

20. 8 .1934 

26. 
17. 
29. 
27, 

3 
5 
5 
5 

.1945 

.1940 

.1941 

.1942 

2460 Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi 
hakkında 

4708 Tadili 
3828] 
4040 i Fevkalâde zam kanunu ve ekleri 
4226 İ 

Kanun 

Kibritten alınan Savunma verğiıi 

17 . 5 .1940 3828 

29, 
27 
17 

1941 
1942 

5 .1943 

Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına ve bazı maddelerin mükellefiyet 
mevzuuna alınmasına dair kanunun 13 ncü maddesi 

40401 
4226}. Fevkalâde zam kanunu ve ekleri 
4415| 

Kanun 
» 

Oyun kâğıdı 

il. fe . 1927 1118 Oyun kâjhtlan inhisarı hakkında 
- tVtv t t t f 4584 Değişikliği 



— 0/14 
Vergilerin v'o resimlerin ve başka *r«brleriü 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. 

t. V, H. Karam* 
mm 

Ö Z E T 

29. 6 .1944 S/1114 Oyun kâğıtlarımı? perakende »tap fîy»tkn feak-
krad* 

BEŞİNCİ KISIM 

Dvvlet malları gelirleri 

Kanun 

Gayrimenkul icat m «crimisüleri 

12. 5 1928 

2. « . 1934 

1266 Islahı hayvanat Kanununun 28 im lüâddesims tâ
dili hakkında 

2490 Arttırma, eksiltme ve ihale kanamı 

Kanunu muvakkat 

Muvakkat Kaııuu 

Kanun 
» 

* 

> 

* 

> 
» 
> 

» 

» 

* 

£#*&*£ t-'# 

18 eylül 1331 

lö . 

11-. 
rt 
32. 

% . 

1. 

2 
!?, 
W 

S. 
ıs. 

s 

4 

1 
$ 

, 2 

£ 

4 

. 6 
* 

, 6 

ö 
t 

S 

. 1<JU'' 

. 1926 
, 192$ 

. 1926 

,1?|gî> 

194$ 

, 1934 
1944 

, 193* 

, 1941 
W8U 

.1999 

y<\#rvm$nkul mallar mt*ş hasüufa 

Ahar mahallere nakledilen eşhasın emval ve dö
vün ve nıatlubatı metrukesı hakkında 

o'S'A İH eylül 1331 tarihli kanunu muvakkatin baz/ 
maddelerinin tadiline dair 

"lü Borçlanma kanunu 
W Türk kanunu medenisinin Hazineye intikal «de 

ûek emval ve emlâk hakkındaki hükümleri 
748 Kmvali miUiye ve metrukeden veya mazbut va

kıflardan baa müesseselerle belediyelere satıla
cak arasi ve arsalar hakkında 

li-'C1"' Şark »ıenatıkı dahilinde muhtaç «ârrae itxr\ *•}]. 
tenek arariye dair 

1943 M.nzhui emlâk» yurtluk, oeakkk maaşı nukafeis 
verileeek entiâk ve aran kakkrada 

T2490 Artırma, eksiltme v# ihale kanunu 
484:î Değişikliği 
*?»24 Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrimenkulîerm 

satış bedellerinin tahsil aureti hakkmda 
39 7 ö Ek kanun 
WoW Ordudan çıkarılacak 32 yaşradaa yukarı hayran-

larnı §ift-<?!v* »sfıhsaif? hak'kn*?#ki kanuınîD 2 Q£i 
'jıaddesı 

"Î86T 2510 sayılı iskân kanununun 12 mî maddesini 
kısmen değiştiren ve 17 ve 23 net maddelerine 
bire!1- f*krs skîayss kf&C2 



— O/Ufc 
Vergilerin T« resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. Ö 2 İ T 

Kanun 

Kâvzmuü* 

9. ti , l!Ml 4061' iakâû kanunumu* 40 ncu ut*4d*miü ı*dih hak
kında kanun 

10. 7 .1945 4796 Mübadele ye tefvk idlerinin kesin tasfiye» hakkın
da kanun 

18 6 1947 5098 İskân Kanununun bâzı maddelerinin kaldırılması
na, değiştirilmesine ve bu kanuna yeniden bâzı 
madde ve fıkralar ilâvesine dair Kanun 

6 ,7 .1948 5227 Sözü« gecen kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında 

'M U 1939 2/12374 3667 sayılı kanunun birine! maddesinin (B) ı'ıi 
racanın sureti tatbikin* ait talimatnamenin kabu
lün© dair 

ALTIN 01 KISIM 

Devletco idare edilen kurumlar 

ÜİVİ4İ İ!§7MryOÜW\ 

Kanun 23 . » . 1927 

31 . 5 . 193ü 
4 . 7 . 1941 

31 . 5 ,1944 

31.12 .1928 

28,12 1933 

10. 7 .194ü 

7 6 1939 

3 6 1938 

1042 

4577 

I >. D. X. ve limanları idarei umumiy^uıun teaki 
lât ve vezaifine dair. 

Mk ka.aun.lAr 

Tarsus - Adana demiryolu iti 
Değişikliği 

1375 Anadolu, Mersin 
îâfuamesi 

2376 Sıcak ve soğuk maden suları hakkında tenzilâtlı 
tarife tatbik edileceğine dair 

3893 Erzincan sarsıntısından müteessir olan mmtakaya 
yapılacak nakliyattan alınacak ücretlere dair (di-
<T-r gelir mevzuatı katma bütçeye bağlı (b) cet-
velinde gÜBteril/niştir, 

3633 Devlet Denizyolları ve Devlet Limanları İşletme 
Genel Müdürlüklerinin Teşkilât ve Vazifelerine 
dair 

3424 Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü Teşkilât Ka 
mınu 

http://ka.aun.lAr


Vergilerim T© resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanaklan 

Nev'i Tarihi No. Z E T 

Kanun 

Nizamname 

Posta, telgraf m telefon 

6 , 7 . 1 9 4 3 4454 Posta. Telgraf ve Telefon işletme Umum Müdür
lüğü Teşkilât ve vazifeleri ve memurları kanunu
nun 39 ncu maddesi 

8 .2 .1937 3116 Orman Kanunu 
13 . 6 .1938 3444 Orman Kanununa ek Kanun 
9 .8 .1938 2/9634 Orman Umum Müdürlüğü memurlarının göreceği 

işlere dair nizamname 

Karıma 

Darphane ve Damga matbaan hamiatı 

2..5,1932 1951 Bu kanunun (Darphane mütedavü sermayesi) taç* 
kiline mütedair üçüncü maddesi 

Kanun 
» 

» 
» 

11. 
27, 

1. 
26, 

1 
1 

4 
1 

,1939 
.1927 

,1933 
.1939 

Resmi matbaalar hasılatı 

3558 Devlete ait matbaal&rm birleştirilmesi hakkında 
968 Millî matbaa tahsisatının mütedavü sermaye halin-

de istimali hakkında 
2133 Devlet kitapları mütedavü sermayesi hakkında 
3577 Tadüi 

Kanun 

Resmi okullar gelirleri 

6 , 7 , 1 9 3 1 1838 Maarif vekâleti tarafından idare edilecek mektep 
pansiyonları hakkında 
Tadili 

2000 Tıp fakültesinden neşet edecek talebelerin mecbu
ri hizmetleri hakkında 

3224 Maarif vekâleti prevantoryom ve sanatoryomu hak
kında 
Maarif Vekâletine bağlı Ertîk okullar mütedavü 
sermayesi hakkında 
Köy eğitmen kursları ile Köy enstitüleri idaresine 
dair kanunun 3 ncü maddesi 
Devlet konservatuvan hakkındaki kanunun 6 ncı 
maddesi 

14 - 8 1942 4304 Meslekî ve teknik okullar açılması ve mevcutların 
büyütülmesi hakkında 

ii„ 
'4, 

9. 

3. 

1, 

20-

6 
6 

.6 

6 

7 

5 

,1932 
,1932 

,1937 

1938 

, 1939 

1940 

2005 
2000 

3224 

3423. 

3704 

3829 



C/17 
Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. 

Kanun 

î. V. H. Karan 

28. 6 .1943 

15. 9 ,1944 

3 . 6 .1937 

4450 

Ö Z E T 

Devlet Konservatuvan ve Riyaseticumhur BHâr-
monik orkestrası mütedvil sermayesi hakkında 

4668 Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü fakültesinde pa 
ralı ve yatılı talebe alınmasına dair kanun 

a/6763 Leylî tıp talebe yurdu talimatnamesinin 10 ncu 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 

Diğer kurumlar gtiirhn 

Kanun 
> 

* 

> 
* 

> 

> 

Kaaua 

» 

> 

* 

» 

Talimatname 
Talimatname 

» 

26. 1 
2 6 

21 . 7 

10, 6 
23. 5 

21. 6 

« . 7 

23.12 

28. 6 

S. 6 

30.12 

29. 5 

28.11 

19. 6 

.1341 

.1930 

.1931 

.1933 
,1934 

, 1934 

.1934 

.1934 

.1938 

.1939 

.1940 

.1946 

.1340 

.1986 

. 549 
1678 

1858 

2291 
2441 

2526 

2582 

2664 

3526 

3631 

3959 

4911 

1340 
332 

2/4858 

Ziraat müesseselerine sermaye vazma dair 
Ziraat mektep ve müesseselerinin sureti idaresi 
hakkındaki 867 numaralı kanuna müzyyel kanun 
Distofajin tahsisatının mütedavil sermaye olarak 
kullanılması hakkında 
Ankara'da Yüksek Ziraat enstitüsü hakkında 
Barut ve patlayıcı maddelerle av malzemesi fişek 
ve rövelver inhisarı hakkındaki kanunun 6 ncı ve 
geçici 2 ve 3 ncü maddeleri 
Nebat ve hayvanlarla mahsulâtının muayene ve te
mizleme işleri için kurulacak fenni müesseseler 
hakkında 
Merinos koyunları yetiştirilmesi ve ıslah edilmiş 
pamuk tohumu üretilmesi hakkında 
Ziraat vekilliği müesseselerinde yetiştirilen üret
me vasıtalarının satılabilmesi ve işler sermaye 
ile idaresi hakkında 
Kayseri ve Eskişehir Tayyare fabrikalarına müte
davil sermaye verilmesi hakkında 
Devlet kinini mütedavil sermayesi hakkındaki ka
nunun 2 nci maddesi 
Türkiye Cumhuriyeti Belik 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-
6S8C9S T* çiftliklerin idare şekli hakkında talimat
name 



- 0/18 
Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'ı Tarihi i \0 . Ö Z E T 

bvsmiTiame ? . 10.1941 2/16666 

5, 
M 
m 

1944 
1944 
194S 

3/656 
S/1400 

2/UTia 

Türkiye Cumhuriyeti Befik Saydam Merkez liıf 
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 »atış kıymetlerini gös
terir cetvelin tasdiki hakkında 
Değişiklikleri 

» 
HastahaAeİe? talimatnamesi 

Kanun 

hLaranıamv 

Sulama Hareleri gelirini 

W . ö .1938 3538 Konya ovası Sulama idaresi Teşkilât v* vaaıfeleti 
hakkında 

22. 6 .1938 3483 Muhtelif m işleri için sarf edilecek paranın sureti 
temini hakkındaki kanunun 8 neü maddem 

rö, 1.1944 3/324 isletmeye açılmış bulunan Aydın ve Tarsus sala
ma tesisatları ücret tarifesinin tssdüana dair 

Kanun 

Radyo gelirUri 

9 .6 .1937 3222 Telsiz kanunu 
I I . 7 .194S 4475 Basm ve Tayın umum müdürlüğü teşkilât, vasifa 

ve memurları hakkındaki kanunun muvakkat 4 net 
marldttl 

İktisadi Devlet Teşekkülleri kârları 

\\iiii\ih 

MflU pt&mğö gelin 

1938 3670 Millî piyango teşkiline dair kanun 

file:////iiii/ih


— 0/19 
Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. Ö Z E T 

YEDİNCİ KISIM 

Umumî müesseseler ve şirketler gelirlerinden 

Devlet hisseni 

hade ve kanunlara müsteniden veya Hükümete 
verilmiş olan salâhiyete binaen aktolunan her nevi 
imtiyaz mukavelenameleri ve bunlara müteallik 
ıaukarreratın varidata müteallik hükümleri 

Kanını 

Imtiyaah dem\ryoUa,nnÖĞn aUnm 

8 .6 .1933 2285 Cenup demiryollarının işletilmesine ait itilâfna 
menin onuncu maddesi 

Kanun 

Fenerler gelirinden alınan 

30. 6 .1941 4076 Fenerler hâsılatından Haeineye ödenecek roiktat 
hakkında kanun 

Kanun 

Kararname 
» 

Mükerrer sigorta aand\ğ%ndan aknam 

25. 6 .1927 1160 Mükerrer sigorta hakkmdaki kanunun 1 nm vt 
i ncü maddeleru 

27. 6 .1929 — Millî reasürans Türk Anonim şirketi hakkmda 
1,3-1944 3/498 Mükerrer sigorta inhisarının daha 10 sene müddetle 

Millî Reasürans Türk Anonim Şirketince işle-
ı ilmesi hakkında 

Îİuk«ve!enarrıt 

Musul petrollerinden altnan 

% .I9?fi Mukavelenamenin 14 ncü maddesine müstenide» 
r "§> petrol şirketinden % 10 Ha^ne hts§m 



— 0/20 — 
Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. C r/ "E T 

SEKÎZÎNCÎ KISIM 

Çeşitli gelirler ve cezalar 

Hazine muamelelerinden doğma gelirler 

Hazine portföyü gel iti ile bankalar uezdinde açı« 
lan hesabı carilerden Hazine lehine tahakkuk edan 
faizler ve akçe farkları ve Hazinenin iştirak ettiği 
teşebbüslerden hâsıl olan gelirler. 

Kıymetli kâğıtlar 
Kanun 25 5 1926 893 îpek 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 . ll>29 1473 Pasaport cüzdanlarının bedel mukabilinde satılması 
hakkında 

» s •* ;Q39 3686 Evlenme cüzdanları hakfonda 

Belli giderler karşüığı gelirler 

A) Kambiyo murakabesi mukabili T. C. Meıta bankasından alman 
K a n " r ! 11 6 .1930 1715 Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası kanunusun 

Hükümet hissesine mütaallik mçvaddr 

B) Şirketlerden ve mtttaahhitlerden teftiş mukabili alınaa 

Kanun 27. 5 .1039 3614 Ticaret vekâleti Teşkilât kanunumu! 19 n*n ma4« 
desi 

C) Teberrüat 

.Kanun 26. 5 .1927 1060 Muhasebei umumiye kanununun şş n/â maddesi 



— C/21 
Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. Ö Z E T 

Eski alacakta* 

A) Tavizattan istirdat 

Ta vizen verilen mebaliğden istirdat, muhtelif ta
nelerde muvazene ve takviyei siraat kanunlan ve 
diğer hususi kanunlar mucibince tavi*eı* tevzi 
edilmiş olan mebaliğden istirdat 

B) Kaldırılmış vergiler artıkları 

Muhtelif tarihlerde lağvedilmiş veya hükmi mfin-
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 

Oatofer 

A) Para cezalan 

İradeli tali* 
matname 28 Kasım 1299 
Tahriratı umumiye 29 Mart 1296 

1 5 . 8 .1811 

Talimatname 

Umumi ve hususi bilcümle kanunlarla nizamname 
ve kararnamelerin para cezası alınmazım tazammuıt 
eden hükümleri 

Talimatname! şehbenderinin 68 nci maddesi 
Av tezkereleri hakkındaki talimatın cezai hüküm 
îeri 
Tezkeresiz ve damgasız getirilecek peeteldler hak
kında 
2272 sayılı kanuna istinaden tanzim edilen ceza 
talimatnamesi 

B) 2am cezaları 

Umumi ve hususi bilcümle kanunlarla nizamname 
ve kararnamelerin zam cezası alınmasını tazammun 
«den hükümleri 



0/22 — 
Vergilerin e ilimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
NeVİ Tarihi No. Ö Z E T 

ÇtfitU gâîirUt 
Kanun 29 .11.133£ 66 istiklâl madalyası hakkındaki kanusmn harca mü 

teallîk maddesi 
Memurin kanununun 30 ncu maddesi 
Muhasebei Umumiye Kanununun 20 ve 125 nei 
maddeleri 
Sigorta Şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkın
daki kanunun 3 ve 6 neı maddeleri 
Sıtma mücadelesi kanununa ba-eı maddeler twyi'i 
hakkında 
Maarif teşkilâtı hakkındaki 789 numaralı kanu
nun 8 n«i maddesinin tadiline dair kanun 
Emvali metruk? hesabt carilerinin bütçeye irat 
kaydına dair 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 310 ncu. 
maddesi 

» 16. 5 .1929 1447 Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları hakkında 
Kaçakçılığın men ve takibi hakkında 
Bu kanunu tadil eden kanun 
Şirketlerin müruru mamana uğrayan kupon, tah
vilât ve hisse senedi bedellerinin Hazineye inti
kali. hakkında kanun 
Arttırma, eksiltme ve ihale kanununun 5, 25, 49 
vu 73 ncü maddeleri 
Cezaevleriyle mahkeme binaları inşaat karsfhğr 

olarak alınacak ücretler hakkında kanun 
» 10. 6 - 193i* 2777 Siyasal bilgiler okulu hakkında kanun 

Müzelerle türen yerlerini ziyaret edenlerden alı
nacak ücret hakkında 
Avukatlık kanununun ruhsal.-namelerden 25jşer 
lira harç alınacağına dair olan 20 ned maddesi 
Köy enstitüleri kanununun 4 ve 5 nei maddeleri 
Denizde zapt ve müsadere kanunu 

Karar 23. 9 .191»? Balya Karaaydım hattının buharla işletilmesi 
hakkında 

Karun t 7 .1941 4094 Hatay Ziraat, bankasının tasfiyesinde ipotekli ve 
müteselsil kefaletli mrm alacakların taksittendir il
mesi hakkında 

Kanun 15 1 1943 4386 Tokad, Çorum ve Balıkesir vılâyetlenndekı yer 
sarsıntısından müteessir olan mratakalarda «arar 
arörenlere yapılacak yardım nakkntâa 

> 

29 

18 
26. 

26 

17 

24, 

24. 

4 

16. 
7. 
17. 
îr 

•1} 

:l. 

10 . 
21. 

27. 

17. 
13. 
23. 

4. 

15. 

.11 

. 3 
5 

. 6 

. 5 

. 5 

h 

4 

5 
1 
1 
n 

6 

7 

6 
3 

6 

4 
7 
9 . 

7 . 

1 

,133^ 

1926 
. 1927 

1927 

1928 

.1928 

. 1928 

1929 

.1929 

.1932 
, 1940 
ırnrı 

. 1934 

.1934 

193;-
.1938 

1938 

.1940 

.1940 
191»? 

1941 

1943 

66 

788 
1050 

1149 

1271 

1338 

1341» 

1412 

1447 
1918 
3777 
230H 

2490 

2548 

2777' 
3340 

3499 

3803 
3894 

4094 

4386 
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Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nevi Tarihi No. ö Z E T 

Kararname 14. 5 .1941 2/15799 Hayvan sağlık memurları mektebi nizamımmeflinin 
tasdikma dair kararname 
Hususi kanun, nizamname ve talimatnameler gere 
gine Devlet namma okutulan talebeden mecburi 
hizmetlerini ifa etmemeleri sebebiyle almaeak t** 
m i nata dair hükümler 

tiâ&*Wi mrgiUr 

Kanun 

Kamın 

!. Y\ H. Karar 
namesi 
Kanun 

21 .6 , 1928 

24 . 6 ,1929 

5 .6 .1944 
2. 6 ,1929 

31 . 5 .1943 
6 .6 .1945 

29 4 .1988 

31 . 5 .1933 

23 .12 .1935 

27 12,1987 

S . i. . 1940 

26. 5 ,193* 

11.8,1941 

17 6 1942 

U18 

1454 

4584 
1525 
44271 
47511 
2159 

2256 

2871 

3293 

2/12627 

3398 

4109 

4268 

Uyun kâğıdı inhisarı hakkındaki kanunun iki un 
maddesi mucibince Hilftliahmer cemiyetine ait 
hisse 
Bilvasıta vergilere munzam kesirlerin tevhit ve nis
petlerinin tadiline dair Kanun 
Değişikliği 
Şose ve köprüler, kanunu " 

Şose vergileri kanununa ek kanun 

inhisarlar kanununa müzeyyel kanunun ti tw\ 
maddesi 
1 Haziran 1929 tarih ve 1499 numaralı Gümrük 
Tarife Kanununu değiştiren 31 Mayıs 1933 tarihli 
Kanuna ek Kanun 
Arazi ve bina vergileriyle binalardan alman ikti
sadi buhran vergisinin hususi idarelere devri hak
kındaki kanunun 8 nci maddesi 
Sınai müesseselerle sigorta şirketlerinde kullanı
lan ecnebilere mukabil Türk memur ve mütehassıs 
yetiştirilmesi hakkında kanun 
Bu kanuna müstenit kararname 

Devlet Demiryolları bir kısım ialetme iğlerinin su
reti idaresine ve Demiryolları inşaat mukavelelerin 
i\eu münbais gümrük resmiyle diğer vergilerin mah 
sabuna dair kanunun 3 neü maddesi 
Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkın 
da kanını 
Madenlerin aranma ve işletimi hakkındaki Kanu
nun 2 nci maddesi 
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Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'î Tarihi No. Ö Z E T 

MuhitHf vargi vt rüsumu vt harçtan ve satr varidatı alâkadar eden hÜkümUt 

Kanun 24.12.1987 3290 Devlet hesaplarında liranın esas ittihaz edilmesi hak
kında kanun 

» 21, 8 .1940 3911 Bazı Devlet alacaklarının tahsil sureti hakkında 
kanun 

19 2 194? 5015 Altmış milyon liralık madem ufaklık para bastırıl 
ması hakkındaki Kanunun 9 ncu maddesi 



Ç - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 6 

[Vatani hizmet aylıkları] 



O/a 

Aylık rahiplerinin isimleri miktan 

t Isa t tarafından şehit edilen 
Akdağmadeni Kaymakamı Tabir 

Zevcesi Memnune 
Kerimesi Mihrünniat 

» Nilüfer 
» Tahire 

M a hdum u E r t uğru I 

Konya hudisei isyaniyesind* 
vazifesi uğrunda şehit edilen 
Bozkır Kaymakaını Demir 
Asaf 'm : 

îki çocuğu 

Şehidi Millî Boğazlıya» tabak 
Kaymakamı Kemal : 

Zevcesi Hatice [*j 
Kerimesi Müzehher 

» Müşerref 
Mahdumu Adnan 

(tabze ve havalisi Kuvayi Milli -
ye Kumandanı İken şehiden ¥*-
Fat eden Yahya Kaptan : 

Zevcesi Şevket 
Kerimesi Fikriye 

» Muzaffer 

Bahriye Nazırı esbakı ^e»«*al 
merhum Ahmet Cemal : 

Zeveesi Seniha 

Dersaadet'te mihen idam UM
UMI Urt'ö Mutasarrıfı aabıkd 
Nusret : 

Zevcesi liayriy? A2,6^ 

10 

4 

tahsis garttaft 
Dayandığı kanunun Tutan 
No. Tarihi Lira K. 

26 28/ 9 /1336 * 

65,25 
65,*>5 
65,25 
65,25 
65,25 

) 80 25/12/1336 \ 
] 481 13/4/1340 J 89,73 

107 19/ 3 /1337 
65,25 
65,25 

f 271 

f 76,12 
J 65,25 

14/10/1338 ) 65,25 
[ 65,95 

1 
L 275 

f 65,25 
14/10/1338 <{ 65,25 

[ 6525 

16 478 İS/ 4 /1S40 10830 

515 samlı Kamnla evvelce tahsis edilen 5 lira ayhk o Um zamla 10 liraya çıkarıl mîşhı'. 



- Q/8 -
Aylık 

Aylık sahiplerinin isimleri miktarı Tahsis şartlan 
Dayandığı kanunun Tutan 
No. Tarihi Lira K. 

Sadrı esbak merhum Talât : 
Zevcesi Hayriye 

Damat Ferit tarafından idam 
edilmiş olan şehit Çarkçı Yüz
başısı Halil İbrahim : 

Zevcesi Fatma Belkis 
Kerimesi tclâl 

» Necibe 
Mahdumu Oelâlettin 

General Abdülezel : 
Tiafidesi Naciye 

1.01 
51 
5J 

471 141/.4/W40 162,24 

4S0 18/4/1840. 

f 76,13 
J 65,2-
< 65,25 

65,25 

4&1 1*/ 4/1340 «5,3* 

Şehideıı vefat eden Binbaşı 
Muhtar : 

Hemşiresi Binnaz 1« 

Mithat : 
Kerimesi Mesrure 9 

Babıâli vakasında şehit edilen 
Harbiye Nazın esbakı Ueneral 
Nazım : 

Kerimesi Atiye W 

Merhum Niyazi : 
Zevcesi Feride 10 

Esbak Diyarbakır Valisi Reşit 
merhumun : 

Haremi Mazlume 20 
Kerimesi Fikret 

Şeyhülislâm Hayri merhumun : 
Zevcesi Munise 20 

Şehit Yüzbaşı Yürük Belim : 
Zevcesi Hikmet 10 

Akdağmndeni Kaymakamı Ta
bir : 

Zevcesi Meni nüne 2 

6 Teehhülüue kadar 

\ 4*1 18/4/1*40 j 

103,30 

70.R7 

119.6? 

76.12 

130,50 
65,25 

180,50 

761? 

65.25 



Aylık 
Aylık sahiplerinin isimleri miktarı 

- Ç / 4 -

Tahsis şartları 
Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi Lira K. 

Irak Şeyhülmeşayihi Ueeymi 50 

Merhum Mehmet Ali : 
Zevcesi Belkıs 4 

(rümüşane Mebusu Şehit Ziya : 
Zevcesi Ayşe 5 

Maraş Ulûmu Riyaziye Mual
limi sabıkı Hayrullah : 

Zevcesi Ayşe 5 

Denizli Komiseri Hamdi : 
Zevcesi Fevziye 5 

Mustafa Necip : 
Hemşiresi Kevser o 

Muş mutasarrıfı merhum Ser
vet : 

Zevcesi Samiye 10 

f 

[ 481 13/4/1340 \ 

253,12 
65,25 

65,25 

65,25 

65.25 

65,25 

76,12 

Karamağra Nahiyesi Müdürü 
Tevfik : 

Zevcesi Hafize 481 13/ 3 /1340 65.25 

Kızılca Nahiyesi Müdürü şehit 
Âdil : 

Zevcesi Havva İsmet 
Kerimesi İffet 

»Şehit Erzincanlı Hafız Abdul
lah : 

Haremi Hatice 

Konya hadisei isyaniyesinde şe
hit edilen Ali Kemal : 

Kerimesi Nefise 

Ziya Gökalp merhumun : 
Kerimesi Hürriyet 

*) 
* { 

10 

5 Teehhürüne kadar 

30 Teehhülüne kadar 

"^*** 

l J 65,25 
( 482 13/4/1340 \ 65,25 

i 515 24/ 4 /l 340 ] 
76,12 

65,25 

518 11/11/1340 178.50 



Aylık 
Aylık sahiplerinin isimleri miktarı 

Q/5 -

Tahsis şartları 
Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi Lira K. 

24 ncü Fırka Kumandanı Kay
makamı Mahmut : 

Refikası Şaziye . 40 

24 ncü Fırka Erkânıharbi TÜK-
başı Yakup Sami : 

Zevcesi Şahende 20 

Maraşlı Doktor Mustafa : 
Zevcesi Naime 10 

Maraşlı şehit Evliya : 
Zevcesi Şerife 

Şehit Jandarma Mülâzımı ev
veli Süreyya'nın: 

Validesi H üşniye 

Şehit Doktor Nafiz Tahir : 
Hemşiresi Sabiha 

Topçu Binbaşılığuıdan müstafi 
merhum Rıza : 

Zevcesi Şükriye 10 

) Emekli, eytam ve eramil aylı-
10İJ ğı varsa katolunacaktır 

10 

649 22/ 4 /1341 
3291 4/12/1937 

231,00 

130,50 

76,12 

76.12 

76,12 

65,25 

76,12 

Nafıa Vekili merhum Süleyman 
Sırrı : 

Zevcesi Ehliman 
Mahdumu Saruhan 
Kerimesi Gülbeyim 

Saruhan Mebusu merhum Re
şat : 

Zevcesi Atiye 

İstanbul Mebusu merhum Ab-
dürrahman Şeref : 

Kerimesi Hikmet 

Çorum Mebusu merhum Ferit 
Recai : 

Zevcesi Kâmuran 

Merhum Doktor Vasfi : 
Refikası Nazmiye 

] Eytam ve eramil aylığı veril- "j 
40 İ memek şartiyle mahdumuna [ 7S2 
30 (" ikmali tahsiline ve diğerlerine f 
30 izdivaçlarına kadar maktuan I 

] Eytam ve eramil aylığı veril-
J. memek şartiyle kaydı hayat 

50] suretiyle 

8/ 2 /1926 I 161,00 
] 130,50 
[ 130,50 

753 24/ 2 /1926 253,12 

30J 

Eytam ve eramil aylığ^kato- ) m 8 1 9 / 6 / 1 9 2 7 1 7 8 5 0 
L lnnmnlr Iİ7PVA tAP.nrmlıiTiP. kanar V lunmak üzere teehhülüne kadar ( 

20J 

Teehhül ettiği zaman katedil- ) Q 
t ..._ı_ « L — J . t—..* : ı . r l u y H 

mek üzere kaydı hayat ile 

j Teehhül ettiği takdirde katedil- ) n Q 0 

20 \ mek üzere kaydı hayat ile { 

19/ 6 /1927 130,50 

19/ 6 /1927 130,50 



Aylık 
Aylık sahiplerinin isimleri miktarı 

- ç/6 -

Tahsis şartları 
Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi Lira K. 

Sivas Vali esbakı merhum Re 
git : 

Zevcesi Melek 

Eytam ve eramil aylığı veril- ^ 
j m emek suretiyle teehhül ettiği 

20 f takdirde katedilmek üzffre kay-
I di hayat ile 

1 1102 19/6/1927 13030 

Mahkemei Temyiz Reisi evveli 
müteveffa Hasan Fehmi : 

Zevcesi Kâmuran 

] Eramil aylığı verilmemek ve 1 
L teehhül ettiği takdirde kato- L 1103 

30 lunmak üzere I 
19/6/1927 178.5/) 

Sabık İstanbul Mebusu Ahmet 
Selâhattin : 

Refikası Seza 

Kırşehir Mebusu merhum AH 
Rıza 

Refikası Neemiye 

General Celâl : 
Kerimesi Redife 

] Eytam ve eramil aylığı veril- 1 
I memek şartiyle refikasına teeh- I _ . . *- •• 1104 

40 f hül ettiği takdirde katedilmek f 
J üzere kaydı hayat ile J 

) Eramil aylığı verilmemek şar- 1 
l tiyle teehhül ettiği takdirde ke- L 1105 

20 silmek üzere kaydı hayat ile i 

19/ 6 /1927 231,00 

19/6/1927 130.50 

2,5 1141 23/6/1927 65,25 

Rize Mebusu merhum Rauf 
Zevcesi Binnaz 
Kerimesi Mel â ha t 

Mardin Mebusu sabıkı merhum 
Derviş : 

Zevcesi Meryem 

Şehit Binbaşı Ali Kabuli : 
Kerimesi Fatma Bahire 

] Eytam ve eramil aylıkları ve- 1 
I rilmemek şartiyle zevcesine te- | 

301 eh hül ettiği takdirde kesilmek 
10 üzero kaydı hayat ile, kerimesi-

J ne teehhül edinceye kadar I 

f 1171 

] Eramil aylığı verilmemek üze* 1 
l re teehhül ettiği takdirde kato* [-1174 

30J lunmak şartiyle j 

\ 178,50 
25/6/1927 ) 76J 2 

26/6/1927 178,50 

15 Kaydı hayat şartiyl* 2038 27/ 6 /1932 103,30 

Meneman hadisesinde şehit 
edilen Bekçi Mehmet oğlu 
Hasan : 

Zevcesi Fatma 

Atatürk'ün kız kardeşi 
bule Atadan 

1 
[ Evlendiği zaman kesilmek üze- { 

15 
re maktuan î 

2432 17/5/1934 76.12 

| Hayatta bulunduğu sürece b- "> 
denmek ve şimdiye kadar muh-

Mak- I telif kanunlarla emekli, dul ve 
.1 000 f yetim aylıklariyle vatani hiz

met aylıklarına yapılan zamlar 
eklenmemek kavdı ile 

5186 24/2/1948 1000,00 



Aylık sahiplerinin isimleri 

General Kâzım Karabekir 
Eşi telâ] 
Kızı Hayat 

» Emel 
» Timsal 

Aylık 
miktarı 

1 

Ç / î -

Tahsis şartları 

3001-
300 
300 
3001 

J 

Dul ve yetim ve başkaca vatani 
hizmet aylıkları bağlanmamak 
ve muhtelif kanunlarla emekli 
dul ve yetim aylıklariyle vata
ni hizmet aylıklarına yapılan 
zamlar eklenmemek şartiyle eşi
ne hayatta bulunduğu sürece, 
kızlarına evlenmelerine kadar 
ödenmek kaydiyle 

Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi Lira K. 

5192 25/ 2 /1948 

300,00 
300,00 
300,00 
300,00 

8044,09 





G - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde - 6 

[Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye izin verilen hizmetler] 

Kanun 
No. 

