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1. — OEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Hakkâri Milletvekili Selim Seven ile Hatay 
Milletvekili Abdullah Cilli'ye izin verlmesi; 

Bu toplantı yılı içinde iki aydan fazla izin 
alan Hakkâri Milletvekili Selim Seven'in, öde
neği hakkındaki Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı tezkereleri okunarak onandı. 

Erzincan Milletvekili Sabit Sağıroğlu'nun, 
Emekli General Sait Balı'nm Erzincan Valiliği
ne tâyin sureti ile vaktinden evvel emekliye ay
rılması sebebine ve idare âmirlerinin tâyin usul
lerine dair olan sorusu ile; 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 
Ceyhan İlçesinin su işinin bir an evvel tamam
lanması için ne düşünüldüğü ve Adana Elekti-
rik tahsildarının zimmetine geçirdiği para hak
kındaki sorusu, ilgili Bakan seyahatte bulundu-

Tasartlar 
1. — 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 

işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı (1/130) (Bütçe Komisyonuna); 

2. — Ankara Üniversitesi 1950 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında Kanun tasarısı (1/131) 
(Bütçe Komisyonuna); 

3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Ka
nun tasarısı (1/132) (Bütçe Komisyonuna); 

4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı (1/133) (Bütçe Komisyonuna); 

5. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1950 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
(1/134) (Bütçe Komisyonuna); 

6. — Orman Genel Müdürlüğü 1950 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A) ve (R) işaretli cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı (1/135) (Bütçe Komisyonuna); 

7. — Devlet Kitapları Döner Sermayesi hak
kındaki Kanunun 4 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair olan 4940 sayılı Kanun süresinin 
uzatılması hakkında kanun tasarısı (1/136) 
(Millî Eğitim ve Bütçe Komisyonlarına); 

ğundan, Bütçe görüşmelerinden sonraya bıra
kıldı. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1945 
Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu, kabul olundu. 

Elâzığ Cüzam Hastanesine dair Dilekçe Ko
misyonu raporu üzerinde bir müddet görüşül
dükten sonra Sağlık ve Sosyal Yardım Komis
yonuna verilmesi kabul olundu. 

19 . Tl . 1951 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Erzurum Milletvekili İstanbul Milletvekili 

M. Zeren F. Tekü 
Kâtip 

Kayseri Milletvekili 
1. Kirazoğlu 

8. — 4353 sayılı Kanunun geçici 1 nci mad
desiyle tanınan ve 5530 sayılı Kanunla uzatılan 
yetkinin altı ay uzatılması hakkında kanun ta
sarısı (1/137) (Maliye ve Adalet Komisyonla
rına) ; 

9. — İnhisar beyiyeleri üçte birlerinin harb 
malûllerine ve şehit yetimlerine tahsis ve tev
ziine dair olan 1485 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
(1/138) (Millî Savunma, Komisyonuna); 

10. — Kayseri ve Eskişehir Tayyare Fabri
kalarına mütedavil sermaye verilmesi hakkın
daki 3526 sayılı Kanunun kaldırılmasına ve dö
ner sermayeye ait mevcut paranın Hazinece ge
lir kaydolmasına dair kanun tasarısı (1/139) 
(Millî Savunma, Maliye ve Bütçe Komisyonla
rına); 

11. — Türk Ticaret Kanunu tasarısı (1/140) 
(Adalet Komisyonuna); 

Teklifler 
12. — Balıkesir Milletvekili Müfit Erkuyum-

cu'nun Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı Ka
nuna ek 4908 sayılı Kanunun 1 nci maddesine iki 
fıkra eklenmesine dair kanun teklifi (2/174) 
(Bütçe Komisyonuna); 

13. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 
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Bina yapımını Teşvik Kanununun 7 nci madde
sinin kaldırılması hakkında kanun teklifi (2/175) 
(Bayındırlık, Maliye ve Bütçe Komisyonlarına); 

14. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Kira kontratlariyle ferağ ve intikal ilmühaberle
rinin ve nüfus hüviyet cüzdanlarının bedel mu
kabilinde satılması hakkındaki 3356 sayılı Kanu
nun birinci maddesinin (c) fıkrasının kaldırıl
ması hakkında kanun teklifi (2/176) (İçişleri, 
Maliye ve Bütçe Komisyonlarına); 

15. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Köy enstitüleri hakkındaki 3803 sayılı Kanunun 
5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi (2/177) (Millî Eğitim, Tarım ve Bütçe 
Komisyonlarına); 

16. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş ve 
Memurları Kanununa bâzı hükümler eklenme
sine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvel
lerinin değiştirilmesine dair olan 4862 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifi (2/178) (Sağlık ve 
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Sosyal Yardım ve Bütçe Komisyonlarına); 

Raporlar 
17. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Dü-

şünsel'in, Gedikli Erbaş Kanununa geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî 
Savunma Komisyonu raporu (2/74) (Gündeme); 

18. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
ordu mensuplannm evlenmelerine dair olan 
3663 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin kaldırıl
ması hakkında kanun teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu raporu (2/133) (Gündeme); . 

19. — Mart - Mayıs 1950 aylarına ait birinci 
üç aylık raporun sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu ra
poru (3/83) (Gündeme); 

20. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1951 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu 
raporu (1/87) (Gündeme); 

21. — Milletlerarası İktisadi îş Birliği Teş
kilâtı hakkındaki 5412 sayılı Kanunda değişik
lik yapılmasına dair kanun tasarısı ve Bütçe 
Komisyonu raporu (1/113) (Gündeme). 

KÂTİPLER 

B Î R Î N O Î OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Refik Koraltan. 
Füruzan Tekil (İstanbul), Sedat Baran (Çorum). 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/77) [1] 

BAŞKAN — Gündemimiz 1951 Bütçe Kanu
nu tasarısının görüşülmesine dairdir. Söz, Mali
ye Bakanı Hasan Polatkan'indir. 

MALİYE BAKANI HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar, 

1951 Bütçesi Yüksek Heyetiniz adına Bütçe 
Komisyonunda geceli gündüzlü; uzun, esaslı ve 

[1] 50 sayılı basmayanı tutanağın sonunda-
dır. 

değerli tetkiklerden sonra huzurunuza getirilmiş 
bulunuyor. 

Bütçe Komisyonunun tetkikatı neticesinde 
son aldığı şekle göre, ana hatları itibariyle 1951 
Bütçesi şöyle bir manzara arzetmektedir : Büt
çenin gider kısmı, Hükümet tarafından iki cet
vel halinde tertip edilmiştir. Birincisi, yatırım
lar dışında kalan cari hizmetler giderlerini gös
teren A/ l işaretli cetvel, ikincisi de envestisman 
giderlerini ihtiva eden A/2 işaretli cetveldir. 

Cari hizmetler giderleri 1 275 271 465 lira, 
envestisman giderleri de 305 014 897 lira olmak 
üzere 1951 Bütçesinin gider kısmı ceman 

201 
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1 580 23$ 36£ liraya baliğ olmuş bulunmakta
dır. 

Buna mukabil, 195i Bütçesinin B işaretli cet
velde gösterilen gelir kışını, Bütçe Komisyonun
da 1 344 983 235 lira. olajçak. tesbit olunmuştur. 

Buna nazaran, gid.erle.rle gelirler arasmda 
235 298 127 liralık bin fark mevcuttur. Bu far
kın 14& 640 000 lirası, Avrupa, Tediye Birliği 
kurulması hakkındaki anlaşman.ın 10 ncu mad
deci gereğince tahsis edilmiş bulunan. pozisyon 
insiyal ile; Avrupa; Kalkınma,. Programı gereğin
ce memleketimize tahsis, edilmiş bulunan vasıta
sız. yardımlardan elde edilecek karşılıklardan te
min edilmiş olduğundan, bugün için açık mikta-
nmın ancak 88 658 127 liradan ibaret olduğunu 
kabul etmek, zaruridir. 

Böyle bir açığm vücudu envestisman bütçemi
zin geçen yıllara nispetle, geniş olarak kabul edil
mesinden, ileri gelmektedir, îç istikraz imkânla
rımızın daralmış bulunması ve Devlet borçları
nın çok kabarmış olması ileri sürülerek 88 milyon 
liradan ibaret olsa dahi bir açığın mevcudiyeti 
bir tenkid mevzuu olarak ele alınmak istenebilir. 

Ancak daha aşağıda izah edeceğimiz gibi enr 
vestisman bütçesinde yapacağımız yatırımlara ilâ
veten İktisadi Devlet Teşekkülleriyle katma büt
çeli idarelerin faaliyet mevzuları sahasına, bu. yıl 
içinde, yarım milyarı geçen yatırımlar yapılması: 
derpiş edilmekte olduğuna göre hir yıllık Dev
let faaliyetlerinde bu dereee geniş envestisman-
lar yapılırken 88 milyon, liralık bir borca girme
nin haklı bir tenkid mevzuu yapılması kolay bir 
iş olmıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bütçenin gider ve gelir rakamlarını gösteren 

bu küçük tablodan sonra şimdi, bütçe tetkiklerin
de ehemmiyetle bir fasıl teşkil eden Devlet borç
ları hakkında da mümkün olduğu kadar kısa bir 
izahat vermek lüzumunu hissediyoruz. 

Genel bütçeden ödenen iç, dış ve dalgalı borç
ların resülmal itibariyle, 3 1 . X I I . 1950 tarihinde 
vâsıl olduğu yekûn 1 625 877 534 lira, İktisadi 
Devlet Teşekküllerine ait borçlar yekûnu, 
389 270 206 lira, katma bütçeli dairelere ait olan 
borçlar, 530 979 402 lira, diğer müesseselere ait 
borçlar da_ 19 419 094,liradır. 

Bu, suretle Devlet borçlarının umumi • yekû
nu 2 565 54&v 236 liraya baliğ olmuştur. 

Büratli,bir,seyirle düşündürücü bir merhale-

.1951 O : t 
ye getirilmiş olan. borçlar hakkında kısaca mâ-
zatta bulunmak isteriz; Cumhuriyet idaresine, 
Devlet borcu olarak Osmanlı idaresinden müdev-
ver mühimce bir dış borç intikâl etmişti. İkinci 
Büyük Harbin basma kadar bu borca, hâsılatı 
demiryolu, inşasına tahsis edilen mütevazı bir
kaç iç istikraz, dış borç olarak da tesisat ve in> 
tiyazları satınalman şirketlere verilen tahviller
den ve bilhassa İngiliz kredilerinden, mütehas-
sıl bâzı dış borçlar inzimam etmişti. Fakat bun
dan sonra, süratli bir tempo ile her yıl yapılan 
iç istikrazların ve katma bütçeli dairelerle eko
nomi kurumlarının. dalgalı, borçlarının birbirini 
takip ettiği ve bunların pek çoğunda, birinci 
devrede görülen envestisman karakterinin gittik
çe zayıflamış olduğu müşahede olunur. 

Dalgalı borçların arzettiği pek ehemmiyetli 
mahzur da bu süratli borçlanmada tamamen ih
male. uğramış, müesseselerin sermayeleriyle bir 
nispet gözetilmeden girişilen işlerin geniş ölçü
de tağdiye. vasıtası, Hazine kefaletini taşıyan bu 
kısa vadeli bonolar olmuştur. Bu bonolarla fi
nansman işine bir son vermek veya bunun artış 
temposunu frenlemek için hiçbir gayret sarf-
olunmamıştır. Bu bahiste alınacak müessir ted
bir, müesseselerin bünyelerinde esaslı bir deği-

. sikliği icabettirdiği halde, eski hükümetlerce bu 
sabada da bir teşebbüse girişilmemiştir. 

1951 Bütçesinin ana hatları ve rakamlariyle 
Devlet borçları hakkında bu kısa mâruzâtımız
dan sonra şimdi yeni bütçenin hazırlanmasında 
hâkim olan görüş ve prensiplerin izahına geçe
ceğiz. 

Böyle bir izah ve tahlilden matlup olan ne
ticeyi alabilmek için bundan evvelki bütçelere 
ve onların tanziminde hâkim olan görüş ve esas
lara da temas etmek zaruri olacaktır. 

Yeni iktidarın yeni iktisadi ve malî görüş-ve 
prensiplerle iş başına geldiği malûmdur. 

Yeni iktidarın getirdiği yeni fikir ve görüş
lerin ilk esaslı akislerini bütçe denilen bir yıl
lık iş programında bulmaya çalışmak pek tabiî
dir, Bu itibarla Yüksek Meclisinizin ve umumi 
efkârın bütçemizi her şeyden evvel bu zaviyeden 
tetkika tâbi tutacağına şüphe yoktur. 

İlk bakışta ve derin bir tahlil ve tetkika tâ
bi tutulmadan huzurunuza gelen bütçenin eski 
bütçelerin bir devamından ibaret olduğu iddia
sında bulunabilecekler olabilir. Ve bu iddialarla 
yeni iktidarın, vaitlerini yerine getiremediği; 
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hükmüne varılmak istenilebilir. Nitekim 1951 
Bütçesinin Yüksek Meclise sunulduğu günden 
beri, gayet kesif isnat ve telkin yığmlariyle umu
mi efkârımızın şaşırtılması hususunda sarfolu-
nan gayretler fasılasız olarak devam etmiştir. 
• Hakikat böyle midir? Evvelâ arzedelim ki, 

yeni iktidarın ilk hükümeti, bütçesini kendi gö
rüş ve inanışlarının tam inikasını taşıyan bir 
vesika olarak huzurunuza getirmek isterdi. Bu 
emeli yüzde yüz tahakkuk ettirememiş olmanın j 
üzüntüsünü duymaktayız. Ancak bunun bir za- . 
ruret olduğunu kabul etmek icabeder. Çünkü 
açık bir hakikattir ki, her hangi bir bütçe ken
disinden önceki bütçelerin iyilik ve kötülükle
rini gayet mühim nispetlerde kendi bünyesinde 
taşımaya mahkûmdur. Hele uzun yıllar, yapıcı 
imkânları daraltıla, daraltıla çok ehemmiyetsiz 
nispetlere düşürülmüş ve tesirleri gelecek sene
lere de sâri olan bütçeler serisini takip eden ye
ni iktidarın ilk bütçesinin mazinin ağır baskı ve 
tesirlerinden bir anda kurtuluvermesini bekle
mek hakikatlere göz yummak demek olurdu. 

Bu, o kadar doğrudur ki, huzurunuza sunul
muş olan büteçmizin, her çeşit personel masraf
ları ve yolluklar, devlet borçları, katma bütçeli 
dairelerin Devlet bütçesine tahmil ettiği külfet
ler, hususi kanunlariyle yapılan varidat tahsis
leri, bugünün siyasi ve askerî şartları karşısın
da artması zaruri olan Millî Savunma masraf
ları, takip edilegelen iktisadi politikanın netice
leri' olarak girişilmiş ve başlanmış olan inşaat ve 
teşebbüsler- gelecek yıllara sâri taahhütler, işte 
bütün bunlar bütçemizin % 84 ünü tamamen 
donmuş »bir hale getirmiş bultihuyor. 

Geriye kalan - % 16 yi da Hükümetin iste
diği gibi kullanabilme imkânmına sahip olduğu 
farzolunamaz. Zira bu % 16 nın mühim bir kıs
mını da daire hizmetleri ve yönetim giderleri 
teşkil 'etmektedir ki, bu, bütün bir memleket 
sathine yayılmış olan Devlet dairelerinin ısıt
ma,; aydınlatma, yıkılmaları önliyecek zaruri 
onarma gibi asla vazgeçilemez neviden masraf
lara tekabül etmektedir. 

Görülüyor ki, uzun yıllar devam eden bir 
malî ve iktisadi politika, yerini yeni bir iktisadi 
ve malî görüş ve anlayışa terkederken bıraktı
ğı miras ve tesirler öylesinedir ki, bunların 
bir hamlede- tasfiyesi beklenemez. 

Hükümetinizin bütçede daha esaslı değişik
likler yapabilmesine engel olup diğer bir se-
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bep de bu intikal' devresîMe ve yenî bir * Dİ$-
çey'e vücut vereceğimiz; Sırada" dû'nyMâ3 sîya"sT, 
iktisadi ve malî şartların sM üW (KheWk* deYe" 
cede değilmiş olmasıdır. 

Daha düne kadar, yenî, Kö¥e nâdi r le r i ol
taya çıkıncaya kadar dünyada sulh* ve asayişin 
kısa bir zamanda ve birden' bir'e bözulaöfğiıiâ 
dair belirtiler mevcut olmadığı halefe11951" Büt
çesinin hazırlandığı gönlerde mille'tle'r'ârasi' 
siyasi şartlar bozulmuş, düıiyahin bir* ueurfda 
fiilî çarpışmalar başlamış ve yeni bir harfafteh* 
likesinin endişesi dünyâyı sarmıştır. 

Siyasi şartlardaki bu bozuluşun ve bu ağır 
değişikliğin inikaslarının iktisadi ve malî* s&M1-
larda da tesirlerini şiddetle göstermesi kadar 
tabiî bir şey olamazdı. 

1950 yılı Bütçesi hazırlanırken- olduğu gibi 
vazife başına geldiğimiz sırada ve hâttâ onu 
takibeden birkaç ay içinde dünyada ve memle^ 
ketimizde tedrici ve fakat devamlı'fiyat sukut
ları mevcuttu. Bütün memleketlerde istihsal 
lerin geniş terakkiler kaydetmesiyle' başlamış 
olan bu hareket, bildiğiniz gibi, Milletlerarası 
siyasi münasebetlerde vukuagelen değişikliğin 
tesiriyle birdenbire durmuş ve ; durmakla-da 
kalmayıp aksine olarak yükselen bh* seyir* taki-
betmeye başlamıştır. 

Hâdiseler şayet böyte olırtasaydı,--bftğütt-' hu
zurunuza sunmuş olacağımız bütçe eski btit^e^ 
lere nazaran bilhassa kemiyet bakımından daha 
farklı olacaktı. 

O kadar ki, bütçe yılihlh. dör&ÜMü1 ayıüda" 
tatbiki vazifesini ele aldığımız cari bütçede* bile 
100 milyonu çok aşan 'bîr tasarruf' sağîâlfta# 
mümkütı olacaktı! Buna başlamıştık7 da. Bit ile
tice olarak 44 milyon »liralık: bîr tasarrrüf safl&-
mıştık Ne çare ki ' siyâsi! hâdiseler ve • oıitf ta
kiben, malî ve iktisadi vaziyet; yukarda* arzeV 
tiğimiz gibi süratle makûs bir istikamete sajDM 
mış bulundu. Bu demektir ki, şartlar' esMsî'' 
gibi devam etseydi, bütçenin* yiyici kisimlâtiır-
dan temin ••• edeeeğimiz' tasarruflar kfrçlimsehe*-
miyecek rakamlara baliğ olacak,'bufrtfflla'muva
zi olarak yatırımlara ve iktisadi gelişmeyi-hiz-
landıraeak olan mevzulara daha m"ühim"; rakam
lar tahsis edilmek mümkün olacaktı. 

Muhterem arkadaşlar, 
Gerek Hükümetiniz vazîfe bâşirta gelinceye 

kadar takiboluıian iMisa^Ve mâh -p:6İitiMîâ¥ıhy 
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gerekse son altı ay içinde siyasi iktisadi ve malî 
vaziyette görünen gayet keskin değişmelerin 
neticesi olarak ilk sunduğumuz bütçemizde iste
diğimiz derecede ıslah ameliyesini tahakkuk et-
tirememiş olduğumuza üzülmekle beraber deh-
hal söyliyelim ki, sunduğumuz bütçe ile bundan 
evvelki bütçeler arasındaki farklar asla küçüm
senemez. Hususiyle mahiyet ve keyfiyet bakı
mından olan fark çok ehemmiyetlidir. 

Kısa bir tetkik ile anlaşılır ki, yeni bütçe 
evvelkilerine nazaran başka bir iktisadi ve malî 
görüşün mahsulü olarak ortadadır. 

Devlet faaliyetlerinin çeşitli sahalarına ta
allûk eden mevzulardan eski ile yeni arasında
ki farklar, sırasında gelecek izahatımızda daha 
iyi belirtilecektir. 

Aziz arkadaşlar, buraya kadar olan mruâza-
tımız şimdi bizi eski bütçelerle yeni bütçeyi ke
miyet ve keyfiyet bakımından bir kıyaslamaya 
getirmiş bulunuyor. Şöyle ki, Hükümetiniz büt
çeyi hazırlarken tasarruf fikrini esas olarak al
mış ve bu bakımdan bütçede hiç de azımsanmı-
yacak rakamlar elde etmiştir. 1938 yılında 101 
milyon liradan ibaret iken mütaakip senelerde 
her yıl vasati olarak 58 milyon liralık bir artış 
seyriyle 1950 Bütçesinde ve mütaakiben 1950 
yılı içinde kabul olunan kanunlarla bu mevzu
da yapılan artırmalar sonunda 693 milyon lira
ya yükselen yolluklar ve çeşitli personel gider
lerinde, bu artış seyri yalnız durdurulmakla 
kalmamış, aynı zamanda 9 milyon liralık bir ta
sarruf da temin olunmuştur. 

Şayet, geçmiş yılların artış seyri devam et
tirilmiş olsaydı, 1951 Bütçesinin personel mas
raflarına yeniden 60 milyon liraya yakın bir 
ilâve yapmak lâzımgelecekti, bu rakam 1951 
bütçesinde bu kısımda elde edilmiş olan tasar
rufun miktarım açıkça ifade eder. Bununla ik
tifa olunmıyarak Devlet hizmetlerinin rasyo
nelleştirilmesi yolunda alacağımız daha ileri 
tedbirler ve getireceğimiz kanunlar bu mevzuda 
bu sene içinde bile daha birtakım tasarrufları 
mümkün kılacaktır. 

Yukarda izah ettğimiz gibi, fiyatlar yüksel
meğe doğru süratli bir seyir takibetmeseydi ve 
siyasi şartlardaki değişiklikler vukua gelme
seydi, bütçenin pek çok kısımlarında ve hattâ 
ordumuzun kuvvetine halel getirmeden Millî 
Savunma masraflarında esaslı tasarruflar te-
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min etmek mümkün olacaktı. Bu takdirde de 
bütçenin manzarası elbette ki daha faydalı olur
du. 

Fakat asıl mühim olanı, geçmiş idare zama
nına ait bütçelere hâkim olan telâkkilerle bizim 
bütçe telâkkimiz arasındaki farktır. 

Yani, memleket iktisadi ve malî işlerinde 
hâkim olan iki ayrı telâkkiye dayanan, birbi
rinden farklı, iki ayrı iş ve hizmet anlayışı kar
şısında bulunduğumuz aşikârdır. Bu hususu sa
dece rakamların mukayese ve tahlilinden lâyi-
kiyle kavrıyabilmek belki mümkün olamaz. 

Binaenaleyh daha iyi kavrıyabilmek için 
tetkik ve izahları rakamların ötesine de götür
mek lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, şimdiye kadar olan 
iş ve hizmet telâkkisi ve bugüne kadar hâkim olan 
bütçe politikası, memlekette iktisadi hayatı 
baskı altında bulundurmuş, iş ve istiklâl hac
minin tabiî yollardan gelişmesi imkânlarını mü
temadiyen daraltmıştır. 

Memlekette iktisadi faaliyetler sanki yalnız 
Devlet eliyle girişilenlere münhasır imiş gibi 
bir kanaat hâkim olagelmiş ve iktisadi kalkın
ma denildiği zaman devlet iktisadi sektörüne 
ait birtakım teşebbüsler ve tesisler düşünül
müş, asıl iktisadi faaliyetlerin ve asıl istihsalin 
devlet sektörünün dışında cereyan ettiği akla 
bile getirilmemiştir. Yani, ekonomik faaliyetle
rin heyeti umumiyesi içinde bir cüz teşkil et
mesi lâzım igelen iktisadi devlet teşebbüsleri 
aslolarak alınmış, buna mukabil hususi teşeb
büs ve millî istihsal sahası ehemmiyetten uzak 
tutulmuştur. Bunun mânası bürokrasinin ikti
sadi hayata da tasallutu ve kötü bir devlet ka
pitalizminin teessüs etmesi demektir. 

Çok uzun yıllardan beri bütün bir iktisadi 
ve malî nizam böyle bir zihniyetin mihveri et
rafında dönmüştür. Bunun tesirlerini meselâ, 
Devletin ziraat görüşünde, ormancılığında, sana
yi politikasında da dış ticaret rejimlerinde, fiyat 
ve tarife politikasında, inhisarcılık . sisteminde, 
maliyesinde ve bütçesinde kolayca müşahade 
etmek mümkündür. 

Bir cümle ile ifade edilmek lâzımgelirse dev
let iktisadi sektörü ve faaliyet sahaları dışın
da kalan, fakat nüfusumuzun 1% 90 mı içine 
alan ve iktisadi bünyemizin aslı olarak ele alın
ması lâzımgelen serbest iş ve istihsal sahaları 
büyük bir ihmale uğramış ve ancak müsrif bir 
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nin ve inhisarlar sisteminin işleyişinde müşahede 
olunabilir. 

Böylece Devletin vergi olarak aldığı veya ta
rife zamları, ham veya mamul madde fiyatlarını 
tesbit yollarından bir nevi vergi halinde ele ge
çirdiği imkânların hakiki ihtiyaç sahasından 
ziyade tasvirine çalıştığımız akim sahalara bir 
aktarılışı mevzuu karşısında bulunduğumuz aşi
kârdır. 

tşte iktisadi bünyenin baskı altında bulun
durulması dediğimiz hâdise budur. 

Muhterem arkadaşlar; bu surette iktisadi ge
lişmeyi durduran bir politika, zaruri olarak Dev
let gelir kaynaklarını da beklenebilecek inkişaf
tan mahrum bırakmıştır. 