1050£ Muhasebei Umumiye Kanununun 50 ve 52 nci maddelerinde gösterilen 
5209 J* hizmetler ile 50 nci maddeyi değiştiren Kanun 
1375 Anadolu ve Mersin - Tarsus - Adana demiryolları ve Haydarpaşa Limanı 

ve Zürih de Şark Demiryolları Bankası arasında münakit 4 kıta itilâfna-
me ve merbuatının tasdiklerine ait Kanun 

1391 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ford Motor Kampani Eksports En-
korporeylet Şirketi arasında akdedilen mukavelenamenin tasdikma dair 
Kanun 

2173 Harb gemilerinin tamiri için Gölcük'de tamir limanı ve tersane yaptırıl
ması hakkında Kanun „ 

2182 ? Tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı ierasma dair olan 1219 sayılı Kanu-
2876 J na eklenen kanun ve eki Kanun 
2214 ̂  Filyos - Ereğli Hattı ile Ereğli Limanının inşasına dair kanun ile eki Ka-
5223$ . nun 
251p îskân Kanununun 40 nci maddesinde gösterilen hizmetler 
2755 Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinde kullanılacak yabancı uzmanla

ra ait Kanun 
2832 Millî Müdafaa Vekâleti ile bu Vekâlete bağlı teşekküllerde kullanılacak 

yabancı devlet tebaasından mütehassıs ve ustalarla yapılacak mukaveleler 
hakkında Kanun 

2917 Aydın ve şuabatı demiryollarının tesellüm ve tasfiyesine ve işletme mua
melâtına dair 2784 numaralı Kanunun 6 nci maddesine bir fıkra ilâvesine 
dair Kanun 

3132' 
3483 
4100 ̂  Yeniden yapılacak su işleri için gelecek senelere geçici taahhüt ierasma 
4649 mezuniyet verilmesi hakkındaki. Kanun ve buna ek Kanunlar 
5259 
3142 Anadolu Demiryolları ve Haydarpaşa Liman Şirketleri ile 10 . X I I . 1928 

tarihli mukavelenamelerin bâzı maddelerinin tadiline dair iki kıta muka
velenamenin tasdiki hakkında Kanun 

3262] 
3813 [ Diyarbakır istasyonundan Irak ve îran hudutlarına kadar yapılacak de-
4643 f • miryolları hakkındaki kanun ve buna ek kanunlar 
5075J 
3395? Millî Müdafaa ihtiyaçları için 125,5 milyon liraya kadar taahhüde girişil-
3587J mesi baklandaki Kanun ve eki 
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Kanun 

No. 

3892 Cezaevleri inşası için istikraz akdine ve sâri taahhüt icrasına dair Kanun 
4099 Ankara şehri lâğımlarının inşa ve tesisi için gelecek yıllara geçici yük

lenmelere girişilmesi hakkmda Kanun 
4304 Meslekî ve teknik okullar açılması ve mevcutların büyütülmesi hakkmda 

Kanun 
4475 Basın ve Yay m Umum Müdürlüğü Teşkilât, Vazife ve Memurları hakkın

daki Kanunun 36 ve 44 ncü maddelerinde gösterilen hizmetler 
4626 Memur meskenleri inşası hakkmda 
4635 Devlet öğretim kurumlarmda çalışıtrılacak yabancı profesör, öğretmen, 

mütehassıs ve ustalarla gelecek yulara geçici mukaveleler akdi hakkmda 

5241 ( Yeniden radyo istasyonları kurulmasına dair Kanun ve eki 
4643 £ Demiryolları ve Limanları inşatı için gelecek yıllara geçici taahhütlere gi-
5222$ rişilmesi hakkındaki Kanun ve eki Kanun 
4677 Atatürk Anıt - Kabri inşasına dair Kanun 
4761 Ankara Tıp Fakültesinin kurulması hakkında Kanun 
Aorjo) İnebolu ve Amasra limanları yapımı için gelecek yıllara geçici yüklenme

m e l i *e r e &iri§ümesi hakkındaki Kanun ve bu kanunun birinci maddesini değiş-
\ tiren ek Kanun 

4879 Ankara Tıp ve Fen Fakülteleri yapımı için gelecek yıllara geçici yüklen
melere girişilmesi hakkmda Kanun 

4940 Devlet kitapları döner sermayesi hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesine dair Kanun 

5011 Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası ve eklenti binaları ile tesislerinin ya
pım yetkisinin Bayındırlık Bakanlığına devri hakkmda Kanun 

5032 istanbul Adalet Binası inşatı için gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi
rişilmesi hakkmda Kanun 

5128 Şose ve köprüler yapımı için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişil
mesi hakkında Kanun 

5243 Erzincan'da yaptırılacak meskenler hakkmda Kanun 



F - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde - 6 

[Maliye Bakanlığı Bütçesinin 475 nci bölümüne konmuş olan ihtiyat ödeneğin aktanlacağı 
tertipler] 

1. — Mahkeme gideri 
2. — Mahkeme ilâmiyle borç gerçekleşmiş tertiplerden ödenekleri kalmıyanlar 
3. — Oeçen yıl borçlan tertipleri 
4. — Eski yıllar borçlan tertipleri 

İ - Cetveli 
Bütçe K a n u n u : Madde - 6 

[Gümrük Tarife Kanununun 14 ncü maddesi gereğince geçici kabul yolundan faydalanacak eşya] 

Eşyanın cinsi re çeşidi 

1 iplikler: 
&} Kaskam İplikleri «senede 

100 bin kiloyu geçmemek 
üzere» 

,b) Safi veya karışık kam
gam iplikleri 

• • ••' e} — Safi veya kânşık pamuk 
iplikleri (her nevi)- • 

d) Suni ipek iplikleri 

2. Kaşarlı ve kasarsız pamuk 
mensucat (Amerikan bezi, 
tülbend, salaşpur, patiska ve 
benzerleri) 

3. Safi keten mensucat 

4. Keten, kendir, jüt, rami ve 
tarifede yazılı oîmıyan sair 
nebati maddelerden sargılık 
kaba mensucat (tabii renkli 
veya boyalı) 

Ne halde geleceği 

Çile veya paket halinde 

Masura veya bobin üzerinde 
sanlı, çile veya paket halinde 
Masura veya bobin üzerinde 
sarılı, çile veya paket halinde 

Masura veya bobin üzerinde 
sarılı, çile veya paket halinde 
Top halinde 

Top halinde 

Top halinde 

Ne gibi işlemler görecefti 

Halı dokunacak 

Yün mensucat, çorap, fanila vesair 
örme eşya dokunacak 
Çorap, fanila vesair örme eşya ile 
sırma, klaptan, kaytan ve kablo 
yapılacak 
Çorap, fanila vesair 5rme eşya 6rth 
lecek 
Yazma ve kalemk&ri basmalar ve 
kablo yapılacak 

Anteb işi çamaşır, Srttt • • benzeri 
yapılacak 
Çuval ve harar yapılacak 



Eşyanın cinsi ve çeşidi 

5. Türk ve Şark halı ve kilimleri 

6. Plâstik maddeler (Sellüloid, 
galalit ve bakalit ve benzer
leri) ve oryantal halitaları 
Fildişi, kemik ve boynuz, ko-
rmo cevizi 

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 

İL Nışadır 

12/ Saf kurşun 
13. Bağırsaklar 

14. Kauçuk: 
a) Ham veya temizlenmiş 

b) Tel ve şerit 

15. Ağaç kütükleri 

16. Kereste 

17. Şeker (tasfiye edilmiş) 
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Ne halde geleceği 

Halı ve kilim halinde 

Külçe, levha, yaprak, çubuk, 
boru ve tane halinde 

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 

Yıkama, temizleme ve tamir gibi 
ameliyeler 
Teşbih, ağızlık ve kaşık gibi eşya 
yapılacak 

Bakır eşya yapılacak 
Sırma, klaptan, kaytan ve gelin 
teli ve kablo yapılacak 

Galvanizli düz v«ya oluklu saçlar 
yapılacak 
Ziynet pulu yapılacak 

Galvanizli düz veya oluklu taç
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 
yapılacak. 

i 

Ayakkabı, oyuncak vesair kauçuk-
lu eşya ve kablo imal olunacak 
Kasık bağlan ve korsa imal olu
nacak 
Kontrplak ve kaplamalık ağaç yap
rak yapılacak 
İhracata mahsus yerli mahsûl v* 
mamullerin ambalajı için 
Aşağıda yazılı şekerli maddeler ya* 
pılacak 
Bu maddelerin ihracında şekerin 
miktarı aşağıdaki nispetlere gör* 
hesap olunur; 



Eşyanın cinsi ve çeşidi 
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Ne halde geleceği 

28. Gümüş 

19. ilam zeytin tanesi 

Külçe 

Ham zeytin tanesi 

Sudkostik 
Kopra 

Ne gibi işlemler göreceği 
• 

L Çikolatalar % 
a) Sütlü 40 
b) Sütlü* 50 

2. Şekerlemeler: 
a) Lokum 48* 
b) Badem şekeri 85 
c) Diğer şekerlemeler 40 

3. BUküvi 18 
4. Reçeller ve marmalâtlar 00 
5. Meyve konserveleri 85 
6. Tahan helvan 40 
Zikıymet taşlar ve-incilerle gay
ri müzeyyen: kuyumcu eşyası i-
mal edilecek. 
Tasir veya tasfiye edilerek sa* 
bunluk zeytinyağı, yemeklik zey
tinyağı, rafine zeytinyağı istihsal 
veya sabun imal edilecek. 
Sabun imalinde kullanılacak. 
Tasir edilecek 

20. Sudkostik 
21. Kopra 

thtar: 

Bu cetvelde yazılı şekerden gayri eşya için hizalarında gösterilen İşlemler ve işçilikler dolayısiyle 
girerken belirtilen miktarlarına göre ne nispetlerde fire veya artma payı kabul edileceği Ekonimi Ba
kanlığınca belirtilir. 



K - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde - 12 

[Köy öğretmenleri, sağlık memurları ve ek görev kadrolan] 

Çeşidi Sayı Ücret i Çeşidi Sayı Ücret 
Millî Eğitim Bakanlığı Köy okulu başöğretmenliği 3000 20 

Köy öğretmeni 11000 100 
» » 1000 110 

Ek görevler 
Köy okulu başöğretmenliği 6500 10 

Sağlık ¥e Sosyal Tardım Bakanlığı 
Köy sağlık memuru 1179 100 



- Cetveli 
Bütç%JK^jprou.: Ms4d^~ £ 

[Pansiycmer öğrencilerden alınacak ücretler] 

* Okulun «di 

. Millî Eğitim Bakanlığı 
Adana Erkek Lisesi 
Adana Kız > 
Afyon Karahiaar » 
Antalya » 
Balıkesir > 
Bursa > 
Çamlıca. Kız » 
Denizli ismet İnönü > 
Diyarbakır » 
Edirne .» 
Erenköy kız > 
Erzurum > 
Galatasaray » 
Oazianteb » 
Haydarpaşa » 
İzmir Atatürk » 
İzmir Ku » 
Kabataş » 
Kandilli-Kıs » 
Kan » 
Kastamonu » 

Lira 

375 
375 
330 
370 
395 
375 
505 
330 
375 
360 
505 
380 
530 
345 
505 
430 
430 
5Q5 
505 
360 
345 

Okulun adı 

Kayseri Lisesi 
Konya » 
Kütahya » 
Sivas » 
Trabzon » 
Yozgad » 
Dursa Kız ög. Okulu 
İstanbul Kız öğ. Okulu 
Aydın Lisesi 
Bilecik > 
Bolu » 
Buca (İzmir) » 
Çanakkale » 
Maraş > 
Manisa » 
Niğde » 
Yalvaç » 
Ankara îsmetpaşa Kız Ens. 
İstanbul Kadıköy Kız Ens. 
Erkek Sanat Enstitüleri ve 
Sanat okulları 

Lira 

375 
360 
330 
360 
360 
345 
375 
505 
345, 
330 
345 
430 
360 
345 
360 
330 
270 
480 
480 

Erkek Orta 
330 



N - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde - 10 

[2005 sayılı Kanunun 3 neti maddesine göre okul pansiyonlannda 1949 yılı içinde kullanılacak üc* 
retli memurlar ve hizmetliler kadrosu] 

Jr 

Millî Eğitim Bakanlığı 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Müzakereci 

» 
Yönetim memuru 

• » > 

» . > 
» » 

» » 
> » 
> » 
* 

Doktor 
» 

» 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

120 
30 
40 
1 
1 
8 
15 
25 
45 
40 
25 
10 
10 
20 
20 

75 
70 
60 
200 
175 
150 
130 
115 
100 
90 
75 
150 
130 
115 
100 

Aşçı (Yamı 
» » 
» > 
» » 
» » 

Hikmetliler 

Hademe 
» 
> 
» 

3 
10 
10 
20 
15 
10 
5 
10 
5 
35 
35 
75 
75 
100 
500 

150 
125 
110 
100 
90 
150 
130 
115 
100 
90 
75 
75 
70 
60 
55 
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D. Görevin çeşidi Sayı Aylık D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

İstanbul Borsası ve Osmanlı Bankası Komiserliği \ 

Menkul Kıymetler Müdürlüğü Kambiyo ve Nukut Müdürlüğü 
i 

11 İkinci mümeyyiz 1 30 I II tkinei mümeyyiz 3 30 

Millî Eğitim Bakanlığı 
MEBKEZ 

Yayın Müdürlüğü 

6 Uzman 

(jfenel Müfettişlik Müşavirlikleri 

5 Millî Eğitim müşaviri 
6 Millî Eğitim müşaviri 

11 Kâtip 
13 * 

tiler Eğitim Daireleri 

8 Muamelât şefi 
9 Muamelât şefi 

10 Mümeyyiz 
11 3 
12 Başkâtip 
13 Kâtip 

12 
12 
18 
28 

70 

80 
70 
30 
20 

50 
40 
35 
HÜ 
25 
20 

Lise, öğretmen Okulu ve Ortaokullar öğretmen 
ve memurlan 

4 Öğretmen 
5 
6 

S 
9 

11 
12 
8 î§ hizmetler şefi 
9 ». » 
12 » » 
3 Memur 

41 
114 
65 
3 
6 

248 
1000 

4 
1 
15 
5 
3 

90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
25 
50 
40 
25 
50 
40 

| 12 
j 13 » 

14 Memur 

| Erkek Teknik, Kız Teknik ve 
i 
i 2 Profesör ! *3 
; ^ 

5 
6 

ı 6 Doçent 
1 7 
! 8 
j 9 » 
j 8 Asistan 
!' 9 > ' 
| ı e _ .» 

3 Öğretmen 
4 •> 
o » 
6 » 
7 » 
8 

1 9 » 
10 » 
9 Kâtip ve 

10 » 

1 ı ı .» 
12" •*• 
13 >;• 
14 » 
10 Ambar ve 
11 * 
12 »* 
13 » 

• 
• 

hesap memuru 
i* » -

.* » 
> > 

• * * 

> :» 
debboy memura 

> * 
» ?/ 

» » 
12 îç hizmetler şefi 
13 * » » 

61 
236 

21 

25 
20 
15 

Ticaret okulları 
o 

*> 
4 
6 

15 
2 
2 
i 
1 
•;» 
2 
3 
2 

14 
20 
58 

115 
188 
300 
290 

2 
7 
6 

56 
129 

58 
23 
38 
40 
54 

1 
1 

125 
100 
90 
80 
70 
70 
60 
50 
40 
50 

•40 
35 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
35 
30 
25 
20 
25 
20 



0. Görevin çeşidi 

Cumhurbaşkanlığı Füârmonik Ot 

5 Üye 

Güzel Sanatlar Akademisi 

4 öğretmen 

Kitaplıklar 

7 Kitaplıktı 
9 » 

10 * 
11 » 
14 » 

tik öğretim Müfettişleri 

6 Müfettiş 
7 » 
8 » 
9 s> 

10 » 
11 » 

J5Töwseryû̂ var 

4 öğretmen 

t/10 -
Sayı Aylık 

'kestrası i 

5 20 

.1 

3 
3 
4 
8 
6 

4 
1 
8 

19 
8 
67 

o 

-80 ! 
i 

1 
i 
i 

90 1 

60 
40 
35 
30 
15 

70 
60 
50 
40 
35 
30 

90 

5 
6 
7 

6 

3 
4 
5 
6 

, : 
! 

1 n 

i 

Görevin çeşidi 

~» 

Siyasal Bilgiler 

Doçent 

Okulu 

Sayı Aylık 

2 80 
1 70 
3 60 

1 70 

İstanbul Teknik Okulu öğretim tieyeti 

öğretmen 
» 
> 
» 

» 
> 

Asistan 

Şube şefi 

Jfomservötftttfr 

3 100 
6 90 
8 80 

10 70 
13 60 
7 50 
2 40 

31 40 
34 30 

Ücret 

8 140 

Bayındırlık Bakanlığı 
MERKEZ 

Teftiş Kurulu 

10 Şef 1 35 

Dcmiryollar ve Limaonlar İnşaat Reisliği 

Demiryollar İnşaat Fen Heyeti 

6 Yüksek mühendis 1 70 
7 v » veya yüksek mimar 2 50 
8 » » » » » , 1 60 

Etüd ve istikşaf Fen Heyeti 

Malzeme Fen Heyeti 

6 Yüksek mühendis 

Aylık 

İ 70 

Limanlar İnşaat Fen Heyeti 

9 Desinatör J- 40 

.Muamelat ve İstimlâk Müdürlüğü 

11 Memur 1 30 

Tetkik Müdürlüğü 

9 Baş Fenmemuru 1 40 i 11 Memur 2 30 



D. Görevin çeşidi 
-Mi 

Sayı Aylık j . D. Görevin çeşidi Sayı Ay!?.k 

O 
10 
10 
10 
13 
13 

Demiryollar Fen Heyeti 

Fen hej*eti mühendis (Y. Müh. 
veya Müh.) 
İstimlâk müfettişi 

:» fenmemuru 
Ressam 
Kâtip 
Sipariş memuru 
Ayniyat hesap memuru 

00 
40 
35 
35 
35 
20 
20 

Şose ve Köprüler Reisliği Tetkik Müdürlüğü 

11 Memur 
13 Kâtip 

HuişUri Başkanlığı 

Fen Heyeti 

6 Yüksek mühendis 1 
8 Yüksek mühendis » 4 
9 » » 1 
6 Mühendis 1 
S Kısım mühendisi (T...Müh.) 1 
9 * » * ( :» ı» ) 1 
9 Bessam 1 

Muamelât Müdürlüğü 

11 Tetkik ve tahakkuk memuru 1 

30 
20 

40 

Yapı ve İmar İşleri Başkanlığı 

Proje Bürosu 

9 Ressam l 

Tesisat Bürosu 

V Kalorifer mütehassısı 1 60 
9 Tesisat ressamı 1 40 

Kontrol Şubesi 

7 Yüksek mühendis veya yüksek 
mimar 

Muamelât kısmı 

12 Muamelât memuru 
13 » » 

1 60 

2 25 
1 20 

70 
50 
40 
70 
50 
40 
40 

30 

12 Memur 1 25 
12 Proje teksir ve muhafaza iiıemuru 1 ' 25 
1? Kâtip •• 1 20 

Bayındırlık Şirket ve Müesseseleri Reisliği 

Fen Heyeti 

5 Yüksek mühendis 
6 » •» 

Tarife ve Hesap Tetkik Heyeti 

6 Murakıp 
10 Şef u 

Muamelât Müdürlüğü 

12 Memur 
8 Tetkik şefi 
8 Konntrol şefi 

Hukuk Müşavirliği 

6 Hukuk müşavir yardımcısı 

Zatişleri Müdürlüğü 

Okullar Bürosu 

S Şef . 
12 Memur 

1 
1 

1 
1 

2 
1 
1 

80 
70 

70 
35 

25 
50 
50 

Neşriyat Müdürlüğü 

12 Memur 
13 Kâtip 
7 Neşriyat âmiri 
9" Müze memuru 

Sefehtriik Müdürlüğü 

70 

50 
25 

8 Müdür 
10 Şef 
10 Fen memuru 
13 Memur 

Bakanlık Muhasebe Müdürlüğü Bina ve Süitleri 

11 Hesap memu.ru J 30 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

25 
20 
60 
40 

50 
35 
35 
20 

http://memu.ru


r> Görevin çeşidi Sayı Aylık J> 

İLLER 

Genel Müfettişlikler Müşavirlikleri 

5 Birinci Genel Müfettişlik Muşa-
viri l 80 

6 Birinci Genel Müfettişlik Ba-
yındırlık mimarı l 70 

5 İkinci Genel Müfettişlik Müşa
viri i 80 

6 İkinci Genel Müfettişlik Müşa
viri yardımcısı l 70 

5 Üçüncü Genel Müfettişlik Mü
şaviri } 80 

5 Dördüncü Genel Müfettişlik 
Müşaviri 1 80 

10 Birinci Genel Müfettişlik Nafıa 
Fen memuru i 35 

6 İkinci Genel Müfettişlik Muşa 
vir muavini 1 70 

fi Üçünccü Genel Müfettişlik Mü
cavir (Mimar) 1 70 

U Kâtip 10 ;î0 

Ş'ose ve Köprüler Dairesi Başkanlığı 

Yüksek Mühendisleri 

6 Yüksek mühendis (Mıntaka ve
ya Nafıa müdürü olarak .kulla
nılabilir) 7 70 

7 Yüksek mühendis 1 60 
8 * •» V Î 50 
9 * , 7 40 

Şose ve Köprüler Mühendis veya Fen memurları 

8 Mühendis veya baş fen memuru 
0 :p •» •» •>> 

10 Mühendis veya fen* memuru 

12 * * *> '35 25 

Şose ve Köprüler Başkanlığı 
S Yüksek mühendis veya mühen

dis 1 50 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

4-
2 
13 
27 

50 
40 
35 
30 

50 
40 
20 

Tunceli İli Nafıa Müdürlüğü 

8 Yüksek mühendis (Yol ve yapı) 
9 Baş fen memuru 

13 Kâtip veya mutemet 

Yapı ve İmar İşleri Reisliği 

8 Yüksek mühendis veya yüksek 
mimar 

9 > v. 
10 * » .» .» 
10 Mühendis, mimar veya, fen me

muru veya ressam 
12 Fen memuru veya desînatör 

Demiryollar ve Limanlar İnşaat Başmüdürlükle n 

1 
2 
2 

2 
3 

50 
40 
35 

35 
25 

5 * Şube mühendisi (Yüksek mü
hendis) 

fi Kısım mühendisi (Yüksek mü
hendis) 

8 Yüksek mühendis 
8 İstimlâk b as i .en memuru 
S Kısmı mühendisi (Yüksek mü 

hendis veya mühendisi 
5 Kısım şefi -
9 İstimlâk kısım şefi 
9 » fen memuru 
9 Fen memuru 

11 Ressam 
9 Başkâtip 

11 Ambar kâtibi 

Hvlar Şube Müdürlüğü 

9 Yüksek mühendis 
8 Baş fen memuru 

10 Fen memuru 
13 > 
12 :» 
12 Desinator 
12 Hesap memuru ve mutemet 
6 Kısım mühendisi (Yüksek mü 

hendis) 
7 Kısım mühendisi (Yüksek mü-

heidis) 
8 Kısım mühendisi (Yüksek mü* 

hendis"* 

m 

'» 
•J 
\ 

i 
1 
1 
4 
6 
1 
l 
i 

70 
50 
50 

50 
50 
40 
40 
40 
30 
40 
30 

3 
6 
3 
7 

10 
1 

40 
50 
35 
30 
25 
25 
25 

70 

60 



L/İS 
D 

8 
9 

11 
12 
12 
12 
13 

Ciörevin çeşidi 

Mühendis veya, fen memuru 

.» * * » 

Fen memuru 
Ressam 

» 

Sayı 

2 
4 
2 
6 
8 
5 
1 

Aylık 

50 
40 
30 
25 
25 
25 
20 

D. 
_ 

11 

6 
12 

Görevin çeşidi Sayı 

Konya Ovası Sulama tdaresi 

Ziraat fen memuru 1 

Bayındırlık Şirket ve Müesseseleri 

Komiserlikleri 
Komiser 2 
Kâtip 7 

Aylık 

30 

70 
25 

Ekonomi Bakanlığı 
Tetkik Kurulu Başkanlığı 

-i 
5 
e 
s 

Uzman 
t> 

Şube müdürü 
» » yardımcıs 

Ressam 

Bukvk, Müşavirliği 

Birinci Hukuk müşaviri (on aylık) 1 
İkinci > » 1 

Maden İşleri Genel Müdürlüğü 

Mühendis 

Ressam 

Zat İşleri Müdürlüğü 

8 Müdür yardımcısı 1 

Sanayi İşleri Genel Müdürlüğü 

8 Şube müdür yardımcısı 
4 Sanayi başmüfettişi 
5 Sanayi müfettişi 
6 » » 
7 Sanayi kontrolörü 
8 Sanayi kontrolörü 
6 Raportör 
8 » 
7 Ressam 

90 
80 
70 
50 
70 
m 

ıoo 
80 

80 
70 
60 
60 

50 

1 
o 
o 

4 
2 

12 
1 
3 
1 

50 
90 
80 
70 
60 
50 
70 
50 
60 

Küçük Sanat İşleri Genel Müdürlüğü 

4 Küçük sanatlar başmüfettişi 1 
6 Küçük sanatlar müfettişi 1 
8 Şube müdür yardımcısı 2 
7 Ressam 1 

Su Ürünleri ve Avcılığı İş. Md. 

Müdür yardımcısı 
Uzman ! 

5 Müdür 
8 Ressam 

6 Müdfiı 

Yayın Müdürlüğü 

Seferberlik Müdürlüğü 

Kâğıt İşleri Müdürlüğü 

8 Müdür 

Diğer Merkez Memurları 

10 Birinci mümeyyiz 
11 Mümeyyiz 
12 Memur 

90 
70 
50 
60 

50 
90 
60 

80 
50 

70 

50 

35 
30 
9ft 

İl}er Memurları 

3 İstanbul Bölge ekonomi müdürü l 100 
4 Bölge ekonomi müdürü 4 90 
5 Bölge ekonomi müdürü 3 80 



L/U 
i; Görevin çesidv 

5 Bölge ekonomi müdürü yar
dımcısı - istanbul -

6 Bölge ekonomi müdürü yar
dımcısı 

Sayı 

1 

3-

Aylık 

SO 

70 

V. 

10 
11 
12 
13 

Görevin çeşidi 

Birinci mümeyyiz 
Mümeyyiz 
Memur 

.-?> 

Sayı 

8 
11 
9 

20 

Aylık 

35 
30 
25 
20 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
MERKEZ 

3 Müsteşar muavini 1. 

Danışma ve inceleme Kurulu 

3 Üye 2 

Damşma ve inceleme Kurulu Bürosu 

10 Birinci mümeyyiz l 
l o Mprnm' 1 
İta. *T1"-UIUI , 1 

Sıtma Saraş Genel Müdürlüğü 

5 Mütehassıs tabip l 

Sağhk Propagandası ve Tıbbî İstatistik < 
Müdürlüğü 

5 Genel müdür muavini (Tabip i 1 

100 

100 

35 
25 

Srt . 

frenel 

80 ' 

Eczacılık ve Müstahzarlar Genel Müdürlüğü Ko
deks Şubesi 

5 Mütehassıs 1 
10 Birinci mümeyyiz i 

Teftiş Kurvlv 

6 İkinci sınıf müfettiş 3 

Seferberlik İşleri Şubesi 

5 Müdür i 
13 Kâtip 4 

80 
35 

70 

80 
20 

Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müesseses-i 

Setlim Çiftliği 

5 Müdür 1 80 

6 
6 

11 
10 
12 
12 
13 

;.> 
G 

H 

8 
5 
7 
5 

10 

10 
11 

Tarım mütehassısı 
Veteriner 
Hayvan sağlık memuru 
Ayniyat mutemedi 
Mubayaa memuru 
Ambar memuru 
Kâtip 

Hifzıssıhha Okulu 

Epidemiyoloji öğretmeni 
Genel sağlık yönetim öğretmeni 
Sağlık mühendisliği 
istatistik öğretmeni 
Gıda kimyası öğretmeni , 
Sosyal hijiyen öğretmeni 
Parazitoloji » 
Antimolo ji 
Genel hijiyen > 
Asistan 
Arşiv memuru 
Başkâtip 
Kitaplık memuru 

i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

10 
l 
1 
1 

70 
70 
30 
35 
25 
25 
20 

SO 
80 
70 
tiO 
70 
50 
80 
80 
80 
35 
40 
35 
30 

Kinin Kompirme ve Ampulleri imalâthanesi 

8 

t r* 

9 
10 
11 

12 
13 
14 

Teknisyen 

İLLER KURULUŞU 

Genel müfettişlik sağhk müşaviri 
Kâtip 

t-

Sağlık memurları 

İkinci sınıf sağlık memuru 
Üçüncü » » T> 
Diplomasız * * 

1 

4 
2 
o 

4 

10 
85 
14 

50 

80 
40 
35 
30 

25 
20 
15 



î). Görevin çeşidi 
- M İ -

Sayı Aylık I D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Sbğlik merkezleri 

11 Ziyaretçi başhemşire 
12 ı» Hemşire 
12 Ebe 
12 Sağlık memura 

20 
5 

20 

30 
25 
25 
25 

Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım Kurumları 

Sağır Dilsiz ;vc Körler Müessesesi 

T Müdür (Mütehassıs) J 70 

Doğum ve Çocuk Jktkvnıevleri 

7 Doğum mütehassısı (Köy ebe 
mektepleri için) !> öO 

12 Müzakereci ebe (Köy ebe mek
tepleri için! 20 25 

7 Birinci sınıf eczacı 
8 İkinci » 

11 Başhemşire 
13 İkinci sınıf hemşire 

2 60 
2 50 
5 30 

10 20 

Sıhhat İsleri kâtipleri 

14 Üçüncü simi kâtip 25 

Yatılı Tıp Öğrenci Yurdu (Ankara) 

Müdür 1 
İdare tabibi 1 

» •» 4 
Yönetim memuru 1 
Mutemet- ve satinalma memuru 1 
Ayniyat mutemedi l 
Ambar memuru 1 
Depo memuru 1 
Kâtip 2 
Dosya memuru 1 

Sağlık Memurları Okulu 

7 Müdür 1 
8 öğretmen 3 

12 Yardımcı öğretmen 3 
12 Yönetim memuru ve ayniyat; 

mutemedi * 1 
13 Mutemet ve satınalma memuru 1 

5 
7 

10 
10 
12 
12 
12 
13 
14 
13 

15 

80 
60 
35 
35 
25 
25 
25 
20 
15 
20 

60 
50 J 
25 

25 
20 

Sifona Savaş Bölge Bakanlıkları 

12 Sıtma savaş memuru 100 
1 3 ,> y> » 100 

Adana Sifonu Enstitüsü 

7 Antimoloğ * 1 

Seyyar Sıtma hastaneleri 

13 Sağlık memuru 5 

Frengi Savaş Kurulları 

14 Gezici sağlüt memuru 30 

25 
20 

60 

20 

15 

Frengi bucak tedavi merkezleri 

12 Sağlık memura 10 25 

Trahom sava§ kuruttan 

13 Sağlık memura 
14 » 

Hastabakıcı ve Laborant yetiştirme okulları 

8 Müdür 
9 öğretmen 

11 Yardımcı öğretmen 
9 Talim hemşiresi 

15 
15 

tkullt 

d 
10 
20 
3 

20 
15 

50 
40 
30 
40 

Gümrük ve Tekel Bakaıüığı 
MBÜKEZ 

6 Yay» Müdürü 70 

6 Başkimyager (Tarife Md.) 1 TC 
8 Müdür (1. Teftiş Heyeti Kalemi, 

1, Setebedik 9- M-> ? » 



T) «iörevirı çeşidi 

11 Tetkik memuru (Taife Md.) 
12 Tetkik memuru (Tetkik Md.) 
12 Memur (Gümrük îşleri Md.) 
12 Memur (1. Teftiş Heyeti Kale 

mi, 1. Özel Kalem Md.) 
13 Memur (2. Zat ve Sicil îşleri 

Md., 3. Tetkik Md. 1. Seferber 
lik Ş. Md.) 

13 Memur (1. Levazım Md. , 1 Tet
kik M&1 

İLLER 

8 Müdür (üçüncü sınıf) 
7 Müdür muavini (Birinci sınıf 

Bayı 

î 
10 

2 

»> 

6 

2 

1 
f 

— L/16 -
Aylık 

30 
25 
25 

25 

20 

20 

51* 
60 

D. 

9 
9 

11 
13 
12 
13 
14 
13 
13 
13 
13 
10 
11 
11 
12 
N 

Görevin <>eşıdı 

Müdür 
Müdür muavini (üçüncü sınıf) 
Muayene memuru 
Muayene memuru (üçüncü sınıf) 
Memur 

> ; • 

* • 

Veznedar 
Saymanlık memuru (Mükeffel) 
Saymanlık memuru 
İhtiyat memuru 
Servis Şefi (fkinci sınıf) 

ı> * (Üçüncü sınıf) 
Şef ı Saymanlık Kısım Şefi' 
8. 2 memur 
Knh-r\ ' îkİlıt ' .İ •snt'fv 

Sayı 

i 

1 
1 

50 
8 

131 
17 
2 

11 
30 
6. 
1 
3 
1 
4 

:iti 

Aylık 

40 
40 
30 
20 
25 
20 
15 
20 
20 
20 
20 
35 
30 
30 
25 
m 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
14 Muhafaza memuru !6£ İ.5 F 14 Muamele memuru 2* 15 

Tarım Bakanlığı 
Teftiş Heyeti 

9 Birinci S. müfettiş yardımcısı 2 lö 

Pamuk îş. Müdürlüğü Merkez Kuruluşu 

S Mütehassıs 
10 Şef 

I 14 Daktilo katıp 

9 Merkez propaganda istihbarat 
ve istatistik işleri şefi 

9 Tercüman 
13 Kâtip 

Seferberlik Müdürlüğü 

5 Müdür 
16 Şef 
11 Grafik memuru 
13 Kâtip 

. Zatişİen Müdürlüğü , 

3 Müdür muavmı ,. .. .;•.•...•. 

Levazım Müdürlüğü 

1. 40 13 Kâtip. 
1 40 | 
î 20 

İ 50 
1 35 
3 15 

i 20 

35 
30 

Tavuk Yetiştirme İstasyonları 

! 10 Asistan ;' 

Pamuk işlen Müdürlüğü İller Kuruluşu 

6, Müdür . 1 7C 
1 » yardımcısı 2 80 
7 Pamuk yetiştirme.eksperi 3 60 

\ S Birinci sınıf Şef 6 50 
50' İ 9 İkinci » .•* • ... •• 3 40 



D. 

11 
12 
9 

10 
11 
13 
13 
6 
9 

14 

Görevin çeşidi 
— L/17 

Sayı Aylık I D. 

Birinci S. kontrol memuru 
İkinci » •» » 
Birinci sınıf Mesul sayman 
İkinci » T> » 
Birinci smıf Ayniyat memuru 
Üçüncü S. Denet memuru 

> » Kontrol memuru 
Uzman 
Mesul sayman 
Grafik memuru 

10 
5 
2 
2 
2 
5 
12 
1 
1 
1 

30 
25 
40 
35 
30 
20 
20 
70 
35 
15 

Veteriner tş. Genel Müdürlüğü Merkez Kuruluşu 

5 Genel müdür yardımcısı 
7 Şube müdürü 
9 Şube müdür yardımcısı 

10 Şef 

1 80 
5 60 
6 40 
1 35 

Veteriner tşleri Genel Müdürlüğü tiler Kuruluşu 

9 Veteriner müdür kıdemli yar
dımcı ve fen memuru 18 40 

14 Hayvan sağlık memuru 195 15 

Bakteriyoloji ve Seroloji ve Hıfzıssihha 
Kurumlan 

5 Uzman müdür 1 80 
6 Müdür yardımcısı 1 70 
9 Üçüncü S. Şef ve Birinci S. asis

tan 3 40 
13 Saymanlık, kültür, ayniyat, am

bar memuru ve kâtip 7 20 
14 Dağıtıcı 2 15 

Zootekni Kurumlan 

9 Şef 3 40 
10 Hara şef yardımcısı 1 35 
11 » veteriner ve lâboratuvar 

memuru 1 30 

Aygır Depolan 

13 Terbiyeci, sayman, ayniyat yar
dımcısı ve kâtip 12 20 

13 Sayman 1 20 

Görevin çeşidi 

Merinos Kurulusu 

9 Merinos yetiştirme ve hastalık
lar uzmanı 

9 Merinos yetiştirme denet ve say
manlık memuru 

7 Sorumlu sayman 
11 Asistan 

Sayı Aylık 

1 40 

1 40 
1 60 
1 30 

Ziraat tşleri Genel Müdürlüğü tiler 
Kuruluşu Ziraî Savaş 

14 Kâtip 15 

Islak ve Deneme İstasyonları Deneme Tarlaları 

5 Kimyager 
7 » 

Bağ ve Bahçe Ziraatı 

8 
9 
9 

12 

Teknik müfettiş 
Memur ve sayman 
Muamelât memuru 

Orta Tarım Okulları 

12 öğretmen 
13 Orta Tarım okulu öğretmenleri, 

Saymanlık memuru ve mutemet 
14 Orta Tarım okulu öğretmenleri, 

Ayniyat memuru 

80 
60 

50 
40 
40 
25 

25 

20 

15 

Ziraat alet ve makineleri 

İhtisas okulları ve makinist okulları 

14 Teknisiyen 1 15 

Teknik Tarım ve Teknik Bahçıvanlık OkvUarı 

4 öğretmen 5 
ü-

90 
80 

Toprak tşleri Genel Müdürlüğü 

MERKEZ 

j 8 Şube müdür yardımcısı 
I 9 Şef 
İ 10 * 

2 
2 
2 

50 
40 
35 



D. Görevin çeşidi Sayı 
- h/ıs 
Aylık i D. Görevin çeşidi 

11 Metnur 
12 » 
7 Denetçi 
6 

Hukuk Müşavirliği 

o Müşavir avukat (Teprak işleri için)2 
5 İ d m dâvalar avukatı (Toprak 

işleri için) 2 
7 Hukuk müşeviriiği Raportör 

(Toprak işleri için) A 
S >;• * s- 1 

8 Toprak Komisyonu Başkam 42 
7 » * » 44 
7 •» » » üyesi 52 
8 >> » » -» 50 
9 » » » •* 70 

30 [ 

60 ! 

80 

80 

60 
50 

10 
S 
9 

i t 

Tarım teknisyeni 

ölçme ve harita teknik memuru 

8 Tapv. ".*? kada -
9 

10 
11 
11 
9 

10 
11 

i 12 
70 j 
60 ; 
60 i 
50 \ 5 
<C i 11 

» * # 

Memar 
Toprak Büro Şefi 

?• » {» 

* memuru 

Sayı Aylık 

25 
25 
?'.') 

1 

ıe 
• ' . - v 

1) 
30 
22 
l 

50 
46 

50 
40 

50 
40 
35 
50 
-iC 
35 
30 
30 

35 
3(ı 
25 

Genel Müfettişlik Müsaviden 

Müşavir 
Kâtip 

80 

Ulaştırma Bakanlığı 

8 Ressam 

12 Memur 
13 

Başmüşavîriik 

MERKEZ 

özel Kalem Müdürlüğü 

özlük işleri ve Rü+ük Müdürlüğü 

i l Memur 
12 * 
13 Kâtip 

5 Müdür 
9 Şef 

10 » 

Se.ferberlik Müdürlüğü 

13 Kââp 

50 

Yayın Mürürlüğv 

ILLER 

20 

t 

> 

1 

1 
1 

25 
20 

30 
25 
20 

80 
4C 
35 
30 

I 9 

\ 1 0 
13 

6 
7 
8 

6 

6 
<•? 

"3 

Birinci suııf Yönetim şefi 
» » Denet memuru 

Memur 

Gemi Sürvey Kımıltı 

i \,?\ sınıf izman 

4 * » » 

KomwerKfe 

Demiryolu komiseri 

l 
1 
3 

2 

;> 

Yüksek Denizcûih Okulu (Kurslar Şuoesij 

Kurs öğretmeni 
:r»'- » 

SûtfkŞefi 
„. 

•v 

40 
35 
20 

50 

70 

70 
60 
4G 



n Görevin çeşidi 

Ticaret Bakanlığı 
Sayı Aylık i D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

îç Ticaret Genel Müdürlüğü 

5 Fen Müşaviri 
7 » * 

Raportör 
6 Şube Müdürü 
9 Raportör 

Teşkilâtlandırma Genel Müdürlüğü 

6 Şube Müdürü 
6 Merkez Kontrolörü 
t » » 

8 Raportör 
9 » 

Rtandardiza&yon Müdürlüğü 

5 Müşavir 
6 Raportör 

Seferberlik Müdürlüğü 

s Müdür 

£0 
60 
-0 
70 
40 

4 
1 
1 
1 
3 

70 
70 
60 
50 
40 

z 80 
1 70 
1 50 

1 50 

Merkez Dairelerinin Müşterek Memurları 

10 Mümeyyiz 
11 inceleme memuru 
13 Memur 

2 35 
2 30 
1 20 

i 

8 

9 
10 
9 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 

10 
11 
12 
13 
7 
8 

10 
9 

Zh$ Ticaret Dairesi Başkanlığı 

Ticaret Müşaviri 
* ataşesi 

Tiearet müşaviri veya ataşesi 
yardımcısı 

» 
kâtibi 

Raportör 

Konjonktür ve Yayın Müdürlüğü 

Raportör 1 

tLLEU MEMURLARI 

Almtaka müdürü 

Raportör 

Baş kontrolör, baş kontrolör 
yardımcısı ve kontrolör 
Mümeyyiz 
İnceleme memuru 
Memur 

» 
Kontrolör 

80 
60 

50 
40 
35 
40 

50 
40 

90 
80 
70 
60 
50 
40 

70 
35 
30 
25 
20 
60 
50 
35 
40 

3 Üye 

Çahşma Bakanlığı 
Arattırma Kurulu Çalışma Genel Müdürlüğü 

1 100 i 11 İkinci sınıf mümeyyiz 

Teftiş Kurulu 

7 Üçüncü sınıf müfettiş 
10 Müfettig yardımcısı 

, 6Q İşçi Sağltği Genel Müdürlüğü 

1 35 ! 6 Şube müdürü 1 

30 

70 



D. Görevin çeşidi 

Seferberlik Müdürlüğü 

8 Müdür 
12 Memur 

İLLER KURULUŞU 

4 Bölge çalışma müdürü 
5 > > » 
6 » » •» 

V20 — 
Sayı Aylık 

1 
1 

1 
1 
2 

50 
25 

90 
80 
70 

D. Görevin çeşidi 

9 Kalem âmiri 
11 İkinci sınıf mümeyyiz 

İş müfettişleri 

5 Birinci sınıf iş müfettişi 
6 İkinci » » » 
7 Üçüncü » » » 



* 

O - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde * 19 

[Ordu ihtiyacı ıcm M ^ S a ^ n i T l ç ü l e r i v e ortalama fiyat cetveUÎ 

eı beden 

Hayvanın hizmeti 

Süvari saf bineği 
Top bineği 
Sair binekler v /ruw\ kilo 
Sabra top (dip) a * * * en a.agı (500) k * 
Sahra top (çengel ve şıvgar j 
Dağ top 
Süvari makineli beygiri 
Nakliye koşumu 

» » 
Makineli • 

» * 
Mekkâri 

» 
Top koşumu mandası 
Araba koşumu mandası 
Top koşumu öküzü 
Araba koşumu öküzü 
Deve 
Eşek 

Nev'i 

Beygir 

Yüksekliği Göğüs çevresi 
Mt. Mt. 

Katır 
Beygir 

» 
Katır 
Beygir 
Katır 
Beygir 
Katır 

Ortalama 
f ivat lira 

630 
500 
400 

1 100 
1 000 

730 
130 
350 
150 
398 
450 
300 
103 
600 
500 
600 
500 
595 
116 



P - Cetveli 
Bütçe Kanunu .- Madde - 19 

[Motorlu taşubr 0 r t a İ 8 m 8 ^ ^ ^ 

Taşıtın adı 

Otobüs 
Arazi binek otomobili 
Arazi oto traktör 
Zirai traktör 
Arazi kamyonu 
Komple seyyar tamirhane 

Takribi fiyatı j 
Lira 

12 000 
8 000 

22 000 
12 000 
12 000 
60 000 

Taşıtın adı 

Benzin tankı 
Arazör 
Motosiklet 
Cadde kamyonu 
Küçük binek otosu 
Büyük » 

Takribi fiyat! 
Lira 

20 000 
20 000 
3 000 

10 000 
6 000 
8 000 

>s^-« 



* 

R - Cetveli 
Bütçe Kanunu: Madde — 20 

[Oider bölümlerinden yapılacak harcamalara ilişkin formül] 



- B / 2 

«5 v, 

Büyük Millet Meclisi 

B. : 1 - M. : 3 — Başkanlık Divanı tazminatı 
Bu tazminat 1757 sayılı Kanun gereğince ödenir. 

B. : 2 — Geçici tazminat ve Denetçi ücreti 
Toptan ödenir. 

B. : 6 - M. : 1 — Meclis geçici hizmetlileri 
Bu ödenekten 10 000 lirası yeni Meclis bahçesi amele ve işçi giderleri karşılığıdır. 

B. : 11 - M. : 7 — Çalışma saatleri dışında ve geceleri çalışanlara Özel Kanunu gereğince verile
cek yevmiyeler 

Başkanlık Divanı karariyle ödenir. 

B. Î 14 - M. : 5 — 3827 sayılı Kanun gereğince satınalınacak motosiklet 
B. : 19 - M. : 2 — Basımevinde mesai saatleri dışında çalışanlara özel Kanunu gereğince veri

lecek yevmiyeler 
Başkanlık Divanı karariyle Ödenir. 

B. : 21 - M: 1 —Parlâmentolararası Türk Grupu giderleri 
Bu para Grup Başkanının emrine verilir. 

B. : 27 - Meclis soruşturmasiyle yargılama ve her çeşit giderleri 
Meclis soruşturması için getirilecek tanık ve bilirkişilerin ücret, yolluk, gündelikleri ile so

ruşturma için gerekecek diğer her çeşit giderler ve Yüce Divan kurulduğu takdirde Yüce Divanın 
yargılama sırasında getirteceği tanık, bilirkişilerin ücret, yolluk ve gûndelikleriyîe Yüce Divanm 
te törlü ^derl«ö. 

Cumhurbaşkanlığı 
B. : 35 — Hizmetliler ücreti 

Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca tasdik olunacak kadroya göre sarfolunur, 
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Başbakanlık 

B. : 80 - M. : 4 — Diğer işletme ve yönetim giderleri 
îşçi gömlek ve tulumlariyle öteberi, döşeme, aydınlatma, ısıtma, kırtasiye, basılı kâğıt ve defterler 

pul posta ve yollama karşılık ücret ve giderleri, kira karşılıkları yolluklar ve sair işletme gider
leri ve işçi sigortaları primleri. 

B. : 83 — Konuk ağırlama giderleri 
Konukların her çeşit taşıt giderleri de bu tertipten verilir. 

Danıştay Başkanlığı 
B. : 95 - M. : 3 — Aydınlatma 

Asansör motörû elektirik ücreti de bu tertipten verilir. 

Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü 
B. : 114 - M. : 2 — Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri 

Yabancı memleketlere çekilen telgraf ücretleri de bu maddeden verilir. 

B. : 118 — Giyecekler 
Teknik memur ve hizmetlilerin iş gömlekleri ve i§ elbiseleri karşılıkları da bu bolümden verilir. 

B. : 120 - M. : 2 — Başka her çeşit yayın giderleri 
Yayın, telif, tercüme, kâğıt, klişe; basım ücret ve karşılıkları, Genel Müdürlükçe çıkarılacak ki

tap, broşür ve dergilerin her türlü giderleri. 

M. : 3 — Foto film servisi giderleri 
Sinema, projeksiyon ve fotoğraf makineleriyle film ve plâk satm alma, yaptırma ve kiralama kar

şılıkları ve bunlar için makine, yedek ve avadanlık, her nevi ecza ve saire alım ve kirası, atelye kurma 
giderleri, her türlü stüdyo alet ve gereçlerinin alımı ve kira karşılıkları, film senaryoları üe repertu-
varların ve plâkların yapılması, kurulması, işletilmesi ve denetlenmesi, film sözlendirme ve seslen-
dirme giderleriyle bu işlerde çalıştırılacak usta ve işçilerin gündelikleri, elektirik ve muharrik kuv
vet cereyan bedelleri, gümrük, nakliye, sigorta ve saire giderleri, hizmetlilerden görevleri sırasında 
hastalanacak ve sakatlanacaklarm iyileştirme ve derman giderleri. 

M. : 4 — Temsil giderleri ' 
İç kongrelerle Bakanlık içinde ve dışında resmî mahiyette yapılacak toplantılarda bu toplantı

lara iştirak edenlere verilecek ziyafet ve her nevi ağırlama giderleriyle yabancı konukların ağırla
ma giderleri, hayır derneklerine yapılacak yardım ve bu demeklerin müsamerelerine mahsus bilet 
bedelleri, çelenk ve benzeri her çeşit temsil giderleri. 



M. : 5 — Cxqp4gaada= giderleri 
Propaganda ve teşvik maksadiyle yazılan ve yazılacak kitap, broşür ve makale ücretleri, aynı 

maksatla konferansçılara verdikleri ve verecekleri ksonf<eBtöislar için ofleneeek ücretler, yabancı ko
nulmam aynı maksatla verilecek hediye bedelleri turizmi teşvik maksadiyle memleket içinde ve dı
şında yapılacak sergi masrafları. 

M. : 6 - Radyo dinleme ve bültenleştirme giderleri 
Radyo dinleyicilerine verilen ücretlerle diteU.f€£n, töksir v&jyazıimaMnelerinin satuıalma, işletme 

ve tamir giderleri diktafon için kovan ve her türlü yedek malzeme bedelleri, kâğıt, mürekkep, mumlu 
kâğıt ve sair kırtasiye malzemesi bedelleri. 

B. : 122 - M. : 1 - fiftefk yayıakn 
Doğu ve batı her çeşit müzik yayınları ücret ve giderleri ve müzik eserleri telif, «neşir ve icra 

hakları, plâk ve film anrejistreman ücretleri, nota, plâk ve diskotek satmalına ve kiralama kargılık
ları ve nota teksir ve bastırma ücret ise #id«rl<*ri. 

m. : £ ^ « f c yakıdan 
Temsil sanatçıları ile konferansçıların ve yabaaeı diflerjde yayın için görevlendirilenlerin günde

likleri ve her türlü konferans metinleri, Radyo Gazetesi ve radyofonik piyes bedelleri ve radyo ile 
yapılan diğer her nevi söz yayını için verilecek ücretler. 

M. : 4 — İşletme ve başka her çeşit giderler 
Ankara radyodifüsyon istasyonu ve stüdyolarının her çeşit işletme ve onarım giderleri, telefon, 

ısıtma giderleri, temsil içlin lüzumlu her nevi 'möddc ve cihazlar, genel konserlerde giymek üzere yap
tırılacak elbise bedelleri, görevlen sırasında hastalanacak veya kazaya uğnyacak- hizmetlilerin iyi
leştirme ve derman giderleri, her türlü cihaz, alet, fennî gereç ve musiki levazımı'alım, onarım, ta
şım ve kiralama giderleri, etücl, plân işleriyle ilgili frer türlü giderler, radyo müsabakaları giderleri, 
döşeme, demirbaş, «kırtasiye, defter ve basılı kâğıtlar karşılıklariyle öteberi giderleri. 

B. : 123 - M. — 8 — Propaganda giderleri 
Basın, klişe, tercüme, gazete, kitap, radyo yayın ücret ve giderleri, sinema kiraları, propagan

da maksadiyle tertibedileeek toplantılar ve -konferanslar için gerekli giderler, ilân ücretleri, ma
hallî -veya -milletlerarası sergilere iştirak masrafları ve ser^i'levazım ve .eşya bedelleriyle nakliye 
sigorta ücretleri, ateşeliklerle haber bürolarının her türlü propaganda giderleri. 

Sermaye, kredi ̂ ve teıitler 

B, : 1 — 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 dşşğ^irilmesi, yenilenmesi ve denemesi her türlü giderleri (Yolluklar hariç dlm&k üzere 
bu, işlere ait< projelerin düzenlenmesine yapı ve kurmanın denetine ilgili -.her türlü giderler). 



İstatistik Genel MikKirfütfü 
B. : 140 — Sayım giderleri 

' M. : 1 — 1950 nüfus sayımı hazırlığı giderleri 
M. : 2 — 19«0 tarım sayımı hamrlıgı giderleri 

M. : 3 — Sanayi sayımı giderleri 
Sayım hazırlığının gerektirdiği sayım memurları yollukları, kurs masraflar;, icar bedelleri, di

ğer çeşitli bütün masraflar bu tertipten ödenir. 

Devlet Mateoroloü İçleri Genel Miklüriütfü 
B. : 162 — Taşıt giderleri 

Taşıtlar işe yetmezse dışardan tutulacak taşıtların kira karşılıkları. 

B. : 164 — Giyecekler 
Merkezin odacı, bekçi ve diğer hizmetlilerine alınacak elbise ve ayakkabı karşüıklariyle teknik 

memur ve hizmetlilerinin çalışma iml ik l e r i ve dıaardâki bekçiler in elbise ve ayakkabı karşılık
ları. • 

B. : 166 — Meteoroloji istasyonları kurma ve onarma giderleri 
Merkez ve taşrada yapılacak ve kurulacak sabit, geçici ve gezici âM&syoiilarm kurulması gider

leriyle yapılacak kurmalara ilişkin her türlü gereç ve bu işlere ait aletler, alımı, taşımı, ambalaj, 
onarma; ve her türlü kimyevi ve sıhhi eczalarla bina satmalma ve kamulaştırma karşüıklariyle yapı
lacak her çeşit.telefon ve elektrik ve su tesisatı giderleri ve diğer harç, pul, proje ve sözleşme gi
derleriyle merkez ve taşrada yapılacak bütün onarma giderleri. 

B. : 167 — Her türlü rasat, telli ve telsiz haberleşme ve dinleme alet ve cihazları, gereçleri 
satmalma, kurma, denetleme, onarma ve işletme giderleri, gezici istasyonların işlemesi na

kil vasıtalarının işletme ve onarmaları ve karoserlerin yaptırılmaları giderleri 
Merkez ve taşra için alınacak telsiz ve her türlü haberleşme ve dinleme ve işaretleşme (helyosta), 

projektör ve benzeri aletler alât ve cihazlarının a t a , kurma, îtaşıma, montaj, enstailasyon, deneme, 
işletme, onarma evi aletleri ve gereçleri giderleriyle telsiz cihazları, gözetleme parkları ve istasyon
ları için lâzım olan barakaların ve siperlerin yaptırılması veya satm alınmasına ait giderlerle diğer 
her türlü gözetleme gereç ve aletleriyle fennî gereç ve aletlerinin alım, kurma, dneme, denet, onarma, 
taşıma giderleriyle bu işlerde kulalnılan bütün avadanlık gereç ve ecza karşılıkları, onarma ve 
işlik işlerinde dışardan çalıştırılacak işçi gündelikleri, manevra dolayısiyle hizmet görecek gezici 
ve geçici Meteoroloji istisyonlarmda yatım, yiyim giderleri, iş giyimi ve çalışmalara ilişkin eşya 
ve parçaların alımı ve bunların taşıma giderleri, telsiz cihazlariyle gözetleme istasyonlarının ve 
gözetleme ve fen aletlerinin kurma, montaj enstailasyon, işletme denet ve denetlemeleriyle gezici 
istasyonların taşıtlarını işletme, taşıma, saklama, temizlik giderleri, gezici istasyonların taşıtlarının 
onarım ve karoseri yapılması giderleri. 

B. : 168 — Yayın giderleri 
Her türlü kitap, broşür, gazete, dergi alım ve abone karşılıklariyle bastırılacak olan broşür, 



kitap, harita ve İevîıa, grafik, yönetmelik, genel yazı, günlük, haftalık ve aylık ve yıİİık bülten Ve 
müteferrik bütün yayın ile defter, cetvel ve sairenin basın ve yay^n giderleriyle telif, tercüme, 
tersin, kopya, çoğaltma giderleri. 

B. : 171 • M. : 1 — Meteoroloji Meslek Okulu giderleriyle diğer okullanndaki öğrencilerin her türlü 
giderleri 

Meteoroloji Meslek Okulu öğrencilerinin öğretimine, yatırılmasına giydirilmesine, yedirilmesi
ne ait her türlü giderlerle verilecek harçlıklar ve Meteoroloji Meslek okulundan başka okullarda 
okutulacak öğrencilerin masraf ve giderleri de bu tert,ibe göre yapılır. 

M. : 2 — Memur ve himnetlilerm kurs ve staj giderleri 
Meteoroloji Meslek Okulu ile diğer okullardaki meteoroloji öğrencilerinin Meteoroloji istasyon 

larında yapadaklan staj dolayısiyle ihtiyar olunacak her çeşit giderler, meteoroloji Meslek Okulu 
ve başka okullardaki öğrncilerin, kurs ve stajyerler için kitap, broşür, harita, grafik yazdırma, 
yaptırma ve bastırma karşılığı giderleriyle her türlü makine, alet ve okul ile ilgili döşeme ve ge-
raç alımı, taşımı, onarma ve saklama giderleri. 

Diyanet işleri Başkanlığı 

B. : 188 - M. : 1 -~ Satınalma ve abone karşılığı 
Meslekî eser ve belgelerin satınalma bedelleri, dergi» gazete, lüzumlu kitapların satınalma ve abo

ne bedelleri bu tertipten ödenir. 

M. : 2 — Başka her çeşit giderler 
Bastırılacak eserlerle derginin kâğıt ve araçlariyle bastırma, bağlama, yollama, hamaliye ve cilt 

bedelleri, telif hakları çoğaltma, inceleme, yazdırma ücretleri ve yayınla ilgili ner çeşit giderler bu ter-
tipden verilir. 

Adalet Bakanlığı 

B. : 207 - M. : .2 — Geçici görev yolluğa 
Kamu hakları para cezalarını kovalıyanlarm yol paraları bu bölümden verilir. 

B. : 208 — Giyecekler 
Mübaşirlerle Ankara mahkeme ve daireleri hizmetlilerinin elbise giderleri. 

B. : 210 - M. : 1 — Meşhut suçlar giderleri 
Suçüstülere gidecek Adalet memurlarının ve doktorların yollukları, ehlivukuf ve bilirkişi ve ta

nıkların yol giderleri, ekspertaz işleri giderleri ve ücretleri ve ilk iyileştirme ve otopsi giderleri, 
suçun açığa çıkarılması için yapılacak sair giderlerle ihzarlı sanıkların bir yerden diğer yere yolla
ma giderleri 
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B.:212 - M. : 2 — Demirbaş aletler ve gereçleri otopsi sandıkları ve kimyevî eoea ve gereçleri 

satmalına, onarma ve başka giderleri 
Adalet görevli doktorlara gereken alet ve avadanlıklar ve lâborâtuvar kurma ve gereç karşı

lıkları. 

B. : 213 - 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 bulun
dukları zaman iaşeleri de bu tertipten temin edilir. 

M. : 3 — Yönetim giderleri 
Telefon konuşma ve kurma giderleriyle hizmetli ve hükümlülere yaptırılacak elbise giderleri. 

B. : 214 - M. : 1 —Satınalma ve abone karşılığı 
Kitap ve mecmuaların satınalma ve abone bedelleri karşılığı. 

M. : 2 — Başka her çeşit giderler 
Yazı ücretleri ve mahkemeler içtihat dergisi ve yayıma ait yollama ve bağlama hammaliyesi ve 

bütün sair giderleri ve telif hakkı karşılığıdır. 

B. : 215 - Ankara Hukuk Fakültesi talebe yurdu genel giderleri 
Yatılı öğrencilerin besleme karşılıklariyle öğretime ara verme aylarında yemek ücreti, Fakülte ta

lebe yurdunun aydınlatma, ısıtma, temizleme ve su giderleri ve tesisat karşılıkları, yatılı öğrenici ve 
hizmetlilerin giyim eşyası, yatılı öğrencilerin çamaşır yıkama ücretleri, derman ve iyileştirme parası 
ve hasta öğrencilerin taşım giderleri yatılı öğrencinin kitap ve öğretim levazım karşılığı, öğreniciye 
lüzumlu kitapların basılma giderleri, tesisat ve demirbaş ve döşeme basım ve onarma karşılığı, mü
teferrika ve sair her türlü yönetim giderleri. *' 

B. : 2 - Sermaye, kredi ve tesisler 
Ceza ve tevkif evleri ve hükümlü çocuk ıslah evleri döner sermayesi. 

B. : 3.- Ceza ve tevkif evleri yapma ve esaslı onarma işleri 
Ihaleten veya emaneten yaptırılacak yapı ve esaslı onarma karşılığı ve giderleri ve bu işler için 

gereken resim gereç ve kırtasiye ile basm giderleri. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

B. : 229 - Basılı kâğıt ve defterler 
Defterlerle cetvellerin kâğıt, mukavva ve basım ücretleriyle taşım giderleri ve defterlerin onarma 

ve kapak giderleriyle kitap, kapak yapmıevi için gereken her çeşit gereç karşılıkları. 

B. : 232 - M. : 2 — Geçici görev yolluğu 
Kadastro ve tapu tahrir kurullarında çalışan memurlara 5055 sayılı kanun gereğince verilecek 

gündeliklerle ta$ıt ücretleri bu tertipten ödendi-. 



& : m . Ui: %-* Ytaetim gMHüri 
Kadastro ve tapu tahrirkuralarının öteberi gftferferi, döşeme, demirbaş, kira, aydınlatma, ısıt

ma, kırtasiye, basılı kâğıt v© defterlerle tetefpıı kurma ve konuşma karş?]ıkları, nüsetı© veipoligon 
için gereken her şeşit maddeleriyle taşuna giderleri. Bu kurullarda çalışan memur ve hizmetliifflpe 
5055 sayılı kanun mucibince verilecek iş elbisesi, ayakkabı,palto, şapka, çadır, ilâç, sıhhiye çantası, 
iş, çantası, petrol lâmbası, tabak, çatal, kaçık, bıçak, tencere bedelleri. 

B. : 237 - Kurs ve mektep giderleri 
Okul öğrencilerinin yiyecek, giyecek, içecekle riyle baharın gerektirdiği taşım giderleri, oknl 

öğrencilerinin harçlıkları, kız öğrencilere verilen burs, kursa getirilecek memurlar gündeliği, oknl 
öğrencilerinin defter,kalem, lâstik, d#jph levazımı, krtephğa alınacak gazete ve dergiler, spor ve beden 
eğitimi hareket ve müsabaka giderleri, hamam, tıraş, derman, iyileştirme, gözlerinden ra&atsız 
öğrencilerin tedavilerini sağlamak maksadiyle alınacak gözlükler, cenaze masrafları,çamaşır için 
sabun, çivit, soda, sakat öğrencilerin memleketlerine geri gönderilme, hava değişimli öğrencile
rin memleketlerine gidip gelme yol giderleri, dişlerinden rahatsız öğrencilerin tedavi masrafları, 
Ankarada yapılacak sözlü sınava girmek hakkını kazananlardan sözlü sınavda kazanamıyanların 
yazılı sınavların yapıldığı île kadar dönüş yol giderleri okul ve kurs öğrencilerinin kitap ve 
öğretini notları için kâğıt, çoğaltım levazımı, sınıf, yatakhane ve mutfak,eşya ve gereci, kitap, 
telif ve baskı giderleri, idarenin kırtasiye, defter ve tesisleriyle demirbaş eşya karşılığı, evrak mü-
vezzii çin mubayaa olunacak bisiklet bedeli ve yeni alınacak bina döşemesi, basılı kâğıtlar, ya
kacak, elektrik, havagazı,sıı, telefon tesisleri ve giderleri, posta ve telgraf ücretleri, az onarma ve 
tesisler, hizmetlilerin giyeeeği ye yiyeceği her çeşit temizlik ve kortuna ve sair yönetim gider
leri, kamp ve sınav ve gezi giderleri, öğrencilerin tedavileri için ilâç, resmî ve özel sağlık müesse-
selerindeki tedavi giderleri, lüzum görülen hastaların tedavi edilecekleri hastanelere kadar yol 
giderleri. Okul ve kurs öğrencilerinden tatil süresi içinde memleketlerine gitmeyip okuldia ka
lanların bu müddete ait harçlık ve yevmiyeleri okul bahçesinin haktin vesait* giderleri. 

B. : 288 — Yayın işlftri 
M. : 1 — Satmalına ve abone karşılığı 

Tapu ve kadastro idareleri için lüzumlu görülecek hukuki ve meslekî eserlerin satmahnma ve 
abone bedelleri bu tertipten Ödenir. 

M. : 2 — Başka her çeşit giderler * 
Bastırılacak eserlerle derginin kâğıt ve arajçlariyle bastırma, yolama, hammaliye ve cilt bedel

leri, telif hakları, çoğaltma, inceleme, yazdırma ücretleri ve yayınla ilgili her ç«pt gsdefrî̂ r bıı 
tertipten öd<e»ir. 

MÜB Savunma Bakanhffi 
B. : 261 — Tersim gereçleri 

Bütçeye konan bölümlerin mahiyeti itibariyle her han-giai ilgili olursa olsun her çeşit resim 
gereoiyle bu işe, kırtasiyeye ilişkin her çeşit maddelerin karşılığı. 

• - *~yı 
B. : 263 — Basih kâğıt ve defterler 

Başım ve kaplama gereci w kâğıtları, aletler ve avadanlık; kullanılabilecek maddeler satın 
alma ve onarma karşılığu kitap ve broşür ve harta ba»m g&WfiarL 
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B. : 265 — Temsil giderleri 

Yabancı misafirlere memleket içinde ve dışmda yapılacak izaz ve ikram giderleri. 

B. : 274 — Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanların yolluk ve başka gerekli giderleri 
Yabancı uzmanların geliş ve gidiş yol paraları ve yabancı uzmanların memleket içinde bir 

ödev ile yapacakları seyeîıatlerde verilecek yolluk ve gündelikleri ve bunlara sözleşmeleri gere
ğince verilmesi lâzım gelen başka gerekli giderleri ve tercümanların yolluk ve gündelikleri ve 
sözleşmeye bağlı olmıyarak ordu emrinde çalışan yabancı uzmanlar namına dışardan gelecek yi
yecek, içecek ve diğer maddelerin gümrük resmi, bunların yiyecek, otel ve zaruri giderleri. 

B. : 275 — Tayinat 
Kanun ve tüzüklere göre Devletçe beslenmesi gereken kimselerin yiyecek ve temizlik ihtiyaç

larına gerekli yakacaktan başka bütünmaddelerin alınma, yapılma, inceleme, temizleme, taşım, 
saklama, hazırlama, dağıtma ve sigortasma gerekli bütün giderleriyle her türlü tuz satmalımı ve 
kalay giderleriyle bu işlerde kullanılacak bütün alât avadanlık ve işçi yevmiyesi, etlik hayvan
ların hakimiyle çoban giderleri ve insan ve hayvan hastaneleriyle revir, eczane, kimyahane, diş 
kurumları ve lâboratuvarlarda harcanacak yiyeceğe ilişkin her türlü maddeler, birlik ve kurum
ların aşçı yevmiyeleri. 