Şimdi biz bunlara, mazinin tenkidi için de
ğil, sadece iki ayrı görüşün izahı maksadiyle te
mas ediyoruz. Bunu müsaade ederseniz bir iki 
misalle canlandıralım. 
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devlet telâkkisinin fuzuli para taleplerini kar
şılamak ve devlet iktisat sektörünün her ne pa
hasına olursa olsun tağdiye etmek maksadiy
le ele alınmıştır. 

Zaruri âmme hizmetlerine ayrılması lâzım-
gelen devlet gelirlerinden bir kısmı, istihsalin 
artırılması ve iş hacminin genişletilmesi yolun
da kullanılacak yerde gösterişçi maksatlara 
tahsis edilmiştir. Bunun misallerini, ihtiyaç ve 
siamızla asla mütenasip olmıyan bir sürü bi
nalar inşa ve tesislerinde görmek mümkündür. 

Diğer taraftan Devlet kadrolarının birçok 
yerlerinde, hattâ işlerin aksamasını icabettiren VR 
Hazineye çok pahalıya mal olan tekasüfler göze 
çarpmaktadır. Buna mukabil asıl âmme hizmet
lerinin arızasız görülmesini temin edecek bir 
kısım kadro ve teşkilât cılız halde bırakılmıştır. 

Uzun yıllar geçmiş olmasına rağmen, bütün 
bir yurt sahasının müşterek 'derdi olan tapula
ma işinin çok ağır bir tempo ile ele alındığı ma
lûmdur. Toprak dağıtımı işleri de ihtiyacın taz-
yikiyle asla mütenasip olmıyan bir befcaat içinde 
yürütülmüştür. Devletin en başta gelen vazifesi 
olan kaza işlerinin kadro ve teşkilât işleri bile 
tatmin edici bir genişliğe götürülmemiştir. Bu 
yüzden vatandaşlar birçok yerlerde bu eksik
liğin ıstırabını şiddetle duymaktadırlar. Mevcut 
mahkemeler ve hâkimler, işlerin tekasüfü dol-a-
yısiyle ihtiyaca asla cevap verilemiyen yerler 
çoktur. Bu misalleri taaddüt ettirmek müm
kündür. 

Devlet eliyle yapılan masrafların gösterişçi 
maksatlara tevcihinden doğan israflarla kadro 
israflarına bu suretle kısaca temas ettikten 
sonra şimdi Devlet iktisadi sektörünün, millî 
iktisat bünyemizin zararına ve aleyhine olarak 
tağdiye edilmiş olduğu noktasında da gayet kı
saca duralım: Devletin doğrudan doğruya giriş
tiği iktisadi faaliyetler ve tesisler birçok şube
lerde hakiki ihtiyaçları karşılıyacak ve memle
kete iş hacmini artıracak mahiyette olmamıştır. 
Bundan başka, Devletin iktisat sahasındaki mü
dahaleleri, nizamlama ve ayarlama politikası da 
kendi sektörünün lehine olarak cereyan etmiş
tir. Tarife ve fiyat politikaları, dış ticaret re
jimleri, ulaştırma politikası, iyice tetkika tâbi 
tutulduğu takdirde bu görüşün tesirlerini taşı
dığını tesbit etmek mümkündür. Bütün bun
ların neticeleri, bütçenin düne kadarki olan du
rumunda ve bütün İktisadi Devlet Teşekkülleri-

Binbir memleket ihtiyacı ortada dururken 
ve sarfedilecek her milyondan türlü türlü fay
dalar istihsali beklenirken Maltepe'de bir si
gara fabrikası kurmak akla gelmiş, bu iş için 
yapılan tahminler 40 milyon lira, fakat, haki-
katta bu rakamı çok geçeceğini tetkiklerimiz 
neticesinde öğrenmiş bulunuyoruz. Böyle bir 
fabrikanın yapılmasının memlekete temin ede
ceği fayda ve iktisadi gelişmemize yapacağı 
tesirin ne olacağı üzerinde durulabilir. Derhal 
söyliyelim ki, böyle büyük bir paranın bu mev
zua bağlanması ne yeni bir istihsal kaynağım 
harekete getirecek, ne de yeniden bir kıymet 
yaratacaktır. Görünüyor ki, hakiki bir ihtiyaca 
tekabül eden tarafı da yoktur. Tasavvur edil
sin ki, iskele ve barınaklar mevzuunda, 45 yer
de 25 milyon lira ile ihtiyaca cevap vermek 
mümkündür, ve bunu imkânlarımızın darlığın
dan dolayı 10 seneye bağlamışızdır. Bunun ya
nında 40 molyon lirayı çok aşan miktarları 
bir sigara fabrikasına bağlayıvermekte tered
düt olunmıyor. Lüzumsuzluğunu ispat için arze-
deyim ki, bugün elde mevcut sigara fabrikaları
mızın imal kapasiteleri memleket ihtiyacını te
min etmektedir. Hal böyle iken Cibali Fabri
kasını iptal edip ambar haline getirmek ve 
Maltepe'de bu kadar pahalıya mal olacak bir 
sigara fabrikası inşa etmek, memleketin na
mütenahi envestisman ihtiyacı karşısında bu
lunduğu bir devrede ancak rastgele binalar 
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ye fabrikalar ^uruyermek h<evesilen ileri git
meyen bir teşebbüs sayılmak lâzımdır. 

Tıpkı tjunujı gibi bir et kombinaları mev
zuu da vardır. Bu kombinalarda yılda 6,5 milyon 
baş hayvan ^eşilmesi tasavvur olunmaktadır. 
Takdir .edersiniz ki, memlekette istihlâk edilecek 
eti veren hayvanların büyük bir kısmı da her 
istihlâk yerinin mahallî mezbahalarında kesil
mekte devam olunacaktır. Çünki kurulacak olan 
bu kombinalara memleketin muhtelif yerlerin
den hayvan gönderilerek kestirildikten sonra et 
olarak geri getirilmesi elbette tasavvur olunamaz. 
Şu halde bu= kurulacak kombinalarla beraber 
mezbahalarda kesilecek ve canlı olarak ihraç olu
nacak hayvanların yekûnunu bir göz önüne getir
mek lâzımdır. Memleketimizin hayvan servetinin 
bunları karşılıyaöak durumda olduğunu kabul 
etmeye imkân yoktur. Esasen tetkikatımız neti
cesinde anladık ki bu kombinalar istihsallerinin 
ihraç ve pazar şartları hesabedilmeden işe giri
şilmiştir. Bu ölçüde et kombinalarının yapılma
sını zorlayıcı veya mu,hik gösterici şartların mev
cut olduğuna aşla kani olamadık. Bu da yapılan 
tahminlere göre 63 milyon, fakat hakikatta 100 
milyon liraya kadar çıkacağı anlaşılan ve ayrıca 
raiyim .miktarda nvütedavil sermayeye ihtiyaç 
gösteren ve bu. suretle 100 milyon, lirayı çok aşan 
akim bir, envestisman örneğinden ibarettir. 

4j0 m^lyonım çok üstünde bir miktarı sigara 
fabrikasında, lpP, küsur milyon lira et kombina
sında tasarruf etmek v e ^ paraları verimli ya-
tı^çun sahralarına tçycih, etmek envestisman telâk
k i d e k i farjşa ve ihtiyaçlara nispetle çok mah
dut Ojlıan malî imkânlarımızın en elverişli şekil
de kuilapıbııaşma bir misal teşkil eder, 

Pu^lajjip. yanında kıymeti 100 milyonlarca 
li^ayA v*11^» kısmen inşa edilmiş, kısmen muta-
sayye^ j^lşülte, binalarını da zikretmeden geçemi
yorum. JBu suretle memleketin iktisadi imkânları
nın.nasıl tahaccür ettirildiğinijı şahitliğini ya
pan misalleri sadece hatırlatmak istiyoruz. 

Artık ornıan içlerinden kasaba ve şehirlere 
kadar yurt ölçüsünde serpiştirilmiş bulunan bu 
romakâri binalar inşası devri kapanmıştır. 

Aıttıfc, gösterişçi maksatlara alabildiğine sar
fiyat yapma ve ihtiyaçları çok aşan ve takatimi
ze göre lükse ve israf sayılacak binalara, tesislere 
ve teşefctoüsJete girişme devri kapanacaktır. Ar
tık Deylel l^zmetLerinm rasyonelleştirilmesine 
gidilerek şurada veya buradaki kadro tekâsüfle-
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rini bertaraf etmek yolunda yürünecektir. Hu
lâsa, iktisadi bünyemizi, Devlet iktisadi sektörü 
lobine takatsiz düşüren tedbirlere, nizamlara ve 
müdahalelere son verilecek, iktisadi gelişmemizi 
tabiî mecra ve istikametine tevcih etmek işine 
başlanacaktır. 

Bunlar görüşlerimizin hulâsa ve prensip ola
rak ifadesini teşkil eder. Vazife başına geldiği
miz günden beri bu yolda yürümekteyiz. Bütün 
bunların mümkün olan nispette bütçemize ini
kas ettirilmiş olduğu görülecektir. 

Alman ve alınmakta olan birtakım tedbirler
le maddi imkânlarımızın dondurulması yerine 
iktisadi gelişmemizin yolları açılacaktır. 

Bütçede fuzuli saydığımız masrafların imkân 
nispetinde daraltılması hususunda gayretler 
sarfolundu ve iktisadi gelişmemizi sağlıyacak 
envestismanlara geniş yer verildi. Bu maksatla 
ayrı bir envestisman bütçesi vücuda getirdik ve 
bu envestisman bütçesini geçen yıllara nazaran 
yine imkân nispetinde genişletmiş bulunuyoruz. 
Bundan başka Amerikan yardımlarından temin 
olunacak imkânlarla İktisadi Devlet Teşekkül
leri camiasına ve katma bütçeli dairelerin ihtiva 
ettiği; 

Devlet faaliyetleri sahalarına da yine geniş 
mikyasta envestismanlar yapmak imkânlarını 
temin etmek üzere bulunuyoruz. 

Bütün bu yatırımlar mevzuunda biraz dur
makla envestisman mevzuunda iki telâkki ara
sındaki farkı göstermek istiyoruz. 

Biz her sahada yatırımların millî istihsali 
artırmakta en verimli olanlarını ve az para ile e n 

süratli neticeler verecek mahiyette bulunanla
rını dikkatle araştırıp tarcihimizi kullanmakta
yız. Ziraat bütçesini bir hamlede bir misli artır
mış olmak, Bayındırlık Bütçesine aynı surette 
hamle teşkil edecek bir genişlik bahşetmek çalış
malarımızın istikametini belirtmeye yarayacak
tır. Memleketimizin iktisadi eihazlanmasjnda ge
niş imkânlar temin etmek yolundayız. Envestis
man sahasındaki farklı görüşümüzün müşahhas 
olarak bir iki misalini vermek isteriz. 

Meselâ; sulama işleri, on dört senede 14$ 
milyon lira sarf edilmiş olmasına mukabil henüz 
âzami % 20 nispetinde bir verim alma devresi
ne ancak girmiş bulunuyor. 

Bize gelince : Sulama mevzuunda gayet 
ehemmiyetli olan bir küçük su işleri mevzuunu 
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ilk defa , ortaya koymaktayız. Sarf olunan para
lar, en verimli sahalara tahsis olunmak prensi
bi takip edilmiş olsaydı, şimdiye kadar su işle
rine sarfettiğimiz paraların mukabilini millî 
gelir* bilançosunda çoktan elde etmiş, artan is
tihsal nispetinde Hazinemizin kaynakları geniş
lemiş ve yeni yeni mevzuları ele alabilecek im
kânlar temin edilmiş olurdu. 

Küçük su mevzuuna yapılacak yatırımların 
bir faydası da memleketin birçok noktalarında 
ıstırap kaynağı ve mahrumiyet sebebi teşkil 
eden mevzular halledilmiş ve yurt sathında bir
çok kalkınma mihrakları elde edilmiş olurdu. 

Bu yılki faaliyetlerimizde, evvelce başlanmış 
olan su işlerini tamamlamaya daha büyük bir 
hız verdiğimiz gibi bunun yanında yapılacak 
masrafa nispetle verimi kıyas kabul etmiye-
cek derecede yüksek olan küçük su işlerinde 
ehemmiyetli adımlar atmaktayız. 

Bu mevzuun bütün memleket ölçüsünde tet
kik ve etüdünü süratle ilerletmeye çalışıyoruz. 

Sadece envestisman bahsinde bir fikir ver
mek maksadiyle liman, iskele ve barınaklar 
mevzuuna da temas etmek yerinde olur. 

Bu hususta söyliyeceğimiz, men^eketin bir 
bölgesinde büyük limanlar yaparken diğer ta
raftan memleketin ehemmiyetli iktisat bölgele
rinin deniz mahreçlerinde münakale kolaylık
larını temin edecek ve nispeten çok ucuza çı
kacak iskele ve barınaklar meselesini de hızla 
yürüteceğiz, 45 yerin ihtiyacını teşkil etmekle 
beraber 25 milyon liraya mal olacak olan iskele 
ve barınaklar inşası için konulmuş olan tahsisat 
geçen yıla nazaran % 60 nisbetinde artırılmış 
bulunmaktadır. Bu izahlardan maksadımız Hü
kümetin plasman mevzuunda takibedeceği pra
tik ve tutumlu yola işaret etmektedir. . 

Muhterem arkadaşlar, Buraya kadar, bütçe
de hâkim olan görüşümüzü iş ve Hizmet anla
yışımızı mümkün olduğu kadar kısa olarak ar-
zetmiş bulunuyoruz. 

İktisadi görüşümüzün bu kısa izahı aynı 
zamanda takip etmekte olduğumuz malî politi
kaya da bir işaret sayılabilir. Çünkü her hangi 
bir malî politika, muayyen bir iktisadi görü
şün mahsulü olduğu gibi bütçeler de malî gö
rüşlerin mahsulü sayılmak icabeder. 

İzahlarımızın başında bir bütçeyi kendinden 
evvelki iktisadi politika ve bütçelerin tesir-
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lerinden kurtarabilmenin ne kadar müşkül ol
duğunu anlatmaya çalıştık. 

Bütün bu müşkülâta rağmen elde edilen ne
ticeler daha evvel de ifade ettiğimiz gibi ehem
miyetsiz değildir. 

Beynelmilel konjonktürün süratle yüksel
mesi karşısında âmme hizmetleri masraflarının 

• geçen seneki seviyelerde tutulmasının bir ta
sarruf ifade ettiğini söylemeye hacet yoktur 
sanırız. 

Kaldı ki, bu masraflarda bâzı indirmeler da
hi yapılmıştır. Fakat geçen senekine nazaran 
bu seneki Devlet faaliyetlerinin mühim nis
petlerde genişletilebilmiş olmasını Dost Birleşik 
Amerika'dan alacağımız yardımlarla temin 
edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Siyasi hâdiselerin ne kadar tehlikeli bir se

yir takip etmeye başlamış bulunduğunu bilmi-
yen yoktur. Bu kadar ağır ve cidî bir vaziyet 
karşısında ordumuzun süratle takviyesi hatıra 
ilk gelecek olan vatan borcudur. 

Bu sebeple bütün tasarruf gayretlerimize 
rağmen mflî savunma masraflarımızda 12 mil-
von liraya yakın bir artırma yaptık. Daha faz-
1 asını kendi imkânlarımızla yapamadığımıza 
cidden müteessiriz. İktisadi bünyenin vıkımı pa
hasına yapılacak fedakârlıkların yurt korun
masının devamlı icaplarını yerine getirmek im
kânını vermiyeceğini herkes takdir edebilir. 
İkinci Cihan Harbinin iptidasından beri Türk 
Milleti ordusuna bütçesinin en büyük kısmını 
tahsis edegelmiştir. Bu nispet, son zamanlarda 
birçok memleketlerin Millî Savunma gayretle
rini artırmaları neticesinde daha yeni yeni vâ
sıl oldukları nispetten halen yüksek bulunmak
tadır. Kaldı ki Millî Savunma Bakanlığı Büt
çesindeki rakamlar dahi Türk Milletinin millî 
savunmaya yaptığı masrafları kamilen ifade 
etmez. Diğer devlet hizmetlerinde mflî savun
ma için yapılan masrafları da göz önüne aldı
ğımız takdirde millî savunmaya ne kadar bü
yük bir masraf yapıldığı daha sarih olarak an
laşılır. 

1945 den sonra hemen bütün memleketler or
dularını terhis etmişler, millî savunma masraf
larını asgariye indirmişler ve bir sulh bütçesi 
içine girmişlerdir. 

Halbuki Türkiye, İkinci Cihan Harbi içinde 
millî savunma gayretleri ne idiyse ve bütçesinin 
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yüzde kaçını tahsis ediyor idiyse fasılasız ola
rak hemen hemen aynı nispet içinde devam et
mektedir. 

Hal böyle olunca bizim harb gayretlerimizi, 
yeniden gayrete geien diğer milletler misillû 
bir hamle ile daha da artırmamıza imkân tasav
vur olunamazdı. Bu hakikati gören ve takdir 
eden dost Birleşik Amerika yurdunu xbütün az- • 
miyle müdafaa etmeyi ve yine bütün azmiyle 
sulhu korumayı gaye edinen memleketimizin bu 
azmi kararından ilham alarak savunma gücü
müzün daha geniş bir ölçüde ve daha hızla artı-
rulmasma yardım etmeyi kabul etmiştir. 
Bu kararın tatbik suretlerinden biri olmak üze
re Millî Savunma Bütçemize Amerika Hükü
metince 88 milyon liralık madde yardımı ya
pılmak üzere anlaşmış bulunuyoruz. Buna naza
ran Millî Savunma Bütçemiz geçen yılmkinden 
100 milyon liralık bir fazlalık arzetmektedir. 
Ancak ordumuzun kuvvetlendirilmesi hususun
daki teşebbüsler ve gayretler bu yıl için bundan 
ibaret kalm.iyaca.ktir. 

Dört yıldanberi Amerikalılarca yapılmakta 
olan askerî yardımın bu yıl içinde bir misli artı
rılması ve hızlandırılması hususunda da fikir 
birliğine varılmıştır. 

Bu yardımın ordumuzun talim ve terbiyesi 
ve personel yetiştirilmesi yolunda sarfedeceğimiz 
gayretlerle mütenasip olarak daha da artırıl
ması ve yeni teşkiller kurulmak suretiyle millî 
savunma gücümüzün memleketimizin sarfettiği 
ehemmiyetle mütenasip bir hale getirilmesi he
men hemen mukarrer bir keyfiyet haline gel
miştir. 

Muhterem arkadaşlarım; kuvvetli bir ordu
nun daimî mesnedini ancak sağlam, ve kuvvetli 
bir iktisat bünyesi teşkil edebilir. Bu hakikati 
gören ve memleketimizin durumunu lâyıkiyle 
takdir eden dostumuz Birleşik Amerika yarın 
böyle bir ordunun elde bulundurulabilmesi im
kânlarını da iktisadi bünyemizin kuvvetlendiril
mesinde görmüş ve bu sebeple yukarda bahset
tiğimiz askerî yardımlardan başka iktisadi kal
kınmamıza yarıyacak ehemmiyetli ve geniş yar
dımlar yapmayı da kabul etmiş bulunuyor. 

Bunların ehemmiyet ve vüsati katileştiği ve 
hususiyle tatbika konulup neticeleri alındığı za
man daha iyi takdir olunacaktır. 

Aziz arkadaşlar; Yeni iktidarın muhalefette ı 
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iken yaptığı vaitleri asla tahakkuk ettirmediği 
yolundaki kesif propaganda sellerinin yanında 
son ayların diğer bir propaganda mevzuu da hu
zurunuza sunmakta olduğumuz bütçenin açık ol
ması noktasında tekasüf etmektedir. 

Filhakika, yukarda da arzettiğimiz gibi ya
tırımlar dışında kalan hizmetlerle yatırımlar 
bütçesi ikisi bir arada mütalâa edilince gelir
lerle giderler arasında 235 298 127 liralık bir 
fark ortaya çıkmaktadır. Bu farkın 146 640 000 
lirası sözlerimize başlarken izah ettiğimiz veç
hile geçen yıl olduğu gibi Amerikan yardımın
dan ve 88 658 127 lirası da iç istikrazlardan ka
patılması derpiş olunmuştur. Bâzı vergilerde 44 
milyon lira tutan indirmeler yapmamıza ve Ge
lir Vergisi tatbikatından doğacak açıkların büt
çenin bünyesi içinde eritip hazmettirilmiş olma
sına rağmen, hizmetleri durdurmak değil lü
zumlu olanlarında hattâ inkişafa gitmek ve bil
hassa envestisman bütçesinde geçen yıla naza
ran, bütçe gerekçesinde izahı yapıldığı şekilde 
39 milyon lira civarında bir artış temin etmek 
ve en mucibi memnuniyet olanı da bu yılki en-
vestismanları en verimli sahalara ve asli hede
fine tevcih etmek gibi faydaların istihsali paha
sına bütçemizin geçen yıla nazaran yine gerek
çede yapılan tahlile göre 28 milyon lira fazla 
bir açık göstermekte olmasının bir hücum mev
zuu teşkil etmesini insafla telif etmeye imkan 
yoktur. 

Kaldıki, geçen seneki nazari bütçe ile hakiki 
bütçe durumu arasında evvelce Yüksek Meclise 
takdim etmiş olduğumuz esbabı mucibe lâyiha
sında tafsilen arzettiğimiz gibi mühim rakam 
farkları vardır. 

Ve geçen yıl tanzim ediliş şekline göre Dev
let Bütçesinin hakikatta 207 milyon liraya ya
kın bir açık göstermesi icabederdi. Buna ilâve 
edeceğimiz mühim bir cihet de geçen yıl Ameri
kan. yardımı ile kapatılması derpiş olunan 154 
milyon lira, iktidara geldiğimiz zaman zaruri ve 
haklı olarak açıkladığımız gibi, prensipleri daha 
önceden karşılıklı olarak tesbit edilmediği için 
senesi içinde tamamen temin edilememiş bulun
maktadır. Bütün gayretlerimize rağmen geçen 
yıl 154 milyon lira olarak bütçede ifadesini bu
lacağı bildirilen Amerikan yardımından ancak 
82 milyonunu elde edebildik. Şu hale nazaran 

ı geçen yıl bütçesini gösterildiğinden çok daha 
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büyük bir açıkla tanzim edilmiş bir bütçe ola- i 
rak mütalâa etmek icabeder, 

O halde bu yıl bütçesinin açık olması ve 
bütçe açığının geniş bulunması etrafında kopa
rılan gürültülerin hakikatla hiçbir alâkası olma
mak icabeder. 

Bir yıllık Devlet faaliyetleri yalnız Devletin 
âdi bütçesiyle envestisman bütçesi sahasına in
hisar etmemektedir. Devlet faaliyetleri aynı za
manda katma bütçeli idareler ve iktisadi Devlet 
teşekkül1 eri sahalarında da cereyan etmektedir. 

İktisadi inkişafımızı âtiyen memleketin sa
vunması için şiddetle muhtaç olduğumuz kuvvetli 
bir ordunun idamesini mümkün kılabilecek sevi
yede tutabilmek için bu sahalarda da Devlet faa
liyetlerinin ve yatırımlarının artırılması ve tek
sif edilmesi zarureti vardır. 

Bütçemizin açık gösterdiğini bir hücum vesi
lesi yapan1 ara tereddütsüz olarak söyliyeceğiz ki, 
İktisadi bünyemizin süratle takviyesi zaruretinin 
bir neticesi olarak katma bütçeli idareler ve İk
tisadi Devlet teşekküllerinin kapladığı sahalarda 
da yapacağımız ehemmiyetli envestismanlarla 
içine girmekte olduğumuz bir yıllık Devlet faa
liyetleri gelirlerimize nazaran 237 milyon lira 
değil yarım milyarı aşan bir açık göstennektedir. 

Ordumuzun takviyesi için yapacağımız mü
him hamlelerin yanında iktisadi bünyemizin tak
viyesi hususunda da ehemmiyetli tedbirlere baş
vurulmasının mukarrer olduğunu takdir buyu
rursunuz. , • 

Bütün bunları gelecek senelere açık ve borç 
devretmeden senesi içinds elde edeceğimiz yar
dımlar ve harekete geçirilecek kendi kaynakları
mızın vereceği yeni imkânlarla başaracağımıza 
kuvvetle inanmaktayız. 

Gerek askerî, gerek iktisadi sahada dost Ame
rikan Hükümetiyle sıkı bir iş birliği temini ve 
memleketimize yapman yardımların çok mühim 
nispetlerde artırılması, yeni iktidarın Hükümet 
ve millet olarak sulhun muhafazası uğrunda, 
Birleşmiş Milletler teşkilâtına dâhil olmamızın 
bize çizdiği hareket hattına ve tâyin ettiği veci
be1 ere uygun şekilde açık ve kararlı bir dış poli
tika takip etmesinin tesiri olduğunu ifade etmek 
şüphesiz ki hatalı bir iddia teşkil etmez. 

Böylece bütçesini yüksek huzurunuza sun
makta olduğumuz 1951 yalının her bakımdan ya
pıcı faaliyetlerle dolu olacağını şimdiden tahmin 
etmek müşkül değildir. Uzun devreler devam 
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edegelen bir istikametten ayrılarak bir yeni büt
çe ve ma1 iye politikası ve yeni bir iş ve hizmet 
anlayısiyle girmekte olduğumuz bütçe yılının 
yeni bir devre mebde teşkil edeceğini ifade et
mekte tereddüt etmiyoruz. Bunun delilleri böyle 
bir bütçe yılı haz r amak hususundaki gayretle
rimizde ve iktidara geldiğimiz günden beri tuttu
ğumuz yol ve kısa zamanda elde edilen neticeler
de mevcuttur. 

Filhakika vazife başına geldiğimiz günden 
beri takip ettiğimiz yola işaret teşkil edecek kısa 
izahlarda bulunmak geleceğin ne suretle tecelli 
edeceğini belirtmek için faydalı olacaktır. 