' B. : 276 — Yem 
Kanun ve tüzüklere göre Devletçe beslenmesi gereken hayvanların yiyeceği için greken bütün 

maddelerin alnıma, yapma, inceleme, taşıma, saklama, temizleme, hazırlama, dağıtma ve sigortasma 
gerekli bütün giderlerle bu işlerde kullanılacak bütün aletler ve avadanlık ve tesisler giderleri ve işçi 
yevmiyeleri. 

B. : 277 — Muytabiye 
Her çeşit muytabiye ve nalbantlık gereçleriyle ahır ve tavla hizmetlerinin gerektirdiği her türlü 

gereç ve araçların yapım, onarım, bakım, saklama ve ambalaj giderleriyle kadrosunda nalbant bulun-
mıyan ve civarında bu hususta faydalanacak birlik vo kurum olmıyan birlik ve kurumlar hayvanları
nın nallama ücretleri. 

B. : 278 — Yakacak, aydınlatma, ısıtma 
Itanun ve tüzüklere göre Devletçe beslenmesi gereken kimselerin ve kurumların ve bütün askerî 

binalarla ordu evleri ve gazinoların ve fabrikaların yakacak, aydınlatma ve ısıtma ihtiyaçlarma ve ek
mek yapmak ve yemek pişirmek ve hamam için gerekli bütün maddelerin alınma ve yapılma, incele
me, taşıma, saklama, hazırlama, dağıtma ve sigortası için yapılacak bütün giderler. 

Gemiler kıyılarda iken dışardan alınacak aydınlatma giderleri, insan ve hayvan hastane
leriyle revir, eczane, kimyahane, diş kurumları ve lâboratuvarlarda harcanması lâzımgelen bütün ya
kacakla, sağlık evlerinde çalıştırıcı kuvvet olarak kullanılacak yakacak maddeleri 2 bin liraya kadar 
elektrik tesisat ve onarma ile bin liraya kadar hamam, ocak, bulaşık yeri, çamaşır yeri, mutfak, ona
rımı ve artırma giderleri. 

B. : 279 — Giyecekler 
Kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre orduca giydirilmesi gereken kimselerin ve sağlık kurumla

rının giyecek ihtiyaçlarma gerekli bütün maddelerin alınma, yapılma, işletme, temizleme, inceleme, 
saklama, hazırlama, onarma, dağıtma ve sigortasına lüzumlu bütün giderleriyle bu işlerde kullanıla
cak bütün alât, avadanlık ve tesisler, aydınlatma giderleri ve işçi gündelikleriyle ambalaj giderleri, 
kurs ve benzeri ödevlerle yabancı memleketlere gönderileceklere verilecek sivil giyim eşyası. 
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B. : 280 — Teçhizat 

Kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre orduca donatımı gereken kimselerin ve sağlık kuruınlarıjûtn 
adam ve birlik teçhizatına ihtiyaçlarına gerekli maddelerin alınma, yapılma, işletme, temizleme, in
celeme, saklama, hazırlama, onarma, dağıtma ve sigortasına lüzumlu her çeşit giderleriyle bu işlerde 
kullanılacak bütün alet avadanlık, tesisler, aydınlatma giderleri, işçi yevmiyeleri, ambalaj gider
leri, ölenlerin cenaze giderleri, yangın söndürme alet ve gereç giderleri, Harb Okulu ve eşit okulları 
bitirenlere verilecek teçhizat karşılıkları bayrak ve sancak giderleri. 

B. : 281 — Harb gereçleri, teçhizat tahkimat karşılık ve __ giderleri 
Demirbaş süreli eğitim gereci ve harbiye ayniyatına giren her türlü harb gereç ve araçlariyle parça

larının yapılma, onarma, bakım, alım ve gözden geçirme, saklama, işletme, ambalaj giderleri ve 
berkitme işlerinin gerektirdiği bütün giderler, berkitmede çalışan erlerin kanunlara göre verilmesi 
gereken gündeliklerin, memleket savunmasına ait projelerin düzem, ı*esim çoğaltmaı, hasına ve sakla
malar için gerekli bütün giderleri harbiye ayniyatına giren gereç ve araçların kullanılmasına gerekli 
tarif name, defter, cetvel ve sairenin basım, çoğaltım ve alım ve tercüme giderleri. 

Memleket dışından getirilen harbiye ayniyatına giren gereç ve araçların taşım, sigorta, gümrük 
ve diğer resim giderleri. 4 

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, fyakım ve iş
letmesine ait giderler. 

Harbiye ayniyatı saklanan depo, ambar ve cephaneliklerde (2 500) lirayı geçmemek üzere 
yapılacak onarım ve değişim giderleriyle cephanelik ve depo yollarının yapım ve onarım 
giderleri. 

Yangın söndürme alet ve eczalariyle gereçlerinin alımı ve onarımı. 
Hava birlik ve kuruluşlarının taşım ve haberleşme araçları ve donatım ve fabrikalar ile işlik

leri makina ve avandanlık ve gereç satınalma ve bunların işletme giderleri ve dışarı işliklere 
verilecek yapılma veya onarıma ücretleri ve dışardan getirilecek gereç ve makinaların taşım ve 
gümrük giderleri. 

Havanın akaryakıt ihtiyaçları benzin, mazot ve motorin ve her türlü yağlar. 
Harta Genel Müdürlüğünün harta alımı ve kıymetlendirilmesi, fotoğraflama, resimlere, bas

ma, hazırlama ve basımiyle bunların parçaları işleri, basılan hartaların orduda kullanılacak biçi
me getirilmesi ve Orduya yollanması için gerekenher türlü makina, alet ve avadanlık ve gereç ile 
karada, denizde ve havada çalışma araçları satmalımı ve hepsinin onarma, işletme, bakım ve saklama 
giderleri, harta işlerinde çalıştırılacak usta, işçi gündelikleri akaryakıt ve motorlu ve motorsuz 
araç satınalmması zıhlı ve motorlu harb, çekim ve taşım araçları ile bunlara ait her türlü yedek 
ve ilk madde gereç, makina ve tezgâhları ve bisiklet ve motosiklet satmalımı ve bunlar için gerekli 
ambalaj ve sigorta giderleri ve onarımı, bakım ve işletmeye ait bütün giderler ve imalâthane tesibi 
giderleri. Hava Müsteşarlığının karaya ait motorlu çekim ve taşıtları ve Askerî Fabrika

larla Harta Genel Müdürlüğünün emrindeki bütün motorlu araçların ve Millî Savunma kuruluşu 
içinde bulunan bütün kuruluşların akaryakıt ihtiyaçlarını (Benzin, mazot, motorin, her türlü yağ
lar) ilişkin giderler (Levazım dairesinin aydınlatma gazından başka) zırhlı ve motorlu araçlarla iş
letme gerecinin ve bunları ilgilendiren sair madde ve gerecin yabancı memleketlerden getirtilmesi 
halinde bunların memleket içinde ilk alınma yerine kadar olan taşım giderleri, akaryakıtların 
koymaya ve saklamaya yarıyan kabların satınalma ve kira karşılıkları, işletme gereci ve işçi ve amele 
gündelikleri elektrik cereyanında su elde edilmesinden ve diğer işlerde kullanılan bütün motorlar 
için lüzumlu benzin vesair yağ giderleri, Ordumuza girmekte olan zırhlı ve motorlu araçlara ait ta
rif name yönetmelik ve sairenin baskı ve çoğaltımgiderleriyle bu araçların gerektirdiği bütün gi
derler, 
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B. : 283 - M. 1 — Torpite paravan, sis cihazları, denizaltı talim cihazları 

Törptfcoparavan sis cihazları su bombaları denizaltı talim cihazlarının yetti alınması ve bunla
rın devam ettirilmesi içip lüzumlu görülen bütftnmaddelerin teçhizat, yapılma, inceleme, saklama, 
satmamla, taşıma ve sigortasiyle bu alât ve cihazların saklama ve taşımalarında kullanılan her 

türlü deniz ve kara araçlarının ve tesisatının satmalmması ve yapılması ve onarılmaları ve 
işliklerin kurma ve işletme giderleri ve işçi gündelikleri ve bütün bu işlere ait giderler. 

M. : 2 — Mayın arama, tarama 
Her çeşit mayınlar ile âdi miknatısi arama, tarama işlerinin yapılması için lüzum görülen 

maddelerin, teçhizatın yapılma, niceleme, saklama, hazırlama, satmalma taşıma ve sigorta işleriy
le mayın silâhlarının saklama ve taşımalarında kullanılan her türlü deniz ve kara taşıtlariyle tesi
satının yapım, satmalma ve onarılmaları ile fabrika ve işliklerin kurma ve'işletme giderleri ve 
işçi gündelikleri ve mayın, âdi mîfcnatısı arama, tarama, işlerine ait giderler. 

M. : 3 — Ağ-işleri 
Ağ işlerinde kullanılmak üzere lüzum görülecek bütün gereçlerin donatımı, satmalma, yapılma, 

inceleme, saklama hazırlama ve taşıma ve sigortası ile ağ gereçlerinin saklama ve taşımalarında 
kullanılacak her türlü deniz ve kara araçları, pist ve kurumların yapım, satmalma veya onarım
ları ve ağ işleri için gerekli giderleri. 

M. : 4 — Mühimmat, tahkimat top işleri ve muytabiye 
Donanma müstahkem mevki ve sefer gemileriyle deniz .ordusu emrindeki top, makineli tüfek, 

tabanca, uzunluk ölçü âleti ve atış cihazları gibi her çeşit silâhların mühimmatının atış gereçleri
nin alımı, yapılması, elde edilmesi, incelenmesi, taşımı, saklanması, hazırlanması, dağıtılması ve 
sigortasına gerekli bütün giderlerle mühimmatın saklama ve taşımlarında kullanılan her cins de-
ni* ve kara taşıtlarının yapım, satmalma ve onarımı ile idame giderleri ve tesisat giderleri ve mü
himmata ilîşkin bütün giderler, cephanelik yapımı giderleri, deneme ve atış istasyonlarının yapım, 
onarma, idame ve kurma giderleri ile berkitme ve top işleri ve lüzum görülecek bütün giderler. 

M. : 5 — Gemi yapma onarma 
Gerek deniz fabrikalarında yeniden yapılacakhiikte eylemli olarak donanmaya verilmesine ka-

lara ısmarlanacak bütün harb ve yardımcı gemi ve gerek yeniden yapılmak üzere diğer fabrika
ların tekne, makine ve bütün donatım eşyası ile blerle bütün deniz araçlarının ve her çeşit havuz-
dar yapılacak 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, harb yardımcı gemilerinin ve araçlarının onarma ve havuz 
giderleri ve bunların onarılmalarına gerekli keşif namelerin hazırlanmasfyle ilgili her çeşit fennî 
avadanlık ve resim aleti ile fabrikaların bütün işletme giderleri ve işçi gündelikleri ve bekçi ücret
leri ve gemi onarılma ve yapımı ve digavsing işleri ve lüzum görülecek sair giderler. 

' M. : 6 — Tekiz, elektrik ve seyir işleri 
Gemi ve kıyı telsizlerinin yapım; donatım devam ettirilmesi ve yeni- cihazların elde*edil

mesi seyre ve dalgıç cihazlarına ait eşyanın onarımları yenilerinin elde edilmesi, fotoğraf ve si
nema makinelerinin ve gereçlerinin alınması, fennî aletler deposu, saatçi ustasının ve kullanılacak 
diğer işçilerin ödeneği, bütün su üstü haberleşme ve su" altı dinleme denizaltı savar cihazlarının 
kurulması onarım ve yenilerinin elde edilmesi, su altı haber istasyonlarının yafıımı, donatımı ve 
devam ettirilmesi, deniz kurulunun özel telefon şebekelerinin elde edilmesi ve devam ettirilmesi 
ve gereçlrinin alımı, (P. T. T. ye ait telefonların kurma *ve haberleşme ücretleri, bu ayrıntıdan 
verilmez.) Telsizi ilgilendiren taşıt giderleri ve sigorta ücretleri 
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M. : 7 —- Çeşitli gereçler 

Gemi ve birliklerin Bakanlıkça onanmış belli ve kadrolu gereç cetvellerradeki temizlik ve bakım 
giderleri ve bu ayrıntıya giren eşya ve gereçlerin saklanmasına gerekli ambalaj giderleri (bunun dı
şındaki müteferrik ihtiyaçlar işçilik eşya ve gereci için ilgili bölümlerden elde edilir ve ödenir.) 

M. : 8 — Devriçark 
Deniz ordusunda her ne amaçla olursa olsun kullanılacak her cins kömür, akaryakıt ve yağlarla su, 

odua, çıra gibi maddelerin satınalma, saklama, hazırlama, taşıma ve sigortalariyle her çeşit devriçark 
maddelerinin saklama ve taşıma giderleri ve her türlü kara ve deniz taşıtlarının satınalınması, ona
rılması, sigorta, kiralanması ile koruma, levazım ve donatımı, yapılmasını deneme ve inceleme gider
leriyle taşıma, yükleme, boşaltma, sigorta ve her türlü giderleri. Hizmet otolarının bakım giderleri. 

B. : 284 - M. : 1 — îlk madde ve müstehlek gereçler 
Askerî fabrikalarda yapılma, onarma, iyileştirme için her türlü ısmarlamaların, ilk yan yapıla

cak* ve yapılmış gereçleriyle fabrikalarda kullanılacak her çeşit harcanacak gereç, istetmeye ait gider
leri ve yapılmaya ait resim gereç ve avadanlığı fabrika ve onarma evlerinin aydınlatma ve ısıtılması, 
iş elbiseleri, koruma, levazım ve donatım, yapılmanın deneme inceleme giderleri. Her çeşit gereç ve 
avadanlığın gümrük ve sigorta ücretleri ve memleket içi ve dışında fabrikalara verilecek ısmarlama 
karşılık ve giderleri. 

M. : 3 — Demirbaş 
Her çeşit makine, tezgâh, alet ve avadanlık eşya ve levazım ile bütün buharlı, motorlu ve motor-

söz taşıtları, koşum hayvanları, haberleşme ve barış araç ve gereçleri, bunların yedek ve onarma par
çaları giderleri. 

M. : 4 — Taşıma giderleri 
Yalnız taşnna ücreti olarak harcanır. 273 sayılı Kanunun kapsamı dışında kalan usta ve işçinin 

bir taraftan diğer tarafa gönderilme ve aktarımlarına ait yol giderleri. 

B. : 285 — Ecza ve sıhhi gereçler giderleri 
Ordunun sağlık işlerinde kullanılan her çeşit derman, alet, sağlık gereci, sağlık donatımı, gezici 

etüv makinesi, buğu bidonu gibi temizleme cihazları ve fennî kitaplar, basılı kâğıtlar giderleri, sağ
lık kurumları eczane ve lâboratuvarları, sağlık depolarına lüzumlu cihaz, makine, gereç yerli vte ge
zici soğuk hava dolap ve teçhizatı, derman ve sağlık gerecinin bakım ve saklanmasına lüzumlu her * 
çeşit dolap, banyo ve saire ile bunların ambalajlarına gerekli ambalaj gereci satınalma, onarma ve 
boyama giderleri sağlık kurumlarına lüzumlu her türlü yangın söndürme alet ve geçici satınalma ve 
onarma, gümrük, sigorta, dizbarko ardiye giderleri, lâboratuvârlara lüzumlu deneme hayvanları satın
alma ve bunların bakım ve saklanmaları için kafes, kümes ve saire satınalma ve onarma giderleri. 

B. : 286 — Tedavi, giderleri 
Kanunları gereğince askerî hastanesi olmıyan yerlerde ordudan olanlara sivil eczanelerden alınan 

deçman, sağlık gereç ve saire giderleriyle memleket özel idareler, belediyelerle sivil kişelere ait hastane 
ve sanatoryumlarda iyileştirilenlerin yolluk ve tedavi giderleri'2771 sayılı Kanunun 66 neı maddesi 
gereğince yabancı memleketlerde yapılacak tedavi ve yol giderleri. 

B. : 288 — Veteriner ecza ve gereçleri giderleri 
Veteriner ecza, gereç, alet, avadanlık, deneme ve serum hayvanları satınalınması bakım ve sak

lanmasına^ ilişkin bütün araçlar ve hizmetliler ve meslekî basım ve yayını giderleri, tergip, teşvik 
mükâfatı. 
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B. : 280 — Hayvan satınalma ve taımini 

Ordu kadrosuna giren her çeşit hizmet ve yarış hayvanlarının ve tay deposu taylarının satın alın
ması ve taşımı; Bakanlık tay deposunun tarım alet ve gereçlerinin elde edilmesi ve onarımı, ordu 
subay ve erlerinin, yönetmesinde temlik işlemi yapılmış olan özlük hayvanlardan ve Ordu hiz
metlerine alman halk hayvanlarından kanunla belli olan hallerde ölen, öldürülen sakat kalan ve 
kaybolanlara atlı sınıf subaylarına verilecek hizmet hayvanlarının özel kanundaki maddelere göre 
ödenmesi 3563 sayılı Kanunun uygulanması, 3634 sayılı kanun^yolu ile ve peşin para ile satın alma-

«* cak olan hayvanlara lüzumlu muytabiye (başlık, yular, torba, gebre, kaşağı, fırça* kılkolan, belle
me) ile yemlerinin konulması için çuval ve urgan, su kovası satınalınması ve bu hayvanların gerek 
satın alındıkları yerlerden ve gerek ilk besleme merkezlerine kadar beslemeleri ve han ücreti. 

B. : 290 — Gaz ve gaıdan korunma giderleri 
Koruyucu gereç giderleri* bütün insan ve hayvanı gazdan koruyucu gereç, cihaz, elbise ve eş

ya parçaları, Mamak Gazdan Korunmaevi ve Gaz Komutanlığı emrindeki Kimya birlikleri, Gaz 
Okulu kursları, Komutanlık kuruluşundaki depolar için yapılacak ve komutanlık tarafından yap
tırılacak bütün onarmalar, Ankara, İstanbul depolarının ısıtması yakıcı gazlara karşı ilk iyileştir
me 'giderleri ve erler yanmda kullanılacak kutular, eğitim gereç giderleri, kimya ^birlikleri, Gaz 
Okulu kurslarında ve eğitimde kullanılacak kutular, eğitim gereci giderleri, kimya cihaz ve silâh
lar, alev cihazları ve bunların teferruatı, yedek parçalar mermileri, gaz temizleyici arazöz araba
lar ve sair eğitim gereçleri genel olarak gaz eğitimine yarîyan bütün alet, ecza, avadanlık, cihaz, 
levha kitap ve benzerleri gazden korunmaevine gaz kurslarına, gaz okuluna, Gaz Komutanlığına 
ait fennî âlet ve avadanlık ve ecza, kitap, risale ile, onarma âlet ve avadanlık, öğretime ait sinema 
makinası ve filmleri ve deneme hayvanları, bunların besleme ve giderleri, Mamak Gazdan korunma 
evinde çalışan işçi ile komutanlık depolarında şahsan işçi ve ustabaşılarm gündelikleri, Gaz Komu
tanlığı Evinin Gaz Okulunun ve Komutanlığının hizmet, kamyon ve kamyoetleri, otomobilleri, ara
zi kamyonları arazözler, motosikletler ve yedek parçaları onarma işletme, giderleri, bağlam 
giderleri Avrupa'dan getirtilecek gerecin taşımı, dizbarko, sigorta, gümrük ve saire resimleriyle alı
nan gerecin komutanlık emrindeki Maçka ve Ankara gaz depolarına- kadar taşım giderleri, gazdan 
korunma evi gaz depoları emrinde bulunan taşım arabalarının bütün onarma giderleri. 

B. : 291 — Taşıma giderleri 
Taşımı gereken her türlü canlı ve cansız (erat, hayvanat ve çeşitli askerî eşya) maddelerin de

mir, deniz ve havayolları ve ankara taşıtları ile taşınmaları, ve işletme (akaryakıttan başka) 
ve onarma giderleri; işçi ve hamal yevmiyeleri, ardiye ve avadanlık değiştirmeleri, Istelya, garaj, 
iskele, kıyı duvarı, sigorta sıhhiye,* resim ve ücretleri, araçlarının su ve ziyan karşılıkları, her çe
şit işletme gerecinin (Akaryakıt, kablar ve gerecinden başka) konması için garaj, sundurma, de
po, gezici, çakılı tank yapı onarma ve satmalma karşılıkları askerî mahkemelere gelecek ve gide
cek askerî okullar öğrencisi ile gedikli ve erat ve bunların koruyucularının yol giderleri, yürüyüş 
halindeki birliklerin han, konak ve ahır giderleri ile taşıtları ve yüklerinin sigorta giderleri. 

B. : 292 — Tapı ve onarma işleri 
Yapı, onarma, kamulaştırma ve bunlara ait her türlü kurmalar giderleri, etüd, proje, keşif, 

çoğaltma kopya etme ve yapım giderleri ve işçi gündelikleri. 
Her türlü yapım gereçleri, baraka yapılması, alet ve avadanlık ve resim gereci ile bunların 

taşım, saklama ve sigorta ücretleri, askerî binaların onarma ve sigorta ücretleri, askerî binalanu 
maskelenmesi, garnizonların ağaçlandırılması ve bakım giderleri, memleket iç ve dışındaki şe
hitliklerin yapı, şenlendirme ve bakımlariyle, bekçilerin elbise giderleri, yeni fabrika ve yapılma 
yerlerinin kurma ve yapım veya mevcut fabrika yapılma yerlerinin genişletme, onarma karşıhk-
lariyle yapılmasını gerektirdiği surette fabrika ve yapım yerlerini kendi araçlariyle yapabilecek-

* 



İeri kurumlar; geriletmeler, eklemeler ve onamalar i§in iazurolu olan her türlü yapım gereç! 
«atmaİDia kargılıkları ve aynı onarma ve genişletmeler için lüzum görülecek yerde yapım gereği 
şatınalması demiryolları ve asfalt şose ve köprüler yapım veya mevcutlarının onarma ve geniş
letme ve her türlü su tesisatı ve bunlara ilişkingereç ve satınalma giderleri. 

B. : 293 — Hava meydanları ile yolları ve depolan yapımı 
Meydanlarda çalıştırılacak usta, işçi gündelikleri ve kamulaştırma ve yapım tesisatı karşılık

ları ve emaneten yapımda gereç ve satınalma karşılıkları Ve bu yapım işleri iğin satm alınacak 
bütün makina, alet ve avandanlık ve gereç karşılıklariyle işletme kira ve taşamaları ve bu işler 
için yapılacak her türlü etüd ve proje giderleriyle toprak düzeltilmesi* 

B. :2Ö4—Okullar giderleri 
Tedris, malzeme ve aletleriyle okullar için masa, dolap, sıra ve saire satmalımı ve tamirleri 

okullardan çıkacak öğrencilere verilecek mükâfatkarşılıgı. 

B. : 296 — Pasif kornama giderleri 
Pasif savunma bakımından eğitim uygulama, manevra, propaganda yayım için her türlü gi

derler. , ' 

B. : ̂ 99— Staj ve tahsil giderleri 
Staj re tahsil için 1946 yılı sonuna kadar yabancı memleketlere gönderilmiş ve gönderilmek 

üzere ayrılmış olanlardan 1947 yılı sonuna kadar gönderilmiş subay ve askerî sivil memurlara 
Bakanlar Kurulunca tesbit edilecek aylık ödenekleri, yolluk iyileştirme, okul kaydı ve ücreti dip
loma, lâboratuvar, staj resim gereci, zaruri giderler, memleket içinde dil, ilim ve fen öğrettirile-
ceklerm yolluk, iyileştirme kayıt ve öğretim staj ve tetkik ilmî araştırma giderleri ve yollukları, 
para nakil giderleri, öğretim programı gereğince zaruri ve gerekli bütün giderleri, Kızılay Hasta
bakıcı Okulunda okutturulan askerî hastabakıcı ye hemşirelerin okul ve bütün giderleri Kızılaya 
bu tertipten verilir. 

B. : 300 — Endüstri dairesi deneme ve muayene giderleri 
Endüstri dairesi ve kurumların deneme ve yoklama hizmetlerine ilişkin silâh, mühimmat, alet 

ve avadanlık saklama ve lüzumlu görülecek örneklerin elde edilme ve adı geçen daireye bağlı 
resimleri lâboratuvarlara özel ecza,'-gaz' ve gazdan korunma malzemesi; yağ, pil ye saire gibi ge
reç satm alınması ve yerli yabancı izler elde edilmesi ve poligon Ve kimya gaz evlerinde vüeuda 
getirilecek bütün teçhizat ve araçları, poligon adına elde edilen ve satın alınan gerecin yerine ka
dar yollama ve bunlara benzeri giderlerle balistik alet ve avadanlık satmatma, deneme ve atışlarına 
gerekli nişan kâğıdı ve gereci ile atış ve yoklama defterleri giderleri. • • ' . 

• 
B. : 301 — Askerlik müzeleri giderleri 

Müze işleriyle ilgili eser ve gereçleri satınalma karşılığı erşiv ve düzenleme işleri aydınlatma 
giderleri. « 

B. : 304 — Sanık olarak askeri mahkemelere gönderileceklerin şahit ve ehlivukuf olarak gönderi
leceklerin giderleri 

Şahit ve vukuf ehillerinin giderleriyle,firari eratın emvaline konacak haciz giderleri. 
iı 



İçişleri Bakanlığı 
B. : 928 -M. : 3 — Aydmlatma 

Çalıştırıcı elektrik cereyan karşılığı da içindedir. 

M..: 5 — öteberi giderleri 
Bakanlık binası tesisleriyle alanın düzenleme ve düzeltme gilerleri ve yaz aylarında bahçelerde 

çalıştırılması lâzımgelen işçi gündelikleri 

B. : 344 -M. : 2 — Yönetim, sınav, ders notlarının yazdırma, çoğaltma ve sair türlü giderleri 
Hizmetlilerin giyim, besleme, gündelik harçlık, aydınlatma, ısıtma ve diğer her türlü giderler 

içindedir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
B. : 366 -M. : 2 — Fotoğraf ve daktiloskopi tesisleri makine ve gereç giderleri 

Merkez ve illerde kurulmuş ve kurulacak fotoğraf ve daktiloskopi tesislerime gtreMi her türlü 
makinelerle parçaları, fotoğraf camı, filmi, kâğıdı, eczası, tasnif dolap ve masaları, çantaları, elek
trikli ve elektriksiz cihazların karşılıkları, 

B. : 371 — Yayın giderleri 
Emniyet bültenleri, mesleki eserler ve diğer yayın gidfirleri telif ve tercüme hakkı ve yazı üc

retleri, tetkik için alınan kitap, mecmua ve gazetelerin hedelleri ve bunlara ait sair giderleri. 

B. : 375 — Onarma 
15 000 liraya kadar karakollar, okullar, polis âmir ve müdiriyet binaları ve diğer kurumların 

küçük yapılarının yaptırılması giderleriyle bina veya arsa kamulaştırma ve satmalına karşılıkla
rı, tapu harçları ve bunlara ait diğer giderler de bu tertipten verilir. 

B. : 376 - M. : 1 — Polis memur ve adayları, öğrencileri yiyecek ve giyecek giderleriyle harç
lık ve yollukları 

Görevli bulundukları müddetçe yönetim ve nöbetçi memurlarının ve hizmetlilerin yiyeceklri de 
bu tertipten verilir. 

Jand«u-ma Genel Komutanla 

B. : 389 — Basili kâğıt ve defterler 
Kaplama gereçleri her türlü kitap ve broşür harita alımı ve gereç giderleri. 

B. : 305 - M. : 1 — Tayinat 
Erlerin, öğrencilerin yiyecek giderleri, fırınlarda kullanılacak al&tj avadanlık ve eşya kargılığı, 



hamurcu, pişirici ve saire gibi işçi gündelikleri, işletme ve zahire öğütme buna dair malzemenin ta
şıma giderleri, gezici fırm, fırın ve ocak alımı ve kurma giderleri, yiyecek maddeleri saklamalarına 
özel soğuk hava dolabı ve gereçleri karşılığı ile onarmaları giderleri. Mutfak ve yemek takımları-
nın kalaylanma giderleri, su arıtması için alât ve avadanlık karşılıklariyle onarma giderleri, yiye
cek maddeleri, temizleme makineleri alımı, onarım ve kurma giderleri, mutfaklar için erzak dolap
ları., Levazım muayene ve tahlil giderleri, muayene alet ve aavdanlık ve ecza giderleri, 2615 sayılı 
Kanuna göre arınma giderleri. Hastane ve revirlerin eczaneleriyle kimyahane ve lâboratuvar ve di
ğer sağlık kurumları için gerekli her çeşit yiyecek ve arınma giderleri. Köpeklerin beslenmesi. 

M. ; 2 —- Yem 
Bütün hayvanların yiyecek ve arpa kırma giderleri, arpa kırma, ezme* ve temizleme makineleri 

alını giderleri. 

M. : 3 — Yakacak, aydınlatma ve ısıtma 
Aydınlatma, ısıtma ihtiyacı için ocak, soba, boru alım ve onarma giderleriyle 2 000 liraya kadar 

elektirik tesisleri ve onarma giderleri, subay ve askerî memurların ve mensuplarının er tayın hak 
edişlerindeki yakacak ve aydınlatma karşılıkları, yakacak ve ısıtma maddelerinin taşıma giderleri* 
buradan ödenir. . 

B. : 396-M. : 1 — Giyecekler 
Dikimevi işçi gündelikleri ve Masuna giderleri. 

M. : 2 — Teçhizat 
Taşıma masrafları. \ 

B. : 397 — Harb gereçleri ve teçhizatı karşılık ve giderleri 
Her çeşit eyer takımı, yük ve binek arabası, semer, koşum alım, onarma ve gereçleri. Mevcut vi

ya yeniden kurulacak olan telefon, helyosta pırıldak ve telsiz gereçlerinin alım, kurma, işletme ve o-
narma giderleri, boru, trampet musiki alât ve gereçleri alım ve onarımı, atış gereçleri, tüfek kayışı, 

. palaska takımı, balta, kürek, kazma ve benzeri ve kılıfı alım ve onarımı, fişek deneme giderleri gibi 
harb donatımı ve subay hayvanlarında*; boşka hayvanların nal, mıh ve nallama giderleri ve her çe
şit muytabiye, taşıma giderleri bu tertipten ödenir. 

B. : 398 - M. : 2 —• Tedavi 
Kanunları gereğince, hastalanan erlerle çarpışmada yaralanan jandarma subaylarının askeri has

tane ve revirlerinden başka yerlerdeki iyileştirme ve besleme giderleriyle sağlık gereçleri ve reçete 
karşılıkları ve memleket ie ve dışında ücretli sağlık kurumlarında iyileştirilecek jandanna ile ilgili
lerin giderleri. 

B. : 399 — Veteriner ecza ve gereçleri giderleri 
Askerî hastane ve revir bulunmıyan yerlerdeki hasta hayvanlar için mülkiye veterinerlerince ve

rilecek reçete üzerine lüzum gösterilecek ecza ve baytari gereç giderleri. 

B. : 401 — Taşıma giderleri 
Er ve hayvan taşımı, silâh, mühimmat, eşya ve gereç, erzak, yakacak ve sair bütün askerî madde

ler taşımı, yükleme ve boşaltma giderleri, iyileştirme, muayene ve hava değiştirmesi için bir yere 
nakledilecek subayların ve askerî memurlarm kanunları gereğince verilecek yol giderleri. 



— B/17 — 
Yürüyüş halinde lotalar erat ve subaylariyle askeri memurların ve hayranlarının barınma gi

derleri, her çefit ambalaj giderleri 

B. : 403 — Okullar genel gideleri 
Okulların aydınlatma, ısıtma, müteferrika ve döşeme ihtiyaçları. Ocak soba, boru alımı ve ona

rımı, 2 000 üraya kadar elektrik tesisleri ve onarımı. 

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. : 421-M. : 2 — Telefon ve başka haberleşme ücret v« giderleri 

Elçilik ve konsoloslukların maaş, elçilik ve konsolosluklardan gönderilecek kançılarya geliri 
ile avans artıkları ve emanet paralar için yapılacak her türlü banka giderleri ve telgraf ve posta 
ücretleri ve Bakanlık, elçilik ve konsoloslukların posta, telgraf, telefon kurma ve konuşma ücret 
ve her türlü giderleri. 

B. : 422-M. : 3 — Başka taşıtlar işletme giderleri 
M. : 4 — Başka taşıtlar tamir giderleri 

Genel Kâtipliğe ait otomobilin ve Bakanlık motosikletlerinin ve bisikletlilerinin işletme onarma 
giderleri 

B. : 423 M. : 4 — Onarma, sigorta ve belediye vergi ve resimleri 
Devlet malı binaların sigorta ücretiyle belediye vergi ve resimleri ve sözleşmeleri gereğince 

kiralı binaların küçük onarmaları. 

M. : 10 — öteberi 
Gazete, kitap, broşür ve bisiklet karşılıkları bu maddeden ödenir. 

M. : 14 — Yardım ve ödünç verme 
Yabancı memleketlerde bulunan tebaadan verebileceklere memlekete dönüşlerinde geri alın

mak üzere verilen paralarla veremiyeceklere bes-leme ve memlekete dönüşleri için yardım olarak 
verilen paralar ve yabancı memleketlerde ölen tebaasının cenaze giderleri. 

B. : 424 - M. : 2 — Geçici görev yolluğu 
Geçici göreve ait bütün yolluk ve giderler ve yabancı konuklara refakat edecek mihmandar

ların yolluklariyle giderleri bu maddeden ödenir. 



— B/18 ~~ 
B. : 427 — Kongre, konferans ve komisyonlar genel giderleri 

Hükümetlerle antlaşma ve sözleşme bağıtına memur edileceklerin yolluklariyle kongre, konfe
rans ve komisyonların ve yabancı memleketlerde yapılan törenlere Devletçe iştirak edeceklerin 
bütün giderleri, 

B. : 428 — Hakem mahkeme ve heyetleriyle uzlaşma komisyonları giderleri 
Hakem, mahkeme ve kurullariyle uzlaşma komisyonlarına memur edileceklerin yolluklariyle 

bu komisyonlar için mahallerinde görevlenecek hizmetlilerin ücret ve yollukları ve komisyonlarm 
bütün giderleri. 

B. : 429 — Yabancı elçilerle konukların ağırlanma giderleri 
Yabancı elçilerle konukların ağırlanmasına ilişkin bütün giderlerle barındırma ve şölen gi

derleri ve dışişleri köşkünün bahçe ve onarma giderleri ve köşk hizmetlilerinin yiyecek gider
leri. 

B. : 431 «M. : 1 —- Saünalma ve abone karşılığı 
Gazete, dergi, kitap, broşür satmalma ve abone bedelleriyle basın ve yayın giderleri albüm ve 

klişe karşılıkları. 

M. : 2 — Başka her çeşit giderler 
Telif ve tercüme ücretleriyle sair masraflar. 

B. : 432 — Basımevi giderleri 
Bakanlık basımevinin demirbaş eşya ve ilk madde satmalma, onarma karşılık ve her türlü gi

derleri ve işletme giderleri bu tertipten ödenir. 

Maliye Bakanlığı 
B. : 462 - M. : 1. — Faiz ve aciyo 

Hazine cari hesaplarının faiz ve muamele vergileriyle hazine muameleleri için muhtelif kanun
ların verdiği yetkilere dayanılarak çıkarılacak bonoların faiz, komisyon, muamele vergisi vesair 
giderlerine taallûk eden ödemeler için. 

B. : 464 - M. : 1. — Belirtme işleri 
Devlete ait gayrimenkullerin mahallerinde veya kayıtları üzerinde belirtme işlerinde ve bu hu

susta yapılacak tetkik ve tasniflerde hariçten çalıştırılacak bilirkişilere yapılacak ödemeler ve 
belirtmeye ilişkin sair bilcümle giderler. 

M. : 2. — Kamulaştırma ve satmalma giderleri 
Hazinece tefevvüz edilmiş veya edilecek, kamulaştırılacak, satın alınacak gayrimenkullerin kar

şılıkları ve bunların icra. vergi ve diğer bilûmum .giderleri. 

M. : 3. — Menkul ve gayrimenkul genel giderleri 
Millî malların ve mülklerin tescil, tahmin, ilân, satış ve yönetim giderleri, tahakkuk etmiş 

ve edecek harç ve resimler ve sahipsiz malların yönetimine ilişkin çeşitli giderler. 



- E/19 
M. ; 4. — Memur konutları genel giderler 

Memur konutlarının kapı ve merdiven başlarının ve koridorlarının aydınlatma, bahçelerin 
sulanmaları için elektrikle çalışan motorun sarf edeceği elektrik ve bahçeler su giderleri konut
ların taşıt gideri, bahçe ve kalorifer işlerinde çalıştırılacakların yevmiyeleri, demirbaş eşya gider
leri, müstahdeminin giyecek ve yatacak eşyası giderleri ve teshin edilen konutların yakacak ve 
sair genel giderleri. 

B. : 467 - 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 kovuşturnıala-
rının gerektirdiği her türlü giderlerle üzerine sonuçlanan dâvalarda ilâm ve diğer tarafa ödemek 
ödevi yüklenilen mahkeme giderleri. 

B. : 469 — 8827 sayılı Kanun gereğince satınalınacak taşıtlar karşılığı 
M. - 1 — Adalet Bakanlığı 

1. — Bir aded Konya cezaevine kamyon. 
2. — Kayseri cezaevine kamyon. 
3. — Eskimiş olan adlî tıp işleri kamyonunun yenilenmesi, 
4. — İstanbul kadrosunda mevcut iki kamyondan birisinin artık kullanümıyacak derecede eski 

nıesi dolay isiyle (1947 de alınan yeni şaselerden birine) karoser yapılarak İstanbul cezaevine» 
verilmesi için karoser bedeli. 

5. — Üsküdar cezaevine bir kamyon (bu yere de 1947 de alman kamyonlardan birisi üzerine ka
roser yapılacaktır.) 

6. — İzmir cezaevine bir kamyon 

M. : 2 — Millî Savunma Bakanlığı 

Lira Verileceği yer 

["Millî Savunma Bakanlığı 
j Genel Kurmay Başkanlığı 
J Genel Kurmay 2 nci Başkanlığı 
^ Tümen *Ko. 
jBeş müstahkem mevki Ku. 
[Millî Savunma Bakanlığı hizmet otosu (üç oto) 

M. : 5 Dışişleri Bakanlığı 
Bedeli 

Aded Cinsi Kullanılacağı yer Lira 

1 Binek oto. Bakan otomobili 
1 » » Genel Kâtip için 
1 Sepetli m oto. Bakanlık evrak taşıma işlerinde 

M. : 6 — Milli Eğitim Bakanlığı 
1 Kamyon Kandilli rasathanesi tara undan memleketin çeşitli bölgelerinde 

yapılacak cazibe noktalarının tâyininde malzemeyi taşımiık • •'• • • 
üzere, kullanılacaktır. 16 000 



Taşıtın 
Adedi Cinsi 

8 Kamyonet 
6 Kamyonet 
6 Kamyon 

18 Kamyonet 
100 Kamyon 

- f t / » -
M. : 7 — Bayındırlık Bakanlığı 

Hangi hizmet için alınacağı 

Demiryolları inşaatı için 
Su işleri için 
Su işleri için 
Yol bakımı işleri için 
Yol bakımı işleri için 

138 Toplam 

2 Ambulans 
1 Vidaş 

Aded Cinci 

2 Kamyonet 

1 Kamyonet 
3 » 

7 

3 
1 
1 
1 
1 
1 
8 

23 

2 

Kamyonet 

Kamyon 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Yekûn 

Kamyonet 

M. : 9 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
İki devlet hastanesi için birer sıhhi imdat otomobili 
Elâzığ Devlet hastanesiyle cüzam ve akıl hastaneleri kanali
zasyon çukurlarının temizliği için 

Kullanılacağı yer 

Ankara, istanbul Sıtma Savaş Başkanları için birer Pikap 
tipi kamyonet 
Kayseri Devlet Hastanesi için Pikap tipi 
Üç sağlık merkezi için Pikap tipi 

37 000 

45 000 

Bedeli 
Lira 

16 000 
8 000 

24 000 

Toplam 130 000 

M. : 10 — Tarım Bakanlığı 
Sağlık hayvan hastalıkları ve mücadele işlerinde kullanıl
mak üzere (Van, Ağrı, Muş, Siird, Malatya, Seyhan, Konya 
illeri Veteriner Müdürlükleri emrine ) 
Yeni kurulacak traktör grupları emrine, 
Erzurum Tohum Islah İstasyonuna, 
Kayseri yem bitkileri İslah İstasyonuna, 
Eskişehir Drayfarmik Deneme istasyonuna, 

> Tohum Islah istasyonuna, 
Manisa Teknik Ziraat Müdürlüğüne, 
Seyhan Zirai Mücadele Müdürlüğü emrine, 

M. : 11 — Çalışma Bakanlığı 
İstanbul ve İzmir Çalışma müdürlükleri bölgelerine dâhil iş yerlerinin 
tetkik ve teftişi işlerinde kullanılmak üzere. 

M. : 473-M. : 2 — Başka, her çeşit giderler 
Tetkik flöreleri, terimime Meretleri, Maliye veîktisat ilmiyle ilgili Milletlerarası kurumlara ka« 

tıfina %id*rl«i 



- a/21 -
B. : 477 — Temsil giderleri 

Merkezde ve illerde yerli ve yabancı kişiler için yapılacak her çeşit ziyafet ne ağırlama gider
leri, satın alınacak bilet, çelenk ve benzeri karşılıkları, resmî işler için yapılan özel başvurma
lara mektupla veya tel ile verilecek cevap giderleri, sigara ve meşrubat giderleriyle çeşitli yar
dımlar. 

B. : 478 — Okul ve kurs genel giderleri 
Okul öğrencilerinin yiyecek, giyecek, içecekleriyle bunların gerektirdiği taşım giderleri, okul 

öğrencilerinin harçhkiarı, kız öğrencilere verilen burs, kursa getirilecek memurlar gündeliği okul 
öğrencilerinin defter, kalem, lâstik, ders levazımı, kitaplığa alınacak gazete ve dergiler, spor 
ve beden eğitimi hareket ve müsabakalar giderleri, hamam, tıraş, derman, iyileştirme, gözlerinden 
rahatsız öğrencilerin tedavilerini sağlamak maksadiyle alınacak gözlükler, cenaze, çamaşır mas
rafları için sabon, çivit, soda, sakat Öğrencilerin memleketlerine geri gönderilme, hava değişmeli 
öğrencilerin memleketlerine gidip gelme yol giderleri, dişlerinden rahatsız öğrencilerin tedavi ve 
yapım masrafları, Ankara'da yapılacak sözlü sınava girmek hakkını kazananlardan sözlü sınavda 
kazananların yazılı sınavların yapıldığı ile kadar dönüş yol giderleri, okul ve kros öğrencilerinin 
kitap ve öğretim notları için kâğıt, çoğaltımı levazımı, sınıf, yatakhane, mutfak, eşya ve gereci, 
kitap, telif ve baskı giderleri, yayın ve konferans ücretleri, idarenin kırtasiye, defter, tesisleriyle 
demirbaş eşya karşılığı hâsılı kâğıtlar, yakacak, elektrik, havagazı, su, telefon tesisleri ve giderleri, 
posta ve telgraf üci'etleri, uz onarma ve tesisler ve hizmetlilerin giyeceği, her çeşit temizlik ve ko
runma ve sair yönetim giderleri, kanıp ve sınav giderleri, öğrencilerin tedavi, ilâç, resmî ve özel 
sağlık mües8eselerindeki tedavi giderleri, lüzum görülen hastaların tedavi edilecekleri hastanele
re kadar yol giderleri, okul ve kurs öğrencilerinden tatil süresi içinde memleketlerine gitmeyip 
okulda kalanların bu müddete ait harçlık ve yevmiyeleri, okul bahçesinin bakım ve sair giderleri. 

Millî Eğitim Bakanlığı 
B. : 574 - M. : 4 — Yabancı uman, öğretmen ve hizmetlilerle tercümanlarının yolluk 

ve başka giderleri 
Yabancı uzman ve yardımcılariyle, öğretmen, usta re tercümanları ve geçici olarak getirilecek 

yabancı orkestra şefleri, virtüozlar ve solistlere sözleşmeleri gereğince verilmesi lâznngelen geliş 
ve gidiş yol paraları, pasaport ve vize ücretleri,bunlamn memleket içinde herhangi bir ödevle ge
liş, gidiş yolculuklarına ait yolluk ve gündelikleriyle yabancı uzmanların sözleşmeleri gereğince 
kabul edilen bütün giderler. 

M.: 5—Millî Kütüphaneye hazırlık genel giderleri 
Millî Kütüphaneye hazırlık her türlü genel giderleri'bu tertipten verilir. 

B. : 577-M. : 1 — İnceleme giderleri 
M. : 2 — Bakanlık kütüphaneleri giderleri 

Müsabaka sınavları mümeyyiz ücretleriyle Bakanlıkça yayınlanacak eserler ve înoele-
necek her türlü belgelerin inceleme giderleri, Bakanlık daire kitaplıkları için satın alınacak 
işerlerle abone olunacak dergi ve gazetelerin giderleri, Bakanlık dairelerinin her çeşit kitaplık kurma 
ve yönetim giderleri. 



R 22 
M . 3 — Derleme giderleri 

2527 sayılı Kanun hükümleri dairesinde yapılacak her türlü derleme, dağıtma, yayım işleri ve ya
bancı memleketlerde yayım, değişim giderleri, bu işleri yapmakla ödevli kuruluşun tesisat giderleri. 

M. : 4 — Yayın giderleri 
Özel yayına yardım, 
Her türlü yayım işleri, propaganda ve reklâm sergi, fotoğraf, çoğaltım işleri ve güzel sanatları 

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 satın alınacak 
veya çoğaltılacak her türlü izer ve belgelerin alınması ve çoğaltılması için yapılacak her çeşit gider
ler.) Bu maddeden ödenecektir. 

Taşıtların onarma ve işletme giderleri: 
Okullar ve kurumlar için bastırılacak öğretim ve eğitim araçları, İnönü ve İslâm Ansiklopedile-

riyle, tercüme, yayım ve keşfelzünun bürolarının, gereç ve yayım hazırlıklariyle telif ve tercüme ve 
inceleme ilmi denet giderleri ve hizmetliler elbisesi ve diğer her türlü giderler ve kitaplık için alına
cak kitaplar, Okul kitaplık ve genel kitaplıklarla diğer Bakanlık öğretim kurumları için satın alına
cak kitap, harita ve öğretim levhaları, dergi abone giderleriyle her türlü ambalaj ve yollama giderleri 
bu tertipten verilir. Okullar ve kurumlara, öğretmenlere, öğrencilere parasız dağıtılacak Bakanlık ya-
ymlarmm baskı paraları, telif hakları ve dağıtma giderleri, 

M. : 5 — Millî Kütüphaneye hazırlık genel giderleri 
Millî Kütüphaneye hazırlık her türlü genel enderleri bu tertipten verilir. 

M. : 6 — 2133 sayılı Kanan gereğince Devlet kitapları döner sermayesi açığı karşılığı 
2133 sayılı Kanunla kurulmuş olan Devlet kitapları döner sermayesinin zararlannı karşıla

mak için verilecek ödeneklerle bu sermaye ile yapılan yayınların satış fiatîeriyle mal olma bedel
leri arasında sermaye aleyhine doğan farkların karşılanması giderleri. 

B. : 578-M. —' 1 — Yüksek öğretmen Okulu 
M. : 2. — Eğitim enstitüleri ve öğretmen okulları 

M. : 3. — Siyasal Bilgiler Okulu 
Yiyecek, içecek, Öğretime ara verme aylarında yemek ücreti, yakacak aydmlatma,temizlik, der

man makine yağı, benzin, hayvan ve yem karşılığı, lâstik vesair giderleri, hasta öğrencinin iyileş
tirme karşılığı ile taşıt satınalma ve taşım giderleri yönetim giderleri, basılı kâğıt ve defterleri, 
lâboratuvar ve işlik ve tesis giderleri, parasız yatılı öğrencinin kitap, defter vesair öğretim leva
zımı canlı modeller gidereri, yayım, odacıların iş elbisesi, giyim eşyası, giderleri, giyim eşyası 
veya diktirme bedelleri, hamam, tıraş, parasız yatılı öğrencinin harçlığı ve yol parası, telefon kur
ma ve konuşma karşılığı, öğretmen ve öğrencilerin grup halinde memleket içinde yapacakları in
celeme ve yolluk giderleri, sınıf, yatakhane,mutfak, hastane vesair tesisler, döşeme, demirbaşı öğ
retim aletleri, müzik notları ve aletleri, oyun ve cimnastik tesisleri, araçları ve giderleri, izcilik ve 
spor, müsabaka, mükâfat paraları ve giderleri karşılığı, elektrik, havagazı ve su tesisleri gider
leri, hayvan ve levazım karşılığı, kitap, dergi satınalma ve abone karşılığı, taşım ve basım gi
deri, kaplama gideri ve öğrencilere lüzumlu kitapların basım gideri, tez ve not çoğaltma giderleri, 
küçük onarmalar, öğrenci seçme kâğıtlarını inceleme ücretleriyle her türlü telif, tercüme hakları 
ve öğrencilerin uzmanlarına yaptırılan sağlık yoklama ücretleri, gündüzlü olarak alınacak öğren
cilerin, yiyecek, giyecek vesair giderlerine karşılık verilecek burslar, 



£/23 -
M. : 4 — Ankara Devlet Konservatuvan ile İstanbul Konservatuvan 

Yiyecek ve içecek, öğretime ara verme aylarında yemek ücreti, yakacak, aydınlatma, temizlik, 
derman yönetim ve lâboratuvar gideri, parasız yatılı öğrencinin kitap, defter vesair öğrenim le
vazımı, giyim eşyası,hamam, tıraş, parasız yatılı öğrencinin harçlığı ve yol parası, telefon kurma 
ve konuşma karşılığı, sınıf, yatakhane, mutfak, hastane, sair tesisler, döşeme, demirbaş ve öğre
nim aletleri karşılığı, elektrik, hava gazı ve BU tesisleri, müzik notları kitap, dergi karşılığı ve 
bunların kaplama vesair giderleri, küçük onarmalar, Türk halk şarkılarının derleme, armonizasyo-
nu ile yerli kıyafet ve oyunların filme alınması ve buna lüzumlu araç ve gerecin sağlanmasiyle 
taşıma giderleri, batı, koru, şarkı, opera ve gösteri, müzik ve metinleri ve müzik ile tiyatroya 
ait öğrenim kitaplarından lüzumlu görülenlerin dilimize uydurulması, telif, tercüme, inceleme ve 
her türlü yayım giderleri, Ankara Devlet Konservatuvan ve uygulama gösterilerinin her türlü üc
ret ve giderleriyle konservatuvar öğrencilerinin yaz ödevleri, kamp giderleri, konservatuvar uy
gulama gösterisinde bir yıl staj yapacak olan öğrenciye verilecek burs karşılığı, konservatuvardan 
çıkacak olan yatılı öğrenciye verilecek giyim eşyası karşılığı, taşıtla satınalma, işletme ve onarma 
giderleri, îstanbul Konservatuvarınııı giderleri. * 

B. : 679 — Lise ve Ortaokulların genel giderleri 
Gündüzlü okulların yatacak, aydınlatma, kırtasiye, hayvan yem parası ve benzin gideri, yöne

tim ve lâboratuvar gideri, telefon tesisleri ve konuşma karşılığı, beden terbiyesi hareket ve müsa
bakaları gideri, kitap, madalya, kupa ve para mükâfatı. 

B. : 580 — Lise ve ortaokulların tesisat giderleri 
Yatakhane, mutfak, yemekhane, hamam levazımı, dolaplar, sobalar, her türlü okul döşemesi, elek

trik tesisleri, bütün depolar, masalar okul bahçesine lâzım olan demirbaş eşye, okul sıraları, hasta
ne alet ve tıbbi avadanlık, derman, yazı tahtası, pergel ve buna benzer bütün öğrenim aletleri (Fizik, 
kimya, deneme, biyoloji, beden terbiyesi ve sair öğrenime ait levazım) taşıt, koşum karşılığı ve 
onarma giderleri, hayvan parası, hayvan yem levazımı, okul eşyasını bir yerden diğer bir yere 
taşıma giderleri, yangın aletleri. 

B. : 581-HL 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 ğörenciler ile teknik ve diğer meslek 
okullarına alınacak öğrencinin yiyecek, giyecek ve sair giderlerine karşılık olmak üzere verilecek 
burs, yakacak, aydınlatma, temizlik, çamaşır yıkama gideri, derman, hayvan yemi, benzin makine 
yağı, lâstik, taşıtların 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 satın
alma ve abone karşılığı, öğrencilerin kitap, kırtasiye, resim ve ozalit kâğıtları, pergel ve sair 
öğrenim levazımı, bina kira karşılığı, parasız yatılı öğrencilerin giyeceği, gündüzlü öğrencilerin 
iş elbisesi ve ayakkabısı hamam, tıraş, öğrenci harçlığı, profesör ve asistanlariyle birlikte memle
ket içinde öğrenim ile ilgili olarak yapacakları seyahatlerin her türlü giderleri ve yine bunların 
operasyon ve uygulama hazırlık ve örenime ara verme pratikleri giderleri ve yol ve yiyecek gi
derleri, fakir öğrencilere yardım, yarım yatılı öğrencinin şehir içinde yol paraları, telefon kur
ma ve konuşma karşılığı, sınıf, yatakhane, mutfak, hatasne tesisleri döşeme ve 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 gi
derleri. Köy kursları öğretmenlerin yolluk ve zaruri giderleri. 



— B/24 — 
ikinci maddedeki ödenekten 1 142 326 lirası 1 000 öğrenci kara karama, 937 Askerî Fabrikalar 

ve 125 deniz kısmına ait olmak üzere ceman 2062. öğrencinin giyecek* yiyecek ve ödev giderleri kar
şılığıdır 

B. : 582 — 3238, 3803, 4274, 4357, 4459 ve 5129 sayılı kanunlar gereğince ödenecek köy 
okullariyle enstitüler ve köy eğitmenleri giderleri 

Beslem: 
Her türlü yiyecek maddeleri. 
Yakıt: 
Akar yakıt 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 (Taşıtlar hariç) bisiklet, kayık ve 
bunların, her çeşit malzeme ve teferruatı, motörlüvasıtalar işletme ve onarma giderleri, araba, ko
şum ve teferruatı her çeşit damızlık hayvan, marangozluk, demircilik, yapıcılıkı biçki dikiş, doku
macılık gibi her sanat şubesine ait makine alet ve bunların yedek parçaları ve sair malzemeleri soba, 
ocak, kalorifer ve bunlara ait gereçler, dersane, yatakhane, yemekhane, mutfak ve çamaşırhane, top
lantı salonu idare binası, hamam, revir, ahır, santıral, değirmen, kitaplık, motörhane, 
ağıl, kümes ve ayakyoüarı için gerekli her çeşit tesis eşyası, mubayaa ve tamiratı öğretmen evleri 
için her nevi tesisat eşyası, yangın söndürme alet ve edevatı basımevi ve yayım işleriyle ilgili tesis
ler ve malzemeleri mubayaası, yukarda yazılı tesis eşyalarına ait onarma giderleriyle 5129 sayılı 
Kanun uyarınca uygulama bahçelerinin kurulması i^in gerekli fidıan, tohum, tarım araçları ve hay
vanların her türlü giderleri. 

Kitap kırtasiye: 
Köy enstitüleri, eğitmen kursları, köy okulları öğretmen, öğrenci ve memurlariyle enstitü ve okul 

kitaplıkları için faydalı görülen kitap, broşür, resim, tablo, dergi, gazete, levha, afiş gibi her türlü ya
yım satınalınması veya bunların hazırlattırılması, y azdırılması, incoletilmesi, bastırılması ve dağı-
tılmasiyle ilgili her türlü giderler. Sinema makineleri, film, gramafon, plâk satın alınması, işletilmesi 
veya kiralanmasiyle ilgili giderler. Köy enstitüsü eğitmen kursu, öğrenci, öğretmen ve eğitmenleri
ne verilecek her nevi kırtasiye ile bu enstitü ve kursların ihtiyacı için satm alınacak veya bastırı
lacak defter, makbuz, senet, karar gibi her nevi basılı evrak giderleri. 

Her nevi sigorta ve ambalaj masrafları. 
Giyecek: 
Her türlü giyimle ilgili her nevi malzeme alımı ve dikimi bedeli. 
Yapı ve onarma: 
Her türlü yapım giderleri, onarma giderleri, yapım gereci, aletleri, makine ve araçları, yapım

ları ve yapım öğrenimi uygulanışı ile ilgili her türlü giderlerle gündelikler, yol yapımı, alet, gerer 
lan ve onarmalariyle ilgili her türlü malzeme mubayaası. İşçi usta öğretici ve yapım öğrenimi uy
gulanışı ile ilgili her türlü giderlerle gündelikler, yol, yapımı, alet, gereç ve maddeleri mubayaası, 
usta, işçi ve taşıma giderleri, inşaatla ilgili her türlü malzeme mubayaası. 
ve maddeleri mubayaası, usta, işçi ve taşıma giderleri, inşaatla ilgili her türlü malzeme mubayaası. 

Derman ve iyileştirme. 
Her türlü tıbbi ecza gereci ve aletleri, cibinlik mubayaası, hastalanan öğrenci, öğretmen, memur 

ve işçilerle, eğitmenlerin mevcut kanunlara göre muayene, hastanelere yollama ve iyileştirilmeleriy-
le ilgili ücretleri, ölen öğrencinin cenaze ve taşnıuı giderleri, film aldırma, tahlil yaptırma ile ilgili 
her çeşit giderler. Zararlı haşaratı öldürücü her türlü ilâç ve alet mubayaası, revir işleriyle ilgili 
her çeşit giderler. 

Harçlık ve gündelikler: 
öğrenci ve eğitmen harçlıkları, her çeşit ücret ve gündelikler, işçi, usta, usta öğretici, askerlik öğ-



renimi ücretleri ve gündelikleri, bunların yol giderleri, köy enstitüleriyle, eğitmen kursları ve köy 
okulları kuruluşu ile köy okullarına yardım meseleleri için köylerin incelenmesiyle egitınenler köy 
okulları ve köy okulu yapımı ile ilgili her türlü inceleme, denetleme, kovuşturma ve soruşturma 
giderleriyle gündelik, beslem ve barındırma ve yollukları. 

yetiştirme ve tamamlayıcı kurs giderleri. 
4274 sayılı .kanunun 43 neü maddesi gereğince tamamlayıcı kursa çağırtılacak köy enstitüsü me

zunu öğretmen ve eğitmenlerin tâbi tutulacağı tamamlayıcı kursla, köy enstitülerinde çalışan öğret
men, memur ve usta öğreticilerin tâbi tutulacakları yetiştirme kursu ile ilgili her türlü malzeme mu
bayaası ve yol giderleri. 

Spor : 
Köy enstitüleri arasında ve genel spor gösterileri sırasmda 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 masraf lariyle elektrik tesisatı için satın alınacak 
her nevi m<)tö>.malzeme mubayaası ve bu işlerde çalıştırılacak elemanların yevmiyeleri, su ve elek
trik tesisleriyle ilgili plân, kroki ve keşif bedelleri, 

Diğer giderler : 
Arazi kamulaştırümasryle ilgili bilûmum giderler, öğrenci ve eğitmen adayları seçim giderleri, 

her çeşit yükleme ve boşaltma, keşif, plân, sözleşme, örnek, fotoğraf giderleri, her çeşit sigorta,gi
derleri, temizlik için gerekli her türlü malzeme mubayaası, köy enstitülerine alınacak öğrencilerin 
yüklenme senetleriyle tazminat koğuşturması için yapılacak her nevi masraflar. 

B. : 683 — Güzel Sanatlar Akademisi genel giderleri 
B. : 584 — Cumhurbaşkanlığı Filârmonik orkestrası genel giderleri 

Yakacak, aydınlatma, temizlik ve derman, yönetim gideri, lâboratuvar, işlik ve canlı modeller gi-
deriyle Türk sanatkâr usta VB işçilerin gündelikleri, öğrencilerin müsabaka mükâfatı, öğrenci harçlığı 
ve onarma giderleri, telefon kurma ve konuşma ücreti ve öğrenci inceleme gideri sınıf levazımı, her 
türlü öğrenim aletleri, döşeme ve demirbaş, elektrik, havagazı ve su tesisleri, kitap, dergi karşılığı ve 
bunların kaplama vesair giderleri, küçük onarmalar, yayım, mimari uygulanış bölümünün bütün 
giderleri, hizmetlilerin giyim eşyası, müzpc aletleri satın alınması ve onarma giderleri, nota kâğıdı ve 
notaya ilişkin sair giderler. 

B. : 586 — İstanbul Kandilli Rasathanesi genel giderleri 
Yönetim gideri fennî alet ve avadanlık satın alımı, kurma ve onarma giderleri, telefon kurma ve 

konuşma paraları, hayvan satın alınması ve yem parası ve motorsuz taşıt satın alımı ve motorlu ve 
motorsuz taşıt işletme giderleri, rasathane yayım gideri ve ilmî incelemeler yolluk ve giderleri, ki

tap, dergi karşılığı işlik gideri ve küçük onarmalar, hizmetlilerin giyim eşyası karşılığı ve başka 
devletler rasathane bilim kurumlariyle işbirliğinin gerektirdiği yolluklar hariç olmak üzere her 
türlü giderler. 

B. : 686 — Kütüphaneler genel giderleri 
Kitaplıkların yönetim ve kurma giderleri, telef on kurma ve konuşma parası, kitap, dergi, ga

zete karşılıkları ve odacı elbisesi ve kitaplıkların taşım ve birleşimi ve yeni izerlerle sağlanması, 
kaplama işlği ile fotokopi işliği kurma ve levazımı giderleri. Kira karşılığı kitaplıkların düzen
lenme belirtme ve taşım giderleri gezici belirme komisyonları üyelerinin zaruri yol paraları yeni 
yaptırılacak kitaplık projeleri için müsabaka ve mükâfatı. 
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Be : 587 — Müzeler ve anıtlar genel giderleri 

Yönetim gideri (Müzeler ve anıtlar koruma komisyonu için de) müzelere alınacak eski eser-
ler karşılığı ve ikramiyesi, kazılar ve müzelere eser taşıma giderleri, müzelik eşya onarma gi
derleri, emografya müzelerine alınacak eşya parası, telefon kurma ve konuşma ücretleri ve 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 

B. : 583 — Yabancı memleketlere gönderilecek öğrencilerin her çeşit giderleri 
Yabancı memleketlere gönderilecek ve memlekete dönecek öğrencilere belirli olarak verilecek 

yol giderleriyle aylık geçim giderleri, okul ve lâboratuvar ücretleriyle bu gibi öğrenim ve iyileş
tirme giderleri 

B. : 590 — Prevantoryum ve sanatoryum genel giderleri 
Yiyecek, içecek, giyim eşyası, demirbaş alet, gereç ve avadanlık satınalma ve onarma karşı

lıkları, yönetim gideri, motorsuz taşıt alımı ve motorsuz taşıt işletme ve onarımı kurum arazi
sinin işletilmesi, 

B. : 591 — Yurt içinde ve dışında açılacak resim ve heykel sergilerinin her türlü giderleri 
Gerek yurt içinde ve gerekse dışında açılacak bütün resim ve heykel sergilerinin her türlü gi

derleriyle mükâfat ve satın almacak eserlerin karşılığı. 

B. ; 592 — Milletlerarası kültür münasebetleri genel giderleri 
Birleşmiş milletler eğitim, bilim ve kültür kurumuna katılma hakkındaki 4895 sayılı Kanunla 

onanmış bulunan sözleşme ve benzeri kültür anlaşmalarının yapılmasının gerektirdiği her türlü 
gider ve yolluklarla memleketimize gelen milletlerarası kültür kurumlarının heyet ve temsilcile
rinin ağırlanması. 'Yabancı memleketlere geçici olarak gönderilecek öğrenci gruplariyle bu grup
larda görevlendirilecek idarecilerin gidiş ve dönış yollukları, yabancı memleketlerden yurdu
muza gelecek öğrenci gruplarının misafir edilmesiyle ilgili her türlü giderlerle gele
cek öğrenci gruplarına mihmandarlık edeceklerin giderleri, milletlerarası kültür müna
sebetlerinin gerçekleştirilmesi amaciyle Devletçe öğrenimleri deruhde edilen veya milletlerara
sında mübadele suretiyle memleketimize getirilen yabancı öğrencilere verilecek burslar, yolluk
lar ve başka öğrenim giderleriyle bunların üniversitelere ait her türlü harç, diploma, lâboratuvar 
ve öğrenim giderleri. Kitap paralan, hastane giderleri, giyim giderleri ve harçlıkları bu öğren
cilerin eğitim ve tülim işleriyle görevlendirilen öğreticilere verilecek ücretler ve yabancı öğrenci
lerin yurt içinde meslekî bilgilerini artırmak ve staj yapmak maksadiyle yapacakları gezi ve mem
leketlerine dönüş yolluklariyle her türlü zaruri giderleri. Milletlerarası kültür münasebetlerinin 
geliştirilmesi için gerekli memleketlere gönderileceklerin her türlü yayınların satın alınması, 
abone ve yollama giderleri bu münasebetleri geliştirici ve kuvvetlendirici memleket içi veya dışı bilmı 
ve öğretim kurumlarına yapılacak para yardımları. 

B. ; 593 — Okul Kütüphaneleri genel giderleri 
Okul Kütüphanelerine alınacak, kitap ve dergi karşılıkları ve bunlara ait kaplama ve sair başka 

giderler, 

B. : 594 — Okul müzesi giderleri 
Okul müzesi ve terbiyevi izerler giderleriyle okul müzesi için satmalınacak eşya karşılığı ve katalog 

yayımı eşya ve sergi taşım giderleri müze temizliğiyle gereci giderleri. 



— B/27 — 
B. : 595 — Kamp giderleri 

Kapm ve yurt gezilerine ilişkin bütün giderler. 

B. : 596 — Devletin üzerine aldığı giderler 
Parasız öğrencinin pansiyon ücretleri, giyim eşyası, kitap ve sair giderleri, memur çocukları için 

pansiyon ücretlerinden yapılacak indirme karşılığı. 

B. : 597 — İzmir Fuarında açılacak eğitim pavyonunun bütün giderleri 
izmir Fuarında açılacak Millî Eğitim pavyonunun kurma giderleriyle satınalınacak her türlü ge

reç, kitap ve resimlerin giderleri ve her türlü hazırlık giderleriyle pavyon için yaptırılacak plân, pro
je ve her türlü süs giderleri. Bu işler için geçici olarak çalıştırılacak uzman ve hizmetlilerin ücret
leriyle gösterime ait her türlü taşıt giderleri. 

B. : 598 — Kamulaştırma ve satmalma karşılık ve giderleri 
Devlet malı olan veya Devletçe kirasız olarak faydalanılan âmme tüzel kişilerine ait binaların 

onarımı ile kamulaştırma ve satınalınacak arazi ve emlâk karşılığı ile kamulaştırmaya ilişkin sair gi
derler. (Elektrik, havagazı, su tesisleri ve onarımı da bu tertibe dâhildir.) 