Çok iyi hatırlarsınız ki Hükümetiniz vazifeye 
geldiği zaman ilk iş olarak buğday fiyatlarının 
tespiti meselesiyle karşılaşmıştı. O zaman, ha
sada girilmek üzere idi. Tahminler büyük bir 
rekoltenin elde edileceği yolunda idi. Umumiyet
le .fiyatların tedrici olsa dahi düşmekte olduğu 
bir zamana rastlıyan ve büyük bir rekoltenin elde 
edilmek üzere bulunduğu kanaatinin hâkim ol
duğu bir zamanda, hayatı ucuzlatma cereyanının 
da tesiri altında buğday fiyatının tespitinde çok 
dar bir istihsal yılı olan bir evvelki senenin yük
sek fiyatlarını muhafaza edebilmenin tehlikeli 
ve zararlı olacağı iddia olulımakta idi. Hattâ 
muhalefet geniş bir rekolte karşısında fiyatlar 
yüksek tutulduğu takdirde Toprak Mahsulleri 
Ofisinin geniş mubayaalar yapmağa mecbur ka
lacağını ve bunun enflâsyon mahiyetinde tecelli 
lacağını ve bunun için yüz milyonlarca 
liralık emisyon yapmak zaruretinde kalınaca
ğını ve bunun enfilâsyon mahiyetinde tecelli 
edip para politikasına menfi tesirler yapacağını 
ve malî emniyeti sarsabileceğini ileri sürüyordu. 
Hakikatları ölçüp takdir etmesini daha iyi bilen 
ve istihsali artırmak için müstahsilin malının de
ğerlendirilmesini ve bilhassa buğday çiftçisine 
yardımı politikasının bir esası olarak kabul eden 
Hükümetiniz buğday fiyatını bir evvelki senenin 
aynı olarak muhafaza etmekle ogünün bir evvelki 
seneye nazaran değişen şartları karşısında buğ
day f iyakamı 'ade tâ yükseltmiş olmak gibi 
cesaretli bir adım atmaktan çekinmedi ve bu 
kararımızın isabeti de zamanla bütün açıklığı 
ile meydana çıktı. Şimdi muhalefet buğday fi
yatlarının o gün yüksek tutulmuş olmasından 
artık bahsetmemektedir. 

Bir taraftan buğday fiyatlarında ' buğday 
müstahsilim koruyan fyir politika takip eden 
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Hükümetiniz diğer taraftan müstehlik ve sabit 
gelirli vatandaşlarımızın sıkıntıya mâruz kal
mamalarını da beraber yürütülmesi icabeden 
bir politika olarak kabul etti ve yine zamanında 
cesaretli bir adım sayılması lâzımgelen ekmek 
fiyatlarını "birden kiloda 5 kuruş indirmek gibi 
bir tedbiri muvaffakiyetle tatbik etti Un ve 
unlu maddelerin Muamele Vergisinden yapmış 
olduğumuz fedakârlık bu tedbirin karşılığıdır. 

Muamele Vergisinin bir köşesinden tutarak 
onun iktisadi bünyeyi tazyik altında bulundu
ran tesirlerini ortadan kaldırmaya çalışmak 
aynı zamanda vergi politikamızın bir işareti ola
rak telâkki olunabilir. 

Yine vazifeye ilk geldiğimiz zaman gördük ki 
Marmara ve Karadeniz havzasında mevsimin çok 
ilerlemiş olmasına rağmen 7 milyon kilodan faz
la tütün çiftçinin elinde bulunmaktadır. Bu hal 
elinde tütün bulunan müstahsili son derece, sı
kıntılı bir vaziyete sokmuştur. Esefle söyliye-
lim *ki ve Yüksek Meclisinizin birçok saym 
âzalarmca malûmdur ki, geçen senenin tütün 
mubayaalarında politika mülâhazaları hâkim 
olmamıştır denilemez. Başka bir siyasi kanaate 
sahip olduklarından dolayı bir kısım vatandaş
lar tercihe nail olmuş, diğer bir kısım vatandaş
lar da aynı sebepten mahrumiyete mâruz bıra
kılmışlardı. Sırası gelmiş iken söyliyelim ki ye
ni Hükümetinizin giriştiği geniş mubayaalarda 
hiçbir vatandaş başka bir partiye mensup ol
duğu için tütününün alınmadığını bildirerek bir 
tek şikâyette bulunmamıştır. 

İşte vazifeye geldiğimiz ilk zamanlarda xmü-
him miktarda tütünün müstahsil elinde bulun 
masının doğurduğu sıkıntı karşısında Hüküme
tinizin tedbirleri sürati ve müspet olmuştur. 
Çiftçinin elinde bir tek kilo tütün bırakmamak 
şartiyle derhal mubayaata giriştik ve bu suret
le müstahsili korumak- hususundaki gayretleri
miz ve tütün mevzuundaki tedbirlerimiz bunun
la kalmamıştır. Bilindiği gibi yeni tütün piya
sası açılır açılmaz fiyatların süratle başaşağı 
gitmesi istidadını göstermesi 'üzerine de mesul 
Bakanın mahalline giderek bizzat nezareti a tın
da tatbika koyduğu tedbirlerle bütün kötü ih
timaller önlenmiş ve tahminin çok üstüne çıkan 
Ibir rekoltenin, fiyatları düşürmek tertiplerine 
mâruz kalınmak ihtimali karşısında Hükümet 
tarafından rekoltenin son yaprağına kadar alın
masının kararlaştırılmış olduğu gayet sarih ola-
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rak ifade olunmuştur. Gerek Hükümetin bu ka
rarlı vaziyeti, gerekse destekleme mubayaasına 
şimdiye kadar görülmemiş nispette iştirak edil
miş olması Eğe mıntakası tütün müstahsilini 
kendisini bekliyen büyük muhtemel sıkıntılar
dan korumuş ve yüzünü güldürmüştür. Diğer 
tütün bölgelerinde de Hükümetinizin karar ve 
tatbikatı aynı suretle tecelli edecektir. 

Yine vazife başına geldiğimiz sıralarda un 
ve unlu maddelerde yapılan tenzilâta muvazi 
olarak esaslı gıda maddelerini teşkil eden şeke
rin istihlâkini az kazançlı vatandaşlarımız bakı
mından mümkün kılabilmek için istihlâk Res
minde tenzilât yaparak fiyatını indirdik. 

Dünya şartları yukarda da söylediğimiz gibi 
fiyat yükselmesine doğru bir istikamet almamış 
olsa idi bu yoldaki tedbirlerimiz hissedilir bir 
ferahlık yaratacak derecelere çıkabilecekti. 

Eski idare , ile yeni idare ve iki iktisadi ve 
malî görüş arasındaki anlayış ve farkı izaha ça
lışmamızı yeni iktidarın ilk bütçesi münasebe
tiyle ve tekasüf ettirilmiş bunca menfi propa
gandalara karşı çok tabiî göreceğinizi sanıyoruz, 

îş ve hizmet anlayışımızın bir izahı olarak 
kaydedelim ki, meselâ; toprak işlerini ele alaca
ğız. Toprak Kanununun çıkarılıp tatbikma baş
landığından bizim vazifeyi deruhde ettiğimiz 
zaman kadar, yani dört küsur yıl içinde dağı
tılan toprak miktarı 800 bin dönümü aşmakta 
idi. Hükümetiniz 8 ay zarfında, 4 küsur yılda 
dağıtılandan daha fazlasmı dağıtmaya muvaf
fak olmuştur. 

Vazifeye geldiğimiz zaman 17 toprak komis
yonu faaliyette idi. Bunun adedini biz bütçenin 
mahdut imkânları içinde dahi 30 a çıkardık. Bu 
yıl kabul edeceğiniz bütçe ile toprak komisyonu 
hesabının 60 a çıkarılması mukarrerdir. Bu su
retle bu çok mühim dâvada hamle ifade eden 
bir hız elde etmek kararındayız/ 

Tapulama işlerini de aynı suretle hızlandır
mak ve tapulama ile topraklandırma işini bera
ber yürütmek ve işleri kolaylaştırmak suretiyle 
muzaaf emek ve masrafları önlemek prensibimiz 
olacaktır. Bu yıl için şimdiden temin etmiş bu
lunduğumuz ve henüz bütçeye a'ksetmemiş olan 
30 milyonluk tahsisatla iskân işlerine büyük bir 
ehemmiyet vermiş oluyoruz. Hükümet ve idare
yi şaşırtmak ve hattâ sıkıntılar ve kargaşalıklar 
yaratmak maksadiyle memleketimize tevcih edil-



B : 46 İÖ.: 
hıiş olan mecburi muhaceret akınını hazırlıklı 
olarak ve gönül rahatlığı ile ve tasavvur olun
duğu gibi bir sıkıntı ve kargaşalık mevzuu ola
rak değil, kardeşlerimizi yurdumuza almak su
retiyle millî bünyemizi kuvvetledirmenin mesut 
bir hâdisesi olarak' karşılamaya hazır bulunuyo
ruz. 

Tapulama, topaklandırma, iskân ve hattâ iç 
iskân mevzuları bir bütün olarak mütalâa edil:]), 
esaslı programa bağlanmak gibi bir yolun üzerin-
.deyiz. 

Memleketimizin mâruz bırakıldığı bu muhace
ret selinin doğurabileceği müşküller karşısında 
dost Amerikan Hükümetinin geniş bir anlayış 
göstererek bize yardım etmesini burada bir teşek
kür vesilesi olarak kaydederiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Baştan başa ve bütün teferruatı ile yaniden 

ele alınması lâzımgelen bir Hükümet ve idare ci
hazı ve böyle bir vaziyetin ihdas ettiği türlü zor
luklar karşısında bulunmasa idik Hükümet icra
at ve faaliyetlerinin muayyen noktalara ve mak
satlara tevcihi suretiyle belki muayyen mevzu
larda daha ileri neticeler almak mümkündü. An
cak devrin değişmesiyle karşılanacak azîm müş
külât yekûnu kolayca takdir olunabilir. Böyle bir 
intikal devresi içinde yapılanların bâzılarını sı-
ralayıvermekle, yapılması düşünülenlerin istika
metine işaret etmiş sayılabiliriz. 

Bu cümleden olarak, yani iş ve hizmet anla
yışımızın geleceğe taallûk eden kısmına da büt
çelerde görülecek rakamlar etrafında ve izahı
na çalıştığımız istikametlerde bir iki müşahhas 
misal daha vermek mümkündür. Meselâ; yeni 
idarenin ziraat görüşünü Hükümet hizmetlerinin 
sahası içinde bir gözden geçirelim. Daha 1946 
yılında muhalefet vazifesine başladığımız za
man bir milyarı çok aşan bir bütçe içinde Ziraat 
Vekâleti Bütçesi ancak 28 milyon liradan ibaret 
idi. Nüfusunun yüzde 82 si ziraatle meşgul olan 
bir'memleketin bütçesinde Ziraat Vekâletine 
konulan tahsisatın gider yekûnunun yüzde 3 nü 
teşkil etmesinin mânasını anlamak güç değildir. 
Hususiyle bir. memleketin ziraati bu derece ipti
dai şartlar içinde olursa hükümet gayreti çok 
büyük olmak gerektir. 

Muhalefet vazifesini görmeye başladığımız 
zamandan itibaren derhal bu mevzuda giriştiği
miz şiddetli tenkidler eski hükümetleri nihayet 
bu tahsisatı tedricen artırarak dört yıl sfflara 
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• toprak işleri hariç olmak üzere 43,5 milyona çı-

karılabilmesine sebep olmuştur. 
Bu yıl biz, henüz bütçeye aksettirilmemiş 

olan kısmiyle Tarım Bakanlığına 100 milyon lira
dan fazla bir tahsisat verilmesini derpiş etmiş 
bulunuyoruz. • Derhal ifade edelim ki, bunu dahi 
az bulmaktayız. 1946 daki 28 milyonun 1951 
Bütçesinde yüz milyona çıkarılması iki iktisat 
görüşünün ve iki iş ve hizmet anlayışının vazıh 
farkını ifade etse gerektir. 

Kaldı ki, memleketimizin ziraatine bu yüki 
bütçe ile derpiş ettiğimiz yardım Tarım Bakan
lığına konulan tahsisattan ibaret değildir. Ba
yındırlık Bakanlığına yapılan munzam tahsisa
tın başlıca hedefi, dolayısiyle ziraattir. Küçük 
ve büyük su işlerine konulan munzam tahsisat, 
Devlet, vilâyet ve köy yollarına ayrılan yeni öde
nekler hep bu gayeye matuftur. 

Mahsullerimizi değerlendirmek politikasının 
ve hattâ dış ticaret rejimimizin, umumiyetle 
kredi politikamızın dolayısiyle hedefi ziraate 
yardım ve istihsali genişletmek gayesine müte
veccihtir. 

Zirai kredi mevzuunda Ziraat Bankası bu yıl 
içinde bulunduğumuz şu günlerde, geçen yılın ay
ni tarihlerinde yapılan 300 milyonluk bir ikraza-
ta mukabil yüz milyon lira fazlasiyle 400 milyon 
lira ikraz etmiştir. Ziraat Bankasının, 46 vilâ
yette 70 milyon liralık borcu tecil etmek gibi 
müşkül bir durum karşısında bile kredilere da
ha geniş bir istikamet vermiş olması, üzerinde 
işlenildiği takdirde harekete getirilecek kay
naklarımızın mevcut olduğunu ispat eder. 

Bütün bu tedbirlerin ve sözü uzatmamak 
için saymadığımız ve fakat izahları tatbika,t 
olarak görülecek olan diğer tedbirlerin en kısa 
bir zamanda millî gelirin genişlemesini ve o 
nispette de Hazine gelirlerinin iktisadi bünyeyi 
zorlamadan artmasını intaç edeceğine şüphe 
yoktur. 

Memleketimiz büyük bir gelişme ve kalkın
ma ihtiyacı ve hareketi karşısmdadır. Bununla 
beraber Devlet eliyle yapılacak hizmetler va
tandaşı tatmin edecek bir dereceye ve genişliğe 
getirilmekten henüz uzaktır. 

Bunların karşılanması için yeni vergiler ih
dasım da bir çare olarak düşünenler bulunahi-

I l i r . Fakat öteden beri kanaatimiz odur ki, gö
ze görülen ve görülmiyen yollarla alınan vergi-
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lerle bunların inikasları ve bâzı vergilerimizin 
ilmin tarif ettiği fena vergi nev'inden olmaları 
yüzünden iktisadi bünyemiz hırpalanmıştır. Bu 
mütalâamızdan anlaşılacağı gibi bugün için 
yeni vergiler ihdasından ziyade mevcut vergi 
sistemimizin İslahını düşünmek lâzımdır. Onun 
içindir ki, Devlet imkânlarının genişlemesini 
daha ziyade istihsalin artmasiyle gelir kaynak
larımızın tabiî inkişafmfan ve vergi sistemimi
zin islâh ve tekemmülünden beklemek lâzımge-
lir. Bu esaslara göre hareket olunacak ve her 
türlü vergilerimizin ıslâhı hususunda başlamışı 
olan tetkikler süratle ilerletilecektir. 

Muhterem arkadaşlar: 
iktisadi faaliyetleri engelliyen, fy hacminin 

genişlemesine mâni olan vergi nevilerini hafif
letmek veya ortadan kaldırmak ve iktisadi 
şartlarla vergi adaleti prensiplerine daha uy
gun vergiler sistemine yönelmek görüşümüzün 
samimiyetine bir delil olur. 

Bir baş vergisi olan hayvanlar vergisinde 
de teşebbüslerimiz aynı mahiyette olmuştur. Bu 
yıl yüzde 20 nispetinde bir azaltma ile başlı-
yan bu adım Hayvanlar Vergisinin tamamen 
ortadan kaldırılmasına müncer olacaktır. 

Bukünkü şekliyle adaletsiz bir vergi olan 
Yol Vergisi Kanunu ele alınarak bu verginin 
hem verimini artırmak, hem de adalet esasları
na göre bir tevzie tâbi tutmak ve çok az ka
zançlı vatandaşlarımızın takatleriyle mütenasip • 
hale getirmek için yapılmakta olan tetkikler 
çok ilerlemiş bulunmaktadır. 

Bu arada altın ve döviz stoklarımız hakkında 
da Yüksek Heyetinize malûmat vermek vazife
mizdir. Devir almış olduğumuz altın stokların
da bir eksilme yoktur. Ancak dört tonluk bir 
azalma mevcut imiş gibi bir manzara görülüyor-

, sa da hakikatta bü miktar altın eski iktidar za
manında terhin edilen ve üç defa tecdit edilmiş 
olduğu için tam bizim vazifeyi deruhde ettiği
miz sırada müddeti hitam bularak alacaklı ban
ka tarafından mahsup yapılmıştır. 

Döviz mevcudumuza gelince : 
ihracat mevsimimizin ortasını geçmiş bulun

duğumuz şu sırada dövizlerimiz geçen sene aynı 
mevsimdeki mevcutlarımıza nazaran, bilhassa 
Avrupa Tediye Birliği muvacehesinde çok daha 
büyük bir seviyede bulunmaktadır. Bu, dünya 
vaziyetinin de şevkiyle ithalât taleplerinin çok 
artmış ve bu taleplerin geniş ölçüde karşılanmış 
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bulunmasından ileri gelmektedir, ithalâtın ser
bestleştirilmesi mevzuundaki tatbikatın da tesi
riyle artan ithalât talepleri tediye birliğinin 
sağladığı kote kredilerinin de istimali suretiyle 
karşılanmaya devam edilecektir. Bu durum, pek 
yakında birliğe karşı borçlu vaziyete geçmemizi 
intaç edecektir. Esasen borçlu vaziyete geçme
miz sarf mahalli şimdiden hazırlanmış bulunan, 
25 milyon dolarlık başlangıç kredimizin istimali 
için de lâzımdır. 

Döviz stokları mevzuundaki görüşler bundan 
evvelkine nazaran tamamen değişmiştir. 

Gerek ihtiyaçlarımızın karşılanması ve ikti
sadi cihazlanmamız gerekse memlekette birtakım 
maddelerin teraküm ettirilmesinin lüzumu bakı
mından döviz hususunda eskiden olduğu gibi 
tahsislerden mümkün olduğu kadar kaçınmak 
değil, aksine olarak geniş tahsisler yapmayı lü
zumlu bulmaktayız. 

Paramızın emniyet ve istikrarını bozacak hiç
bir sebep mevcut değildir. 

Tedavüldeki para miktarının, istihsal ve iş 
hacminin daralıp genişlemesiyle mütenasip ola
rak azalıp çoğalması bir emri tabiîdir. 

Tedavüldeki para miktarını bu zaviyeden 
mütalâa etmek icabeder. Gerek ihraç mallarımı
zın müsait fiyatlarla satılması yüzünden mem
lekete giren döviz miktarının yükselmesi, ge
rekse Amerikan yardımiyle memleketimize ithal 
edilecek malların mühim yekûnlara baliğ olacağı 
hususu dış ticaret hacmimizi bundan evvelki yıl
lara nazaran kıyas kebul etmiyecek derecede 
genişletecektir. Bu halin ise istihsal faaliyet
lerini geniş ölçüde hızlandırmak ve iş hacmini 
süratle artırmak gibi iktisadi neticeler doğur
ması gayet tabiîdir. Buna ilâveten beynelmilel 
konjonktürün dünya siyasi hâdiseleri altında 
hayli yükselmiş olduğu da bîr vakıadır. Bundan 
başka Hükümetinizin âzami faiz hadlerini indir
me yolunda çalışmaları mevcuttur. Bütün bu 
saydıklarımız, muamele ve istihsal hacmini artır
mak ve binnetice tedavüldeki para miktarının 
kendiliğinden buna göre ayarlanmasını intaç 
edecektir. Bu halin enflâsyonist bir politika 
mahsulü olup olmadığı ve fiyatlarda kamçıla
yıcı tesir yapıp yapmıyacağı meselesi üzerinde 
durulabilir. Buna karşı yerilecek cevap, saydı
ğımız sebeplerin enf âsyonist bir politika neti
cesi olmayıp ekonomik zaruretlere dayanmakta 
olduğundan ibarettir. 
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Birçok memleketlerin harb ekonomisi tedbir

lerine tevessül ettikleri bir devrede dost Ame
rika 'dan alınacak yardımların mal olarak mem
lekete getirilmesi de hiç şüphesiz iç piyasamız
da büyük bir ferahlık tevlit edecektir. 

İhracatımızın mukabili olan ithalâtımıza 
munzam olarak yapılacak olan bu geniş ölçüdeki 
ithalât yolu i1 e girecek malların iç piyasaya arzı 
hem fiyatların istikrarını temin edecek, hem de 
spekülatif hareketleri önliyecektir. 

Ayrıca işaret edeyim ki, her hangi bir tedi
yeyi icap ettirmeyip mal şeklinde memlekete 
girecek olan büyük bir kıymetin tediye muva
zenemiz üzerinde müspet tesirleri olacaktır. Bu
da paramızın istikrarına müspet olarak tesir 
edecek âmillerden biri olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, mitçe müzakereleri 
esnasında derin bir alâka ve dikkat göstermek
le Bütçe Komisyonumuz isabetli neticeler elde 
edilmesini sağlamış bulunuyor. Aynı zamanda 
Bütçe Komisyonumuzun Hükümetin teklif ve 

« 
mütalâalarını da geniş bir anlayışla tetkik ve 
müzakere etmiş olmasını Hükümetimiz adına 
huzurunuzda teşekkürlo kaydederiz. 

Komisyona dâhil bulunan muhalefete men
sup arkadaşlarımızın da müzakere1 erin seyri es
nasında ekseriya bu anlayış zihniyetine iltihak 
etmir. olmalarını görmekten doğan memnunlu
ğumuzu da ifade etmek yerinde olur. 

Bu münasebetle arzedelim ki, gerek müza
kereler esnasında komisyonun muhterem azala
rı tarafından ileri sürülen birçok kıymetli mü
talâalar, gerekse komisyon raporunun belirttiği 
hakikati ar ve hususiyle raporda dercedilmiş 
olan isabetli temenniler bütçenin tatbikında ve 
bütün icraatında Hükümetiniz için irşat kayna
ğı olacaktır. 

1951 Bütçesinin müzakerelerine başlanılmak 
üzere bulunduğu şu sirada Yüksek Heyetiniz 
huzurunda cereyan edecek müzakerelerin mem
leket için hayırlı neticeler doğurmasını temenni 
ederiz. (SfrVdan alkışlar) 

BAŞKAN — Söz Halk Partisi Meclis Grupu 
adına Savın İnönü'nündür. 

İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Muhterem ar
kadaşlar, bütçe görüşmesi sebebiyle Büyük 
Mecliste umumi müzakere açılmış oluyor. Bu 
kıymetli fırsattan istifade ederek umumi siya
set hakkında görüşlerimizi arzedeceğiz. ı 
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Her meseleden evvel memleketin müdafaası 

için askerî siyaset üzerinde durmak lüzumu
na kaniiz. Dünyanın bugünkü şartları içinde 
bizim askerî siyasetimizin esaslı ve çok sade 
bir düşünceye dayanması lâzımdır. Memleketi
mizin Üçüncü Cihan Harbine karışması mu
kadder ise ve bu hal bizim bir tecavüze uğra
mamızla başlıyacaksa, karadan ve denizden bü
tün cephelerde tecavüzler birden ve ansızın 
başlıyabilir. Aynı zamanda memleket içi hava 
taarruzlarına uğrayabilir. Hattâ Başkentimiz 
ilk günde bu taarruzlar içinde kalabilir. (Sol
dan gülüşmeler) Böyle bir halde: Seferberliği
mizi tamamlamak, ilk taarruzlara karşı koy
mak, talim ve terbiyesi yerinde, kâfi bir kuv
vete ihtiyaç gösterecektir. Hiçbir taarruz, Yaz 
ve Kış, hiçbir mevsimde, askerî mevcudumuzu 
zayıf, hususiyle talim ve terbiyemizi acemi bul
mamak lâzımdır. Bu şartlar altında seferberli
ğimizi tamamlamak mecburiyetinde kalacağız. 
Bu mülâhazalarla daha iki üç sene kararsızlık 
ve buhran içinde geçecek dünya askerî şart
ları önünde siyasetimizi tâyin edebiliriz. 