B. : 601 — Kurslar genel giderleri 
Kurslara çağırılan öğretmenlerin ve kursta öğretmenlik yapacakların yollukları, yevmiyeleri, 

kurs için lüzumlu alet, malzeme, gezici kurslarda öğretmen, konferansçı, yönetim memurlarının her 
türlü gezi giderleri ve bu kursların icabettirdiği giderler, imam, hatip kursları giderleri de bu ter
tipten ödenir. 

B. : 602 - M. : 2 — Burslar 
Üniversiteler ve başka Öğretmen ve uzman yetiştiren kurumlarda Millî Eğitim Bakanlığınca okutu

lan öğrencilere 4936 sayılı Kanunun 62 nci maddesi uyarınca verilecek lisans ve doktora burslarivle 
bu öğrencilerin ve Yüksek öğretmen Okulu öğrencilerinin aynı kanunun 68 nci maddesi gereğince 
üniversitelere ödenecek yazılma, öğretim, lâboratnvar, tasdikname imtihan, diploma harç ve ücretle 
riyle ilgili zaruri giderleri ve yollukları. 

B. : 605 - M. : 2 — 5210 sayılı Kanuna göre köy okulları, öğretmen ve köy sağlık memurlarına ya 
pılacak evler için para ve aynı yardım 

Köy okulları inşaatı, öğretmen ve köy sağlık memuru evleri yapımı için alınacak her türlü yapı 
malzemesi satınalmması, bunların taşıma ve imal giderleri, bu işlerde çalıştırılacak usta've işçi gün -
delikleriyle ve inşaatı denetliyecek olanların kanuni yollukları, taşıt kiraları ile işletme giderleri. 

Sermaye, kredi ve tesisler 
B.: 16 - M. : 1 — Meslek ve teknik okullar açılması ve eldekilerin büyütülmesi hakkındaki 4304 

sayılı Kanun gereğince yapılacak hizmetler 
4304 sayılı Kanunun gerektirdiği giderler. 
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Bayındırlık Bakanlığı 

B. : 625 - M. : 5 — öteberi giderleri 
Asansör, işaret tesisleri ve motörlerinin cereyan ve onarma ve işletme giderleri. 

B. : 636 «M. : 1 — Satmalına ve abonakarşılıkları 
M. : 2 — Başka her çeşit giderler 

Telif ve tercüme, kâğıt ve karton, kitap, risale,yerli ve yabancı mecmualar, fotoğraf ve film mal
zemesi karşılığı. 

Baskı ve klişe, cilt, hariçte yaptırılacak tercüme karşılığı. 

B. : 642 — Yer sarsıntısı ve sair âfetlerden zarar gören bölgelere (gider şekli Bakanlar Kurulan
ca belirtilir) 

Ani ve genel olarak zuhur eden yangınlardan, sel, yer kayma ve çökmeleri gibi âfetlerden zarar 
gören ve meskenleri harabolan şehir, kasaba ve köyler halkının mübrem ve âcil ihtiyaçlarına ve mes
ken inşaatlarına yardım. 

Sermaye, Kredi ve tesisler 

B. : 19 - M. - : 1 — istikşaf, etüd, aplikasyon ve proje ihzarı ve kamulaştırma giderleri 
Bu işlere ait basım ve ilân ücretleri, tapu harç ve giderleri, oranlıyan ve bilirkişi ücretleri. 
Bu işlerde çalıştırılacak işçi gündelikleri, yapımı biten ve işletmeye açılan yolların kamulaştırma 

işlerinde çalıştırılacak işçi gündelikleri ve proje ihzarı giderleri, yapımı biten ve işletmeye açılan 
yolların kamulaştırma paraları. 

M. : 2 — Kaza tazminatı, tedavi ve teçhiz ve tekfin giderleri 
Talimatı gereğince verilecek kaza tazminatı, tedavi ve teçhiz ve tekfin giderleri. 
Yapım işlerinde çalıştırılan işçilere çizme ve muşamba, işçilik giyim eşyası ve saire satınalma 

giderleriyle 4772 sayılı Kanuna göre ödenmesi gerekeeek gider ve pirimler karşılığı bu tertibe dâ
hildir. , 

M. : 3 — 3262, 3813, 4643 ve 5075 sayılı Kanunlarla yapılacak Diyarbakır - Cizre ve Elâzığ - Van 
hudut hatlariyle Bitlis şube hattı yapma karşılık ve giderleri 

T4. : 4 — 4643 sayılı Kanun gereğince yanılmakta olan Erzurum hattı uzatma karşılık ve giderleri 
Yapı ve işletme gereçleri karşılıklariyle bu işlere ilişkin her türlü giderler 

Geometri aletleri, levazım, elbise, döşeme, müteferrika ve eşya satın alımı, tören giderleri. 
Basım ve ilân ücretleri, kırtasiye giderleri telefon konuşma ve haberleşme ücretleri, nakliyat, yük

leme ve boşaltma ve sair giderleri olarak Devlet Demiryolları. İşletme İdaresine ödenecek paralar. 

M. : 5 — 4643 sayılı Kanun gereğince Gaziantep - Maraş şube hatları yapma karşılık ve giderleri 
M. : 6 — 2214 ve 5223 sayılı Kanunlar gereğince yapılacak Ereğli Limanı giderleri 

M. : 7 — 4623 ve 5222 sayılı Knunlar gereğince yapılacak Trabzon Limanı yapma karşılık ve 
giderleri 

M. : 8 — 4870 ve 5241 sayılı Kanunlar gereğince Amasra ve İnebolu Limanlarının yapma ve her tür
lü giderleri 

Tarak makinasmın tamir ve işletme giderleri ve sair her çeşit giderler. Yapım, tesisleri, ameliyat, 
onarma ve ray döşeme, donatım, montaj giderleri, vagon ve sair her çeşit makine, alet ve avadanlığı 
İle gereç yükleme ve verme, boşaltma) onarma, yoklama, abın ve ekspertis ve komisyonlar vergi ve rer 
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simleri tazminat, motorlu ve motorsuz taşıtların ve yapım yerlerine konulacak telefonların satınalma 
ve işletme giderleri, aydınlatma ve ısıtma giderleri, kar siperleri ve karla savaş ve yer kayma ve ber
kitme giderleriyle kar temizlenmesinde çalıştırılan işçi ve hizmetlilere verilecek ısıtıet yemek ve içecek 
giderleri, kira karşılıkları yapım ve ameliyat yerlerinde bulunan memur ve hizmetlilerin barındırma 
giderleri, gereç satmalma ve taşıma, 2256 sayılı Kanun gereğince gümrüklerce alınan belediye pay
ları karşılığı, hayvan kiraları ve yem paralariyle poz ve ameliyat katarları için Deflet Demiryolları 
İşletme tdaresine verilecek ücretler, sürekli bakım giderleri ve yolun geçtiği yerden' zarar görecek
lere verilecek tazminat, geçici işgal kamulaştırma giderleri ve demiryol ve limanlar yapımına bağ
lı bütün giderler. Lüzumu halinde emaneten yaptırılacak yapım ve onarımda kullanılacak işçilerin 
sair bütün giderleri. 4772 sayılı Kanuna güre ödenmesi gerekecek iş kazalariyle meslek hastalıktan 
ve analık sigorta pirimleri karşılığı. Tören giderleri, geometri aletleri levazım ve elbise, döşeme, öte
beri ve eşya satmalma basım ve ilâm ücretleri, kırtasiye giderleri, Tarak gemisinin ve sair deniz vası
talarının tamir ve-işletimi ve sair karşılık ve giderleri. 

B. : 20 - M. : 1 -11 — Tapı ve imar işleri 
B. : 22 — 4620 sayılı Kanun gereğince yapılacak memur meskenleri 

Yapım ve esaslı onarım ile bu işlerde kullanılacak her türlü makine araçları bedelleri ve bu 
makine ve gereçlerin taşınması, kurulması, işletilmesi, onarılması ve korunmasına ait her türlü gi
derler, yine bu işlerin emanet ve ihale şekillerine göre lüzumlu olan her çeşit gerecin ihtiyaç ha
linde her zaman her miktarda evvelden satın alınması ve bu gerecin saklanma ve taşınması, bu iş
lerde kullanılacak taşıt araçlarının her türlü işletme, nakil, muhafaza, onarma ve sair giderleri, ya
pım ve onarmaya ait etüd, istikşaf, aplikasyon, kamulaştırma ve proje ihzarı giderleriyle keşif, denet, 
idare ve sair işlerde ihtiyaç halinde çalıştırılacak işçi ve puvantri gündelikleri , her yapı
ya ait geomeri aletleri, tersim, teksir ve hesap işlerinde kullanılacak her nevi makine ve sair ge
reçlerin satmalma bedelleriyle bunların işletme ve onarma giderleri. Kırtasiye ve basıma lüzum 
görülecek kâğıtlarla şartlaşma ve sairenin basım giderleri, îş Kazalariyle Meslek Hastalıkları ve 
Analık Sigortalan hakkındaki 4772 sayılı Kanuna göre ödenmesi gereken primler karşılığı kanun 
gereğince projeleri müsabakaya çıkarılacak işlerin proje giderleri. Doğu bölgesi memur evleri 
için konan 2 600 000 liralık ödenekten 18 903 lirası Tunceli, 10 758 lirası Elâzığ ve 714,95 ku
ruşu Hakkâri özel İdarelere Hazine borcuna mahsuben devredilecektir. 

B. : 20 - M. : 7 — Sağlık ve Sosyal Yardım B. 
Bu maddedeki ödenekten 150 000 lirası Ankara'da yaptırılmakta olan verem hastanesi inşaatına 

sarfedilmek üzere Kızılay Derneğine devredilecektir. 

B. : 27 - M. : 1 — İstikşaf, etüd, aplikasyon 
Bu işlerde çalıştırılacak personel ve işçi gündeliklerin proje ihzan ve her türlti -giderleri bu işlere 

ait basım ve ilân ücretleri. \ 

M. : 2 — Şose ve köprüler yapma fiarşılık ve giderleriyle her türlü makine, aletler, gereçler 
karşılık ve giderleri 

Yol, köprü ve bunlara ait kurumların yapılması ve esaslı, onarmalariyle her türlü makine araç-
lan bedeller^ ve bu makine ve gereçlerin tışınması kurulması ve korunmalarına ait her türlü gi
derleri, bu işlerin ihale ve emanet şekillerine göre lüzum olan her türlü gereçlerin ihtiyaç halin
de her zaman ve her miktarda önceden satın alınması giderleri, emanet usuliyle yaptırılan işlerde 
çalıştırılan işçi gündelikleriyle sair bütün giderleri, basın giderleri, basın ve yayın ücretleri, tören 
giderleri, yapım dairelerinin telefon kurma ve işletme giderleri, yeni yapılacak yollarda bakım teş
kilâtı i$n teıtçdaeak v* yaptırılacak garaj,, atelye ve ekip evleri yapım.-.ve her türlü kurma gider
leri kamuİMtırm* giderleriyle bu islerde çalıştırılacak oranlıyan ve bilirkifii ücret ve giderleri işçi 
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gündelikleri, tapu ve harç giderleri, vergi ve resîmleriyle 2256 sayılı Kanun gereğince gümrüklerce 
alınacak belediye payları karşılığı ve sigorta pirimleri, geçici teşkilât için gerekli aydınlatma, İsıt
ma, kira giderleri ve emaneten yaptırılacak işlerde çalıştırılanlar için 4772 sayılı Kanun gereğin
ce ödenmesi gerekecek iş kazalariyle meslek hastalıkları ve analık sigortaları primleri karşılık ve 
giderleri, geometri aletleri, tersim, teksir ve hesap işlerinde kullanılacak her nevi makine ve sair 
gereçlerin satınalma bedelleriyle bunların işletme ve onarma giderleri. 

M. ; S — Sürekli onarmalar 
Yol ve köprülerin bakımına ait kurumların bakım, ağaçlama giderleriyle onarmalarında işlik, 

garaj ve atelyelerde kullanılan her çeşit işçi gündelikleri ve taşıtların bütün işletmeı onarma ve garaj 
giderleri, her türlü gereç, aletler ve eşyanın satınalma, taşınma, saklanma ve onarma ve bu işlere ait 
kira giderleri, sürekli işçilerin işçi giyimleri, bakım ve onarma makine ve aletleri için garaj, atel-
yeler kurulma giderleri sürekli onarma ve bakım postaları için ekip evleri yapımı ile bunların 
ısıtma ve aydınlatma, döşeme giderleri, bakım ve sürekli onarma, kurmalar arasında telefon kur-
ma vesair giderleri, kar siperleri karla savaş her türlü giderler 4772 sayılı kanuna göre ödenmesi 
gerekecek iş kazalariyle meslek hastalıkları ve analık sigorta primleri karşılık ve giderleri. 

B. ; 28 - M. ; i — İstikşaf, etüd, aplikasyon 
Bu işlere ait basım ve ilân ücretleri, tapu harç ve giderleri, muhammin ve bilirkişi ücret ve gi

derleriyle bu işlerde kullanılacak işçi gündelikleri 

M. : 2 — İşletme giderleri 
3132 sayılı büyük su işleri kanunu dışında evvelce yapılmış ve yaptırılmakta bulunan barajlar, 

kanallar, engeller ve sınai yapılmanın işletmesi, sürekli onarma giderleri, bekçilerle kanalcı ve 
savakçı, şoför ve bahçıvanların elbise giderleri, fidanlık kurulması için yapılacak her türlü gider
lerle işletme işlerinde kullanılacak işçi ve usta gündeikleri, işletmeye ilişkin aydınlatma, çalış
tırma kuvveti olarak harcanacak elektrik cereyanı ile yakıcı maddeler giderleri ,elektrik tesisleri 
karşılıkları, ısıtma ve telefon kurma ve konuşma giderleri, işletmelerde büyük ve küçük su iste
rinde çalıştırılacak taşıt araçlarının işletme, onarma ve garaj giderleri, 

M. : 3 —- Meriç BU işleri 
Yunanlılarla yapılan itilâf name gereğince harcanacaktır. 

M. : 7 — Küçük sn işleri her türlü giderleri 
Büyük su işleri dışında ufak masraf ve yardımlarla büyük fayda temin eden kurutma, sulama 

ve her türlü su konularında ufak tesislerle köy veya kasabaları telıdideden suların zararsız hale 
konması için yapılacak giderlerle bu işlerde kullanıtmasma lüzum görülecek makina, aletler ve ge
reçler satınalma bedelleri ve lüzumu halinde emaneten yaptırılacak yapım ve onarımda kullanıla 
cak usta v eişçi gündelikleri karşılıkları, taşımaları, kırtasiye basılı kâğıt ve bütün giderleri. 

B. : 30 M. : 1 — Demiryolîar ve limanlar 
Keşif, denet, yönetim kabul vesaire işler için gönderileceklerin yollukları bu tertipten verilir. 

M. : 2 — Yapı ve imar işleri 
Keşif, denet, yönetim, kabul vesaire işler için gönderileceklerin yollukları bu tertipten verilir 

Bl' : S — Şose ve köprüler 
Keşif, denet, yönetim, kabul vesaire işler için gönderileceklerin yollukları bu tertipten verilir 
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M. : 4 — Su idleri 

Keşif, denet, yönetim, kabul vesaire işler için gönderileceklerin yollukları bu tertipten verilir. 

Ekonomi Bakanlığı 
B. : 665 - M. : 5 — öteberi giderleri 

Ereğli kömür havzasından başka madenlerde incelemeye memur edilenler taraf nidan bu ince
lemelerinin gereklerine göre ödenmesiyle mükellef kaldıkları işçilik vesair bütün giderleri. 

B. : 661 M. ; 2 — Geçici görev yolluğa 
Sanayi ve küçük sanatlar başmüfettiş, müfettiş ve kontrolörlerin yollukları, kömür havzası 

içindeki ocaklara gidip gelecek, memurlar, mülıendis ve hizmetlilerin yollukları ve Bakanlıkla 
ilgili bütün her çeşit geçici görev yollukları. 

M. : 5 — Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının yolluk ve başka gderleri 
Dışardan memleketimize getirilecek yabancı uzman ve tercümanlara sözleşmeleri gereğince ve

rilmesi lâzım gelen geliş ve gidiş yol paralan, pasaport ve vize ücretleri, bunlann memleket 
içinde herhangi bir ödev ile geliş, gidiş yolluklarına ait yolluk ve gündelikleriyle yabancı uzman
ların sözleşmeleri gereğince kabul edilen bütün giderleri. 

B. : 666 — Su ürünlrei ve et kombinaları giderleri 
Muhacir balıklar için madenî işaretler yaptırıp muayyen devrelerde grup halinde bunları 

taktırmak, işaretli olarak tutulacak balıklar için prim vermek, deniz üzerinde yapılacak araştır
malar için motor kiralamak, ilmî neşriyatı takibetmek, denizaltı haritaları çıkartmak, balık mu
haceret imtidatlarmı başından sonuna kadar takibetmek ve icabında milletlerarası merciler
den faydalanmak, su ürünleri ve et kombinaları tesisi konulannda Bakanlıkça takdir edilecek her 
hangi bir yerli veya yabancı müessese ile yapılacak anlaşmalar üzerine hazırlattırılacak etüd gi
derleri ile bundan mada ihtiyar olunacak her türlü etüdler için yapılacak harcamalar ve bu 
işler için lüzumlu alet, edevat, levazım gereç satınalma, nakil, onarma ve işletme giderleriyle di
ğer her çeşit giderler. 

B. : 666 — İç kongreler 
Memleket içinde yapılacak kongrelere memur edileceklerle, çağrılacak kimselere verilecek 

yolluklar ve kongrelerin sair lüzumlu giderleri, kongrelere ait tutanak, rapor ve sair basım, şö
len ve diğer bütün giderler 

B. : 668 - M. : 1 — Satınalma ve abone karşılığı 
Her türlü kitap, dergi, broşür, harita ve gazete alım ve abone karşılıklan. 

M. : 2 — Başka her çeşit giderler 
Her çeşit telif, tercüme hakları ve ücretleri, basım ve yayım, kaplama karşılık ve giderleri 

ve filim, film makinası satınalma, hazırlama ve kiralama karşılıkları, haberalma ve propaganda 
giderleri 
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B. : 609—Temsil giderleri 

Bakanlıkça resmî işler için hususi müracaatlara mektup veya telgrafla verilecek cevap gider
leri, satmalmacak bilet, çelenk ve benzeri karşılıkları, sigara ve meşrubat giderleriyle yerli ve 
yabancı kişiler için verilecek her çeşit ziyafet, yapılacak çeşitli yardımlar ve diğer bütün temsil 
giderleri. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
B. : 605, 696, 697, 698 - 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 satın alınacak kitap ve broşür karşılıkları, 4871 sayılı Kanun gereğince verile
cek ikramiyeler ile sair bütün giderler savaşın konusuna göre bu bölümden ödenir. 

B. : 699 — Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım Kurumları 
B. : 700 — Okullar, kurumlar, yurtlar 

İşçi gündeliği, hasta, öğrenci ve hizmetçi beslemi fennî kurumlar, demirbaş, makina ve alet
ler taşım ve montajı giderleri, küçük onarma giderleri, ilâç tıbbi ve sıhhi malzeme, talim ve ted
ris malzemesi ve yönetim giderleri, motorsuz taşıt ve gereci ve hayvanların satın alınma
sı ve hayvan beslemi, görevlerinden ötürü şehir içinde dolaşacakların zaruri giderleri, öğretim 
ve tatbikat için kurumlara ve başka şehirlere gidecek bütün sağlık öğrencilerinin yol giderleri 
ve tatbikat esnasında yapacakları masrafları, kitap, risale ve mecmua satın alınması ve telif üc
reti, basım bedelelri, yurt ve okul idare kurullarınca fakirliği ve muhtaçlığı onanan öğrencilere yılda 
okul ve yurtların heyeti umumiyesi için 10 000 lirayı geçmemek üzere verilecek harçlık ve öğrenciler
den hasta ve sakat olanların memleketlerine gönderilmesi öğrencinin iyileştirme ve ölenlerin cena
ze giderleri, akıl hastalarından taburcu, edilenlerin yerlerine gönderilmesi, cüzamlıların taşıra gi
derleri, fakir veremlilere verilecek yiyecek maddeleriyle derman paraları ve bu gibi hastaların 
sanatoryum ve hastanelere şevki için yol giderleri, muayenehane ve iyileştirme evlerine başvura
cak fakir hastalara verilecek dermanlarla köy ebelerine hususi kanun gereğince verilecek ivedili 
dermanlarla özel gereci bulunan sağlık çantaları karşılığı, köy ebe okullarına getirilecek köylü öğ
rencilerin beslem, barındırma, giyim giderleri ve ayda üç yüz kuruşu geçmemek üzere verilecek harç
lıkla öğrenimlerini bitiren köy ebeleri ve sağlık koruyucularına verilecek sağlık gereci satınalma kar
şılığı, bilûmum sıhhi makinalar, buz dolapları ve frigorafik tesisatı sıhhi müesseselerin mûtat tesi
satı (sıhhi yemek kasanları), hastane ve okulların ani ve müstacel kalorifer, su, havagazi, elektrik, 
asansör onarımları, dispanserlerin demirbaş eşya alet, makine, ve sıhhi tesisat giderleri ve bilûmum 
sıhhi malzeme ve cihazlandırma giderleriyle diğer bütün giderler hizmetin ilgisine göre bu bölümle
rin ilgili madelerinden ödenir. 

B. : 702 — Türkiye Cumhuriyeti Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi ve Okulu 
işçi gündeliği, demirbaş, fennî kurmalar, makine, aletler ve avadanlık, kimyevi maddeler ve 

diğer levazım satınalma karşılıkları, elbise yönetim giderleri, küçük onarma giderleri ve motorsuz 
taşıtları ve gereci satın alımı ve görevinden ötürü şehir içinde dolaşacakların zaruri giderleri kitap, 
broşür ve dergi satınalma karşüıklariyle basım ücretleri, hayvan satınalma ve beslemi. 

B. : 703 - M. : 12 — Başka her çeşit giderler 
2510, 2848, 5098 ve 5227 sayılı kanunlar gereğince göçmen ve mültecilerle yerli halktan iskâna 
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tâbi tutulacaklar için yapılması gerekli işlerden 712 nci iskân işleri bölümünün I - II nci maddele
rinde sayılanların haricinde kalanların karşılığıdır. 

B. : 705 — Milletlerarası Pataloji Kompare Kongresi genel giderleri 
Toplanacak olan Milletlerarası Pataoloji Kompare Kongresine ait tutanak, rapor ve saire basım, 

sergi kurma ve şölen giderleriyle kongreye ait sair bütün giderler. 

B. : 706 - M. : 1 — Satınalma ve abone karşılığı 
M. : 2 — Başka her çeşit giderler 

Satınalmacak ve bastırılacak kitap, broşür ve dergi karşılıklariyle telif ve tercüme ücretleri, 
kanun, tüzük, yönetmelik, sağlık öğütleri, afiş basımı ve yayımı, sinema ve fotoğraf ve sair her tür
lü vasıtalarla sağlık propagandası giderleri, pedal makinası için alınacak harflerle sair gereç karşılığı, 
sinema ve fotoğraf makinalan ve filim karşılığı, resim gereci ve bunlarla ilgili diğer bütün giderler 
ve işçi gündelikleri. 

B. : 707 — Sağlık müzeleri 
Fennî kurumlar, demirbaş makina, aletler ve avadanlık, elbise ve yönetim giderleriyle küçük 

onarma ve müzeye ilişkin yazı, resim ve marangoz işleriyle diğer bütün giderler ve işçi gündelikleri. 

B. : 708 — Yüksek Sağlık Şûrası üyeleri huzur ücreti 
A) Lüzum halinde toplanma günlerini sınavlamaya ve üye huzur haklarının belirtme ve takdi

rine Sağlık ve Sosyal yardım Bakanı yetkilidir. 
B) Yüksek Sağlık Şûrası tutanaklarını tutmak için geçici olarak çalıştırılacak memur ve isteno 

ücretleri de Bakanlıkça belli edilecek şekilde bu bölümden verilir. 

B. : 710 — Hükümet tabipleri için alınacak tıp aletleri ve gereç karşılığı 
Satınalmacak tıbbi aletlerle levazımın satınalma karşılığı ve onarmalariyle bunların kurma gi

derleri. 

B. : 711 — Temsil giderleri 
Merkezde ve illerde yerli ve yabancı kişiler için yapılacak her çeşit ziyafet ve ağırlama giderleri, 

satınalınacak bilet, çelenk ve benzeri karşılıkları, resmî işler için yapılan özel başvurmalara mektupla 
veya telle verilecek cevap giderleri, sigara ve meşrubat giderleriyle çeşitli yardımlar. 

B. : 716 — 1593 sayılı Kanun gereğince çok çocuklu analara verliecek mükafat 
Genel Hıfzıssıhha Kanunu gereğince madalya verilecekler için yaptırılacak madalya giderleri de 

buradan ödenir. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

B. : 729 - M. : 3 — Aydınlatma 
M. : 4 — Isıtma 

Bakanlık binasının ısıtma ve aydınlatması, odacılarla karargâh erlerinin yıkanma ve temizliği, 
asansörlerle su motörlerinin cereyan harcamasına ait elektrik, yakacak ve havagazı giderleri. 
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B. : 736 — Giyecekler 

Hizmetli ve kolcularla yalcu muayene memurlarının elbise, ayakkabı, kaput, muşamba, çizme eldi
ven, içgömleği ve deri elbise giderleri, 

B. : 737 - M. : 2 — 2771 sayılı Kanun gereğince subay, gedikli ve erlerin yapılacak tedavi gi
derleri ve yollukları 

Askerî hastanesi olmıyan yerlerde subay, er ve öğrencilerin sivil eczanelerden alınan ilâç, sağlık 
gereç ve saire giderleriyle memleket, özel idare ve belediyelrele sivil kişelere ait hastane ve sanatoryum
larda iyileştirilenlerin yolluk ve tedavi ve bu müesseselerde ölenlerin teçhiz ve tekfin giderleri ve hava 
değişimi için gideceklerin yollukları, 2771 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi gereğince yabancı mem
leketlerde yapılacak tedavi ve yol giderleri, asker? hastanelerde iyileştirilecek subay, er ve öğrencile
rin iyileştirme ve beslenmeleri için Millî Savunma Bakanlığı emrine verilecek en çok 1 000 lira bu bö
lümden verilir. 

B. : 738 — Taşıma giderleri 
M. : 1 — Gümrük 

Merkez ve gümrüklerce taşınacak eşya ile sahipsiz sıfatını almış eşyanın taşıma ve bağlama ücret 
ve giderleri (kurşun, mühür ve ip giderleri de bu bölümden ödenir.) 

M. : 2 —- Muhafaza 
Erat, öğrenci, eşya, gereç ve bütün maddelerin taşıma, ambalaj, yükleme, boşaltma giderleri, hay

vanların taşıma giderleri, yürüyüş halindeki birliklerin subay ve askerî memurlariyle eratın barındır 
ma ve bunların hayvanlarının ahır giderleri, ardiye, bağlama, istalya giderleri, subayların binmelerine 
mahsus hayvanlar hakkındaki 24 Mart 1330 tarihli tüzüğün 13 ncü maddesine göre verilecek hayvan 
taşıma giderleri. 

B. : 739 - M. : 5 — Kaçak eşya satış giderleri 
Kaçak eşyanın satışına ait her türlü giderleri (1918 sayılı Kanunun 21 nci maddesi gereğince 

kaçak eşya artırma ve satışında hazır bulunacak gayrimuvazzaf üyeye ve eşyanın mahiyet ve 
kıymetini belirtme ve takdir için çağırılacak bilirkişiye ticaret ve sanayi odaları tüzüğü gere
ğince, ticaret odası bulunmıyan yerlerde belediyece takdir olunacak nispet ve miktar üzerinden 
verilecek ücretler de bu bölümden ödenir). 

B. : 741 - M. : 2 — Nisbeti kanunla belirtilmiş kesenek ve ikramiyeler 
1918 sayılı Kanunun 3777 sayılı Kanunla değiştirilen 60 ncı maddesi gereğince verilecek ikra

miyeler. 

B. : 743 - M. : 1 — Tayinat 
Subay, er Harb Okulu ve lise öğrencilerinin beslenmesi, 4684 sayılı Kanun gereğince verilecek 

er tayın bedeli, sabit ve gezici fırın tesis, mutfak ve temizleme makinelerinin satmaİmması, 
yaptırma, onarma ve işletme giderleri, yiyecek maddelerinin temizlenme, havalanma, öğütülmesi, 
hava dolabı ve gerecinin satmaİmması, kurdurulması, onarılması, işletilmesi ve hava dolabı 
olmıyan yerlerde soğuk hava giderleri, ekmek sacı satmaİmması, onarılması, ekmek pişirme 
ücreti, lüzumunda hariçten tutulacak pişirici gündeliği, ekmek pişirmek için kullanılacak her çe^it 
yakacak, bulgur kaynatma ve sair giderleri, kavurma yaptırma ücretleri, fırın, mutfak ve kesim 
işlerinde kullanılacak gereç ile yiyecek maddelerin saklanmasında kullanılan çuval, sandık, 
bidon ve tenekelerin satmalmma, onarma giderleri, mutfak ve yemek takımlarının kalay ücret
leri, nisadır, pamuk ve sair giderleri, erzakın inceleme, analiz giderleriyle levazımı inceleme 
komisyonları ve kimyahaneleri için satmalınaeak aletler, avadanlık, gereç ecza giderleri, bun-
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ların onarma, saklama giderleri, su filtresi için satınalınacak alet, avadanlık karşılıkları ile kur
durma, onarma giderleri, hastane ve revirde bulunacak hasta erlerin giderleri, revir ve mutfaklar
daki dolapların, yemek kaplarının, mutfak gereçlerinin temizlenmesinde kullanılacak soda, sabun 
giderleri. Muhafazasına ilişkin giderler. 

M. : 2 — Yem 
Subayların özlük hayvanlariyle beylik hayvanların beslenmesi, arpa kırma, ezme, temizleme makina-

larımn satmalma, kurma ve onarma giderleri, dinarda kırdırlacak arpanın kırdırma, ezdirme üç
leri, yem dağıtma ölçekleri, arpa' ve saman çuvallariyle saman hararlarının satmalma, onarma, 
çayır biçme alet ve avadanlığı, ot ve saman, balya makinalariyle tellerinin satmalma, onarma, 
kiralama, çalıştırma giderleri ve işçilerinin gündelikleri, 3310 sayılı Kanun gereğince askerî hiz
metlerde kullanılacak köpeklerin ve yavrularının baslenme giderleri, erat beslenmesi için ayaktan 
satınalınacak etlik hayvanların beslenmeleri ve çoban gündelikleri. Muhafazasına ilişkin gi
derler. 

M. : 3 — Yakacak, aydınlatma ve ısıtma 
Subay ve askerî memurlar ile Harb Okulu, lise öğrencileri ve eratın kanuni yakacak hake-

dişleri, subay ve memur odalarının aydınlatma ve ısıtması, mangal, soba ve teferruatının alım, 
onarımı, kurdurma ve satınalınacak gereç giderleri, iki bin liraya kadar elektrik tesisatı ve işlet
mesi, ampul, bütün lâmba ve teferruatının, fener gibi aydınlatma gerecinin alımı, onarımı ve kur
ma giderleri 3310 sayılı Kanun gereğince askerî hizmetlerde kullanılacak köpek ve yavrularının 
yuvaları için lüzumlu gaz, odun giderleri, bidon, teneke, satmalma, onarma ve muhafazasına ilişkin 
giderler. 

B. : 744 - M. : 1 — Giyecekler 
Subay ve askerî memurlarla Harb Okulu, iise öğrencileri, erat, muhafaza memurları, kısım ve 

bölge âmirleri ve deniz vasıtalarında çalışanların, telsiz memur ve makinistlerinin, merkezdeki odacı
ların her türlü resmî giyecekleri, vapurların muayenesinde memurlara verilecek tulum, elbise, çiz
me ve her türlü elbisenin muayene ve analiz giderleri, muayene için satınalınacak alet avadanlık, 
ecza giderleri, spor elbiseleri ve elbiselerin saklanmasında kullanılacak naftalin, ranza, dolap alımı 
ve onarılması 4632 sayılı kanunun 2 nci maddesi gereğince sivil kıyafetle görevlendirilen muhafaza 
memurlariyle kısım ve bölge âmirlerine verilecek giyecek giderleri, muhafazasına ilişkin giderler. 

M. : 2 — Teçhizat 
Harp Okulu ve lise Öğrencileriyle kara ve deniz eratının 4608 sayılı kanuna göre muvazzaf sınıfa 

geçecek subaylara ve Harp Okulunu bitireceklere verilecek donatım karşılığı, bölge ve kısım amir
leriyle muhafaza memurlarının donatımı, spor teçhizatı, peksimet torbası, arka çantası, kilim, batta 
niye, kar gözlüğü, yatak ve karyola takımları, yatak ve ranza gereçleri, boru, tırampet, matra, 
yangın söndürme aletleri've gereci, mutfak, sofra takımları, yemek, su kapları, dikiş ve kundura 
makineleriyle yedek avadanlığı, bunlara ait geree, çadırlar, hamam, tıraş, kundura takımları \e 
heybesi, bütün tartı aletleri ve donatımı ve gerecinin satın alınması, onarılması, inceleme, analiz, 
muhafazasına ilişkin giderler. 

B. : 745 - Harb gereçleri ve teçhizat giderleri 
Karaya ait pırıldak, ışıldak, telefon, santral, telsiz ve haberleşmenin bütün giderleri, paratoner, 

eğitime ilişkin gereçler, resim, sinema, fotoğraf makinaları, filim ve gereci, demirbaş, süreli gereç, ka
ra ve deniz kuvvetlerinin her türlü silâh, mühimmat, teçhizatı harbiye ve fenniyelerinin satmalma., 
onarma, temizleme, harta alımı ve basımı, velense, eyer, koşum takımı, yem ve çağı torbası, yular ve 
sapı, kaşağı, gebre, fırça, kolan, paybent, köstek, sünger, nal ve mıh, tavla halatı, belleme, çul, nal-
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bant takımı, heybesi ve ocakları, mekkâri yük semerleri ve urganları, sıcak nal uygulanışı için lüzum 
görülecek kömür satınalmma, onarılmaları, her türlü palaska takımı, tüfek kayışı, silâh ve şarjör 
kılıfları ve saraç, makineleri alımı, onarımı ve muhafazasına ilişkin giderler. 

B. : 746 - M. : 1 — Tıbbi ecza ve sağlık gereçleri giderleri 
Harp Okulu, lise öğrencileri, erat, deniz, kaptan ve mürettebatının ecza ve sağlık gereci, ecza ve 

gereç konacak kap ve teferruatı, etüv makinesiyle sandığı, ecza dolabı, soğuk hava dolabı, eczane, 
dişçi, atelye ve muayenehaneleri için lüzumlu malzeme alımı, onarımı \e ambalajı. 

M. : 2 — Veteriner ecza ve gereçleri giderleri 
Birlikler hayvanlarının veteriner ecza ve gereğiyle bulaşık hastalıklarla tedbir almak için gere

ken ecza ve gereç konacak kap ve teferruatı, hayvanların sağlık ve temizliklerinde kullanüacak sa
bun ve sair temizlik gereci, soğuk hava ve eczane, malzeme dolabı ve ambalaj. 

B. : 747 - Hayvan satmalımı ve tazmini 
Kanunlarına göre binek, çekim ve yük hayvaulariyle hizmet köpeklerinin satınalmması 1471 

sayılı kanuna göre subayların, 3944 sayılı Teşkilât Kanununun 8 nci maddesi gereğince atlı memur
ların görevlerinden ötürü ölen ve sakatlanan özlük hayvanlarının tazmin karşılığı. 

B. : 748 -M. : 2 — İşletme ve onarma giderleri ve kira karşılığı 
Kara ve deniz araçlarının onarmaları, onarmaya ait gereçleri, yedek parçaları, demirbaş, belli 

ve müteferrika levazıma ilişkin giderleri, bunlara ait tersim malzemesi, işlik için lüzumunda alına
cak aletler, avadanlık ve takımların işlikler dışında onartılacak kara taşıt ve deniz koruma araç
larının onarma karşılıkları ve işlikleri için dışardan tutulacak bütün usta, işçi, çırak gündelikleri, 
araçların işletme gereçleri, kurtarma, taşıt ve işletme gereçlerinin korunması için satın alınacak 
yağ gemisi, lâyter, duba ve bidonların satmalımı ve taşıt giderleri, kaçak kovuşturmada kullanıl
mak için. dışardan tutulacak taşıt araçlarının kira, onarma ve tazmin giderleri, eksiltmeye ko
nulacak işlerin ilân ve sair ücretleri. 

B. - 750 — Onarma giderleri 
Gümrük teşkilâtı için 3 000 ve muhafaza teşkilâtı için 10 000 lira ve daha aşağı yapım, onarma 

ve donatım giderleriyle, donatıma ilişkin her türlü gerecin alım ve onarımı, satın alınacak ve ka
nunlaştırılacak arsa ve binaların karşılıkları, kamulaştırma ve her nevi harç giderleri ve lüzumlu 
her çeşit gerecin satın alınması, onarılması, saklanması, taşınması ve sair giderleri, etüd, proje, keşif, 
teksir, istinsah ve bskı giderleri, alât ve edevat ve tersim malzemesi alımı, usta ve amele yevmiye
leri ve ilân ücretleri,knyu açtırılması ve temizletilmesi. 

B. : 752 - M. : 1 —Satınalma ve abone karşılığı 
M. : 2 — Başka her çeşit giderler 

Bastırılacak kitap, dergi ve genel yazılarla gümrük bületninin baskı, kaplama, kâğıt, kaplık kâ
ğıt ve diğer giderleri, yazma, tercüme, makale ücretleri ve satmalmacak kitap ve mecmua karşılığı. 

B. : 753 — Temsil giderleri 
Bakanlıkça satın alınacak bilet, cemiyetlere yapılacak yardım, verilecek ziyafet, misafirlere 

ikram edilecek çay, kahve ve alınacak çelenk ve benzerleri her çeşit temsil giderleri. 

B. : 755 — Mahkeme genel giderleri 
Yargıçların aylık ve ücretlerinden gayri mahkemenin bütün giderleri bu bölümden ödenir. 

Yargıç ve adli memurlarla bilirkişi, tanık, sanık, ve koruyucuların yolluk ve sair giderleri 
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B. : 757 - M. : 8 — Genel giderler 

Kurs kitaplarına, bültenine ait baskı, kaplama, kâğıt ve diğer gereç, yayım giderleriyle kursla
rın eğitim ve öğretimine ait film ve benzeri eşya ve gereçlerin karşılığı ve onarma giderleri, kur
sa ilişkin izerlerin yazı ve yazdırma ve tercüme ücretleri ve sınav giderleri. 

Tarım Bakanlığı 

B. : 781 — Tarımsal savaş işleri 
t. Yönetim giderleri 

B. : 782 — Tarla tarımı ıslah, deneme, üretme, temizleme ve tecrübe işleri 
2. İşçi, usta ve ustabaşı gündeliği ve yol giderleri. 
3. Makine, alât, edevat, gereç, levazım, yedek parçalar satmalına, nakil ve onarma, işletme gi

derleri. 
4. Kimyevi maldeler, ecza ve ilâçlar alımı. 
5. Tarım makineleri akar yakıt VP madenî yağlar satmalma ve nakil giderleri. 

B. : 783 — Bahçe tarımı işleri (bağcılık meyvacılık, sebzecilik süs nebatları ve çay) 
B. : 784 — Tavukçuluk, ipekçilik ve arıcılık işleri 

B. : 785 •— Kauçuk bitkileri ıslah tecrübe, deneme, üretme ve imal işleri genel giderleri 
B. : 780 — Pamuk işleri 

E. : 707 T*:hum temizleme evleri genel giderleri 
6. Motorsuz nakil, 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, temizeme ve yok etme ve nakil masraflar^ 
9. Kurum ve lâboratuvarlarm ıslah, tecrübe, üretme, damızlık hayvan ve koza satmalma ve 

bakım, gereç ve iaşe ve çeşitli tatbikat giderleri, 
10. Kurumların tarla ziraat! bağ bahçe, küçük ve büyük baş hayvan işleri tohum, fidan, bağ 

çubuğu, tavuk, arı, koza yetiştirme işleri, ağaçlandırma, tefçir, yol kaldırım, köprü, kanal, cetvel, 
kuyu, çeşme arteziyen yaptırma ve bakım giderleri. 

11. Hizmetlilerin iş giyecekleri, ayakkabı, çizme satmalma, tamir, ilâç bedeli vo yol masrafları, 
doktor, vizite, ücreti. 

12. Yok edlecek ürünler; nebat ve parçaları için kanunlarına göre verilecek tazminat. 
13. Lüzumunda satın alınacak hastalıklı ve böcekli nebat ve parçalariyle zararlı böcek, yu

murta, kurt, tırtıl, kırizaitleirn bedeli 
14. Domuz öldürenlere kanunlarına göre verilecek para mükâfatı. 
15. Zararlı hayvanlarla savaş ödevni yaptığı sırada sakatlananlara ve ölenlerin ailelerine Ba

kanlar Kurulunca belirtilecek sayıda verilecek para tazminatı ve yaralananlann ilâç bedelleri ve 
yol giderleri» 

16. örnek olacak işlerde uğraşan köylülere, kanunlarına göre bakanlığın buyruğiyle parasın 
verilecek ufak ziraat alât ve malzeme, kovan, fidan, tohum satmalma, imal v etaşıt giderleri 

17. Her çeşit gübre satmalma ve deneme giderleri 
18. Zeytinliklerin temizlik, bakım ve ıslah giderleri. 
19. Kauçuk bitkileri ham madde satmalma ve nakil giderleri 
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20. Çırçırlama, asrına, triyaj, ilaçlama ve pamuk tohumu satmalma ve dağıtma, sulama, var

yete, denemeleri giderleri. 
21. Kurumlarca kendi ihtiyaçlarına münhasır kalmak üzere yapacakları yazı, tercüme ve ya

yım ve propaganda gidereri. 
22. Telefon kurma, konuşma ve onarma karşılığı. 
23. Kira bedeli. 
24. Kamulaştırma giderleri. 
25. Harita ve kadastro giderleri. 
26. Sigorta, vergi ve resimleri. 

B. : 788 — Veteriner savaş tahaffuz evleri, hastaneli- bakteriyoloji evi ve serum kurumları ve 
lâboratuvar kurma ve yönetim işleri giderleri 

B. : 789 — Veteriner zootekni ıslah ve üretme işleri giderleri 
B. : 790 — Merinos işleri 

1. Yönetim giderleri. 
2. Seyis, çoban, işçi gündelikleri ve yoL giderleri ve aşım duraklarına gönderilen seyislerin 

yollukları. 
3. Lâboratuvar ve tarım işlerine ait makina aiât ve edevat, levazım, gereç, yedek parçalar sa

tmalma, nakil, onarma ve işletme giderleri. 
4. Kimyevi madde, ecza, ilâç, aşı ve serum satmalma bedeli. 
5. Demızlık, 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 onarma giderleri. 
7. Kurumların tarla ziraati, bahçe, ağaçlandırma, sulama, kurutma, yol, kaldırım, köprü ka

nal, cetvel, kuyu, çeşme ve arteziyen, su ve elektirik tesisatı yaptırma ve bakım giderleri. 
8. Kurum ve lâboratuvarların ıslah, tecrübe ve tatbikatlarına ait çeşitli giderler. 
-9. Seyis ve çobanların ve Bakteriyoloji Enstitüsü ve lâboratuvarları, aygır depoları, sığır ıs

lah istasyonları, inekhaneîer ve numune ağıllarında çalışan hizmetlilerin beslenmeleri ve buna fi i t 
çeşitli giderler. $?>** .̂ 

10. Seyis ve çobanların ve hizmetlilerin iş elbiseleri, ayakkabı, çizme satmalma, onarma, yap
tırma, ilâç bedelleri ve doktor vizite ücreti. 

11. 1 500 liraya kadar tesisat ve küçük onarma ve yapmalar. 
12. Suni tohumlamada koruma ve tedavi banyolarında, aşılama, serumlama ve ilaçlamada ve 

bunlarla yapılan denemelerde ölen hayvanlara ve Hayvan Sağlık Zabıtası Kanunu gereğince öldü
rülen 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 ziratini 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 basını 
giderleri. 

18. Kira bedelleri. 
19. Kamulaştırma giderleri. 
20. Harita ve kadastro giderleri, 
21. Sigorta, vergi ve resimler. 
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B. : 791 — Okullar ve kurslar genel giderleri 

1. Yönetim giderleri. 
2. Okul ve kurs öğrencilerinin görevli olarak okulda kaldıkları süre için öğretmen, aylıklı, 

stajyer ve çeşitli hizmetlilerle imtihanda bulunacak mümeyyizlerin ve tatil süresinde işletme ve klinik
leri açık olan okullardaki aylıklı, öğretmen ve hizmetlilerin doyurulma giderleri. 

3. öğrencilerin giydirilmesi için elbise, ayakkabı, terlik, kasket, palto ve iç ve dış çamaşır gibi 
giyecekleriyle, havlu ve tıraş levazımı, yatırılmaları için gerekli yatak, yorgan, battaniye ve bun
ların kılıflariyle karyola ve dolap gibi yatakhane ile ilgili çeşitli eşya satınalma ve onarılmaları. 

4. Dersane, klinik, revir, yemekhane, mutfak, bulaşık yeri, hamam ve çamaşırlıkta kullanılacak 
çeşitli eşya ve levazımın satınalma 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, motosik
let, kayak ve saire gibi çeşitli spor makine, alet ve her nevi malzemesi, kunduracılığa, halı, kilim 
ve dokuma tezgâhlariyle dikiş ve temizlik işlerine yararlı her çeşit malzeme, makine ve aletleri 
satınalma, 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 parçalariyle 
bu işlere gerekli iptidai madde, gübre satınalma, nakil 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 eczane giderleriyle fakir öğren
cilere para yardımı, hekim, diş hekimi, veteriner vizite ücretleri, okulda yapılacak her türlü tören 
ve öğrencilere verilecek mükâfat bedelleriyle kamp masrafları. 

8. Okullarda ve kurslarda kullanılacak her çeşit motorsuz taşıtlarla tarım alet ve makineleri, 
deneme makineleri ve bunlara yararlı yedek parçaların satınalma, nakil, kurma, bakım onanna ve iş
letme ve bunlara gerekli akaryakıt madenî yağları giderleri. 

9. Çoban, usta, seyis, işçi gündelikleri ve yollukları ve hizmetlilerin iş elbiseleri kepenek, mu
şamba, 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, tefcir, yol, kaldırım, kanal, kanalizasyon, köprü, çeşme, 

kuyu, arteziyen, elektrik ve su tesisatı ve bunlara gerekli malzeme satınalma ve tesislerin keşif, pro
je ve plânlarının yaptırılması 1 500 liraya kadar onarma ve küçük yapım giderleri. 

13. Kurs ve okullarca her nevi yayım tercüme ve telif hakları satınalması, öğretime gerekli 
yayım, film satınalma, kiralama ve okula ve kursa gerekli kâğıt ve defterlerin basım giderleri. 

14. Teknik Ziraat ve Teknik Bahçıvanlık Okullarının her çeşit donatım giderleri ve icar be
delleri. 

15. Kursları muvaffakiyetle bitireceklere verilecek eşya yardımı giderleri. 

B. : 792 — Toprak İşleri Genel Müdürlüğü ve Gezici mahkemeler genel giderleri. 
Yurt içinde yapılacak toprak bayramı töreni münasebetiyle yayınlanacak risale, yazı, ilân, 

afiş, fotoğraf ve sair basım ve tevzi ve davetlilerin yeme ve içme ve konaklama ve gezdirme. 
taşıma giderleri' ve zirai alet, malzeme ve makineleri gösterme uygulama giderleri. 

B. : 794 — Yaym işleri 
1. Her çeşit yayım satınalma, telif ve tercüııe hakları ve ücretleri, günlük, haftalık ve ay

lık gazete, mdbmua ve mevkutalara olunacak abone giderleri. 
2. Her türlü yayım, istihbarat, tabı teksir, dağıtma, yayma ve cilt işleri giderleri öğretim 

ve propaganda ve resim, heykel, tablo, film ve plâkalarının ve bunları yapacak ve gösterecek her 
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türlü motorlu ve motorsuz alet, makina ve araçlarının satın alınması, onarılması kiralanması, 
ambalaj yaptırılması, taşınması ve saklanması. 

B, : 795 — îç fuarlar genel giderleri 
Ziraat, sergi ve müzelerinde yapılacak işlerle değişiklik, dekorasyon işleri için alınacak her 

çeşit levazım bedeli, çalıştırılacak işçi gündelik]eri, teşhir olunacak her türlü numune cihaz ve eş
yanın satmalına, kiralama, taşıtma ambalaj yaptırma giderleri, 

b. . 796 — Küçük su gezici arteziyen işleri ve sulama istasyonları 
1. Küçük su organizasyonları kurulması ve bununla halkın özel teşebbüslerinin desteklenme 

si, küçük su mevzuu içine giren tesislerin yapılması, seylâbi küçük derelerin ıslahı, sulama şe
bekelerinin devralınması ve işletilmesi giderleri 

B. t 804 — Yarışlar 
B. : 811 — 904 sayılı Islahı Hayvanat Kanununun 11 ve 12 nci maddeleri gereğince yapılacak 

yardım 
904 sayılı Islahı Hayvanat Kanunu gereğince at yetiştiriciliğini teşvik etmek üzere talimatna

mesine göre yaptırılacak yarışlarda koşu kazanan hayvanlara verilecek ikramiyeler ve çeşitli gi
derleri, 

2. Sulu ziraat deneme istasyonu olarak kurulacak bir müessesenin işletme ve idare giderleri ve ku
ruluşuna ait demirbaş eşya, alet, makine ve çeşitli fennî malzeme satınalma karşılığı, 

Ulaştırma Bakanlığı 
B. : 828 - M. : 3 — Aydınlatma 

önemli limanlara kurulacak hava hareketlerini gösteren işaret direklerinin elektrik direklerinin 
giderleri de. 

B. : 833 - M. : % — Geçici görev yolluğu 
Limanları tarama, temizleme, mendirek, şamandıra, yaptırma, yerine koyma, götürme işleriyle 

meşgul olacak uzman ve memurların yol giderleri, mayın yoketme işiyle görevlendirilecek subay ve 
gedikli erbaş, liman başkan ve memurlariyle bu işler için görevlendirilecek memurların kanun
ları gereğince ödenecek yol giderleri de. 

B. : 834 ~ Giyecekler 
Liman başkanı, yardımcıları denet şef memurlariyle motor kaptanlarına ve serdümenlere veri

lecek muşamba, ayakkabı ve resmî kaput, şapka ve elbise ile merkez ve iller odacılarının ve makam 
otomobili ile diğer taşıtlar şoförlerinin ayakkabı, elbise ve paltoları-

B, : 836 . M. : l — Mayın yoketm® giderleri 
Mayınları tarama, arama ve yoketme için lazımgelen araç kirası, akar yakıt karşılığı, mayın 

yoketmesine lüzumlu her türlü gerecin satmalm* karşılığı ve diğer gereçlerin giderleri. 

B. : 838 ~ M. : 1 ~~ Genel giderler 
Yönetmeliği gereğince, yiyecek giyecek ve yakacak giderleriyle bunların gerektirdiği taşıma gi 
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derleri, her nevi temizlik giderleri, yatakhane, yemekhane sınıf, mutfak ve berber ve spor 
salonu eşya ve levazımı, öğrencilere yapılacak yardım ve öğrenci yol giderleri, ilân giderleri, 
öğrencilerin kitap, defter, kalem, lâstik ve sair ders levazımı giderleri, öğretim notları için kâ
ğıt ve çoğaltım levazımı bedelleri karşılığı, fabrikalara alınacak gereç karşılıkları ve öteberi gi
derleri, gemi ve diğer deniz araçları genel giderleri, fabrikalarda kullanılacak usta ve işçi gün
delikleri, öğrencilerin sağlık bakımı, resmî sağlık müesseselerinde ve bu müesseselerde yer olmadığı 
takdirde özel sağlık müesseselerinde öğrencilerin tedavi giderleri, öğrencilerin diş tedavileri, ilâç ve 
hava değişimli öğrencilerin gidip gelme yol giderleri, cenaze giderleri idarenin kırtasiye, defter, 
döşeme ve demirbaş giderleriyle basılı kâğıt, aydınlatma ve ısıtma ve havagazı ve telefon tesis 
ve konuşma giderleri ve öteberi giderleri, küçük onarım, okul bahçesinin bakım ve sair giderleri, 
lâboratuvar ve işlikler için alet ve avadanlık ve gereç satinalımı ve bunlara ait her türlü koruma 
giderleri, kitaplık kurma, kitap, broşür, meslekî dergi ve gazete satmalımı, basımı ve bunların kap
lanması, telif ve tercüme ve basım ücretleri, telif hakkı satmalımı, öğretmen ve öğrenci inceleme 
giderleri, diploma dağıtımı merasimi giderleri, mezunlara verilecek mükâfat karşüıklariyle imti
han kâğıtları inceleme giderleri. 

B. : 840 — Yayın işleri 
Meslekî dergi, kitap, broşür, gazete ve harita satmalma ve abone karşüıklariyle telif ve tercüme 

ücret ve mükâfatlan, telif ve tercüme ve yayınlanacak eserlerin basımı kaplanması giderleri, film 
ve film makinesi satmalımı, film developman ve saire giderleri, haberalma ve propaganda giderleri. 

Ticaret Bakanlığı 

B. : 884 - M. : 2 — îç kongreler 
îç kongrelerle Bakanlık dâhil ve haricinde resmî mahiyette yapılacak toplantılarda, toplantılara iş

tirak edenleri ağırlama ve bu gibi kongrelerle toplantıların tesis, yönetim ve başka giderleri 

M. :8 — Dış kollarda açılacak numune meşherleri 
Ticaret, müşavirlik veya ataşeliklerinde yabancı tüccarlara gösterilecek ihraç mallarının satın 

alınması ve bu yerlere sevk ve tevzi giderleri. 

B. : 865 — Tahlil ve ölçüler lâboratuvan için makine, aletler, edevat ve ecza satınalma ve onarma 
giderleri 

Tahlil ve ölçüler lâboratuvarlan için makine, alât, edevat ve ecza satınalma ve onarma giderle
riyle bu lâboraluvarlarda kullanılacak her nevi eşya ve malzemenin satınalma ve onarma giderleri. 

B. : 868 -M. : 1 — Satınalma ve abone karşılığı 
Her nevi dergiler, gazeteler, kitap, haritalar, film ve film makinesi satınalma, kiralanması 

haberalma, propaganda ve Anadolu Ajansı voliyle alman ticari haberler giderleri. 

M. : 2 — Başka her çeşit giderler 
Her nevi dergiler, kitap, haritalar kaplama, baskı ve yayım karşılığı giderleri, telif ve tercüme 

ücretleri. 
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Çalışma Bakanlığı 

B. : 893 - M. : 2 — Başka her çeşit giderler 
Baskı, yayım, küse, resim, yazı, makale tercüme, taşıma, dağıtma, inceleme ve bunlar için ge

rekli kâğıt, cilt karşılığı ve giderleri ve bunların dağıtılması için yapılacak her türlü gderleri. Çalış
ma Bakanlığının maksat ve işleriyle ilgili eski ve yeni eserleri arama, toplama, düzenleme ve onarma 
ve bunlardan sergi, kitaplık ve müze yapma giderleri, çalışma ve memlekette iş terbiyesi propa
gandası bakımından faydalı görülen film ve müzikle yapılacak her türlü yayım ve bunların ilânı, 
konferans, yazı, söz ve filmlerin telif, tertip, kopya, teksir ve tercüme haklan giderleri, kongre ve 
konferanslarda tutulan seno tutanaklarının teksir ve tercümeleri, Bakanlığı ilgilendiren her türlü 
rapor, yazı ve vesikalann kopya, teksiri, Çalışma ve îş Kanunlarını ilgilendirecek şekilde yayınlan
mış herhangi yazı veya konferanslardan Bakanlık tarafından alınmasına lüzum görülenlere verile
cek karşılıklar. Kitap, broşür, dergi ve benzerlerine konmak üzere münferit veya albüm halinde da* 
ğıtmak veya saklamak üzere, satın alınacak veya çektirilecek fotoğraf, kroki, maket ve benzerleri* 
nin gider ve karşılıkları, çalışma ve iş hareketlerini ve bu yoldaki gelişmeyi tesbit için çektirile
cek film ve resimlerin ve benzerlerinin giderleri. 

B. : 895 — 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 
sınav giderleri. 

• ••> ' V d s e s » - — — • < • • 



1948 
Yılı Bütçe Kanununun beşinci maddesi ile verilen yetkiye dayanılarak E cetveli
ne giren gider tertiplerinden idare edilen hizmetliler için Bakanlar Kurulu kara-

riyle uygulanmış olan kadrolan gösteren cetvel 



BAŞBAKANLIK 

Uygulanan kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

B. M. A d ı Görevin çeşidi Sayı 
Beheri 

Lira K. 

Hizmet 
süresi 
Ay 

Tutarı 
Lira 

Başbakanlık Arşiv Ayırma Kurulunda çalıştırılacak hizmetlilerin 1948 yıh tn ayhk kadrom 

61 Geçici hizmetler üereti Eski yazılar uzmanı 
Eski metinler telhiseisi 

» 
» 
» 
» 

Müeellit 
» 

Belceler 
({ece bek 

» » 

» » 
» » 
» » 
» » 

temizleyicisi 
çişi 

1 
1 
1 
7 
fi 
2 
1 
1 
1 
2 
1 

270 
230 
210 
175 
150 
140 
130 
100 
100 

90 
75 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

2700 
2300 
2100 

12250 
9000 
2800 
1300 
1000 
1000 
1800 
750 

24 Ttplam 37000 

Başbakanlık Arşiv Ayırma Kurulunda çahshnlacak hizmetlüerin 1. VIII .194$ d*n 31 . XII. 1948 
kadar 5 ayhk kadrosu 

Eski yazılar uzmanı 
Eski metinler telhfecisi 

» » » 
» » > 

Müeellit 

1 
1 
fi 
6 
1 

270 
230 
175 
150 
130 

5 
5 
5 
5 
5 

1350 
1150 
5250 
4500 

650 

15 Tt-plam 12900 

BASIN YAYIN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Barem içi 

Merkez 

103 G-«§iei hizmetliler üereti Propoganda müşaviri (Uzmanlık) 1 875 12 



Uygulanan kadroya iligki» fider 
tertibinin 

B. M. A d ı Görevin çeşidi Sayı 

Barem dışt* 

iller 

Haberler Bürosu: hizmetlileri 

Kâtip -daktilo (Ecnebi olabilir) 1 
Odacı (Ecnebi olabilir) 1 

Lira K. 

500 
200 

Ay 

12 
12 

Hizmet 
Beheri süresi Tutarı 

Lira K. 

Toplam 18500 

ÎSTATÎSTÎK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

1940 ve 1945 grnel nüfus sayımı tasnifinde çalıştırılmakta olan hizmetlilerin 1 . I . 1948 den 
31 . XII . 1948 tarihine kadar olan kadrodur. 

128 0*$ioi lıiraMtkr töreli Başsayıcı 
Şifreleyip i 
Fiş memuru 

» » 
» » 
» » 

Ambalajcı 
Hanı m al 
Odacı 

Toplanı 

1 
2 

16 
25 
36 
18 
2 
4 
3 

107 

230 
170 
130 
115 
100 
85 

120 
100 
100 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

BİTLET METEOROLOJİ İŞLERÎ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğünün 1 . I . 1948 tarihinden 31 . XII . 1948 tarihini 
kadar muteber ohmk umre 1948 yılı bütçesinin geçici hizmetlileri için tanzim edüen kadro Getveli 

149 

Hizmetliler 

G#eiöi hiaafttler ücreti Seyyar istasyonlar yardımcısı 115 12 



— 4 — 
Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin çeşidi 

Rasat park koruyucusu 
» » » 

Tasnifci 
Maroğraf bakıcısı 
Eşel muhafızı 

Sayı 

1 
3 
1 
1 
3 

Beheri 
Lira K. 

115 
75 

125 
120 
75 

Hizmet 
süresi 
Ay 

2 
2 

12 
10 
10 

Tutarı 
Lira K 

10 

Meteoroloji İşleri Kursu Barem içi 

Öğretmen (*) 

18 

150 9 

Toplam 

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLtföÜ 

17810 
:S2C2âXB4 ' T 

Tapu v Kadastro Okulu Yönetim ve öğretim Kurulu ile tapu arşivlerinin yenüenmfcsi işlerinde 
çalıştırılacakların 1 Ocak 1948 tarihinden 31 Aralık 1948 tarihine kadar kadroları 

219 Geçici hizmetliler ücreti Müdür 
Mutemet ve ayniyat memuru 
îdre memuru 
öğretmen 

» (# #) 
Kâtip 

Hwm*töflsr 

Daktilo 
Bahçıvan 
Bakıcı 
Başodacı 
Odacı 
Gece bekçisi 

1 
1 
1 
7 

22 
1 

1 
1 
1 
1 
9 
2 

400 
200 
150 
150 
150 
150 

125 
150 
90 
90 
75 
75 

12 
12 
12 
12 
10 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

(*) Bu öğretmenler ayda en çok 12 ders okutabilirler ve ücretlerimi 3888 saytU Kanun hüküm
lerine göre alırlar. 

(**) 3888 sayih Kanuna göre saat hesabiyle ücmt alacaklardır. 
Okul Temmuz v* Ağustos 1948 aylarında tatil olacağından ÎO aylıh kadf diğer ayUrm aittir. 



—:ö — 
Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin çeşidi Sayı 

Hizmet 
Beheri süresi Tutarı 
Lira K. Ay Lira 

Tapu arşivlerinin yenilenmesi 

Arşiv ayırıcısı 
» » 
» » 
» fişçisi 

Daktilo 
Başciltçi 
Ciltçi 

» 
» yardımcısı 

Defterci 
Odacı 

islerinde çühştırılacak hizmetliler 
o O 

4 
1 

11 
a 
1 
1 
2 
1 
6 
0 

200 
175 
150 
115 
150 
230 
200 
150 
115 
100 
90 

12 
12 
12 
ft 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

243 ©«cici hizmetliler ücreti İngilizce kurs öğretmeni 
Haritacılık kursu öğretmeni 

150 
150 

Toplanı 129240 

10800 
4500 

Toplam 15300 

248 1 Taban. Ü«. Y« hittiot- Türk tercümanı 
liter ücreti » » 

Tabancı tercüman 
» » 
» » 

1 
13 
4 

10 
6 
1 
2 
2 
1 
5 

700 
625 
574 
499 
422 
735 
651 
574 
514 
422 

5 
8 
8 
8 
8, • 
8 
8 
8 
8 
8 

45 Toplam 193516 

Esliha ve Müh. Mf. Koordi
nasyon uzmanı 1 1732 78 12 20793 
Motorlu vasıtalar D. Müşaviri 1 1061 94 12 12743 



Uyfulanan kadroya ilişkin ^ider 
tertibinin 

B. M. A d ı 

— • — 

Uörevin çeşidi 

Hizmet 
Beheri süresi 

Sayı Lira K. Ay 

Motorlu elektrik makinisti (Oto) 
Motorlu elektrik motor makinisti 
Motorlu akimülâtör tamirci ustası 
Motorlu elektrik telsiz ustası 
Motorlu elektrik lâstik ustası 
Motorlu elektrik optik malzeme 
tamir ustası 
Motorlu elektrik tamirhane 
iyin teknik şef 
Motorlu elektrik tasnif uzmanı 
Kurmay Harb Akademisi öğ
retmeni ingiliz 
Kurmay Har]) Akademisi 
Amerikan öğretmeni 
İngilizce kursu yabancı uz
man öğret. 
As. Doktor Tatbikat Okulu 
öğretmeni 
Harb Okulu öğretmeni 
Yabancı uzman 

894 23 
894 23 
894 23 
894 23 
894 23 

1 894 23 

1 106.1 94 

2 894 23 

1 1000 

2 1900 49 

6 210 
625 
600 

1000 

12 
12 
12 
12 
12 

12 

12 
12 

12 

12 

12 

J2 

Tutarı 
Lira iv. 

21461 52 
21461 52 
10730 76 
10730 76 
10730 76 

10730 76 

12743 28 
21461 52 

12000 

45611 7ü 

15120 

15000 
7200 

786000 

98 Toplam 1124519 28 

243 2 Tabancı uzman ve hiz-
metlilerle tercümanla
rın ücretleri 

l'zman albay 
» binbaşı 
» yüzbaşı 
» sivil 
» » 

Türk tercüman 

ay 4 
>> 
2 
1 
1 

30 

41 

3328 39 
2372 72 
1417 05 
2181 60 
2279 36 
325 

Top 

12 
12 
12 
6 

12 

lam 

159762 72 
85417 92 
34009 20 
13089 60 
6838 08 

117000 

416117 52 

243 2 Hara Türk tercüman 500 
400 

Toplam 40500 

243 3 Yabancı uzman ve hiz
metlilerle tercümanla
rın ücretleri 

Dz. Tabiye öğretmeni 
Termodinamik 
1). 8. A. 1 "zinanı 
Top uçaksavar uzmanı 
Radar uzmanı 
Seyir uzmanı 
Makina uzmanı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

3325 18 
3325 18 
2372 74 
2372 74 
2372 74 
3325 18 
2372 74 

12 
12 
12 
12 
12 
10 
10 

39902 16 
39902 16 
28472 88 
28472 88 
28472 88 
33251 80 
23727 40 



Uygulanan kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

B. M. A d ı 

— 7 — 

(îörevin çeşidi 

Radar teknik uzmanı 
» operatör uzmanı 

I). S. A. Uzmanı 

Sayı 

1 
1 
1 

Deneri 
Lira K. 

843 03 
843 03 
843 03 

Hizmet 
süresi 
Ay 

10 
11 
12 

Tuta ıı 
l i ra K. 

8430 30 
9273 ^ 

10116 3(> 

10 Toplam 250022 15 

243 4 Tabancı uzman ve lıiz- Uzman 
metlilerle tercümanla- » 
rın ücretleri 

1 1145 65 12 
1 899 12 12 

Toplam 

13747 80 
10789 44 

24537 24 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mmymakamhk ve îçi§UH MesUk Kursunda çah§hrdnnlrtnn 1 . T . 1949 dm 31 , XII . 1949 torİkin* 
kadar kadroları 

Kaymakamlık Kursu 

318 Greçiei hizmetliler ücreti Müdür Müdür 
Konferans (#) 
öğretmen 

Hizmetliler 

idare memur ve mutemedi 
Teksir memuru 
Daktilo 
Kâğıt dağıtıcısı 
Doktor (kaymakamlık v§ mes
lek kursları için) 

Meslek Kursu 

Müdür 
İdare âmiri ve mutemet 
Öğretmen (**) 
Konferans ( * ) 

1 
400 

1 

1 
1 
2 
1 

1 

1 
1 

10 
220 

400 
15 

350 

275 
250 
175 
125 

150 

350 
250 
150 

5 

12 

12 

12 
12 
12 
12 

12 

12 
12 
ıö 

(*) Konferansçılar haftada dört saatten fazla konferans veremezler. 
(**)Bukadrolardmyalm$JB&8say%hKanu7iun 3 ncü maddesin* gört ü&rtt verilir. 
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Uygulanan kadroya ilişkin 

tertibinin 
B. M. A d ı 

ler 

Görevin çeşidi 

Himmettiler 

Daktilo 

Hizmet 
Beheri süresi Tutarı 

Sayı Lira K. Ay Lira K. 