İki. senelik hizmet üzerine istinat eden hazar-
ordumuz terhisler ve acemi terbiyesi devirlerin
de de zayıf bulunmamak icabeder. Son altı ay, 
askerî bakımdan hakiki bir tehlike içinde geç
miştir. Önümüzdeki Yaz başında yeniden ter
his ve yeni -efradın hazırlanması devrine girece-

• ğiz. Endişe ederiz ki ; eğer Yazın bir hâdise 
kopacaksa hazırlıksız bulunmıyalım. Hazeri or
dunun talim ve terbiyesi bakımından muhtaç 
olduğumuz şey, iki senelik ordumuzun daima mu-
allem bulunmasıdır. Müddetini dolduran bir 
sınıf kamilen terhis olunursa, ordu, altı ay 
müddetle bir sınıf üzerine istinat edecektir. 
Müddetini dolduranlar iki defada terhis olunur
sa, sefer ordumuz bir buçuk senelik mevcuda 
istinat edebilir. Ne bir senelik ne bir buçuk 
senelik ordu mevcutları bizim ihtiyacımıza kifa
yet etmez. Diğer traftan âni bir tarruz ihti
maline mâruz kıtaların ne kadar olgun mev
cutlu bulundurulması lâzımgeldiğine dair bey
nelmilel neşriyat Hükümetin gözünden kaçma
mış olmahdır. Hükümet terhis ve acemi terbi
yesi üzerinde arzettiğimiz mülâhazalara göre 
hazar ordumuzun Yaz ve Kış her mevsimde mu-
allem iki sınıf üzerine istinat edeceğine dair 
bize tatmin «dici bir cevap verirse kendisine 
müteşekkir olacağız. Biz ask-erî bakımdan ohal-
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de olmalıyız ki, Türkiyenin, hiçbir mevsiminde, 
kolay ve çabuk muvaffakiyet istihsal edilebilir 
bir hedef olmadığında hiçbir şüphe kalmamalı
dır. Bu nokta da çok ehemmiyetlidir: 

Memleketimiz bir taarruzun ilk günlerinde 
kendi kuvvetleriyle kalacaktır. Dostların ve 
müttefiklerin, gerek asker, gerek siyasi sala
hiyetlileri bizi yalnız bırakamıyacaklarını her 
vesile ile söylemektedirler. Bu sözlerin kıymet 
ve ehemmiyetini takdir -ediyoruz ve bunlar için 
müteşekkiriz. Ancak Cumhuriyet Hükümetinin 
hakkıdır ki bir taarruza uğradığımız zaman 
bize yardım edeceklerini söyliyen dostlar, ne 
şekilde yardım edebileceklerini şimdiden ken
disine söylesinler. Hükümetin bu hususta bütün 
gayretlerini sarfettiğine şüphemiz yoktur. An
cak bu gayretlerinden müspet neticeler almış 
ise, teferruatını bilmemize lüzum yoktur, ama 
milleti ferahlatacak umumi hatlarla da olsa bir
kaç kelime söyliyebilirlerse çok makbule geçe
cektir. • 

Dış politikada en mühim mesele, beynelmi
lel taahhüt âleminde ne vaziyette olduğumuzu 
memleketin dosdoğru bilmesidir. Hayale müs
tenit ihtimaller üzerine dış politikamızı istinat 
ettirmekten ciddî olarak sakınmalıyız. İçinde 
bulunduğumuz medeniyet ve demokrasi âlemin
de müstahak olduğumuz derecede alâka görme
diğimizden şikâyet ediyoruz. Beynelmilel tesa-
nüdün icaplarından memleketimizi daha çok 
faydalanmalıydı. Hiçbir hükümetin kudreti 
İçendi dostlarına bile arzu ettiklerini her zaman 
yaptırmaya müsait olamaz. Ama bir tesanüdün, 
herkesin iktidarında olan asgari imkânlarını 
dostlarımız bize esirgememeli idiler. 

Ahdî anlaşmalardaki eksikleri tamamlamak 
için ihtiyacımız mütemadiyen tehir olunmak
tadır. Hele son muhacir meselesinde, içinde bu
lunduğumuz Avrupa Konseyinden, ahdi ve mâ
nevi rabıtalarla bağlı olduğumuz büyük dost- ' 
lardan, fiilî ve maddi bir yardım görmedik. Gö
receğimize dair de ümit verici deliller bilmyo-
ruz. Hükümet, bu meselelerde, müspet netice 
elde etmek için sarfedeceği gayretlerde bütün 
Meclisin ve bütün milletin kendisine müzaharet 
edeceğinden emin olmalıdır. 

Kore'de çok fedakârlığa mal olan ciddî bir 
harb içinde bulunuyoruz. Askerimizin vazifele
rini ifade gösterdikleri yüksek kıymet haklı 
iftiharımızı mucip olmaktadır. Şehitlerimizi ve 
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gazilerimizi ruhlarımızın bütün muhabbetiyle 
tebcil ederiz. Türk askeri kendisine nerede va
zife gösterilirse o vazife uğrunda vatanı için 
çalıştığını ve vatan için şehit olduğuna emindir. 
Aziz canını feda eden bir kahraman, içerde, dı-
şarda nerede bu rütbeye ererse, orada en büyük 
şeref mertebesini kazanmış olur. 

Askerin vazifesi dışında kalan siyasi sebep
ler ve mucipler Hükümetin ve Büyük Millet 
Meclisinin yetkileri içindedir. Tekrar etmek 
mecburiyetindeyiz ki, harb kararı gibi büyük 
millî kararlarda Hükümetin ve Büyük Meclisin 
yetkileri arasında hiçbir tereddüde mahal ver
memek, milletvekilleri olarak bizim başlıca va
zifemizdir. Hükümetin silâhlı kuvvetlerimizi 
kullanmak çin ne taahhütler aldığını Büyük 
Meclisin, taahhüt ta,tbika konmadan evvel, bil
mesi lâzımdır. Büyük vatan müdafaası mesele
lerinde millî birlik ancak bu suretle temin olu
nabilir. Büyük Meclisin hiçbir sebep ve suretle 
olup bitti karşısında bırakılmıyacağını Hü
kümetten tekrar işitirsek vazife ve mesuliyet 
duygusu önünde kendimizi vicdan istirahatında 
bulacağız. 

Bir Hükümetin beynelmilel münasebetlerde 
Büyük Millet Meclisinin haklarına dikkatli ol
ması o Hükümet için tereddüt ve zayıflık ifa
desi değil, ciddiyet ve kuvvet işaretidir. 

îç politikamız üzerinde görüşlerimizi söyli-
yeceğiz. 

Bu politika üzerinde çekişmelerimiz henüz 
sükûnet bulmamıştır. Bugünkü hal, bizim ve
rimli ve feyizli çalışmalarımızı tehir etmekte ve 
kısırlaştırmaktadır. Demokratik dejimde iç poli
tika meselesi, siyasi emniyet kelimesinde hülâsa 
olunabilir ve bunun tek şartı, iktidarda 'Bulunan 
Hükümetin sinirlerine hâkim ve sakin olması ve 
dönem sonundaki seçimin neticesi ne olursa ol
sun, onu Sükûnetle karşıhyacak istidatta olma-
sıd1!'. Hükümeti böyle sakin ve müsterih bir ruh 
haleti içinde görmüyoruz. Kendisinin çektiği ve 
muhalefette bulunan siyasi teşekküllere çektir
diği İstıraplar bu yöndendir ve hepsi beyhudedir. 
(Soldan gürültüler). 

Türk milleti senelerden beri yabancı radyo
ların taarruzlarına mukavemet ediyor. Türk 
mil1 etinin sinirlerini kendi radyolarımızın par
tizan propagandalariyle ayrıca yormak, en ha
fit' tabiriyle, haksız ve günahtır. (Sağdan, bra
vo sesleri). 
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Muhalefette bulunanların türlü ceza usulle

riyle yıldırılması gayreti millî enerjiyi açıktan 
israf edecektir. Zaten ağır olan siyasi havanın 
yeni ceza müeyyideleriyle, ne teklif edenlerin, 
ne okuyanların anlıyamiyacakları müphem suç
larla tehdit edilmesi âlabetinden korkulur teşeb
büslerdir. 

Vatandaşlar arasında şüphe, ittiham ve uzak
lık doğuracak teşebbüslerin, ne iktidara, ne mu
halefette bulunanlara zarardan başka birşey ge-
tirmiyeceğine asla şüphe etmemelidir. Muhalif 
milletvekillerini seçmiş olmaktan başka bir hare
keti olmıyan koskoca vilâyetler halkının, siyasi 
haklarının ıstırabı içinde yaşatılması büyük hak
sızlıktır. (Soldan; Allah Allah, ne olmuş, neresi 
buraları öyle şey yok sesleri). Bu halde bulunan 
vatandaşların, kanun tanımıyanlara yardımcı ola
cağını beklemek boştur. 

Umumiyetle Devlet memurlarının kendileri
ni emniyette hissetmeleri, Devlet çarkının arıza
sız işlemesi için ilk şarttır. Hükümet memurla
rımızın umumiyetle haklarından emin olarak 
çalışmağa, medeni bir^devletin hukuki prensip
lerine Gİddî olarak güvenmeğe lâyik oldukların* 
teslim etmelidir. (Soldan, propaganda sesleri). 
Hükümetin Devlet teşkilâtına hayırhah bir müş
fik gözü ile bakması için kâfi zaman geçmiştir. 
Hükümet, kanuni muhalefet partilerinin, bu mil
letin hakkı ve Devletin esas uzuvları olduğunu 
samimiyetle kabul etmelidir. Aksi mülâhazalar 
ve sakat görüşlerin telâşlı tedbirleri kendisine 
hiçbir fayda vermez. Memlekete çok ıstırap ge
tirin. 

Hükümetin iktisadi politikasından bahsetmek 
için müsaadenizi istirham ederim. Bütün dünyada 
iktisadi düzen ufukta olan karanlık ihtimallere 
göre ayarlanmaya başlamıştır. Hükümette fiilen 
harb içinde bulunduğumuzun ve ufuktaki ka
ranlık ihtimallerin hiçbir iktisadi delilini göre
miyoruz. Liberal veya güdümlü ekonomi takip 
eden hiçbir memlekette böyle bir kayıtsızlık 
görülmemiştir. Biz zannediyoruz ki, müstahsil 
ve müstehlik, işçi ve büyük çiftçi bütün vatan
daşların ihtiyaçlarını ayarlıyacak bir ekonomik 
nizamın vakti çoktan gelmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, Hükümetin malî poli
tikası ve bütçe tekniği hakkında mülâhazaları
mızı ayrıca arzedeceğiz. (Soldan şiddetli al
kışlar) • 
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BAŞKAN — Söz Eskişehir Milletvekili Ali 

Fuad Cebesoy'undur. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Müsta

kil, partilere tercih edilemez. 
ALÎ FUAD CEBESOY (Eskişehir) — De

mokrat Parti Hükümetinin iş başına geldiği gün
den 1951 yılı Bütçesini hazırlayıp Meclise ver
diği güne kadar geçmiş olan zamanın, bir yeni 
parti Hükümeti için ne kadar çok az olduğunu 
göz önüne getirecek olursak, bu Hükümetin 
iktidar mevkiine gelmezden önce vadettiklerinin 
mühim bir kısmını yerine getirememiş olmasını 
tabiî görmemiz lâzımdır. (Soldan bravo sesleri) 

Ancak bunların gelecek yıl bütçelerinde ta
hakkukunu beklememiz icabeder. 

Mamafih 1951 yılı Bütçesini kendi görüşle
rine göre ayarlamaya çalışmışlardır. (Soldan 
bravo sesleri) 

Yulardan beri ayni mecrayı bazan normal 
ve bazan da ağır şartlar içerisinde takip etmiş 
olan Devlet hizmetlerini ve idaresini tabiî gidi
şinden ayırarak başka bir mecraya sokmanın 
ne kadar güç olduğunu da itiraf etmeliyiz. (Sol
dan, bravo sesleri) 

Geçen yılın ikinci kısmından bu tarafa iç ve 
dış şartların, gün geçtikçe daha çok güçleşmesi 
karşısında yeni bir idari ve malı ve iktisadi ope
rasyonunun tatbik mevkiine konmasının ne ka
dar güç olduğu da bedihidir. (Soldan bravo 
sesleri) 

1951 yılı Bütçesinin âdi ve yatırım namlariy-
le ikiye ayırarak âdinin denkleştirilmesi; yatı
rımın da memleketin iktisadi kalkınmasını kı
sa bir zamanda sağlıyacak mevzuları ele almak 
suretiyle tanzim edilmesi; ve kaçınılmaz bütçe 
açığının bu kısma yükletilmesi ve bunun da ha
riçten temin edilebilen bâzı malî kombinezon
larla kapatılmasına gayret edilmesinin bugünün 
şartları içerisinde en iyi bir sureti hal olarak 
kabul edilmesi zaruridir. 

Geçmiş ve gelecek yılların çok güç olan şart
ları içerisinde hiçbir Devletin denk bütçelerle 
meclisleri huzuruna çıktıklarını sanmıyorum. 
Eğer getirilen bütçeler memleketin iktisadi kal
kınmasına yarayabilmiş ve dolayısiyle vatanda
şa biraz refah getirebilmiş ise bununla belki 
övünebilmişlerdir. 

Bütçenin % 84 nü teşkil eden rakamların 
sabit bir hale gelmiş olması keyfiyeti, hakika-
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ten hepimizi düşündürecek* mühim bir mesele 
olmalıdır. 

Hükümet bu hale çare olarak şunları düşü
nüyor : 

Ya kanuni tasarruf tedbrleri almak veya
hut yeni vergiler ihdas etmek; Hükümet bun
lardan kanuni tasarruf yollarım diğerine ter
cih etmektedir. Eğer Hükümet yalnız kanuni 
tasarruf yollâriyle bu sabit rakamları azaltma
ya muvaffak olursa şimdiden kendilerini teb
rik^ ederim. Unutulmamalıdır ki beş sene devam 
edeV Umumi Harbin: malûm olan şartları bütçe
mizin ' bu hale gelmesine en büyük âmillerden 
biri olmuştur. Belki daha^önceden esaslı ted
birler -alınabilmiş olsaydı bu nispet miktarı bu 
kadar; çok yükselmezdiı Fakat zaruretlerin kıs
men, bütçeyi hu ; hale getirmiş oldıiğunu. söyliye-
cek olursak yanılmamış oluruz. İstikbal bizleri 
ayni. güçlüklerle karşı karşıya getirecektir. 
Onun için yalnız kanunu tasarruf tedbirleriyle 
bu işin ıslah edileceğini sanmıyorum. Her .iki ça
reden. istifade edilmek şartiyle bu sabit rakam
lar •, nispetinin daha çok azaltılabileceği kanaa
tindeyim. 

Bütçede bâzı tasarruf,ve operasyonların ya
pılmış .olduğunu görüyoruz. 

1.; — Personel masraflarında,: yıllardan, beri 
devam edegelen ve yıllık vasati olan,..5.8 milyon 
liralık artışın durdurulduğu ve-ayni zamanda 
9 milyon liralık bir tasarrufun yapıldığı, 

2. — Şeker İstihlâk' Vergisi ile un ve= unlu 
maddelerin -Muamele Vergisinden 44 milyon lira»-
lık bir indirme yapıldığıy 

3 . — Hayvanlar Vergisinde 6 milyon liralık 
bir tenzilât' yapılmasının kararlaştırıldığı bu 
malî operasyonlar bize gösteriyor iki, Hükümet, 
şartlar? ne «olursa olsun tasarruf fikrinden ayrıl-
mıyac-aktnvBu sebeple takdire; şayandır. (Sol
dan,- bravo sesleri) 

Günün zaruretleri karşısında Millî Savunma 
Bütçesine 10 milyon liranın ilâve edilmesi ve 
yatırımlar mevzuunda bütçeye geçen seneye nis
petle -daha çok tahsisat konması Hükümetin da
ha önceden ileriyi görmeye çalıştığına bir misal 
teşkil edebilir; 

Hükümetin ve BütçeAEncümeBİnin gerekçe
lerinde 1950 yılının ikinci kısmmda<ve 1951 yılı 
başlangıcında vhayat endeksinin; yükselmekte 
olduğu*verbundan hayat pahalılığınınhaBb sene*. | 
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lerinde olduğu gibi tekrar başladığı ve devam 
edeceği ehemmiyetle izah edilmiş olmasına rağ
men, Hükümet gerekçesinde bu hususa dair alın
mış hiçbir tedbirden bahsolunraamıştır. Bütçe 
Encümeni gerekçesinde ise Hükümetin enfilâs-
yon tesirlerine karşı fiilî* netice verecek tedbir
lere baş vurması ve pahalılık mevzuu üzerinde 
ehemmiyet ve hassasiyetle durması ve ihtikâra 
ait cezai müeyyidelerin takviye edilmesi zaru-
etini tavsiye edilmekle iktifa edilmiştir. Halbuki 
İkinci Umumi Harbde ayni mevzular üzerinde 
tedbir almak hususunda geç kalmamız yüzünden 
harb yıllarında çekmediğimiz sıkıntılar kalma
mıştır. Yakın maziye ait bir mevzu olduğu için 
acı hâtıraları elan aramızda yaşamaktadır. Bel
ki o yıllarda zamanında isabetli tedbirler alın
mamış olması bütçelerimizin fazla -açık verme
sine ve borçlarımızın birkaç milyarı geçmesine 
sebep olmuş âmillerden biri olmuştur. Demokrat 
Parti iktidara geldikten bir müddet sonra ikti
sadi ve siyasi şartların daha çok güçleşmiş ol
duğu düşünülecek olarsa bu hususta alınması 
gereken tedbirlerin vaktinde alınmaması mesuli
yeti bittabi bu Hükümetin üzerinde kalacağı 
şüphesizdir. Bu maksatladır ki, Hükümetin bu 
hususta daha fzala geç kalmamasını temenni 
ederim. 

Alınacak tedbirler, daha gecikmiş olursa ve 
müessir olamazsa hayat pahalılığı ve ihtikâr 
alıp yürüyecektir. Stoksuzluk da Hükümetin bu 
hususta yapacağı müdahaleyi azaltacaktır. Bü 
hal karşısında şimdi kabul edeceğimiz yeni 
yıl bütçesi Devlet hizmet ve vazifelerini ek
siksiz olarak temin edebilecek midir? Bütçenin 
samimiyeti bu yüzden ihlâl edilmiyecek midir? 

Bütün dünya bir harb ekonomisi tedbirlerini 
alırken ve bilhassa Amerika, İsviçre, Fransa ve 
sair yabancı memleketlerin bu husustaki fa
aliyetleri daha ileri gitmişken bizim daha fazla 
gecikmemiz doğru mudur % 

Vergiler mevzuunda da bir noktai nazarım 
vardır. 

Hayati ve siyasi şartların aleyhe yeniden 
çevrildiği ve sonu nereye varacağı malûm ol-
mıyan bu yıllarda Kazanç Vergisi ve buna mü-
teferri vergiler hasılatının en verimli dev
resine rastlıyan bir >. zamanda bu vergiler lâğ
vedilerek bunların yerine konulan ve henüz 
neticesi malûm olmıyan bir Gelir Vergisinin tat
biki devresinde Hükümetin fazla ihtiyatlı bu-
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lmım^smı; Bütçe-Komlsyomı muvafık görmü- , 
yorıs&mii bilâkis .ÜSküiBretin/yalniK ihtiyatlı kal- J 
maMa; aktif a<;etoeyip ^gereken tedbirleri şim- î 
diden î kararlaştırıp | -Meclisi' Âliye > getimesini ı 
taftiyöratm. Çünkü ihtiyatlı olmamıza: âmil olan ı 
sebepler, şayet" tahakkuk edecek olursa, t alaca
ğımız tedbirlerde vrgeçH'katomşohnryaeak mıyız. 

•Benim' hatırıma mahsulâtı- arziyeden vergi 
almak geliyor. Belki ilk görünüşte Buna itiraz 
edecek «Man arkadaşlarım olacaktır. 'Fakat bu 
hu»tıs*âki-noktai nazaramı daha iyi izah ede
cek s olursam belki «mterMerloıin adedi - aza-
taesktır. t 

'"Ben, 'diyorum ki, köylümüzü, küçük çiftlik 
sahiplerini bu vergiden muaf tutakm. Bunların 
çok üstünde mahsulât alan vatandaşlardan 
Mahsulâtı Araziyef Vergisi alalım. 
, Bütün vatandaşlardan bir Gelir Vergisi alın

maya başlıyaeâğımız bu yıl zarfında neden 
mahsulâtı arziyeden binlerce lira kazanan va
tandaşlardan* münasip' bir vergi almıyalım. Böy
le ' Mr verginin İhdası hem "yerinde ve hem de 
âdilâne olacaktır. 

Memleket savunmasının önümüzdeki yılda 
daha r çbk masraf yapılmasını istilzam -edeceği 
bir sırada, yeni vergi, membaları'.bulmak mec
buriyetindeyiz ̂ "Ümitlerimizi yalnız kanuni büt
çe tasarruflarına bağlamamalıyız, bütçenin 
umumi müzakeresi üzerinde tesirleri olacağın
dan 1 biraz "da ordumuzun - iaşe tarzının düzeltil
mesinden, yüksek tedrisatın daha çok genişle
tilmesinden ve mevcut /demiryolları şebekesini 
daha çbk -uzatmak ve genişletmek değil, bilâkis 
mevcuttan münakale tekniği bakımından daha 
çok istifade edebilmek için iki şube hattının di
ğerlerine tercîhan yapılmasından bahsedeceğim: 

0r4umuz,bügünhâlâ .orta< ;çağ tarzında tiaşe 
edilmektir.. Bu. hal »hem iktisadi. değil,-hem de" 
ordunun hareket-kabiliyetini-azaltmakta ve sağ-
lıknduaaımuau-zay^latBaaktadîir. .Bugünkü tarzı 
hşp »biliriz 4yılâsası, şudur :-Büyük^bir «kitlenin 
yiyeo^ği, her„gün mahallî rayicin yüksekliğine 
bakılmaksızın taze olara)k mütaahhitler tarafın-
dan ,tedaa*iki olunarak vaz'ı ~ka*an. edümefetedir. 
Şişirildikten- sonra*.onıar, on beşer r kişilik^ kara
vanalarda serlere dağıtılmaktadır. Yalnız ordu-
nttn.^ekmddiği ve-hayvanatın yemimi Toprak 
Ofis .tarafından temin edilmektedir. cHer -mem
lekette oMular-hazar ve-sefesde Mr «iötem da-
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bilinde iaşe< edilirler. İaşe .konserve esasına ve 
seyyar rmutfak usulüne dayanmalı. Bu-usul hem 
kolay, • üktisadi ve ucuz ve hem de' her ere istih
kakı tam olarak verilebilir. Bu sayede ordunun 
sağlık durumu kuvvetlenir. Bu usul -her nevi 
şart ve /ahvalde tatbiki kolay olan; bir usuldür. 
Bu usule -daha hazarda alaşmak lâzımdır. Yeni 
usulümkabulü halinde iyi bir» hesap neticesinde 
ordu iaşesinde hiç olmazsa üçte bir, bir iktisat 
yapılabileceği fikrindeyim. Bu iaşe rejiminin 
yeni aktidattlan tatbikini beklerim. Yüksek ted
risatın daha çok genişletilmesinden maksadım, 
İstanbul ve.Ankara'daki üniversitelerin bütün 
mânaşiyle ikmaline* çalışalım ve artık bir yenisi
nin hattâ tetkiki .için; çalışmıyalım, bilâkis eli
mizden ̂ geldiği .kadar memleketin her tarafına 
ve- bilhassa djoğu vilâyetlerine ilk ye.orta tedri
satı götürelim, Bu-.meyanda • teklik ve sanat bil
gisine/geniş yer verelim. JMyçok yüksek, tedris 
göran$ş olan gençlerimizin iktisap etmiş olduk
ları silimle mütenasip '< hir iş bulamadıklarından 
süfli: işlemdehayatlarını temin etmeye çalaşjyor-
lar. Birçok»köylülerimiz de biraz fazla tahsil 
gördükten sonra bir daha; köylerine dönmüyor
lar. Bu 'gidişle köylerde; nüfus, kesafeti i azalacak
tır. Kalkınmamız için köylü nüfusunun çoğal
ması, lâzımdır. Ziraat ve sanattan anlayan in
sanlar derecesine çıkmalıdır. Yoksa -büyük su 
tesisatından istifade hacmi azalmış olur. 

vYukarda bahsettiğim iki; şube hattından biri, 
Merzifon - İsmetpaşa ve diğeri Eskişehir - Bursa -
Gemlik -hattıdır. 

fBirinoiöinm inşası halinde Doğu, Batıya da
ha çok yaklaştırılmış olacaktır. Batıdan .gelen 
bir. >mal.Zonguldak -.îsmetpaşa'ya ve -buradan 
ıda Merzifon'a* geçmekle1. büyük;biriŞevre^üzesltt-
de .dolaşmaktan İmrtulaeak ve doğruca Samsun -
Sivas -hattiyle Doğuya intikal iedecektir. Kara
bük Fabrikasının . demir cevheri, iki yüz kilometre 
daha'. kısa ve traüiği az olan bir. hat süzerinden 
fabrikaya intikal edecektir ki; hem nakliyat 
ueuzUyacak,r ve hem de fabrikanın ikif bacası ile 
çalışabilecek bir hale^gelecektir. 

t Diğer hatta Î gelince; ».malûmu âliniz > Doğu
dan-ve Güneydenf!gelen.üç'fimendifer hattımız 
Eskişehir 'de birleştikten, «sonra fena işartlar, da
hilinde yapılmış ve-kabiliyeti az olan bir hatta 
intikal -ederek Haydarpaşa'ya vâsıl oluyor. Bu 
yüzden -nakliyat hem gecikiyor ve hem -de; paha
lıya =mal oluyor. Bu mahzurlardan başka diğer 
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inıinim bir mahzur vardır ki, o da tabiî bir hâ
dise neticesinde şayet Haydarpaşa hattında bir 
inkıta hâsıl olacak olursa hattın Haydarpaşa 
kısmında âtıl kalacak olan müteharrik malzeme 
bütün şebekenin nısfı miktarında olacak ve gün
lerce şebeke bu vasıtaları kullanmaktan mahrum 
kalacaktır. Halbuki Eskişehir'den sonra hatlar 
ikiye ayrılacak olursa Trakya ve İstanbul'un 
Avrupa kısmına gidecek olan mallar, tercihan 
Bursa hattını iltizam edeceğinden nakliyat hem 
ucuz olacak ve hem de Bursa gibi mühim bir ik
tisadi merkezimiz Anadolu'nun diğer merkezle
rine şimendiferle bağlanmış olacaktır. 

Tarafların iktisadi kalkınma prensip ve mü
nakaşalarında daima bir sisteme bağlanmak gibi 
bir fikrin ve arzunun hâkim olduğu görülüyor. 

Bütçenin umumi müzakeresi esnasında bu 
husustaki noktai nazarımı belirtmek isterim : 
Bir an için memleketimizin iktisadi durumunu 
bırakıp bizden daha önoe bu durumda pek çok 
tecrübeler yapmış olan diğer devletlerin takip 
edegelmekteki usulleri gözden geçirelim. Hiçbi
risinin, hiçbir vakit 19 neu asırda olduğu gibi 
bir iktisadi mesleke bağlanıp yalnız onun feyiz
lerinden istifade etmemiştir. Bilâkis hal ve za
mana ve şartlara göre bazan şahsi teşebbüse ve 
serbesteiliğe ve bâzan Devletçiliğie meydan ver
mişler ve bazan da her ikisini mezcederek mem
leketin bünyesine en uygun şekilleri bulmaya ve 
bunlardan âzami istifadeler temin etmeye çalış
mışlardır. Bu sayededir ki, hayatı, her cins va
tandaşa kabili tahammül bir hale getirmeye ve 
hayatın zevk ve refahından mümkün olduğu ka
dar her cins vatandaşı istifade ettirmeye gayret 
etmişlerdir. Dünya ekonomi hayatı, milletleri 
birbirine bağlı bir kül haline getirmiş olduğu 
hepimizin malûmudur. Bu husus da göz önünde 
tutularak memleket bünyesine ve şartlarına uy
gun en iyi usulleri bulup vakıfane bir surette 
bunlar yekdiğeriyle mezcedilerfck tatbik edilecek 
olursa, memleketimiz için en uygun bir ekonomi 
sistemi bulunmuş olur fikrindeyim, icabında sıkı 
bir tasarruf yapıp başka memleketlerin bâzı ih
tiyaçlardan mahrum kaldıkları bir sırada elde 
kâfi derece bir istok bulundurmasını da bilmek 
lâzımdır. Hülasa olarak diyebilirim ki zamanın 
şartlarına ve vatandaşların kültür seviyesine 
göre en uygun ve doğru bir usulü bulabilmesini 
bilen Hükümetlerin, vatandaşları ikna etmek su
retiyle etrafına toplıyarak bir plânla ehillerin 
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bunu tatbik etmeleri halinde nravaf ık bir ekono
mi sistemi bulunmuş olur. Bu. usule isterseniz 
Dirigee diyelim, isterseniz başka bir isim vere
lim. İsmin ehemmiyeti yoktur herhalde bizâen 
daha çok tecrübeli ve kültür ve tarzı maişetleri 
bize daha yakın olan milletlerin tecrübelerin
den istifade etmesini bilmeliyiz. 

Şimdi siyasetimiz hakkındaki fikrimi arzede-
ceğim: 

Memleketimizde ve cihanda sulh esasına ve 
âzası bulunduğumuz Milletler Cemiyetinin sulh 
siyasetine dayanan millî siyasetimizin dürüstlü
ğü ve samimiyeti bütün dünyada olduğu kadar 
bilhassa müttefik ve dostlarımız nezdinde daha 
iyi anlaşılmıştır. Bu sayededir ki bu yıl geçen 
yıllara nispeten daha çok yardım ve rağbet gör
müşüzdür. Bununla beraber hür memleketler bir 
tecavüze uğrıyacak olurlarsa Türkiye'nin bu
lunduğu mevziin Geo - Politique ve isterateji 
önemi müttefik ve dostlarımız tarafından daha 
iyi takdir edilerek burasının her neye mal olursa 
olsun elden çıkarılmaması esasının anlaşılmış 
olduğu görülmektedir. Türk Milleti, daha çok 
evvelinden bir tecavüz karşısında vatanını sonu
na kadar müdafaa etmeye karar vermiş ve buna 
muktedir olduğunu da geçmişte olduğu kadar 
hali hazırdaki hareketleriyle müttefik ve dost
larına inandırmış bulunmaktadır. Birçok emare 
ve vaitler bu husustaki inancımızı takviye etmek
tedir Milletimizin istediği şey, şayet bir tecavü
ze mâruz kalacak olursak müttefik ve dost
larımız tarafından nasıl bir yardım göreceğimi
zi şimdiden kararlaştırılmasından ibarettir. Bu 
haklı isteğimizin pek yakında Hükümetimiz 
tarafından temin edilebileceğine eminiz. 
ne kadar yardım ve muavenet görürsek rolü
müz o nispette pasif kalmıyacak aktif olacak
tır. Demokrat Hükümetin millî siyasetimizi isa-
oetle idare etmek hususunda göstermiş olduğu 
muvaffakiyet cidden takdire şayandır. 

Eski muharebelerde kumandanlık etmiş olan 
bir emekli asker arkadaşınız olmak . sıf atiyle 
huzurunuzda bir hakikati da tebarüz ettirmek 
isterim. 

Düne kadar birçok strateji mütehassısları 
müttefik milletler ordularında, başkumandan
lığın tam mânasiyle bir elde olamaması ve bu 
orduların iyice koordine edilememesi yüzün
den bir millete mensup orduların durumuna nis
petle müttefik milletler ordularının durumunu 
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daha zayıf bulurlardı. Bu maksatla da askerî 
tarihleri karıştırır ve birçok misaller bulmaya 
çalışırlardı. Belki eski tarihlerde bu görüş doğ
ru olabilirdi. Çünkü eskiden milletleri bir itti
fak etrafında toplayan siyasi bağlar hakiki bir 
ideolojiye istinat etmiyor, bilâkis geçici men
faatlere istinat ediyordu. Bunlar bittabi za
manla kıymetlerini kaybediyordu. Halbuki 
şimdi hür milletleri birbiriyle birleştiren bağ
lar, hürriyet ve istiklâli korumak gibi mühim 
ideolojilerle sapasağlam bir hale gelmiş ve ar
tık bundan sonra müttefik milletler orduları 
yerine milletler ordusu teşekkül etmiştir, ikin
ci Umumi Harbde bu milletler ordularının ne 
harikalar yarattığını hepimiz hatırlarız. Bugün 
ise Kore Harbinde de bunun parlak misallerini 
görmekteyiz. Meselâ Başkumandan olan Ame
rika Generali Mak Artur, Kore'de birçok 
milletlere mensup bulunan birlikler tarafından 
tıpkı kendi milletlerinden yetişmiş kumandan
lar gibi hem seviliyor ve hem de itaat ediliyor. 

Harekâttaki koordinasyona gelince: Bunun 
da parlak misallerine rasgeliyoruz. Meselâ ge
çenlerde Şimalî Kore'de vukua gelen çok çetin 
muharebelerde hepinizin hatırladığı gibi seki
zinci Amerika ordusu vaziyetin icabı olarak bir 
çember içerisine düşmek tehlikesiyle karşı kar
şıya kalmıştı. 

Kahraman tugayımız kısa bir emir almıştı: 
Amerikan ordusunun cenahını korumak. Kahra
man tugayımız bu emri tam mânasiyle yerine 
getirebilmek için, yüksek bilgi ve kabiliyetine 
güvenerek, kendisini feda etmek pahasına beş 
on misli düşmana karşı bir taarruz hareketini 
göze almış ve silâh arkadaşı Amerikalıları ha
kiki bir felâket çemberinden kurtarmıştı. (Bra
vo sesleri, alkışlar) Türk Tugayının bu parlak 
hareketini ingiliz tugayının şiddetli artçı mu
harebeleri takip etmişti. Bu suretle Amerika or
dusunun ricati de temin edilmişti, işte arkadaş
lar, görüyorsunuz ki bunlar tam mânasiyle ba
şarılmış muhtelif milletler kuvvetlerinin bir 
kumanda altında toplanabileceğini ispat eden 
hareketlerdir. Bundan daha büyük misal olabi
lir mi? Ben askerî hayatımda böyle bir başarı
ya rasgelmedim. 

Sözlerimi bitirmeden önce Kore'de Türklü
ğe lâyik bir surette vazifelerini başarı ile ve 
kahramanca yaparak şehit düşmüş olan kahra
man evlâtladımızm ruhlarını, huzurunuzda 
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eğilmek suretiyle taziz ettikten sonra, geride 
kalan kahramanlarımızı bu kürsüden ayrı ayrı 
selâmlar ve cümlesine başarılar dilerim. 

BAŞKAN--Osman Bölükbaşı. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Muhte
rem arkadaşlar, 1951 Bütçesi hakkında görüşle
rimizi arzetmeden evvel tenkidlerimize rehberlik 
edecek olan bir esası belirtmek zaruretindeyiz. 
Sebap ve saikleri ne olursa olsun millî hâkimi
yet esasını ve binnetice vatandaş hak ve hürri
yetlerini uzun yıllar hiçe sayan ve bütün ifsat 
edici âmilleri bünyesinde yaşatan ve geliştiren 
totaliter ve keyfî bir idareyi tasfiye için binbir 
mihnet ve meşakkate katlanan Türk milleti, hür 
iradesiyle akılacak yeni devirde millî hâkimiyet 
ve murakabe esasının ve hürriyet prensibinin 
kendi hayatının her sahasında tecelli etmesini 
istemekte ve bu sayede şikâyetçisi bulunduğu 
türlü kötülüklerin ortadan kalkacağına ve çeşitli 
dertlerine deva bulunacağına inanmış bulunmak
ta idi. Maşeri vicdanda yaşıyan bu arzuları ger
çekleştirmek amacı ile ortaya çıkan bir muhale
fet partisinin iktidara geldiği zaman evvelden 
ilân*ettiği prensiplere ve yapmış olduğu türlü 
vaitlere mutlak bir sadakat göstererek yıllarca 
tenkid edegeldiği gidişi devam ettirmemek gibi 
•ahlâki bir mükellefiyet altında bulunduğunu 
her hareketi ile .göstermesi lâzımdı. 

Ve hemen ilâve edelim ki, bir gerçeği ifade 
eden bu mâruzâtımızın yanı başında yeni iktida
rın karşısında bulunduğu müşkülleri takdir et
menin ve mümkün ile gayrimümkünü tefrik 
ederek tenkidleri ona göre ayarlamanın da mu
halefet için bilmukabele ahlâki bir vazife oldu
ğuna inanmış bulunuyoruz. (Soldan bravo ses
leri, yaşa Bölükbaşı sesleri). 

Muhterem arkadaşlar; Yüksek Huzurunuza 
sunulmuş olan 1951 Bütçe Kanunu tasarısını yu
karda belirttiğimiz esasların ışığı altında temsil 
ettiğim Millet Partisi adına tahlile başlarken 
sayın milletvekili arkadaşlarımı sevgi ile, hür
metle selâmlarım (Alkışlar, bravo sesleri) 

14 Mayıstan bu yana geçen iç ve dış politika
ya ait hâdiselerin perişanlığı ve karışıklığı için
de bunalmış olan vatandaşların bütün dikkat ve 
ümitlerini Hükümetin huzurunuza getirmiş ol
duğu 1951 yılı Bütçesine ve bu 'bütçeyi tetkik ve 
karara varmakta teker teker milletvekili olarak 
ve Meclis halinde göstereceğiniz hassasiyet ve 
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ciddiyete bağlamış bulunduklarını tebarüz ettir
meden geçemeyiz. 

Diğer taraftan ortada vazıh bir program ol
madığı halde tenkidlerimiz kaale alınmayarak, 
hattâ söz hakkımız dahi kabul edilmiyerek, De
mokrat Parti ekseriyeti tarafından Hükümete 
toptan itimat beyan edilmiş olmasından memle
ket hesabına doğan zararlar hatırlanarak bütçe 
müzakerelerinin de böyle bir cereyan takip et
memesini ve aynı zihniyete feda edilmemesini 
temenni etmek yerinde bir iş olacaktır kanaatin
deyiz. 

Evvelâ, bütçenin Yüksek Meclise sunuluş 
şekli üzerinde ehemmiyetle durmak lüzumunu 
hissetmiş bulunuyoruz. Anayasa hâkimiyeti 
için yapılan bir mücadelenin eseri olan ve bir 
hukuk devletini bütün icapl&riyle ve ananesiyle 
kurmak gibi tarihî bir vazife ve mesuliyet yük
lenmiş bulunan Yüksek Meclisin karşısında, 
Hükümet, Anayasa ve ^çtüzük hükümlerine har
fiyen riayet etmek mecburiyetini müdrik bu
lunmalı idi. 

14 Mayısa milletçe izafe edilen mâna da böy
lece birinci Menderes Hükümeti tarafından ihlâl 
edilmemiş. 

Halbuki, Birinci Menderes Hükümetiı (Büt
çe Kanunu tasarısı ve buna bağlı bütçeler ye 
cetvellerle katma bütçeler Meclise bütçe yılı 
başından en az üç ay evvel sunulur) hükmünü 
ihtiva eden ve millî murakabenin bütçe mevzu
unda tam ve kâmil olması hedefini güden Ana
yasamızın 95 nci maddesini ihlâl etmek cüre
tini göstermiş ve bu hareketi Yüksek M>eclise 
karşı maskeliyehilmek için de Bütçe Kanunu 
tasarısı yerine Meclis Başkanlığına sunduğu 
bir tezkere ile Hükümete terettüp-eden kanuni 
bir vazifeyi ifa etmiş görünmek gibi bir hafif
liğe :düşmüş ve bu suretle • hal ve ist ikbaliçin 
çok tehlikeli bir zihniyetin delilini vermiş bu
lunmaktadır. 

«Anayasanın hiçbir maddesi hiçbir sebep 
ve bahane ile savsananıaz ve işlerlikten alı-
konamaz» diyen 103 neü madde muvacehesin
de; bizatihi çok tehlikeli bir zihniyet ifade 
eden bu haraktin mazur görülmesinin müm
kün olamıyaeağını Yüksek Meclisin elbette tak
dir edeceğine kani bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; Hükümetin bütçeyi 
sunuş mevzuunda kanunu ihlâl eden.harektleri 
maalesef yalnız arzedilenı hususa mwıhasır /kal-
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inanıştır, içtüzüğün 65 nci maddesi hilâfına, 
Bütçe Kanunu, tasarısı; gerekçesiz olarak Mecli
se sevkedilmiş bulunmaktadır. Bu vakıa Büt
çe Kamisyonu raporunda,) kapalı da; olsa,* ifade 
edilmiştir. Vazifelilerin encümende vereceği 
şifahi izahat İçtüzüğün kasdettiği mânada 
bir gerekçe sayılamıyacağı cihetinin Hükümete 

» 
hatırlatılması üzerine sonradan alelacele her 
bakımdan kifayet, sarahat ve samimiyetten 
mahrum ve sadece bir ithamname ve bir ma-
zeretname mahiyetini taşıyan bir gerekçe ha
zırlanmıştır. (Sağdan bravo sesleri) 

Bu suretle içtüzüğün sarih hükmü de ihlâl 
edilmiştir. Bütün bu kanunsuz hareketlerin ne
ticesi olarak Bütçe: Kanunu tasarısı -ve bu ve
sile ile de Hükümetin umumi politikası üzerin
deki müzakereler çok kısa bir zamana sığdırıl
mış, milletvekillerinin murakabe ve vatan
daşların müzakereleri takip imkânları geçmişte 
olduğu gibi fiilen tahdit-edilmiştir. (.Gülüş
meler) 

Bu hususlar üzerinde ısrarla ve hassasiyetle 
durmamızın mühim bir sebebi»de;«kanunların 
hükümetlerce ve bundan cüret alan idare, ka
demelerince ihlâlinden doğan millî acıları bir 
kere daha hafızalarda canlandırmak ve »esasen 
milletçe bir; an evvel tasfiyesi arzu edilen bir 
zihniyettin devamı karşısında duyduğumuz 
endişeyi belirtmek ihtiyacıdır. Bu ihtiyacı bil
hassa : iktidar partisine mensup > arkadaşlarımız 
çok iyi takdir edecek mevkidedirler. 

Aziz arkadaşlar, 
; Hükümetçe hazırlanan bütçe gerekçesinin 

kifayet ve sarahattan mahrum bulunduğuna, si
yasi bir mazeretname ve polemik numunesi.teş
kil ettiğine biraz evvel temas etmiştik. Şimdi 
bu hususları tesbit eden görüşlerimizi ifadeye 
çalışacağız. 

Zamanımızın demokratik anlayışına göre, 
bütçe i gerekçeleri .siyasi m aksatlarla sümmette-
darik kaleme alman bir vesika olmaktan çıkmış 
ve memleket bünyesinin aynası mahiyetini al
mıştır. Bu itibarla iktisadı ve malî?hayatın çe
şitli meselelerini ele alan, bunların bütçe ile olan 
münasebetlerini ineeliyen ve bütçenin tanzimin
de hareket noktası teşkil eden prensipleri ve 
bunların rakamlarda ifadesini bulan.tatbikatını 
izah ve tahlil eden ve bu suretle de millî mura
kabenin müessir : bir şekilde işlemesine imkân 
veren bir hüviyet iktisap etmiştir. Bu keyfiyet 
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sayn*Adnan Menderes'in 1948 Bütçe nutkunda 
şu şekilde ifade edilmişti: 

< . . . Bu sebeple bütçeyi gerek teklif: ge
rek < ka to l ve tasdik mevkiinde bulunanların, 
meaalieketm;iktisadi ve^malı şartlarına iyice nü
fuz etmiş olmaları icabeder. Bir taraftan:millî 
gelirin* seyir ve temayüllerine göre Devlet ge
lirleri ayarlanırken, diğer taraftan da âmme 
hizmetlerinin••. istilzam edeceği masraf yekûnu 
ile vatandaşların yüklenmekte oldukları külfet
lerin göz : önünde tutulmasında büyük fayda 
vaıtfa-r., 

Gerek.Devlet Bütçesiylergerek< mülhak, özel 
idare,: ve köy bütçeleriyle ̂ vatandaşlara yükle
nilen? külfet ve mükellefiyetleri bilmek ve ay
rıca -da-: İktisadi, Devlet - Teşekküllerinin faaliyet
lerini ve bunların iktisadi bünye ve vatandaş
ların? geçim ve kazanç şartları üzerindeki tesir
lerini- beraber; mütalâa etmek, ve bütçenin tan
ziminde; esaslı bir zaruret olarak kabul edilme
lidir. Ancak, bütün bunlar bilindikten ve bir 
arada.mütalâa edildikten sonradır ki, sene içinde 
sarfı teklif, olunan paralarla yapılması düşünü-
len*.hizm.etlerinji memleketin hakiki durum ve ih
tiyaçlarına tekabül edip etmediği hususunun 
isabetle takdiri kolaylaşmış -olu»;» -

Bu kb"au? üzerinde geçen sene bütçe konuş
malarında da durmuştuk.- Bu yıl yine Hükümet 
gerekçesinde ne de Bütçe Komisyonu raporunda 
bu cihetleri aydınlatacak malûmata rastlanma
dığı gibi, hattâ bu mevzulara temastan dahi ka
çınılmış olduğu anlaşılıyor. 

Bütçenin tertip ve tanziminde vuzuhu temin 
eden usulrrve tekniğe^ sıkı sıkıya bağlı kalmak 
nasıl bir: vecibe- ise işaret ettiğimiz bilgilerin 
bütçe tetkik ve müzakerelerine başlamadan ön
ce temin olunmasını da zaruri saymak icabeder. 
Şimdiye kadar bu icaplara riayet edilmemesi
nin bütçefemn hep birlikte gördüğümüz kusur
larla-j malûl olmalarında, ve hattâ durumun bu
raya kadar gelmesinde büyük payı olduğuna 
şüphe olunamaz..» 

MiuMenem arkadaşlar; beş yıl müddetçe mil
lî murakabeyi temin- dâvasının bayraktarlığmı 
yapteğc iddiasında bulunan bugünkü iktidarın 
iş'başında bulunan Hükümeti, millî murakabe
nin. em.hassas olduğu bütçe mevzuunda başkanı 
olam.:• Menderes'in yukardaki tenkidlerine uygun 
harekat etmek «ve elimize tutuşturulan mazeret 
ve-ithamnaaneden çok daiha- farklı bir gerekçe 
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hazırlamak mecburiyet ve mevkiinde idi. î'kti-
darm sihirli bir deynekle' her şeyi bir anda dü
zeltmesini istemekle itham edilen muhalefetin 
bu mümkün olan şeyin neden yapılmadığını sor
ması her halde demokrasi bakımından bir suç 
teşkil etmez. Aykırı değildir. 

Gerek • Hükümet gerekçesini ve gerekse Büt
çe Encümeni raporunu, Menderes'in muhalefet
te iken söylediği yukardaki sözlerle mukayese 
ederek tetkik ettiğimiz zaman ne kadar haklı ol
duğumuz kendiliğinden anlaşılır. 

Filhakika, gerekçede, Meclisin tetkikından 
geçmiyen diğer bütçelere, millî gelirimize, tica
ret ve bilhassa tediye muvazenemize, borçlarımı
zın müfredatına, para ve kredi durumuna ve 
ancak mütehassıslarmca malûm olan Marshall 
Yardımına ait lüzumlu malûmata raslanamamak-
tadır. 

Bütçe açığını kapamak için gösterilen men-
baların mahiyeti, hududu ve tahakkuk imkân
ları da izah edilmemiş bulunmaktadır. Bu şart
lar altında Meclis» murakabesinin maalesef geniş 
ölçüde şeklî mahiyette kalacağı hususundaki en
dişemizin, acı da olsa, mübalâğalı sayılmaması 
lâzımgeldiğini Yüksek Meclisin takdirine bıra
kıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; gerekçede ileri sürü
len mazeretleri iki esasta toplamak mümkündür: 

1. Sabık iktidarın hata ve israfları, 1950 
Bütçesinin samimiyetsiz oluşu, 

2. 1951 Bütçesi tanzim edilirken mevcut si
yasi malî ve iktisadi imkânların 1950 Bütçesi
nin hazırlandığı zamana nazaran daha gayri-
müsait bulunuşu. 

Muhterem arkadaşlar, eski iktidara ait hata 
ve' kötülükler en veciz ifadesini esasen 14 Ma
yısta ; Milletin tecelli eden iradesinde bulmuştu. 

Gerekçede bu cihetlere temas ederken haki-
katlardan uzaklaşmamak ve her vakıayı âmille-
riyle birlikte tebarüz ettirmek mesuliyet mev
kiinde bulunan Hükümetin başlıca vazifesi idi. 
Maalesef vaktiyle sadece politik mülâhazalarla 
yapılan ve ilerde izah edeceğimiz hudutsuz vait-
lerin ağırlığı altında ezilenler bu mevzuda da 
samimiyet esasına riayet etmişlerdir. Bu mevzu
da müdafaa tarafımıza düşmezse de bir iki nok
taya temas edeceğiz. 1939 - 1950 yılları arasın
da personel giderlerinde vukuagelen artışların 
mahiyetleri ne olursa olsun sebep ve âmillerine 
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temas etmeden vasati 58 milyon liralık bir ar
tışı durdurduk demeleri kolayca temin edilmiş 
nazari bir övünmeden başka bir kıymet taşımaz. 

Gerekçede «Bütçe Kanununun kabulünden 
sonra çıkarılan kanunlarla 1950 Bütçesine yeni 
masraflar da tahmil edilmiştir ki, bunlar tabi-
atiyle 1950 Bütçesinde görülmemektedir» denil
mektedir. Acaba bununla mesul Hükümet 1951 
Bütçesinin kabulünden sonra yeni masraflar 
derpiş eden kanunlarla Meclise gelmiyeceğini 
peşinen taahhüt mü etmektedir? Biz böyle bir 
taahhüdü akıllarından geçirdiklerine asla kaani 
değiliz. 

Biraz evvel beyanatta bulunan Maliye Ba
kanı bütçede derpiş edilmemiş masraflar için 
kanun teklifleri getireceğini itiraf etmiş bulu
nuyor. 

Muhterem arkadaşlar; 
Her bütçenin kendinden evvelki bütçelerle 

az çok bir alâkası bulunacağı ve geçmiş icraatın 
kısmen olsun yükünü taşıyacağı tabiidir. Bunu 
takdir etmekle beraber, biz, Hükümetin sabık 
iktidara mütemadiyen tevcih ettiği tarizler üze
rinde daha fazla durmayı faidesiz telakki etmek
teyiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Şimdi gerekçede ileri sürülen ikinci mazeret 

esası üzerinde duracağız; 
Kore'de başlıyan harbin üçüncü bir dünya 

harbi tehlikesini artırdığı ve bunun neticesi ola
rak da iktisadi ve malî şartların değişmekte bu
lunduğu kimsenin inkâr edemiyeceği bir vakıa
dır. Bununla beraber 1951 Bütçesinin tanzim 
edildiği aylarda yükselmeye doğru meyleden 
fiyatlar 1950 bütçesinin tanzim edildiği aylara 
nazaran bir düşüklük arzetmektedir. Filhaki
ka gerekçede toptan eşya endekslerinin Eylül, 
Ekim ve Kasım aylarına mahsus ve aşağıdaki 
mukayeseli rakamlar bu ciheti açıkça göster
mektedir. 

Aylar 1949 1950 

Eylül 492 435 
Ekim 489 449 
Kasım 488 462 

1951 bütçesinin hazırlandığı günlerde piya
sa temayüllerinin aksi bir istikamet almış bu
lunduğu iddiası bütçe açığını mazur göstermek 
için Hükümete bir yardımcı olmaktan çok 
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uzaktır. Zira, bütçenin % 84 ü donmuş bir hale 
gelmiştir, diye sızlanan Hükümetin 1951 bütçe
sini bugünkü fiyat temayüllerine göre tatbik 
edileceği yılın şartlarına uygun bir şekilde ha
zırladığına dair bir sarahate tesadüf edileme
miştir. 

Eğer Hükümet bütçe masraflarını daha da 
ağır olması muhte„mel bulunan tatbik yılı şart
larına uygun olarak hazırlamış olsaydı bunu 
boş sözler yerine rakamlarla ifade eder ve: 
«.. okadar ki 1950 ile 1951 bütçelerinde aynı 
hizmete tekabül eden iki rakamın tamamen eş 
olmasının bile 1951 bütçesi lehine yerine göre 
nispeti değişen bir tasarruf ifade edeceğini he
sap ve kabul etmek elbette insafa uygun düşer» 
gibi dolaşık ve kaypak bir ifadeye bel bağlıya
rak Yüksek Meclisin huzuruna çıkmak lüzumu
nu hissetmezdi. Ve yine, «.. üçüncü bir dünya 
harbi tehlikesi bütün ağırlığiyle hissedilecek ha
le gelmiştir» diyen Hükümet esasen bir yıl ev
velinden ilgililerce kifayetsizliği malûm olan 
Millî Savunma Bütçesini bu yıl da hemen he
men aynı seviyede tutmakla yukardaki beyan-
lariyle tezat haline düşmekte ve bu en hayati 
mevzuda bile affı kabil olmıyan bir samimiyet
sizlik içinde bulunmaktadır. 