1 150 12 

Toplam 23900 

BMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

İllerde açılacak PoUs Kurslarında çalıştırılacak öğretmen ve- konferansların 1 .1 . 1948 den 31 . IH 
1948 tarihine kadar kadroları 

349 Geçici hiametliler üereti Kurs öğretmeni ( * ) 
Konferans (##) 

26 150 
1950 5 

Toplam 52650 

Hekim 
Hemşire 
îaşe ve hesap memuru 

Hizmetliler 

Aşçı 
Hademe 

1 
1 
1 

1 
2 

250 
150 
150 

100 
90 

12 
12 
12 

12 
12 

Toplam 9960 

DIŞİŞLERİ BAKANMĞI 

413 Geçici hizmetliler ücreti İngilizce öğretmeni (yabancı) 2 500 12 12000 

(*) öğretmenlerden altı adedine ayda 5, on iki adedine ayda 10, yedi adedine ayda 16 ve 
bir adedine haftada 4 dersi geçmemek üzere 3888 sayılı Kanun gereğince ders saati başına ücret 
verilecektir. 

(**) Bir kişiye haftada dört saatten fazla konferans ücreti verilime*. 
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Uygulanan kadroya ilişkin gider Hizmet 

tertibinin Beheri süresi. Tutarı 
B. M. A d ı Görevin çeşidi Sayı Lira K. Ay Lira 

MALİYE BAKANLIĞI 

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü 

BeUrtrm işlerinde illerde çalıştırılacaklara ait kadro 

Barem içi 

442 Geçici hizmetliler ücreti Mimar 1 300 12 

Hizmetliler 

Sürveyyan 1 300 12 
I-1 iş memuru 8 225 12 

Genel toplam 10 

EmekU İşleri Genel Müâiürlüğü 

Merkez 

Fiş memuru 2 200 6 

Gelirler Genel Müdürlüğü 

Av Vergisi işlerinde çalıştırılacak hizmetliler kadrosu 

İller 

Av Vergisi denetçisi 2 150 12 
» » memuru 2 125 12 
» » muhafaza memuru 14 100 12 
» » » » 28 75 12 

46 

Kaldırılan vergiler artıkları işlerinde merkezde çalıştırdacakların kadrosu 

Barem içi 

Tetkik memuru 3 175 12 
Tasnifçi 1 125 12 

» 2 100 12 

6 



— 10 — 
Uygulanan kadroya ilişkin gider Hizmet. 

tertibinin Leheri süresi Tutarı 
B. M. A d ı Görevin çeşidi Sayı Lira K. Ay Lira K. 

Hazine Genel müdürlüğü 

Merkez 

'ereünıau 1 550 12 
» 1 475 12 

3827 myılı Kanun gereğince tealim olunan taşıtların bakımı işlerinde çalıştırılacaklara ait kadro 

Müdür 1 625 12 
Sayman I 475 12 
Saymanlık kâtip've mutemedi i 225 12 

» tetkik memuru 1 175 12 
Ambar memuru ve ayniyat say
manı 1 225 12 
Özlük isleri memuru 1 175 12 

Hizmetliler 

Daktilograf ve dosya memuru 1 175 12 
liekei 2 100 12 

Genel toplanı 9 

Ambar memuru ve ayniyat saymanının bulunduğu kadroda bir üst dereceye terfii halinde ve 
rilecek fark karşılığı (300) lira. 

Sayın o 175 ;> 
» 2 150 3 

Hesap Uzmanları Kurulunda çalıştırılacak yabancı uzman kadrosu 

470 1 Ücretler Uzman 1 1000 12 12000 



- 1İ 
Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin çeşidi Sayı 

Hizmet 
Beheri süresi 

Lira K. Ay 
Tutarı 
Lira K. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Eğitmenlerin 6 aylık ücret kadro çizelgesi 1 Ocak 1948 den 30 Haziran 1948 e kadar 

559 3 Eğitmenler ücreti Eğitmen 
» 

7867 
729 
359 

41 
50 
60 

6 
6 
6 

1935282 
218700 
129240 

* 8955 Toplam 2283222 

İnönü Ansiklopedisi Bürosu hizmetlilerinin 1 Ocak 1948 tarihinden 31 Arahk 1948 e kadarki kadrosu 

560 Geçici hizmetliler ücreti İdare memuru 
Kartograf 
Piş memuru 

» » 
» » 
» » 
» » 

Tasnif memuru 
» » 

Daktilo 

» 
Dağıtıcı 
Fotoğraf çırağı 
Odacı 

» 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

225 
225 
225 
190 
170 
150 
150 
150 
100 
150 
140 
150 
115 
110 
100 
100 
100 
90 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

• j2 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12. 
12 
12 
12 

Toplam 31680 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Genel Kitaplıkların tasnif işlerinde çalıştırılacak hizmetlilerin 1 . I 
1948 den 31 . XII . 1948 e kadarki kadrosu 

Tasnif 
Tasnif 

» 
» 

Yazıcı 
» 
» 

Şefi 
memuru 

» 
» 

ve daktilo 
» 
» 

1 
4 
5 
5 
3 
3 
3 

270 
210 
175 
150 
130 
125 
100 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
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uygulanan kadroya ilişkin gider Mi/mel 

tertibinin Beheri .süresi Tul arı 
B. M. A d ı Oörevin cesidi Savı Lira K. Av Lirn K. 

Kayıt (M 
Mütahassıs eiltei 
Tem izle viei 

1 
1 
1 
.1 

M 
135 
95 
80 

12 
12 
12 
12 

Toplanı 50340 

Mittfy Eğitim Bakanlığınca yayınlanan çeşitli eserlerin hazırlanması işlerinde çalıştırılacak hizmet
lilerin 1 Ocak 1948 tarihinden 31 Aralık 1948 tarihine kadar adsız kadrosu 

Tashihei 1 300 12 3600 
' » 1 210 12 2520 
» 1 255 12 3060 

Tasni i'çi 1 170 12 2040 
» 1 170' 12 2040 

4 
1 
l 
1 

150 
90 
90 

110 

12 
12 
12 
12 

7200 
1080 
1080 
1320 

Toplam. 13260 

islâm Ansiklopedisinin hazırlık işlerinde çalıştırılacak hizmetlilerin t Ocak 1948 tarihinden 31 Ara
lık 1948 tarihine kadarki kadrosu 

Fis, memuru 
Dağıtıcı 
Odacı 

Toplam 10680 
" ' . ' • ' * 

Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Öğretim Merkez Teşkilâtında çalışan teknisyenlerin 
1 . I . 1948 tarîkinden 31 . XII . 1948 gününe kadar on iki aylık kadro 

inşaat teknisiyeni S 500 12 48000 

H238 saydı Kanun gereğince Köy Eğitmeni Yetiştirme kurslarında çalıştırılacaklara ait kadrolun 

Ayhklar 
Kurs müdürü 
Mimar 
Öğrelmen 

Hizmetliler 

Eğitim başı 
1'us.aat. sanat ve ziraat başı 
Ambar depo memuru 

1 
1 

95 

1 
1 
1 

150 
475 
150 

100 
150 
150 

12 
12 

i 

12 
12 
12 



Uygulanan kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

B. M. A d ı 

13 

Görevin çeşidi 

Hizmet 
Beheri süresi Tutarı 

Savı Lira K. Av Liva K. 

Kayıt memuru 
Hasta bakıcı 
Aşçı 

» yamağı 
Yapı ve tesis teknisiyeııi 

» » » 
Elektrikçi makinist 
Makinist 
Ressam 
îşei 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
] 
1 
1 
1 

150 
130 
170 
100 
370 
255 
255 
225 
325 
100 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Toplam 137010 

Bir numaralı ve iptal edilmesi istenilen eski kadro cetveli 

Ö2Î0 sayılı Kanun hükibhleri gereğince, köy okulları inşaatında çalıştırılacaklara ait kadrolar 

Merkez 

Barem içi 

Mimar 
» 
» 

veya 
» 
» 

mühendis 
» 
» 

1 
1 
1 

550 
475 
4.00 

fi 
(i 
6 

3300 
2850 
2400 

tiler 

Barem içi 

Mimar veya mühendis 

Hizmetliler 

Yapı ustası 
» » veya kalfası 

Bekçi 

2 

5 
50 

2 

400 

350 
250 
80 

6 

6 
6 
6 

4800 

10500 
75000 

960 

Toplam 99810 

tki numaralı yeni teklif edilen kadro cetveli 

5X10 saydı Kanun hükümleri gereğince köy okulları inşaatında çalıştırılacaklara ait kadrolar 

Barem içi 

Mimar veya mühendis 2 400 4800 
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Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı (rörevin çeşidi Sayı 

Hizmet 
.Beheri süresi 

Lira K. Av 
Tutarı 
Lira K. 

Hizmetliler 

Merice» 

Baştaknisiyen 

İller 

Yapı ustası veya kalfası 
Bekçi 

550 

55 200 
2 75 

(i 3300 

6 66000 
(I 900 

Toplam 75000 

Ankara Devlet Konservatuvarı Tatbikat sahnesinde çalıştırılacak geçici hizmetlilere ait kadrq 
cetveli 

Yönelim şefi 
Sahne mekanik tel* 

» » ma 
Klektrikei 
Yönetim memuru 
Ambar memuru 
İtfaiyeci 
Kapıcı 
Bekçi 
Temizleyici 

:nik Jeti 
kinişti 

1 
1 
• ) 
• > 1 
4 
1 
•> 

2 
2 
:! 

225 
225 
225 
150 
130 
125 
150 
120 
120 
100 

o 
t ) 

'.) 
•> •J 

• ) 
3 
•> 
3 
<* 
3 

675 
675 

2025 
450 

1560 
375 
900 
720 
720 
900 

Toplam 9000 

Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Öğretim Merkez teşkilâtında çalışan uzmanların 
1 . I . 1948 gününden 31 . XII . 1948 gününe kadar on iki aylık kadro 

594 1 Yabancı uzmanlar hiz- Uzman 
metliler ve tercüman- » 
lar ücret ve giderleri » 

2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 

1800 
1565 
1000 
700 
480 
450 
400 
350 
325 
300 
250 

12 
o 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Toplam 116655 
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Uygulanan kadroya ilişkin gider Hizmet 

tertibinin Beheri süresi Tutarı 
B. M. A d ı Görevin çeşidi Sayı Lira. K. Ay Lira K. 

Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Dairesine bağlı okullarda çalı-ştınlacak yabancı öğretmenlerin 
7 . 7 . 1948 den 31 . XII . 1948 ze kadar 12 aylık kadrosu 

Yabancı öğretmen I 800 12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1 
1 
L 
1 
1 
1 
•) 
1 
• > 
1 
6 
') 
1 

800 
700 
610 
525 
475 
470 
450 
410 
400 
390 
380 
325 
275 

Toplam 121620 

Siyasal Bilgiler Okulu ile Ankara Gazi Eğitim ve istanbul Eğitim Enstitülerinde çalıştırılacak öğ
retmen ve okutmanların kadroları 

Siyasal Bilgiler Okulu 

öğretmen . 1 350 12 

İstanbul Eğitim Entitüsü 

Öğretmen 2 1200 10 
» 1 400 11 

Gazi Eğitim Enstitüsü 

Öğretmen 
Okutman (Yabancı) 
Öğretmen 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1000 
350 
280 
200 
170 
400 
400 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
6 

Toplam 63800 

Not: On aylık kadrolar 1 Mart 1948, onbir aıjlık kadrolar 1 Şubat 1948 ve altı ayhk kadrolar da 
1 Temmuz 1948 tarihinden geçerlidir. 

Yabancı uzman 1 480 12 5760 
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Uygulanan kadroya ilişkin gider Hizmet 

tertibinin Beheri süresi Tutarı 
B. M. A d ı Görevin <;e§idi Sayı Lira K, Ay Lira ix. 

1948 yılı içind'ie İstanbul Güzel Sanatlar Akademisinde çalıştırılacak yabancı uzman ve öğretmenlere 
ait kadrolar 

2404 
1346 
730 
567 
400 
100 

1000 

10 
12 
8 
12 
12 
12 
8 

Toplam 82988 

1f)-.is ı/ıh içinde Ankara Devlet Konser vaHıvannda çalıştırılacak yabancı uzman ve öğretmenlere ait 
Kadrodur 

1 
2 
4 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1. 
1 
1' 
1 
1 
n 
O 

1 
1 
1 

4000 
2404 
1566 
908 
500 
500 
650 
100 
475 
350 
460 
350 
150 
350 
1566 
100 
980 
100 
500 
1000 
1000 

8 
12 
12 
12 
12 

o 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
o • > 
9 
12 
!) 
12 
12 
8 
8 
6 

Toplanı 285752 



Uygulanan kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

B. M. A d ı 

— 17 — 

Görevin çeşidi 

Hizmet 
Beheri süresi Tutarı 

Sayı Lira K. Ay Lira 

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI ' ' • * * : * • & $ > ' 

Bayındırlık Bakanlığı 1948 yılı (E) cetveli kadroları 

Hizmetliler 

«S 

DemiryoUar ve Limanlar 

Merkez 

©•çi«i hia«wtliler üer«ti Kayit memuru 
» » 

Piş memuru 
Başkopyacı 
Kopyacı 

f> muavini 
Muakkip 

» 
Şoför 

tnşaat Reisliği 

1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 

230 
200 
175 
150 
130 
115 
130 
115 
230 

Erzurum - Temdidi hattı tnşaat Başmüdürlüğü 

Sürveyyan 
» 
» 

Şoför 

1 
4 

10 
5 

Elâzığ - Van Hattı tnşaat Başmüdürlüğü 

Sürveyyan 
» 

Pansumancı 
Santralci 

» 
Şoför 

» 

Gatianteb - Maraş Şube katlan 

Sürveyyan 
» 
» 

Santralci 
» 

tnşaat 

10 
4 
1 
1 
1 
1 
fi 

200 
175 
150 
175 

175 
150 
130 
150 
115 
200 
175 

Başmüdürlüğü 

4 
9 
7 
1 
1 

200 
175. 
150 
175 
130 

, , . . . < , - ; • 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
13 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
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Uygulana* kadroya ilişkin gider 

tertibinin Beheri 
B. M. A d ı (lörevin çeşidi Sayı Lira K. 

Şoför 3 200 
» 3 200 

Muhafız 4. 100 

Trabzon Limanı inşaat Bölge Müdürlüğü 

Kayıt memuru 1 175 
Malzeme depo memuru I 230 
Fiş memuru 1 115 
Süveyyau 2 175 
Şoför J 175 
Muakkip I 100 
Muhafız 2 100 

7 i") 

Ereğli Limanı işletme İnşaattı Bölge Müdürlüğü 

Tesisattı 
Kayıt memuru 
Sürveyyan 

» 
Şoför 
Mu hafi/; 

Tarak Gemisi 

Kaptan 
İkinci Kaptan 
Basma kinist. 
ikinci makinist 
Telsizci (*) 
(rüverte lostromosu 
Makine » 
Yağcı 
Usta gemici (Serdümen ı 
Gemici 

» 
Ateşçi 

» yamağı 
Kamarot 
Aşçı 

» yamağı 

1 
I 
l 

i-

1 
.'") 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
• > 
• > 
3 
O 

4 
1 
1 
1 
1 

500 
195 
200 
175 
200 
100 

400 
300 
400 
300 
245 
150 
150 
120 
120 
110 
110 
120 
75 

120 
120 
75 

(*) Ay m zamanda elektrik işleriyle de meşgul olacak. 
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Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin çeşidi Sayı 

Hizmet 
Beheri süresi Tutarı 
Lira K. Ay Lira 

Şose ve Köprüler Reisliği 

Teknisyen 
» 
» 
» 

Fenni tesisatçı 
» » 

Başmakinist 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Büro şefi 
» » 

Dosya memuru 
» » 
» » 
» » 

lvayit memuru 
» » 
» » 
» » 
» » 

Teslim alma ve 
» » 
» » 

Teslim alma ve 
» » 

Ambar meraur-ıı 
» » 
» » 
» » 

Mutemet 
» 
» 

Desinatör 
» 

"önderme Me. 
» 
» 

Gön. 
» 

» 
» 

Me. 
» 

Daktilo (Yabancı dil bilmesi şart) 
Daktilo 

» 
» 
» 
» 

Fiş memuru 

2 
2 
2 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
4 
2 
4 
2 
1 
9 
1 
3 
2 
1 
1 
1 

10 
2 
5 

10 
3 
3 
4 
4 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
5 
1 
2 
6 
1 
2 

625 
500 
370 
300 
500 
225 
370 
370 
325 
300-
270 
250 
225 
300 
250 
200 
175 
150 
130 
200 
175 
150 
130 
130 
270 
230 
200 
175 
150 
250 
200 
175 
150 
250 
250 
200 
225 
200 
250 
175 
175 
150 
130 
120 
210 

10 
12 
12 
12 
12 
12 
10 
12 
12 
10 
12 
12 
12 
10 
10 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
10 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
10 
10 
10 
10 
10 
12 
10 
12 
12 
12 
12 
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Uygulanan kadroya ilişkin 

tertibinin 
B. M. A d ı 

gider 

(Jörevin çeşidi 

Takipçi . 
Kopyacı 
Şoför 

» 
»• 

Sürveyyan ve puvantÖr 
» » 
» » 
» » 

Hademe ve bekçi 
» » 
» » 
» » 

Sayı 

1 
1 
6 
4 

10 
5 

11 
3 
4 
1 
8 

10 
1 

Belıeri 
Lira 

150 
150 
230 
200 
175 
175 
150 
130 
120 
110 
100 
90 
80 

K. 

Hizmet 
süresi 
Ay 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
18 

Malzeme Müdürlüğü 

Kayıt memuru 
Muakkip 

1 
1 
1 

150 
130 
115 

12 
12 
12 

İstanbul Malzeme Grup Amirliği 

Ambar, mutemet, teslim alma 
ve gönderme memuru 
Ambar, mutemet! ve gön. .IVle, 

» » » » 
Teslim alma ve gön. Me. 
Ambar memuru 
Kayıt memuru 
Dosya ve 'kayıt memuru 
Sürveyyan ve puvantör 

» » 
Şoför 
Hademe ve bekçi 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

270 
230 
150 
175 
175 
175 
130 
200 
175 
175 
100 

90 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Yapı ve İmar İşleri Reisliği 

Kontrol kısmı; 
Fennî tesisatçı 
atta kullatıılaci 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

(illerdeki 
aktır) 

» 
» 
s> 
• » 

» 
» 
» 

Elektrik teknisiyeni 

inşa-

» 
•» 
» 
» 

2 
1 

12 
4 
2 
3 
2 
3 
1 

500 
400 
370 
270 
500 
370 
325 
270 
300 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 



21 
Uygulanan kadroya ilişkin 

tertibinin 
B. M, A d ı 

gider 

(iöreviri çeşidi 

Tesisat sürveyyanı 
Sürveyyan 

» 
» 
» 

Atatürk Anıtı yapımı : 
Bahçe teknisiyeni 
Sürveyyan 

» 
» 

Şoför 

Ankara Doğumevi yapımı : 
Ambar memuru 
Bekçi 
Makinist 

B. Millet Meclisi yapımı : 
Başteknisiyen 
Baş P'ennî tesisatçı 
Fennî tesisatçı 
Teknisiyen 

» 
» 

İdare memuru 
Dosya ve tasnif memuru 
Depo memuru 
Kayıt ve tesellüm Me. 
Puvantör 

Sayı 

10 
10 
12 
34 

8 
5 

1 
2 

Daktilo (Yabancı dil bilmeli şart) 1 
Odacı 
Sürveyyan 

» 
» 

Şoför 

Ankara Tıp Fa. Yapımı : 
Fennî tesisatçı 

» » 
Tesisat sürveyyanı 
Sürveyyan 

Muamelât kısmı : 
Dosya ve tasnif memuru 

» » » 
» » » 

2 
1 
2 

2 
1 
1 

Beheri 
Lira K. 

220 
190 
165 
140 
120 
105 

400 
190 
165 
140 
200 

165 
105 
190 

875 
875 
750 
750 
625 
550 
300 
300 
250 
175 
200 
250 
100 
275 
250 
150 
200 

500 
400 
220 
200 
190 

230 
200 
175 

Hiffliifct 
süresi 
Ay 

12 
12 
12 
12 
11 
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 



- n 
Uygulanan kadroya ilişkin fid«r 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin çeşidi Sayı 

Daktilo 

Veııi radyo istasyonları yapımı 
Fenni tesisatçı 

» » 

Hu İşleri Reisliği 

71 

1 
4 

1 
3 

Beheri 
Lira K. 

175 
150 

400 
370 

Hizmet 
süresi 
Ay 

12 
12 

12 
12 

Tutarı 
Lira K 

Gön. ve teslim alma Me. 
» » » » 

Gönderme memuru 
idare memuru 
Mesaha memuru 
Ambar memuru 

» » 
» » 

Daktil.» 
» 
» 
» 

Sürv eyvan 
» 
» 
» 

Fidanlık memuru 
Makinist veya motorcu 
Ma ranpoz 
Kaloriferci ve elektrikçi 
Santralci 
Şoför 

» 
» 
» 

Fidanlık memuru veya başbah-
çıvan 
Başbahçıvan yardımcısı 
Bahçıvan 
Telörgü bekçisi 
Baraj bekçisi 
rCanalcı 
Savakcı 

» 
Kanal ve şedde bekçisi 

» » » 
Başodacı 
Odacı 

» 

1 
1 
1 
1 
1 
o 
5 
2 
2 
1 
1 
4 
•> 

16 
27 
17 

1 
2 
2 
1 
1 
2 
(i 
8 
7 

1 
1 
2 
2 
2 
3 
3 

11 
17 
9 
1 
8 

14 

200 
175 
175 
230 
150 
175 
150 
130 
175 
140 
130 
115 
175 
150 
130 
115 
150 
200 
200 
230 
210 
230 
175 
150 
130 

345 
175 
150 
110 
100 
110 
115 
100 
100 
90 

115 
90 
80 

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 
12 
12 
12 
12 
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Uyfulaaan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı (lörevin çeşidi 

(iece bekçisi 
Kapıcı 

Sayı 

2 
1 

Beheri 
Lira K. 

90 
90 

Hizmet 
süresi 
Ay 

12 
12 

Tutarı 
Lira K. 

T«plam 1511480 

MayınİArhk Bakanlığı yabancı uzman ve mühendisler 1948 yıh ksdr^su 

Demiryollar ve Limanlar înşaat Reisliği 

Liman inşaat tarak dubası uz
manı 
Liman u/man mühendisi 
Mühendis 

1 
1 
o 

2950 
1780 

900 

10 
10 
12 

Şose ve Köprüler Reisliği 

Uzman 
Yol ve köprü uzmanı 
Yüksek mühendis 

» » 
» » veya mühendis 

l 
1 
1 
1 
1 

.1200 
1200 
1000 
900 
800 

12 
12 
9 

12 
12 

Yapı ve İmar İşleri ReisUği 

Lzma» 1. 1600 ' 
l 1600 
1 1200 
1 900 
1 800 

12 
11 
12 
12 
12 

Su îşleri Reisliği 

Uaman 1 3242 16 10 
Jeolog 1 1200 12 

Toplam 245521 60 

4585 sayılı Kanuna göre yapı Kalfa kursları kadrosu 

Barem içi 

Kurs müdürü 
Öğretmen 

HienıetlMer 

idare memuru 
Daktilo 

3 
9 

3 
o O 

200 
]75 

100 
100 

4 
4 

4 
4 

2400 
6300 

1200 
J209 



Uygulana» kadroya" ilişkin §id»r 
tertibinin 

B. M. A d ı 

24 

Görevin çeşidi 

Hizmet 
Beheri süresi Tutan 

Sayı Lira K. Ay Lira 

Odacı 3 75 4 900 

Toplam 12000 

Tapı ve İmar İşleri Reisliği 

Kontrol kısmı : 
Yüksek mühendis veya yüksek 
mimar (îhüsas mevkii) 1 750 10 

Bayındırlık Bakanlığı 1948 yılı (E) cetveli kadroları 

Demiry ollar ve Limanlar İnşaat Reisliği 

; Merkez 

Hekim 1 400 12 

Elâzığ - Van Hattı İşletme Başmüdürlüğü 

Hekim 1 400 12 

Trabzon Limanı İnşaatı Bölg* Müdürlüğü 

Merkez Bürosu : 
Mühendis 
Yüksek mühendis 

ğli Limanı İnşaat 

Merkez Bürosu : 
Mühendis 
Yüksek mühendis 
Makine mühendisi 

1 
1 

Bölge Müdürlüğü 

Şose v% Köprüler Reisliği 

Kontrol şefi (Yk. 
Sorumlu sayman 

» » 
» » 

Veznedar 
» 
» 

Mühen) 

1 
1 
1 

2 
2 
2 
1 
1 
1 
3 

300 
625 

300 
625 
475 

350 
250 
250 
225 
225 
200 
200 

12 
12 

; » > • ' 

12 
12 
12 

12 
12 
10 
10 
10 
12 
10 

7500 
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Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin çeşidi 

Hizmet 
Beheri süresi 

Sayı Lira K. Ay 
Tutarı 
Lira K. 

Yapı ve imar işleri Reisliği 

Kontrol kısmı : 
Y. Müh. veya Y. Mim. (İh. Mv.) 

» » » » 
» » » » 
» •» » » 

Müh. Mim., Bf. M. veya ressam 
» » » » » 

Atatürk Anıt Yapımı : 
T. Müh. veya Y. Mim. (Ih. Mv.) 

» » » » 
Ankara Doğumevi yapımı : 
Koni. Mim.. Muavini (Ih. Mv.) 
Büyük Millet Meclisi yapımı : 
Y. Müh. veya Y. Mim. (Ih. Mv.) 
Yeni Radyo istasyonu yapımı : 
Y. Müh. veya Y. Mim. (Ih. Mv.) 

» » » » 

2 
2 
1 
2 
1 
2 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

750 
625 
475 
400 
400 
250 

750 
550 

550 

750 

750 
625 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 

12 

12 

12 
12 

Su İşleri Reisliği 

Şube Md. (Y. Mü.) (Ih. Mv.) 
İşletme Md. (Y. Mü.) (Ih. Mv.) 

» » » 
Ressam (İh. Mv.) 
Tetkik ve tahakkuk memuru 

1 
2 
5 
1 
2 

750 
250 
200 
350 
350 

12 
12 
12 
12 
12 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Toplam 225200 

Geçici hikmetlerde istihdam olunacak tabip, stajyer tabip ve hasta üâçlayıcılannın 1 . I . 1948 
tarihinden 31 . XII . 1948 tasrihine kadar olan kadrosu 

Barem içi 

689 Geçici hizmetliler ücreti (Jureba lıast. Frengi savaş .sta
jyer tabibi • 2 300 G 3600 
Trahom sava ŝ kurullarında 
kurs görecek tabip 5 300 4 6000 

* 
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Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. ",' A d ı Görevin çeşidi 

Hizmet 
Beneri süresi Tutarı 

Sayı Lira K. Ay Ura 

Hizmetli 

Trahom savaş kurullarında 
kurs göreedk hasta ilâçl&yıeıları 103 100 12 

Toplanı 

123600 

133200 

Yabancı uzmanlar kadrosu 

728 1 Ü©ret 

1.1. 1948 tarihinden 31 • XII . 1948 tarihine kadar 

Refik Saydam Merkez Hıfzı.s-
sıhha Müessesesi Biyoloji; inıar; 
lât ve tetkikat şubesi müdürü 
(Mütehassıs) 1 1908 
Refik, Saydam, Merkez J1 ıf zıs-
sıMıa Müessesesine,, getirilecek 

, mütehassıslar için 2 1200 
Ankara Numune Hastanesi 
Şef makinist ve aletler uzmanı 1 500 
Hastaneler, ve hastabakıcısı la
borant yetiştirme okulları ta
lim hemşiresi 4 400 
Hastaneler, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Müesseseleri hemşireleri 3 400 

12 228% 

t> 
12 

12 

12 

14400 

6000 

19200 

14400 

Toplam 7H89G 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı * 

1 , / ,1948[tarihinden geçerli kurs kadrosu "'"''•* 

735 Geçici hizmetliler ücreti Öğretmen 11 150 Y 11 
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Uygulanan kadroca ilişkin gider 

r ;w i tertibinin!'^ ;l * 
B. M , . / . A d ı ! .• ...'i Görevin çeşidi 

_:-r.!.-. ii•!-•:;!• f-Hİ3fehıet •'''••" - " 
Beheri ' ö t e s i Tutarı 

Sayı Lira K.1 ; Ay Lira İL 

Kurs müdürü 
» Kâtibi 

150 
150 

12 
12 

Toplam 21750 

3888 sayılı Kanun gereğince (fıer̂ , saaji *$w^.l$rq^üçt\et\UfVİlf çektir. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığının 1,; /,:. 1948 talihinden geçerli Kurs kadrosu 

762i,.; • Geçici hizmetliler ücreti Öğretmen 10 150 10 J5000 

•NÎQU Kurs programı, öğretmenlerinden beşinin haftada 4, dördünün haftada 3, birinin haftada 
2 saytjedrisat yapması esasına göre düzenlenmiştir. : -

• Ş08 sayılı Kanun gereğince, ders saati için 5 liar ücretverilecektir. 

TARIM BAKANLIĞI 

ı )ı U..i • ' ? iti 

Tayım işleri başka her çeşit giderleri 

r, ' v ; Merhe*--,•.-,...• >• \ 

Müze uzmanı | *j I 
» » . 1 

; , . . , . ; . , Merkep ;,-;;", •• .• -.'•• 

Süre steno daktilo 1 

400 
625 

300 

2 
10 

9 

800 
6250 

2700 

Bakteriyoloji ve Seroloji Kurumları 

Bölgeler 

Baş preparatör 
Daktilo 

1 
2 
1 
1 

300 
130 
150 
130 

12 
12 
10 
2 

' • * ' ; . . -

3600 
3120 
1500 
260 

•,• M"~ 

tt"*^ 

(*)!XMemur 



28 
Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin çeşidi 

Hizmet 
* Beheri süresi 

Sayı Lira K. Ay 
Tutarı 
Lira K. 

Bahçe Tarım işleri ve kurumları 

Merkez 

Çay işleri organizatörü 1 475 

Teknik Bahçıvanlık Okulu Yapımı 

Merkez 

Fennî tesisatçı 
» » 
» » 

Desin atör 
» 

Sürveyyaıı 
» 

Fennî tesisatçı 
», » 
» » 
» » 

Desinatör 

» 
Sürveyyaiı 

» 

Tarımsal Savaş işleri 

filer 

Ambar koruyucusu 2 
Nebat hastalıkları organizatörü 1 

12 5700 

t 
9 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

475 
425 
375 
330 
175 
130 
100 
550 
475 
425 
400 
350 
200 
150 
130 
100 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

950 
1700 
1500 
.660 
700 
260 
200 
5500 
9500 
4250 
4000 
3500 
4000 
1500 
1300 
1000 

120 
250 

12 
10 

2880 
2500 

Toprak İşleri Genel Müdürlüğü Toprak Kursu 

Merkez 

Kurs öğretmeni 
Teksirci 

Yüksek Tarım Enstitüsü 

11 150 
1 175 

11 
11 

18150 
1925 

Merkez 

(Aylıklı olanlar) 
(leodezi uzman öğretmeni 
Yabancı dil öğretmeui 

1 
2 

475 
250 

4 
4 

1900 
2000 



uygulanan kadroya ilişkin gider 
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(iörevin çeşidi 

Hizmetliler 

Basım işleri teknisiyeni 
Atelye tekndsiyeni 
Dekanlık ayırtması 
Cetvel dilcisi 

Beheri 
Sayı Lira K. 

1 230 . 
1 230 

1 145 
3 170 • 

Hizmet 
süresi 
Ay 

4 
4 

4 
4 

Tutarı 
Lira 

920 
920 
580 

2040 

. Toplanı 98265 

Çocuh zammı ve geçici tazminat kendi tertibinden ödenir. 

Yüksek Tanm Enstitüsü 

Merkez 

(Aylıklı olanlar) 

Geodezi uzm^n öğretmeni 
Yabancı dil öğretmeni 

Hizmetliler 

Basın işleri tetenkiyeni 
Atelye teknisiyeni 
Dekanlık ayırtması 
Cetvel dizicisi 

1 
2 

1 
1 
1 
3 

475 
250 

230 
230 
145 
170 

" " . ' * • 

4 
4 

/ » ! t •» 

4 
4 
4 
4 

Toplam 16720 

S34 1 Üeretler 

Merkez 
Tercüman 
Nebat hastalıkları uzmanı 

\ 270 
1 1000 

3 
12 

2430 
12000 

Toplam 14430 
: = E S = 3 

Tablo: II (3656 sayüı Kanunim 19 ncu maddesine tâbi hizmetliler) 

Merkez 

Tercüman 1 540 8 4320 



Uygulanan kadroya ilişkin gider 
tertibinin 
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Görevin çeşidi 

Hizmet 
Beheri süresi Tutarı 

Sayı Lira K. Ay Lira K. 

876 1 Ücretler 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Uzman (İngilizce) 

1] öğretmen olarak çalıştırılacaklardır. 

1 1570 
1 500 

12 
12 

18840[1 
6000[1 

Toplam 24840 

\>9<i 