Sonradan tahassül eden vaziyetlerin Hükü
meti mazur gösteremiyeceğini elbette Büyük 
Meclis takdir eder. 

Muhterem arkadaşlar; yukarda verdiğimiz 
izahlardan anlaşılacağı üzere, Hükümet dünya 
şartlarında vukua gelen tebeddüllerin zaruri 
kıldığı giderleri bütçeye aksettirmemiştir. Sa
bık iktidara ait ileri sürdüğü ithamlar ise uzun 
senelerden beri bütçe mevzuunda sözcülük yapan 
bugünkü Say m Başbakanın meçhulü değildir. 
Filhakika Hükümet, programında «maliye saha
sında iktisadi takatimizle mütenasip denk bir 
bütçe getireceğimizi yukarda ifade etmiştik. Fa
kat şimdi izah edeceğimiz sebeplerden dolayı bu
nun, ne kadar küç olduğunu takdirden geçikmi-
yeceğinizden eminim, bugünkü Devlet bütçesi 
pek iyi bildiğiniz gibi kolayca indirilmiyecek 
ağır yükler altındadır ayrıca gelecek yıllara 
sari bir takım taahhütlere de girişilmiş bulunu
yor. Buna mukabil bir taraftan gelir kaynakla
rının kısırlaştırılmış olması, gelir vergisi ihdası 
suretiyle eski iktidarca atılmış olan malî adımın 
nereye varacağının malûm bulunmaması gibi se
bepler de bu husustaki zorluğu arttırmaktadır, 
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Parti programımıza sadık olarak vergilerde ısla
hat yapmak ve bilhassa vasıtalı vergiler nispetini 
vasıtasızlar aleyhine indirmek suretiyle vergi 
adaletine yaklaşmak prensipini de tamamiyle 
muhafaza ediyoruz. Geniş halk tabakalarını sı
kan ve istihsal hayatını baskı altında tutan bir 
takım vergilerden tenzilât yapmak suretiyle ka
zancı dar olan vatandaşları ferahlığa kavuştur
mak lüzumuna kaniiz; ve bu maksatla Muamele 
Vergisi, Yol Vergisi, Hayvanlar Vergisi mev
zuunu yeniden elden geçirmeğe karar vermiş bulu
nuyoruz. Ayrıca bâzı inhisar maddeleri fiyatla
rında da indirmeler yapma imkânını arayacağız. 
Fakat bütün bunların Gelir Vergisi tatbikatı 
hakkında katî hesaplara varmadan şimdiden sa
rih olarak ifadesine imkân görmüyoruz. Ancak 
bütün bu müşkillere rağmen denk bütçe esasını 
behemehal tahakkuk ettireceğimizi şimdiden ifa
de edebiliriz» demekte idi.' 

Hükümet programında çizilen karanlık tab
loya ve muhalefette iken yapılan vaadlerin tek
rarına rağmen denk bütçe esaslı mutlak su
rette tahakkuk ettireceğini taahhüd eden bir 
Hükümet, birçok masrafları derpiş etmeden 
daha kabarık bir açıkla huzurunuza gelmiş bulun
maktadır. Açığın göstedildiği gibi 232 milyon 
olmayıp 600 - 650 milyon lira civarında olacağı 
nazara alınacak olursa halkın böyle bir Hükü
mete nasıl itimat edeceği', üzerinde durulacak 
hayati bir mesele teşkil eder. 

Kanaatimizce vait enfilâsyonunu takip eden 
mazeret enfilâsyonû bütçe açığından çok daha 
fazla memleket bünyesi için tahripkârdır. (Sağ
dan alkışlar) Bu mevzuda Demokrat Parti eski 
lideri Celâl Bayar'm şu sözlerini hatırlatmak
tan kendimizi alamıyacağız. 

Sayın Bayar, 24 . V . 1949 Sarihinde Kasta
monu'dairat ettikleri nutkunda şöyle demişti: 

«Üç ay ilerisini göremiyen bir heyetin ben 
Hükümetim demiye hakki yoktur. Üç ay ileri
sini göremiyen Hükümetlerin uzun vadeli gö
rüşlerine nasıl inanacağız ve memleket men
faatlerini nasıl ellerine bırakacağız?» 

Bayar'm bu sözleri ve ortaya çıkan samimi
yetsizlik muvacehesinde dünkü kati yaitlerini 
tutmıyan ve bunlar yerine yeni ve uzun vadeli 
vaitler ikame eden bir Hükümete halkın itimat 

' edemiyeceği de gayet tabiidir. 
Muhterem arkadaşlar: 
Programında, 1950 yılı Bütçe açığını, ele 
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alan bugünkü Hükümet açığın Marshall Plânın
dan ve iç istikrazlardan kapatılacağı söylendi
ği halde bunun için taraflar arasında muta
bakata varılmadığını ve 1949 yılında ihraç 
olunan tahvillerin ancak dörtte birinin satıl
dığını bileri sürerek sabık iktidarı tenkit etmek
te idi Halbuki, 1951 Bütçesi daha kabarık bir 
açıkla gelmiş ve bu açığın kapanma şek-
.li de bir evvelki yıla nazaran daha gayrimuay-
yen bir şekilde gösterilmiştir. Memleketteki 
sermaye ve kredi piyasa ve imkânları karşı
sında böyle bir iç istikrazın yapılamayacağını 
Menderes Hükümeti programı teyit eder mahi
yettedir. İstikrazın imkânsızlığını ileri süren 
Hükümet bugün (86) milyon liralık iç istikraz
dan bahsetmektedir. Programda yer alan faiz 
ve iskonto hadlerinin yüksekliği ve bunların 
indirilmesi keyfiyeti ise şimdiye kadar tatbik 
edilememiş ve bundan sonra da esaslı ve za
rarsız bir tatbik imkânı bulacağı da şüphe
lidir. 

. Devlet imalâtçılığı ve nakliyeciliğin paha
lılığı, akaryakıt fiyatlarının yüksekliği şikâyet
lerine karşı da şimdiye kadar alınmış her . han
gi müspet bir tedbir bilmiyoruz. Bilâkis nak
liye, tarif elerinin artırılacağı bahis mevzuudur. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Yok öyle şey. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Devlet 

fabrikalarının hususi sermayeye devri işi ise 
alelacele ve nazari olarak verilmiş olan karar
lardan daha ileriye gidememiştir. 

. Programında: (Nüfusumuzun yüz de 80 i zira-
atle meşgul bulunmakta, Türkiye'de ziraat millî 
ekonominin temelini, zirai mahsullerimiz ise sa
nayiimizin ve dış ticaretimizin ana kaynağını 
teşkil etmektedir. Bunun içindir ki, millî geli
rin artması ve her sahada kalkınmanın şartı, bu 
temelin kuvvetlenmesi suretiyle mümkün olabi
lecektir. 

Unutmamak icabeder ki, düne kadar milyarı 
geçen Devlet Bütçesi içinde Ziraat Vekâletine 
tahsis olunan miktar 30 milyon lira civarındı 
idi. Bu nispet hiçbir zaman bütçenin yüzde üçü
nü geçmemiştir) diyen ve bu suretle, büyük bir 
yaraya parmak basan hükümetin bu görüşlerine 
uygun olarak Tarım Bakanlığı Bütçesine lüzum
lu tahsisatı koymamış ve Tarım Bakanlığı Büt
çesi Hükümetin dediği gibi bütçe giderlerinin 
yüzde ü<çünü yine geçememiştir, Tarım 
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Bakanlığı Bütçesine yapılan, ve muhte
lif kalemlere serpiştirilen altı, yedi mil
yon lira civarındaki1 farkın zirai istihsal 
ve kalkınma bakımından ne mâna ifade ettiğini 
anlamak güç değildir. Bu suretle de Hükümetin 
proğramiyle getirdiği bütçe arasındaki tezat bir 
kerre daha ortaya* çıkar. 

Sayın Maliye Bakanının bu mevzuda şimdi 
söylemiş olduğu sözleri bir müjde olarak kar
şılıyoruz. Biz tenkidlerimizi eldeki tasarıya 
göre hazırlamış bulunuyoruz. Hulasaten ifade 
etmek icabederse Hükümetin programına aldığı 
ve gerçekleştireceğine söz verdiği işlerle hazır
ladığı ve Yüksek Meclise sunduğu Bütçe Kanu
nu tasarısı arasında tatmin edici bir münasebet 
bulmak çok güçtür. 

Programda vadedilenlerin hemen hiç birisi 
Bütçede değerlendirilmiş değildir. 

Muhterem arkadaşlar, Birinci Menderes Hü
kümeti bütçede açık olmadığı hissini verebil
mek endişesi ile bâzı giderleri yatırımlar adı al
tında ayrı bir cetvelde sıralamaya bilhassa itina 
göstermiştir. Hükümetin bu mevzuda kavli ile 
fiilini birbirine uyduramadığını ve binnetice sa
mimiyetsizliğini tebarüz ettirmek üzere 1950 
Bütçe tenkidinde söylenmiş olan sözlere yatı
rımlar bahsini tahlil etmeden evvel bir göz at-
pıayı yerinde bulmaktayız. Ozamanm muhalefet 
sözcüsü Menderes şöyle demişti: 

(Doğrudan doğruya veya dolayısiyle iktisa
di gelişmemize yarıyacak tahsisatı ihtiva etmesi 
l&zımgeîen bu yatırımlar faslının yükselmesini 
memnunlukla karşılamak icabeder. Ancak bu 
fasılda, yer alan tahsisatın hakikaten yatırımlar 
tâbirinin çerçevesi içine girebilecek işlere ve 
yerlere' tevzii şarttır. Halbuki bu fasılda görür 
len masraf ladan bir kısmının istihsali artırmaya 
masruf olmayıp daha çok mevcudun idamesine 
yarar neviden oldukları sathi bir tetkik ile ans-
laşilıyor: 

MÜÂMMEKALAMIAMT (Zonguldak) —Ne 
gibi şeyler onlar? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) —Bunlar 
Menderes'in sözleri. Af buyurun söylîyeeefim. 

Alelade tamirler; iktisadi olmıyan yapılar 
ve tesisler ve hâttâ istihsalle hiç alâkası olma
yan' istimlâkler bu fasla sokulmuş bülunmaktas-
dır. Bir kısım yol tamir ve bakım masraflara 
büfe bu fasılda yer almıştır, 
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Dikkate değer olan cihet başka yıHarda ya

tırım faslında hiç de yer almayacak olan masraf
ların san yıllar bütçelerinde bu fasla ithaline 
çalışılarak bu faslın mümkün- olduğu kadar ka
barık gösterilmek istenmesidir. Bunun bir sebe
bi almak lâzımdır. 

Bir zamanlar açık bütçelere denk bütçe de
mek âdet olmuştu. Sonraları bilhassa muhale
fetin doğması ile millî murakabenin; az çok te
sirli surette başlaması üzerine açık bütçelere 
denk bütçe demek imkânı kalmamış ve bu defa 
endişeyi mucip açıklan ve; borçlanmaları mazur 
ve tabiî gösterebilmek için bu yatırımlar tâbi
rinden faydalanmak ciheti münasip görülmüş 
o'.acak. Bu yılki bütçede bu faslınr büsbütün ge
nişletilmesi yolunda sıarf edilen gayretler ise da
ha manalıdır. Çünkü büsbütün artan bütçe açı
ğının kapatılması ancak Marşal Yardımı ile 
mümkün olabiliyor. Fevkalâde kalkınma teşeb
büslerine tahsisi ieabeden dış yardımlardan mü
him bir kısmının bu suretle bütçenin alelade 
masrafları' içinde eriyip gitmesini umumi efkâ
rın dikkatinden uzak tutmak endişesinin hâ
kim olduğunu kabul etmekte hata yoktur. 

Bunttn içindir ki, açığın Marşal Yardımı ile 
kapatılması* tertibini yatırımlar faslının, gölge
sinde gizlemenin uygun görülmüş olduğu anla
şılıyor. 

Hakikat şudur ki; yatırımlar faslında yer 
alan masrafların mühim bir kısmını hattâ ye
kûnunu, bu fasla girmesi zaruri masraf ar ola
rak kabul etsek bile bunların mutlaka istikraz
larla kapatılmasını mazur görmek icabetmez. 
Çünki normal bütçelerde daima % 15 ilâ % 20 
nispetinde bu neviden doğrudan doğruya veya 
dolayısiyle iktisadi maksatlara ve istihsale ya-
nyan tahsisat kabulü gayet tabiîdir. Nitekim es
ki yıllar bütçelerinde ortalama olarak'% 20-nin 
üstünde nispetlerde tahsisat konulagelmiş ve 
bıı yapılırken bunlara bir fevkalMelifc atfedi
lerek borçlanmalara sebep diye krurllaıamak hâ
tıra gelmemiştir. Menderes'in sözleri burada» 
bitti. 

Birinci Menderes Hükümetinin hazırladığı 
bütçenin yatırımlar kısmı muhalefet sözeüsü 
Menderes'in yukarda tenkid1 ettiği kusurlarla 
ayflen malûl bulunmaktadır. 

Bu mevzudaki tezat ve samimiyetsizlik yal
nız Menderes'in dünkü ve bugünkü sözlerinin 
mukayesesinin eseri değildik Fl lakika Hükü-



S : 45 19..i 
metiges^kçesinde (Hükümetiniz yatırım anla-
yuşmı T* imkânlarını iktisadi kalkınmayı doğ
rudan doğruya ve kısa bir zamanda sağlıyacak 
mevzulara .tercih etmiş bulunmaktadır.) denil-
diği shalde, yatırım «di altında kabul edilen gi
denlerin -sathi bir tetkiki isÖ£İe hakikat arasın
daki uçurumu ve samimiyetsizliği bir kere daha 
ortaya koymaktadır. 

WM. ıbütçesinde yatırımlar namı altında gös-
teriH«n 304 ımlyon 473 bin liraya baliğ olan gi
der kısa-rbir tetkika 4âbi tutulursa bunların en 
az •%.^fsmn Hükümet^gerekçesinde yatırım tâ
birine ^v^rilen *ve bizim de toenimsediğimiz gö
rüşte Mçbirualâftası olmadığı .anlaşılır. Filhakika 
Devletin âdi masrafları meyamnda her zaman 
yer atacak «alan birçok ^binaların inşa ve tamir
lerimin bn kısımda toplandığı görülmektedir. 
Tamamiyle ıo?üstehlek bir karakter taşıyan Mil
lî ıSavmıaıma giderlerinde, bina, depo, istimlâk, 
semi inşası, tamiri -m saire gibi -takriben 22 
milyon liraya yakın bir meblağ da yatırımlar 
kısınma ithal edilmiştir. Mekteplerin inşası, ta
mirleri, müzelere yapılan tahsisler, istimlâkler 
bu-fasılda *yer almıştır. Bâzı daiirelerin borçları
nı ;&&em&k cicin konulan tahsisat, dairelere ve-
riJen>araçlar,>iöğretim ve kurs giderleri ve buna 
mümasil diğer masraflar da hep yatıranlar kis
vesine f bürünmüştür. Bn nevi giderleri, gerekçe
de bsiMilen görüşe uygun olarak hesapladığı
mız ^seman, en az 100 ilâ 120 milyon liralık bir 
yek^şmtmm mefhumu dışında kalır. Bu su
retle ?de Menderes Hükümetinin gerekçedeki 
görüşiyle tanzim settiği bütçe arasındaki (tezat 
kendilisinden ortaya çıkmış olur. 

Yatarım mevzuuna girecek işlerin bir plâna 
ratobediLerek ehemmiyetlerine göre sıralanması 
ve ;taüsisatın serpiştiritoaesi «sülünden vaz ge
çilerek jsüratle netice alınacak ^şekilde belirli 
işlere $eveih edilmesi de temenniye şayandır. 

ifttf&ibterem arkadaşlar; bütçe gider ve ge
lirleri Mkkmdaki görüşlerimizi arza ssıra gel
miştir. Hükümet ıtasansına göre. 1951 yılı gider
leri 1177 108:292 ire gelirleri,de 1 344 590 000 
liradır. Abradaki fark 232 513 292 lira olup 
açuğı ifade etmektedir 

Bakifcaıtta açoğm ise bu mikfcarm çok f ev-
kiaaiLe ut)ldnğtmıı söylemiştik. Şimdi bunun se
beplerini izaha eaüşalmı. 

Hükümet gerskçesinde fiyatların yükselmek
te olduğu ifade edildiği halde bundan doğacak 
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neticeler bütçe giderlerine ak^ettiriimem^jtir. 
Bu yüzden 1951 bütçe gidreleri bizzarur arta
caktır. 

Sayın Menderes'in 1950 Bütçe nutkunda 
(Gelir yekûnunun bu suretle kabartılmasma 
mukabil masrafların az gösterilmek istendiği 
bir hakikâttir. Meselâ P. T. T. İdaresiyle Dev
let Denizyollarının sene içindeki açıkları diğer 
mülhak bütçeli idarelerin açıklarında olduğu 
gibi Devlet bütçesinden karşılanması icabeder-
ken bunlar elimizde bulunan bütçeye sokulma
mıştır) demekte idi. Bu sözlere rağmen katma 
bütçeli idareler meyamnda bulunan Devlet De
nizyolları, P. T. T. idaresi ve D. Demiryolları 
bütçelerinin yekûnu 118 milyonu bulan bu se-
neki bütçe açıkları umumi bütçeden karşılanma
mıştır. Hakiki açığı tesbit için bu 118 milyon li
rayı da bizzat Menderes'in koyduğu düstura 
göre umumi bütçe açığına ilâve etmek bir sami
miyet ieabı idi. 

Daha evvel belirttiğimiz üzere gerekçesinde 
(Üçüncü bir dünya harbi tehlikesi bütün ağırlı
ğı ile hissedilecek hale gelmiştir) diye Hükü
met, Millî Savunma masraflarını kabartmamak 
endişesiyle lüzumlu tahsisatı bütçeye koymamış
tır, 

Bu ciheti Bütçe Encümeni adına Millî Sa
vunma Bütçesini tetkik eden raportör de açıkça 
belirtmiştir. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Zongul
dak) — Açık çok diyorsunuz. O zaman daba 
çok açık olurdu. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) ~ Sami
miyetten bahsedenlerin samimiyetsizliğini söylü
yorum (Soldan : Sizin gibi sesleri). 

Bugünkü şartlar içinde Millî Savunma için 
en az 150 ilâ 200 milyon liralık munzam tahsi
sat istemek zarureti vardır. Gelir Vergisi Kanu
nunu bir yıl için memurlara tatbik edilmemesi
ni istemiş olan Hükümet umumi efkârın haklı 
aksülameli karşısında meselenin hallini Meclise 
bıraktığım söylemekle kendisine ait olan vazife 
ve mesuliyetten sıyrılmak gibi garip bir yol tut
muştur. Bu hareket mesuliyet ve ciddiyet esas-
lan ile asla kabili telif olmadığı gibi 1950 Büt
çesinin tenkidinde (Bilhassa son on yıllık dev-

, rede hatalı idareler yüzünden yurdumuzda alt 
üst olan geçim nizamı içinde aylıklı ve ücretli 
vatandaşlarımızın ne derecelerde sıkıntılara mâ-

— 225 — 
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ruz bırakılmış olduklarını yakinen bilmekteyiz.) 
Diyen o zamanki muhalif Sayın Adnan Men
deres'in başkanlık ettiği ve bütçe gerekçesinde 
fiyatların yükseldiğini söyliyen bir Hükümetten 
böyle bir hareketin sâdır olması elbette beklen
mezdi. 

Bütçe Komisyonu gayet isabetli bir kararla 
Gelir Vergisi Kanununun memurlara ve işçile
re ve diğer hizmet erbabına tatbikini teklif et
mekle adaletin bir icabını yerine getirmiştir. 
Yalnız encümen bu suretle hasıl olan .194 milyon 
liralık açığı Hükümetin gelir tahminlerini ka
bartarak telâfi yoluna gitmekle onu bulunduğu 
çıkmazdan nazari olarak kurtarmıştır. 194 mil
yon liranın kâğıt üzerinde yapılan gelir tah-
minleriyle kapatılacağına bizzat gelir bütçesi 
raporterleri de kani değildir. (Soldan, kim de
miş onu sesleri). 

Komisyonun gelir tahminlerinde yaptığı bu 
dikkate şayan tashih karşısında her türlü bilgi
lere, teknik vasıtalara sahip olan mesul Hükü
met, her nedense susmaktadır. Biraz evvel izahat 
veren Maliye Bakanı da bu mevzua temastan 
itina ile kaçmnrştır. Komisyonun bu mevzudaki 
görüşü isabetli sayılıdğı takdirde gelir tahmin
lerinde 194 milyon liralık bir hata yapan Hü
kümetin nasıl iş başında kalabileceği, söylediği 
ve söyliyeceği sözlere ne dereceye kadar inanüa-
bileceği de üzerinde durulacak bir mesele teşkil 
eder. 

1950 ve 1951 yılları içinde yurdumuza gel
miş ve gelecek olan 250 000 göçmenin iskân ve 
iaşelerinin ve bilhassa müstahsil hale getirilme
lerinin icabettirdiği ödenek masraf bütçesinde 
yer almış değildir. 

Bu masrafın tamamının yardımlarla karşı
lanmasını pek mümkün görmüyoruz. Bu mevzu
da beyanatta bulunan Maliye Bakanı Amerikan 
yardımından bahsettiler. Fakat bizleri tatmin 
edecek izahat ve rakam vermediler. Bu hususta 
Hükümetin ne gibi çarelere baş vuracağının bi
linmesi zaruridir. 

Göçmenlerin istilzam ettiği masraflar hariç, 
yukarda arzedilen izahlara göre, hakiki bütçe 
açığın1 n, Hükümetin beyan ettiği gibi, 232 mil
yon lira olmayıp 600 ilâ 650 milyon Türk Lirası 
civarında olduğu kabul edilmelidir. Bu durum 
karşısında her vesile ile bütçenin denkliğini 
umumi efkâra yayanların ve son anda da mesuli
yet yükliyecek bir omuz arıyacak eski Maliye 
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Bakanını feda edenlerin hali ibretle üzerıncta 
durulacak hazin bir hâdisedir. (Soldan gülüşme
ler). 

Muhterem arkadaşlar; hakiki miktarım yu
karda izah ettiğimiz açığın kapatılması için Hü
kümetçe gösterilen imkânlar üzerinde durmak 
mecburiyetindeyiz. " 

Bütçe açanın iç istikrazla ve istikraz mahi
yetinde olduğunu sandığımız Marshal yardımiy-
la kapatılması teklif edilmektedir. Bu imkânla
rın ne dereceye kadar tahakkuk ettirebileceğini 
incelemek yerinde olur. Bu mevzua girmeden ev
vel Sayın Menderes'in 1950 bütçe tenkidinde 
ileri sürdüğü şu mütalâalara nazarlarımızı çe
virmekte sanırım ki fayda vardır. 

(Açık istikrazlarla kapatmak meselesinin az 
çok zorlaşmış olduğunu kabul etmek zaruridir. 
Çünkü borçlar yekûnuna yeni rakamların ilâ
vesi artık âti için tehlikeli bir hal almış bulu
nuyor. Gerek bu, gerek diğer sebeplerle istikraz 
imkânlarının çok azalmış olduğunu unutamayız. 
Nitekim geçen sene bütçe açığının 80 milyon 
lirası Emekli Sandığına el atılmak suretiyle 
temin edilmek mecburiyetinde kalınmıştı. Bir 
kanunla Emekli Sandığına el atmanın ne kadar 
doğru olabileceğini araştıracak değiliz. Ancak, 
bu, sonu gelen işlerden değildir. Yine geçen se
ne açığı kapatmak maksadiyle bu 80 milyon lira
dan başka geri kalan açığı karşılamak üzere 40 
milyon liralık bir iç istikraz aktine ve ibra maksat
la Hazine tahvili (çıkarılmasına teşebbüs olundu. 
Bu teşebbüsten alman neticenin bizi artık 
iç istikrazlardan hiç olmazsa bir müddet için 
fazla ümit beklemenin doğru olmıyacağına inan
dırmış olması icabeder. Çünkü 1949 yılı içinde 
çıkarılan 20 milyon liralık tahvilin hakiki şahıs
lara ve şirketlere ancak sekiz milyon liralığı sa-

, tılabilmiştir. Geri kalan 12 milyonluk kısmına 
gelince bunun tamamen bankalara plase edilme
sine imkân bulunamamış olacak ki, 5 milyon 
liralığa yakın miktarda tahvilin amortisman 
sandığına devri mecburiyeti hâsıl olmuştur. 

Menderes'in muhalefette iken söylediği bu 
sözleri Hükümet programında tekrarladığı da 
görülmektedir. Buna rağmen günün düne naza
ran daha ziyade ağırlaşmış olan siyasi ve ikti
sadi şartlarını göz önünde bulundurması icabe-
den Hükümetin iç istikraza bel bağlamış olması 
ve iç istikraza daha geniş bir pay ayırması hay
retle karşılanacak bir vakıadır. Belki de Hü-
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kumet, başkanının dün tenkid ettiği yola gide
rek Emekli Sandığına el atmayı düşünmektedir. 

Programında memlekette mevcut sermayenin 
istihsale akmasını kolaylaştırmak kararında ol
duğunu söyüyen Hükümetin bütçe açığı için iç 
istikraza geniş ölçüde baş vurmayı düşünmesi 
de ayrı bir tezat teşkil eder. 

Gelelim haricî imkânlara: 
Marşal yardımından temin edilecek paranın 

ne miktar olacağı henüz malûm değildir. Şimdi 
konuşan Maliye Bakanı da bu hususta bir ra
kam söyliyememiş ve henüz katî neticeler alın
dığını da ifade edememiştir. 

Eski iktidarı tenkid eden Menderes Hükümeti 
«Marşal yardımından temin olunacak, 155 mil
yon liralık miktar için özel anlaşmalar gereğince 

taraflar arasında mutabakata varılması icabet» 
mekte idi. Halbuki bu mutabakat bütçenin tas-
djkmdan önce temin edilmediği gibi, bütçenin 
tasdikından sonra iktidarın devralmdığı güne 
kadar da aynı vaziyet devam etmektedir» de
mekte idi. Bugün kendisi de aynı durumda bu
lunmaktadır. Avrupa tediye birliğinin de initial 
position faslında matlubumuzda görülen 25 mil
yon dolar (70 milyon Türk lirası) ithalât fazlası 
kanalı ile kullanılabilecektir. 

Mevcut vesikalara göre ödünç mahiyetinde 
olan bu paranın karşılık fonuna nasıl intikal 
edeceği de ayrı bir meseledir. Bütçe açığını ka
pamak için Marşal Yardımına geniş ölçüde Hü
kümetin bel bağlaması karşısında sayın Mende
res'in 1950 Bütçe tenkidinde söylediği sözleri
ni hatırlatmadan geçemiyeceğiz. 

Sayın muhalefet sözcüsü Menderes şöyle de
mişti: (Marşal Yardımı olmasaydı tasarruf yo-
liyle bütçe açığının önlenmesi mümkün olur-
muydu. Fikrimizce içinde bulunduğumuz şart
lara göre basiretli bir malî politikanın icapları 
elbette bu olmalı idi. Kabul edelim ki, istikraz 
gayri mümkündür, emisyon büyük tehlikeler ar-
zediyor, vergileri artırmak kısa zamanda kay
nakların kurumasını intaç edecektir, bu takdir
de tasarruf gayri mümkündür diye Devlet haya
tına son mu verilecektir! Elbette hayır.. Böyle 
bir hal karşısında zaruri olarak elbette tasarruf 
yoluna gidilir. Demek oluyor ki, sıkışıklığı takdir
de ister istemez tasarruf yoluna gidilir ve bu her 
zaman mümkündür. Mesele bu zaruret ve icabın 
takdirindedir.) 

Ğ.İÖ81 ö ; t 
Bu sözleri okuyan* ve dinliyenler, bugünkü 

durum karşısında siyaset adamlarına itimatla
rını kaybederlerse haksız sayılabilirler mi? 

İkinci Dünya Harbinin başından beri Millî 
Savunma ihtiyaçları için malî ve iktisadi taka
timiz ile kıyaslanamayacak kadar ağır yükler 
taşıyan ve bugün içtimai sefaletin girdabı için
de bulunan Türk Milletinin demokrasi dünyası
nın bir ön karakolu olarak tarihinden aldığı 
kuvvetle mütecaviz bir âleme karşı «Hayır» di-
yebildiğini destanlarımızın kavramalarını ve 
bizim kadar fedakârlık yapmıyan diğer millet
lere yapılan yardımlar derecesinde bir yardım 
da bulunmalarını elbette temenni ederiz. Mille
timizin katlandığı fedakârlıkların ve dünya sul
hu için haiz olduğu ehemmiyetin bir neticesi 
olarak karşılanması icabeden bu yardım tahak
kuk ettiği takdirde, Hükümetin bunu millete 
karşı siyasi bir nümayiş vesilesi yapmaktan sa
kınmasını millî menfaatlerimize uygun bulmak
tayız. Dünya şartlarının eseri olan bu yardım 
mevzuunda Başbakan Menderes'in 1950 Bütçe 
tenkidinde söylediği şu sözleri hafızalarda can
landırmakta elbette elbette fayda vardır. (Mar
şal Yardımı olmasaydı acaba elimizdeki şu büt
çe ne şekil alırdı suali istemeden akla gelmek
tedir. Buna karşı denilebilir ki, Marşal Yardı
mını yok farzederek mütalâalar yürütmeye ne
den lüzum görülüyor .. Cevap verelim; öteden 
beri Devletin malî ve iktisadi siyaseti elbetteki 
Marşal Yardımına göre ayarlanmış değildi. Bir 
naenaleyh iktidara bugünkü dünya şartlarının 
bir neticesi olan Marşal Yardımı bahis mevzuu 
olmasaydı memleketin iktisadi ve malî politika
sını nasıl yürütecektiniz? Sualini tevcih etmek 
kadar tabiî bir şey olamaz. Kaldıki Marşal Yar
dımı iki sene,sonra mevcut olmıyacaktır, hattâ 
önümüzdeki yıl bu yardımdan ne miktar fayda
lanacağımız dahi malûm değildir.) 

Yukardaki .yekûna dâhil bulunan P. T. T.. 
Devlet Denizyolları ve Devlet Demiryollarının 
118 milyon liralık açığı Hükümet teklifine göre 
bonolarla yani emisyon yoliyle Merkez Banka
sınca kapatılacaktır. Hükümetin memleketi if
lâsa sürükliyecek bu enflâsyon kapılarını hâlâ 
açık tutmasının elbette hayat pahalılığını bin-
netice büyük halk kitlelerinin sefaletini artıra
cağında şüphe yoktur. 600 milyonu geçen bütçe 
açığı Marşal Yardımiyle kapatılamadığı takdir
de Hükümet yeni vergilere ve en zalim bir vergi 
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bkm >:«MîSf ona #tm#k mecburiyetinde kalacak
tır. -®u ise hem Demokrat Parti Hükümetinin 
millete jfcattşı colan taahhütlerine aykırı düşecek 
ve îmm de memleketin takatsiz düşmüş olan 
bünyesini büsbütün tahrip edecektir. Hülâsa 
Demokrat Parti iktidarının ilk Hükümetinin 
Yüksek Mecüse;mıııduğu Myle bir bütçe ile na-
s*l iş ;g0rebile©ef ini Estirmek çok güçtür. Ha
kikileri ©Iduğu gibi ortaya koymaktan çekin
mesi mnifcailakiyet için-birinci şart olan milletin 
itimadım mtsamaş bulunmaktadır. Bizce en bü
yük w ^n hayati ktssur Û& budur. 

Muhterem arkadaşlar; Hükümet huzurunuza 
sunduğu bütçede ©evet masraflarının % 84 
ünün •dsmmuş olduğunu ileri sürerek bir ma
zeret siperine çekilmekte ve fakat bu dondu
rulmuş giderlerin ana temellerini jşimdiye ka
dar çözdüğüne dair de bir bilgi vermemekte
dir. Sadece: (Hükümetiniz esaslı ve kanuni ta-
saıspuf yollunu »tercih edecektir. Bunların da se
mereverebilmesi için muayyen bir zamanın 
geçmesi lâzımdır) demekle şimdiye kadar bu 
mevzuda bir iş yapmadığını göstermiş ve istik
bal için de bir mazeret ve talik kapısını açık 
bulundurmak yolunu tercih etmiştir. Denk büt
çe (getireceğine dair tolt'î bir taahhütde bu
lunmuş olan Hükümetin kanuni tasarruf yolları 
dediği şeyi ;şimdiye kadar tahakkuk ettirmesi 
elbette beklenirdi. Senelerden beri Devlet kad
roları hakkında tenkidde bulunanların bu mev
zuda ciddî bir teşebbüse geçtiklerine şahit 
olamıyoruz. Halbuki vaktiyle muhalefet sözcü
lüğümü yapan »bugünkü Başbakan Menderes 
1949 senesi Bütçesi tenkidinde aynen şöyle de
mişti :^Mazari olarak bütçelerin tanziminde 
esas bir yıl için âmme hizmet ve ihtiyaçları
nın sıralanması ile bunların istilzam edeceği 
giderlerin tesbiti ve gelirlerin de buna göre 
ayarlanmasıdır. Halbuki bu nazariye hakikat-
lara uymaktan rdaima uzak olmuştur. Devlet 
hayatında üyle zamanlar oluyor ki, lüzumlu 
görünen şu veya bu hizmeti görmekten ise 
bütçe zarureteriyle tonları daha müsait za
manlara bırakmak çok isabetli olur. İşte içinde 
bulunduğumuz şartlar böyle bir zarureti tel
kin etmektedir. Çünkü bugün -hâkim olan endi
şe şu veya bu hizmetin yerine getirilmesi de
ğil, iktisadi ve malî bir çöküntüyü önlemek için 
bir vecibeyi yerine getirmekdir. Yani bütçe
de hakiki bir muvazene temin etmektir 
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Böyle bir hâkim endişe ve böyle bir zaruret 
karşısında meselâ Meelis binası -inşaatına ve
rilen 5 milyon lira birden tasarruf edilebilir... 
Milletvekilleri ödeneklerinden... Resmî otomo
billerden,... Makam tahsisatlarından mühim ta
sarruflar elde edilebilir. Çalışma, Uaştırma, 
Gümrük ve Tekel Bakanlıkları lâğvedilerek 
ilâh...» işin asıl garibi şimdi aynı Menderes, de-
ğişmiyen bu durumun müdafii mevkiinde Mec
liste karşımızda bulunmaktadır. Yıllardan beri 
siyasi maksatlara alet yapılarak başkalarını 
kötülemekte kullanılmış olan milletvekilleri 
ödenekleri mevzuunda olsun, bütçenin çok ağır 
külfetleri altında bulunduğu bir sırada (Ta
sarruf, tasarruf) diye vaktiyle feryat eden Men
deres'in bir indirme teşebbüsünde bulunmaktan 
dahi kaçınmış olması, samimiyetsizliklerinin mil
let hafızasında ve demokrasi tarihimizde siline-
miyecek hazin bir delilini teşkil eder. Vaktiyle 
ucuz feragat ve fedakârlık hitabelerine mevzu 
teşkil eden milletvekilleri ödenekleri meselesi
ni en çok istismar etmiş olan Demokrat Parti 
liderlerinin bugün ses çıkarmamaları karşısın-

f da «söz gümüş ise sükut altındır» diyen atalar 
sözünün politikada çok işe yaradığı anlaşıl
maktadır. (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, gelir bütçesi hakkında 
sda kısa bir maruzatta bulunacağız. Hükümetin 
îteklifme göre bu yılın geliri 1 344 590 .000 lira 
«olup geçen yıla nazaran 31 milyon lira eivarın-
»da bir artış görülmektedir. Gelir tahminatmda 
bir yıl evveline nazaran 204 000 000 liralık bir 
artışa mukabil 173 000 000 liralık bir eksiliş 
vardır. Artışın en mühimmi Gelir, Kurum ve 
iBsnaf vergilerine ait olup 149 milyon.lira tut
maktadır. Bu miktar hizmet erbabının Kazanç 
vergileri hariç geçen yılın Kazanç Vergisi tah-
'imanatına karşılık olarak konmuştur. Bu husus
l a 1950 yılının istihsal durumu fiyat konjonk
türünün oyıl içindeki kazançlara müessiriyet 
iderecesi ve bilhassa ilk Gelir Vergisi matrahla
rına esas alınmak itibariyle eskiden defter tut-
mıyanlara stoklarının kıymetlendirilmesindfe 
bahşedilen geniş haklar bir arada mütalâa edi-

ilecek olursa Gelir, Kurum ve Esnaf vergilerine 
*esas alınacak matrahların, yukarda Hühümet 
s tarafından tahmin edilen miktarın tahakkuku
nu sağlayıp sağlıyamryacağı üzerinde durulma
c a değer mühim bir noktadır. Diğer taraftan 
: zikrettiğimiz hususlar dışında esasen beyanna-

- m — 
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mey» tâM olan; mükelleflerin vergi nispetlerin-
de Gelir Vergisi Kanunu ile yapılan; indirmele
re de işaEet etmek isteriz. 

Bütün: bunlara rağmen (Mir Vergisinin hak
lı olarak memur, işçi ve diğer hizmet erbabına 
tatbikmdan doğan 194 milyon liralık açığı ka
patmak endîşesi ile tahminleri kabartan bütçe 
Komisyonunun Gelir Vergisi tahminini 315 mil
yon liraya çıkarmasını yerinde göstermek için 
Hükümet gerekçesiyle ve her vesile ile itham 
edilen ve görüşlerine inanılmıyan Halk Partisi 
zamanına ait bir Bütçe Komisyonu tahminini şa
hit diye ikame etmesi de ayrıca ibretle üzerinde 
durulacak bir meseledir. (Alkışlar) 

Gelir tahminlerinde Bütçe Komisyonu tara
fından yapılan muazzam artırmalar karşısında; 
bütçeyi tatbik ile mükellef mesul Hükümetin 
düşüncelerini açıkça bu kürsüden bildirmesini 
istemekteyiz. 

Maliye Bakanı bu hususa temas etmemiştir^ 
Gelirlerde bu yıl yer alan veya yekûnu5 

20 milyon liraya baliğ olan Devlet Üretme çift
likleri, Orman işletmeleri kârlarından ve Hazi
neden Amortisman Sandığına devrolunan kıy
metlerden tahasul eden meblâğlar ise bütçenin 
daha iyi tanzim ve dolayısiyle memleket işleri
nin daha iyi idare edildiğinin delili sayılmama* 
lıdır. 

Piyango gelirlerindeki artışın ise suni mahi
yette olduğu derhal görülmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Vergi adaleti bakımından vasıtalı vergilerin 

vasıtasızlara nazaran daha mühim bir yekûn tut
ması elbette düzeltilmesi ieabeden bir cihettir. 
Demokrat Parti iktidarının bu mevzu üzerinde 
ehemmiyetle durması lüzumuna kaniiz. 

Şeker İstihlâk ve un Muamefe vergilerinden ya-
pılâm indirmelerin tesirleri maalesef umumiyetle 
hayat pahalılığı ve pamuklu- fiyatlarına yapılan ye
ni zamlar karşsmda bilhassa fakir köylü tabakam 
sı için kıymet ve mânasını çoktan kaybetmiş bur 
Ilınmaktadır. Kaldırılması bir zaruret haline gel
miş bulunan ve çok iptidai olan Hayvanlar Ver
gisi mevzuunda Hükümetçe ve bilhassa Bütçe 
Komisyonunca da teklif edilen hususu memnun iı-
yetle kaydetmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Malî ve iktisadi bünyemiz üzerinde büyük te

sir ve ehemmiyeti olan Devlet borçları üzerinde 
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kısaca: duTmak lüzumunm hissediyör&zv Büstçe 
Kamdsyonu raporuna; göre Devkt borçları 3=1. 
XII . 1949tarihinde 2 148 887 498 lira- iken 31 . 
XII . 1950 tarihinde 2 567 54S 238 liraya yüksel
miş ve bu suretle 195© takvim yıla sonunda, te se
ne evveline nazaran 418 658 738 liralık bir artış 
husule gelmiştir. 

Dalgalı botçlaırımızın umumi borç yekûnuna 
nisbetinin senelerdim beri mütemadi bir artış ar-
zetmesi Devlet maliyesinin yakın bir âtide mühim 
ameliyelere sahne olacağına göstermektedir. Mem
leketin bugünkü malî ve iktisadi durumu ile mü
tenasip olmıyan Devlet borçlarını» tahlil ettiği
miz 1951 Bütçesi açıklariyle daha da yükseleceği 
pek tabiîdir. 

Devfet borçlarındaM bu artış temposunun bir
kaç yıl daha devama halinde memleketin iflâsa sü
rükleneceğini söylemekte mübalâğa yoktur sanı
rız. 

Muhterem arkadaşlar; paramızın istikrarı ba
kımında» birkaç söz söylemeye ve endişelerimizi 
izhar etmeye çalışacağız.. 

Malûmdur kiy para kıymetinin muhafazasın
da denk bütçe,- denk tediye muvazenesi ve Hükü-
metinmalîveiktisadipolitikasına büyük ehemmi
yeti aşikârdır;. Para kıymetine; tesfen edenp bw üç 
unsuınm da senefeden' beri aleyhe işiediğir bir 
hakikattir. Siyasi tesirlerden uzak olarak ve yal
nız iş haemma göre ayartonmasıı icabeden esaris-
yon mekanizması 1938 den beri* Devletin Merkez 
Bankasına vâki devamlı müracaatları yüzünden 
malî istikrarı tehdit eden bir durum yalatmış 
ve büyük kütlelerin sefaletini ımaeip olan hayat 
pahalılığ» tevlit eden âmiller meymamâa, yet al
mıştır. Senetler mukabili tedavüle ç&aralan 
bankınotîarm ekserisini® kısa» vadeli taahhüt
lerle karşılanması1 para krymetinke selâmeti ha
lamından bir şart olduğu haMe mütemadiyen 
yenilenen bonolar rejimine bir sen vermıeki için 
tedbir almam ieabeden Hükütae^ katma-Mt-
çeli dairelerin açığını kapamak için, sakat olaiı 
bu gizli emisyon kapısını açık bırakmıştım Gü
nün şartUaerı içinde n%alâömızî aaruıri maddele
re inhisar1 ettirerek ticari muvazenemizi behema-
hal denkleştirmek lüzumuna da işaret etmek is
teriz. 

Hülâsa olarak arzedeyim ki;; gittikçe kaba
ran bütçe açıklan ve daima aleyhte netice ve
ren tediye muvazeneleri yanında: eskisinden 
faıMı oknıyan8 bir gMışkr yaıattıp itimat ve 
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emniyetsizlik havası içind© paramızın kıymetini 
muhafaza edebileceğini ileri sürmek ilmî esasla
ra ve realitelere aykırı olur, kanaatindeyiz.. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi biraz da hayat 
pahalılığına ve ticaret rejimimize temas edece
ğiz. 

Uzak - Doğuda başlıyan savaşın üçüncü bir 
dünya harbine müncer olması ihtimali karşısın
da bütün milletlerin iktisadi bünyelerini koru
mak endişesi ile çeşitli tedbirlere başvurmak yo
luna girdikleri malûmdur. Bugün her tarafta 
fiyatların dizginlenmesine gayret sarf edilmekte, 
iç ve dış ticarette türlü kontrol ve ayarlamalara 
gidildiği görülmektedir. İktisadi bünyeleri bize 
nazara çok daha kuvvetli olan milletlerin bu 
mevzua ne kadar ehemmiyet verdiklerini belirt
mek için liberalizme kayan bir iktisadi sis
tem takip eden İsviçre'nin iç piyasayı ko
rumak gayesiyle ihracatını kayıt altına al
dığını, fiyat kontrol teşkilâtı kurduğunu 
stoklar tesis ettiğini ve icabında kullanıl
mak üzere istihlâk vesikaları bastırdığını zikret
mek kâfidir. Değişen şartların icabı olarak baş
ka milletlerin aldığı tedbirleri Hükümet de bil
mektedir. Filhakika bütçe gerekçesinde, hazır
ladığı mazerethameye yarar düşüncesiyle : «1951 
Bütçesinin hazırlanmakta olduğu şu sıralarda 
yukadraM işaret ettiğimiz üzere siyasi vaziyet 
gibi ekonomik şartlar da bambaşkadır. Bütün 
piyasalarda bir mal darlığı ve fiyatlarda sarih 
ve süratli bir yükselmenin bütün tesirleri hâ
kim olmaya başlamıştır. Her geçen gün ise bu 
seyir ve temayülü takviye ve teyit etmektedir. 
Son zamanlarda Amerika başta olmak üzere bir
çok memleketler başlıca maddelerden bir kısmı
nın ihracını tahdit ve bir kısmının ihraemm da 
men'i yoluna gitmişlerdir» demektedir. 

Dünya durumunu bu suretle tebarüz ettiren 
Hükümet başka diyarlardan haber vermekten 
daha ziyade kendisine düşen vazifeler olduğunu 
unutmuş gibi görünmekte ve her şeyi tabiî sey
rine bırakmaktadır. 

Bütün dünyanın harb ekonomisi icaplarına 
uyduğu bir zamanda, Haziranda tesbit edilen 
ticaret rejimimizin aynen devamında isabet olup 
olmadığını takdirinize bırakıyorum. Stratejik ham
maddeler istihsal eden memleketler enfilâsyonla 
ve binnetice pahalılıkla mücadele yolunda bu 
kabîl mallara ihraç'resimleri koydukları halde 

, Hükümetimiz bu ;mevzuda hayat pahalılığına se-
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bebiyet veren bir kayıtsızlık içinde kalmakta de
vam etmektedir. Pamuk ihraç eden Hindistan, 
Pakistan, Meksika ve Mısır gibi memleketler bu 
madde üzerine ihraç resimleri koydukları halde 
Hükümet bu mevzuda hiçbir tedbir almamış, bu 
suretle pamuklu fiyatları alabildiğine yüksel
miştir. Filhakika Sümerbank pamuklu mamul
lerine mütaaddit zamlar yapılmıştır. Fiyatlar 
arasındaki tesanüt göz önünde bulundurulacak 
olursa bu durumun diğer fiyatlara da tesir ede
ceği aşikârdır. Bütçenin evvelki senelere naza
ran daha fazla bir açık verdiği düşünülürse pa
muk ihracının neden resme tâbi tutulmadığı mu
ammasını çözmek büsbütün güçleşiyor, pamu-
derece pahalı oluşundan küçük müstahsilin ka
zandığı da iddia olunamaz. Zira umumiyetle 
borçlu olan küçük müstahsil daha ilk ağızda pa
muğunu elinden çıkarmıştır. Bunun böyle oldu
ğunu bir pamuk müstahsili olan Başbakan biz
den daha iyi takdir edecek mevkidedir. (Sağdan 
gülüşmeler). Tabir caizse yüz binlerce köylünün 

, gömleksiz kalması pahasına bir avuç büyük pa
muk müstahsiliyle tüccarı milyoner yapmakta 
ne gibi millî menfaat bulunduğunu mesuliyet 
mevkiinde, bulunanların millete izah etmeleri lâ
zımdır. Tütün işi üzerinde ehemmiyetle duran 
Maliye Bakanının bu mevzua temastan itina ile 
kaçınmasının sebebini ben bir türlü anlıyamadım. 

Muhterem arkadaşlar; hayat pahalılığını 
yalnız dünya şartlarının bir neticesi olarak ka
bul etmeğe imkân olmadığını İkinci Dünya Har
binde bunun acılarını çekmiş insanlar olarak 
hepimiz bilmekteyiz. Kifayetli idarelere sahip 
olan milletler aldıkları ve ciddiyetle tatbik et
tikleri tedbirler sayesinde İkinci Dünya Harbi
ni nispi bir fiyat istikrarı içinde geçirdikleri 
halde bâzı memleketler ve bu arada memleke
timiz hayat pahalılığından çok ıstırap çekmiş
tir. Büyük halk kütlelerinin hayat pahalılığın
dan ve dolayısiyle geçim zorluğundan ne kadar 
güç bir durumda bulunduklarını dünkü muha
lefet sözcüsü Adnan Menderes'in ağzından din
liydim-

Bay Menderes 1949 bütçe nutkunda; 
«Hayat pahalılığı vatandaşları geçim zorlu

ğuna ve ıstıraba sevkeden bir hâdise olduğu ka
dar aynı zamanda iktisadi bir düzensizlik ve 
malî politikada esaslı hataların neticesi olarak 
ele aiınmasi icabeden bir mevzudur. İkinci Ci
han Harbinden beri hayat pahalılığını doğuran 
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sebeplerin teşhisinde ve onu önüyeeek bilhassa 
iktisadi ve malî tedbirlerin alınmasında ve ha
yat pahalılığı baş gösterdikten sonra da bunun
la mücadelede Hükümetler hiçbir muvaffakiyet 
göstermemişlerdir. Bir taraftan bu âfetle mü
cadele etmek için komisyonlar kurar, teşkilât 
vücuda getirirken, diğer taraftan onu hızlandı
racak ve şiddetlendirecek yollarda yürümekte 
devam etmişlerdir..» demişti. 

Aynı ıstıraba 1950 senesi bütçe nutkunda 
tekrar temas eden ve o zamanki Hükümetin 
malî ve iktisadi siyasetini tenkid eden Menderes 
yine bu kürsüde, 

«... Bütün bunların neticesi olarak vatandaş
lar hayat pahalılığı ve geçim zorluğu denilen 
âfetin pençesinde kıvranmakta, memlekette ha
yat standardı çok geri ve düşük bir seviyede 
kalmaktadır..» Mütalâasiyle hakikati bir kere 
daha ifade etmişti. 

Yine bu mevzuda Demokrat Partinin dünkü 
lideri Sayın Celâl, Bayar 1949 Kasım ayı sonla
rında Manisa'da söylediği bir nutukta «bugün 
programlarına alıp da ağızlarına almaya çe
kindikleri hayatı ucuzlatma mevzuunu cesaretle 
ve kifayetle ele alacağız.» Müjdesini millete 
vermişlerdi. 

Bu ve buna benzer güzel sözlere gönül bağlı-
yan milletimiz Demokrat Parti iktidarından çok 
şeyler beklemekte idi. Yukardaki sözleri söyleyen 
Menderes dokuz aydan beri iş başındadır, ilk 
günlerde şekerde yapılmış olan tenzilâtın ağız
larda bıraktığı tad çoktan kayboldu. Hükümet 
hayat pahalıl'ğiyle mücadele etmek için malî 
iktisadi ticari ve idari sahada tedbir almak şöy
le dursun meşhur pamuk politikasiyle Sümer-
bank mamullerine zam üstüne zam yapmayı ih
mal etmemiş, fiyatların daimî bir surette arta
cağını haber vererek adetâ yangına körükle git
miş bulunmaktadır. (Sağdan gülüşmeler). 

Muhterem arkadaşlar, dünyanın bugünkü 
şartlan içinde dış politika mevzuuna temas et
meden geçmiyeceğiz. Evvelce Hükümet progra
mı üzerinde yaptığımız konuşmada da tebarüz 
ettirdiğimiz üzere dış politikamızın millî bir 
mahiyet almış olan gaye ve prensiplerin de parti 
olarak iktidarla mutabık bulunduğumuzu bir 
kerre daha ifade etmek isteriz. Filhakika Birleş
miş Milletler idealine, Amerikan dostluğuna ve 
İngiliz ve Fransız ittifakına candan bağlıyız. 

. mı o : i 
Dostlarımızla olan kader birliğimizin sözde kalma
masını ve Türkiye'nin emniyet ve güvenliğini 
fiilen sağlıyacak sıkı bir mahiyet almasını te
menni etmekteyiz. (Alkışlar). Bu mevzuda bi
zi tatmin edecek olan şey, Devletimizin dış gü
veninin ahden sağlanmasıdır. Bu gaye Atlantik 
Misakına alınmamıza temin edilebileceği gibi 
bize sald^ana karşı Amerika'nın resmen ve fiilen 
savaşa katılmasını mecbur kılan başka bir an
laşma ile de temin edilebilir. 

Malûmunuz olduğu üzere Atlantik Paktına 
demokrasi âlemine silâh çekmiş olan bir millet 
alındığı gibi Japonya için de yeni bir anlaşma
nın yapılması bahis mevzuudur. 

Birleşmiş Milletlere üye olmanın bir Devle
tin güvenliğini temine kâfi gelmediğini, Atlan
tik Misaknvn yapılmasına lüzum hissedilmesi 
ispata kâfidir. 

Mütecavize karşı harb ilânmdan kaçman ve 
böylece onu mukabil bir taarruzdan masun tutan 
ve fakat korunulan Devletin ülkesini boyuna tah
rip eden Kore'deki yardım tarzını kâfi görme
mekte elbette Türk milleti mazurdur. 

Bu tarzın mütecavize cesaret vermek gibi ay
rıca büyük bir mahzuru da vardır. 

Modern silâhlarla teçhiz edilecek milyonluk 
Türk ordusunun yurt için olduğu kadar dünya 
sulhu için ifade edeceği büyük mânanın dostla-
rımızca daha fazla takdir edilmesini ve Hükü
metimizin bu mevzuda daha çok enerjik davran-
masmı temenni etmekteyiz. 

Bir vesile ile, daha evvelce de belirttiğimiz 
üzere yıllardan beri katlandığımız fedakârlık
larla ve dünya sulhuna yaptığımız hizmetlerle 
mütenasip olarak Marshall Puanından hiç ol
mazsa bizden daha ehemmiyetli olmıyan devlet
ler ayarında yardım beklemek milletimizin 

'hakkıdır. Bu vesile ile şunu da belirtelim ki, 
bu nakdi yardımları Kore'de akıttığımız kan
ların karşılığı saymayı aklınızdan geçiremediği-
miz gibi bu yardımların, güvenimizin ahden 
temini yerine geçeceğine de asla kani bulun
muyoruz. 

Bir hakikati bir kere daha belitmek bizim 
için bir zevk büyük bir saadet olacaktır. 

Arkadaşlar, 
Türk Milletinin Toprak bütünlüğüne, istik

lâline ve haysiyetinin tek zerresine tevcih 
edilecek bir tecavüz nereden gelirse gelsin 
karşısında tek başımızada kalsak parti ihtilâf-
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larmm sustuğunu ve sadece vatanperverliğin 

, konuştuğunu görecektir. Bundan şüphe etmeye 
İçte ye dışta kimsenin hakkı yoktur. (Bra
vo, sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, Dış politika ile ya
kın alâkası dolayısiyle sözü millî savunma
mız mevzuuna hemen intikal ettirmekte fayda 
.görmekteyiz. 

Daha evvel de belittiğimiz gibi Millî Savun
ma bütçemiz günün şartlarına ve mâruz bu
lunduğumuz tehlikelere cevap vermekten uzak
tır r Kendi imkânlarımızın hududu hepimizce 
malûmdur. Dünya güvenliği bir kül halinde 
müta7âa edildiğine göre dostlarımızın yardı
mına elbette müstehak ve muhtacız. Bizce 
dostlarımızın yardımı en çok şu gayeleri temin 
edecek şekilde teksif edilmeli ve ayarlanmalıdır. 

1. Piyade Tümenlerimizi modern ve stan
dart hale getirmek, zirhlı ve motorlu birlikle
rin sayısını çoğaltmak, 

2. Çok mühim olan hava savunmasını mo
dern tayyarelerle mücehhez hava tümenleri 
kurmak suretiyle sağlamak, 

3. Bir harb için lüzumlu tamir, ikmal te
lislerini kurmak ve gerekli stoklar yapmak, 

MiFî. Savunma bütçemizi dost ve. müttefik 
^ rd ımla r iy le kıymetlendirmeye ve kuvvetlen
dirmeye. çalışmakla beraber Hükümetin ordu
muz. hajskmda. yapacağı daha mühim işler bu
lunduğunu da bu arade.belirtmek isteriz. 

, Ordumuzun Teşkilât Kanunu yoktur. De-
m^feratik, idarelere . uyarak günün icaplarına 
uygun bir Tftşki'ât Kanun bir an evvel hazırla
mak .ve. savunma imkanlarımızı böylece milleti 
bir harbe spkmava karar vermek hakkına sahip 
olan Büvük Millet Meclisinin tasvibine, sunmak 
Hükümetin, en. mühim bir vazifesi olmalıdır. 

Ancak bu suretle savunma imkânlarımızın 
mpdern. ,h.arb;n icabettirdiŞi .şekilde /tesk-ilâtlan-
dırf m^ y e nispetlendirilmiş olacağına kanaat 

. getirebiliriz. 
Bugünkü bütçe rakamlarından umumi olarak 

, çıkardığımız mânaya göre millî, müdafaa unsur
larının birbirlerine nispeti günün şartlarına tam 
olarak uycun değildir. îzah ettiğimiz .şekilde 

^.kıymetlejıdirjl.ec.ek ve kuvvetlendirilecek olan 
;millî sayunma unsurlarımızın bugün için Kore'
de, mahdut bir sahada yaptığından çok daha 
iazlaşmı yurt müdafaasında şanla ve , şerefle 
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yapacağına bizim kadar dünya da iman-; etmiş 
bulunmaktadır. Bu işler yapılmadığı takdirde 
yurt emniyetinin tehlikede olabileceğini millet 
kürsüsünden açıkça belirtmek de f -bizim . için 
bir vazifedir. 

Muhterem arkadaşlar; bütçe/ müzakeresi; ve
silesiyle yeni iktidarın iç politika, faaliyetlerine 
toptan göz atmakta fayda görmekteyiz. Bugün
kü Hükümet, programında: «Artık memleketi
mizde normal siyasi hayat .başlamıştır. Şüphe 
yok ki 14 Mayıs bir devre son yeren ve yeni 
bir devir açan müstesna ehemmiyette tarihî bir 
gün olarak daima anılacaktır.» Demekle 14; Ma
yısa milletçe izafe edilen mânayı belirtmiş ve 
bu sözlere uygun icraata geçeceğini müjdele
mişti. Fiil ile kavlin birbirine uyduğunu maaa-
lesef söyliyecek durumda değiliz. Bilinen bir ha
kikattir ki, bir memlekette yeni bir devir şahıs
ların yer değiştirmesiyle, sözde kalan teminat-
lariyle değil, iktidara hâkim olan zihniyetin de
ğişmesiyle ve yeni devrin icaplarının kanunlar
da ve müesseselerde mânasını ve yerini bulma-
siyle mümkündür. Bu bakımdan tarihî bir mesu
liyet ve millî bir vebal taşıyan bugünkü hakiki 
milletvekillerinin ne yapılmıştır^ Sualini kendi 
vicdanlarında sorması kadar tabiî bir şey yok
tur. 

Anayasa ve demokrasiye aykırı kanunlar de
ğiştirilmediği takdirde (sinei millete) avdet ede
ceğiz diye bir hürriyet misakı kabul etmiş olan 
dünkü muhalefet ve bugünkü iktidar maalesef 
bu mevzuda millete verdiği sözün icâplarım bu
güne kadar yerine getirmemiştir. Memleketin 
kanun dışı kanunlarla idare edildiğini muhale
fette iken söyliyen bugünkü Başbakan, aynı 
kanunlarla memleketi idareye -devam etmekte 
ve şahıslariyle her şeyin değiştiğini zannederek 
vatandaşların bu kanunlardan artık sızlanma
dıklarını iddia edecek kadar ileri gitmiş bulun
maktadırlar. 

Muhterem arkadaşlar^;- vaktiyle tenkid ettik
leri' Matbuat Kanununun kaldırılan 80 ncu mad
desini- yeniden Ceza' Kanununa koymak yolun
dadırlar^ Bu -arada hayvan hırsızlarına ait bir 

•ikamın- maddesinin tadili teklifi de Hükümetin 
hürriyetper-ver hareketleri arasında; yer almak
tadır. Demokrat Partinin ve bizzat Başbakanın 
devamk tenkidlerine Jıedef olan kanunlar ayak
ta durmaktadır. Zamanımızda insan hak ve hür
riyetlerini hükümetler tehdit ettikleri halde, tek 
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parti devrinde ö gidişi devam ettirmek, hükü
meti dokiinülmaz hale getirmek amaciyle konu
lan ve sabık iktidarla olan mücadelemizde" kar
şımıza çıktığını, acılarını çekmiş birçok arkadaş
larımızın hatırlıyaeâğı ağır cezaî hükümleri 
deriştirmek akıllarıridan bile geçmemektedir. 

B&İ&şınlIrMiîîetler teşkilâtına girerek insan 
hakları beyannamesini kabul eden memleketimiz 
demokratik Mr idare sisteirii kurmayı ve memle
kette 'hSr^feyde Hürriyeti esas tutmayı taahhüt 
etmtş-bulunmaslna rağmen, hürriyeti engelliyen 
kanunları kaldırmak şöyle dursun, elâstiki hü
kümleri ihtiva eden yeni baskı kanunları çıkar
mak için Hükümetin gayret sarf etmekte olduğu
na şahit oluyoruz. Hükümet, diktatörlüğü kur
mak istiyenler varmış gibi duyulan bu ihtiyaca 
cevap vermek üzere kanun hazırlamaktadır. 
Diktatörlüğün temeli olan kanunlar ayakta du
rurken hükümetin böyle bir iddia ile karşımıza 
gelmesi, onun için affedilir bir hareket değildir. 
Malî ve iktisadi meselelerin ve işlerin düzeltil
mesinin bir zamana muhtaç olduğunu her insaf 
sahibi- kabul eder.'-' Fakat beş sene muhalefette, 
hürriyet hürriyet diye bağıran 9 aylık bir ikti
darın bu Müddet zurfmdâ1 rejimin siyasi karak
terimi'alâkadar eden ehemmiyetli kanunları de
ğiştirmek imkânına sahip olmadıklarını da kim
se iddia- edehiezv (Soldan teklif getirecektin 
seslerr)/f5 sene 'siz söylediniz, siz getiriniz. 

ABÎDÎNTOTUOĞLU (Eskişehir) — Komü
nistleri af mı edelim? 

(Devam devam sesleri) (Komünist meselesi 
Besleri). 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Komü
nist meselesi değil.. Eskilerde öyle demişlerdi. 
iktisadi ve' malî işlerde karşılaştığı güçlüğü ile
ri süren Başbakan demokrasiye aykırı kanun
ları değiştirmek için de senelere mi muhtaçtır? 
Edirne'de söylediği bir nutukta ne mümkün 
idi.ki-, yapmadık demişlerdi, biz de kendilerine 
soruyoruz: 9 ayda demokrasiye aykırı, rejimin 
siyasi karakterini alâkadar eden kanunları de
ğiştirmek için hangi ciddî teşebbüse geçtiniz? 
Bu memlekete hürriyeti Hükümete karşı koru
mak lüzumu'herkesin bildiği bir hakikat olduğu 
halde,bu bihet ihmal edilerek hayvan hırsızla
rına aît kânunlar bu'Meclise sunulmuştur. 

Anayasaya ve demokrasi icaplarına aykırı 
kanunlar niçin tadil edilmiyor denildiği zaman, 
elde affı bin kânun vardır/ zamana muhtaçtır 
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diye eski4 zamana hâs'bir •zihniyetle' İşi blrnevi' 
medriseye; havale yolunu' tuttular: Vaktiyle Sa
yın Celâf Bayar'ın bu hususta girişmiş olduğü-
bir taahhüdü hatırlatırım: (Soldan, ne imiş ses-' 
leri) Sayın Celâl Bayar aynen söyle söylemişti: 
«İktidara geldiğimizde tre mi yapacağız? Millet 
hâkimiyetini engelliyen bir sürü kanunlar Vâr>" 
bunları değiştireceklerini ' vaadettikleri halde 
dört senedir hâlâ sürüncemede bırakmışlardır; 
Dört senede değil bunları bir ayda bile tasfiye 
etmek mümkündür. Bunu yapacağız ve memle
kete geniş bir nefes aldıracağız. 

Arkadaşlar; Ceza Kanununun bir maddesi' 
vardır, Hükümeti bir' zırh içine bürümüştür. 
Hükümetin icrâatını tenkid etmek vatandaşlar 
için âdeta mayın tarlasında yürümek gibi bir 
tehlike haline gelmiştir. 

Arkadaşlar; bu kanunları, bu maddeleri "ten-" 
kid eden hep bizdik beraberdik, sizlerdiniz. Şim
di bunların niçin değiştirilmediğini söylemek 
her halde bir suç değildir; (Soldan kanun teklifi 
getirin sesleri) Ben bir kişiyim. Siz dört yüz ki
şisiniz. Teklif sizden gelmeli. 

SUAT BAŞÖL (Zonguldak) — Senin boyun 
uzun,* sen getirmelisin. (Soldan gülüşmeler); 

OSMAN BÖLÜKBAŞ1 (Devamla) — Bîz W 
söylediğimiz sözlerle, bugün iktidarda bulunan 
partinin muhalefette iken şikâyet mevzuu yap
tığı şeyleri tekrar etmiş bulunuyoruz; Bunları 
söylemek günah ise ilk eser onlarındır: 

Arkadaşlar, biliyorsunuz ki, bugünkü Ötikü-
metin Adalet Bakanı yeni devrin Adalet Bakanı 
Sayın Halil özyörük siyasi hayata ilk adımını 
attığı zaman adalette huzursuzluk bulunduğunu 
ifade etmişti. Acaba bu hususta şimdiye 4kaHâr' 
ne yapmışlardır. 

SOLDAN BÎR SES — Af Kanürîunu. (Hay
van Hırsızlığını Meneden Kanunu sesleri). 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Evet, 
Af Kanunu çıkarıldı, bir devri sabık yaratma
yacağız düsturu ile millî hâkimiyete kasdetmiş 
olan insanları affetmek yoluna girdik. Fakat 
bunu yaptıktan sonra da devri sabıkın nüma-
yişleriyle bu memleketi işgal ettik. 

Arkadaşlar; Af Kanuniyle bütün suçlar aî-
fedildikten sonra memurlar arasında geniş öl
çüde nakiller yapılmıştır. Hiç şüphe yok ki, me
murların' bâzı' hallerde nakilleri Hükümet içiri 
bir zarurettir. Fakat bu geniş ölçüde yapdan" 
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nakiller hangi tetkik ve esasa dayanmıştır. Bir
kaç aylık kısa bir zamanda şahısların telkinle
riyle yapılan bu nakillerin Devlet hayatı için 
bir tehlike teşkil ettiğine işaret etmek isteriz. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Zongul
dak) — Siz bunların cezalandırılmasını istemiş
tiniz; 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Arka
daşlar, evet, milletin haklarını çiğnemiş olan
ların teeziye edilmesini dün ben bu kürsüden 
istemiştim. Bugün de dünkü kanaatimi muha
faza etmekteyim. Yalnız cezalandırma cihetine 
gidecek yerde, mahkemeye tevdi edip suçluyu, 
suçsuzu ayırdedeeek yerde, parti teşkilâtının 
telkinleriyle memur nakletmenin Devlet için 
hayırlı olduğunu kimse iddia edemez. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Ne ise maru
zatım bundan ibaret de de bitsin., 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Gayri-
mesul insanların devlet hayatında söz sahibi 
kılındığı bir devre yeni bir devir demenin ne 
mâna ifade ettiğini millet ipinizden daha fazla 
sormaktadır. 

Memlekette öyle bir siyasi hava esmektedir 
ki, muhalefete kötü gözle bakılmakta, siyasi 
huzursuzluk günden güne artmaktadır. Türk 
Milleti, hayatında bir aristokrasi tanımamıştı. 
Bugün birçok delilleriyle görüyoruz ki bu mem
lekette bir rozet asaleti ihdas edilmektedir. 
(Gürültüler). 

Hükümet kendi partisinin naşiri efkârı olan 
bir gazeteyi himaye için kararname çıkarmış
tı. Bu kararnameyi 15 gün sonra değiştirmesi, 
Hükümetin hakiki zihniyeti değiştirdiğine de
lalet etmez. ' • 

İcabında kullanılacak Baskı kanunları elde. 
Zihniyet aynı zihniyet. O halde yeni devrin, mâ
nası nerde kalıyor. 

MUAMMER ALAKANT (Zonguldak) — 
Eski zamanda değişmezdi, Osman Bey. Zihni
yet farkı orada. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. Hatip bir 
saattir okuyor, tahammül ediyorsunuz, dinli
yorsunuz. Müsaade buyurun, okusunlar, bitir
sinler. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar, bugünkü durum devam et
tiği takdirde yeni devir açıldığı hakkındaki 
iddia tamamiyle mesnetsiz kalacaktır. Tanzi-
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mattan beri hürriyet peşinde koşmuş olan bir 
millet sadece topuz vuranların el değiştirmiş ol
masına şahit olacaktır. Bunu sizlerin kabul ede
ceğine kani değilim. 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Böyle 
bir şey yoktur. Böyle bir şeye asla müsaade et-
miyeceğiz. Olamaz böyle bir şey isnat edemez» 
siniz.. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ben de 
müsaade etmiyeceğinizi söyledim. Hiddet neye? 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Böyle 
lâfları dinleyenleyiz.. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Dinle
yeceksiniz. Sizi de vaktiyle ayni şekilde dinle
mişlerdi. Siz bu kürsüden milletvekilini dinle
mezseniz, getirdiğiniz hürriyetin ne mânası ka
lır? (Devam devam sesleri) (Sağdan bravo 
sesi] eri) 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Bu söz
lerinizle yalnız Hükümeti değil, aynı zamanda 
bizleri de tahkir ediyorsunuz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Hayır 
tahkir etmiyorum, tenkid ediyorum. (Devam de
vam sesleri). Ne yapalım bağrıyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim müsaade ediniz. Bütçe 
konuşmasında bilhassa muhterem heyetinizin de 
tahammülünü gprerek yirmi dakikalık bir okuma 
hakkını tam bir saat on beş dakika yazdığı not
lardan okumuşlardır. Müsaadenizle yine sözlerine 
devam etsinler. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Mademki 
tahammülünüzü ifade' ettiniz bir noktaya işaret 
edeyim. Yirmi dakikalık müddet hükmü partiler 
için mevzuubahis olmamıştır. Vaktiyle muhale
fette iken Sayın Menderes de bu esastan istifade 
etmişti. Binaenaleyh bir lütuf karşısında bulunu
yorum. (Devam devam sabaha kadar devam ses
leri). 

Bu vaziyet karşısında sözlerimi şu şekilde ni-
hayetlendireceğim. Arkadaşlar görüyorum ki siz
lerin de tahammülünüz kalmadı. (Var var sesleri, 
devam sesleri). 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Arka
daşlar, rejimin siyasi karekteri değişmemiştir. 
İktidar el değiştirmiş, fakat rejimin siyasi Ka
rekteri reğişmemiştir. Bu yolda devam edildiği 
takdirde sabık iktidar için mukadder olan âki-
bet sizler için de mukadderdir. (Gürültüler). 
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HÜSEYİN BALÎK (Zonguldak) — Asla. 

Herşeyi yapacağız ve.her şeyde muvaffak ola-
eağiî. 

BAŞKAN — Dinlenmek üzere oturuma on 
beş dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati : 18,25 

ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 18, 50 

BAŞKAN — Refik Koraltan 
KATİPLER : Füruzan Tekil (İstanbul), Sedat Baran (Çorum) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. Bütçeyi gö
rüşmeye devam ediyoruz. Söz Süad Hayri Ür-
küplü'nündür. 

SUAD HAYRI ÜR&ÜBLÜ (Kayseri) — 
Muhterem arkadaşlarım, Yurdumuzun Demok
rat Parti iktidarında geçirdiği ayların muha
sebesine bakarak, 1951 yılının iyi veya kötü 
istikamette yol alacağını kestirmek için üzerin
de hassasiyetle duracağımız ilk bütçesi elimiz
dedir. 

Bunu samimiyetle ve yardımcı bir zihniyetle 
tetkik ve tenkid etmek, hepimizin millî vazi
femizdir. 

Teknik ye teferruatlı müzakere ve münaka
şalar daire bütçeleriyle fasılları üzerinde nasıl 
olsa yapılacağından, umumi müzakeresinde 
yurdun umumi dâvalarını bütçe münasebetiyle 
birlikte tetkik ve tahlile mecburuz. Şu halde: 
; 1. Siyasi çalışmalarımızda parti münasebet

leri bütün yurt dâvalarında anlayışlı, müsama
halı ve bütçenin feyizli semerelerini süratle top
lamayı kolaylaştıracak durumda mıdır? Buna 
derin üzüntü ile hayır demek talisizliğindeyiz. 

Partilere ve parti liderlerine, dünyanın bu 
çetin devrinde tarihin ağır mesuliyetini düşü
nerek itidal ve kardeşlik tevcih «etmeyi vazife 
biliyorum. # 

İktidara geçen parti ne kadar sabır, sükûn 
ve istişare arzusu göstermeye mecbursa; 27 yıl
lık bir iktidardan sonra milletin iradesiyle 
kaybeden parti de seçim üzüntüsünü unutarak, 
elde etmiş olması lâzımgelen olgunlukla yurt 
hizmetinde harcanan emekleri müspet bilgi ve 
feragatle kolaylaştırmaya mecburdur. (Soldan 
bravo sesleri, alkışlar) 

Hele siyasi mesuliyetler taşımıyanlarm dai
mî tahrik ve dört yıl sonraki seçim kazancı he
vesiyle acemi gayretlerine millet kürsüsünde 
temelli mesuliyeti taşıyan arkadaşların müsa
ade etmemesi lâzımdır. (Soldan bravo sesleri 
alkışlar) Başka yoldan ne anlaşma ve ne de bir
likte çalışma yolları bulunamaz. Bugün partile
rin birbirlerine el uzatmaları her zamandan faz
la vatan borcu olmuştur. 

2. Umumi, siyasi vasiyetimize çok kısa bir 
nazar- atarsak gurur duymak icabeder. 

Muhalefetin muhterem lideri tarafmdan be
lediye seçimleri münasebetiyle ileri sürülen fi
kirlerle mutabık değilim, ifade ettikleri noktai 
nazarı tekrar hatırlıyalım : 

« tehlike gelip çatarsa biz varlığımızı na
sıl koruyacağız? Bunu düşünmek, akla gelecek 
bütün diğer ihtiyaçların üstünde bir mecburi
yettir. 

Biz evvelâ millî ve askerî, kendi kuvvetleri
mizle ve gayretlerimizle kendimizi savunmaya 
çalışacağız. Orduca ve milletçe şerefli bir varlık 
ve kabiliyet gösterdikten sonradır ki, medeniyet 
âlemi bizim etrafımızda fiilen toplanacaktır. 

Memleket savunmasında millî kudret, vatan
daşlar arasında itimadın ve iyi geçinmenin sağ
lam olmasiyle temin edilebilir. Vatandaşlar ara
sında itimadın, hususiyle siyam emniyetin mev
cut olmadığına ehemmiyet veren bir Hükümetin 
iç politikası, her zamandan ziyade muhtaç oldu
ğumuz bir şarttır. 

Demokrat Parti idaresinde memleket baştan 
başa huzursuzluk içindedir. Siyasi emniyetimiz 
pervasız ve apaçık tehditler altındadır. 

Her hangi bir meseleyi Büyük Millet Mecli-
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^nüe'%ön*Ö|mate'• İâzitoiif^ üemek bile vatana 
hiyanet derecesine bir sUq' %&yû$yot.* 

Arkadaşlafimy^öı^îu^fr^ ^çatacak bir teh
likeyi, biz evvelâ kendi varlığımızla karşılıyaca-
ğız. Halbuki ben bu kanaatte değilim. İngilter-e* > 
ve Fransa ile mevcut ittifakımızın - yaşıyorsa ve 
samimi ise - bize kâfi teminat verdiğine kailim. 
Ö kadar ki> bu teminat neticesinde fAtlajutik* /< 
Paktı taahhütleri dahi kendiliğinden bizim dâ
vamıza iltihak eder. Böyle değilse, teminat bah
sinde konuşmak bile mânasını kaybedeft jBu*dü«^ 
şüncelerle üzüntü yeren * esaslı, .nokta, iç, anlaş*, „ 
mazlıkların vatandaş arasında iyi geçinmemek 
nalinin millî varlığımızı bile tehlikeye atacak** '-
ölçüde mütalâasıdır ki, bundan şahsan derin ke
der duymaktayım. Partiler arasındaki münase
bet; münaferet haline bile gelse, bu duygu asla t 
yer bulmamalıdır ve buna kanaat geldiği anda 
insan vatanı için'kendini feda etmelidir. 

Bundan başka mütalâalarının son fıkralarını 
çdk insafsız bulmaktayım. 

Demokrat Partinin dışârda' ve içerdeJ siyasî / 
emniyet ve itibarîmiz için harcadığı' emekleri 
yakından gören ve bu vadide'mukayese yapmak > 
imkânını bilen frirl arkadaşınız olarak şükranımı 
teyitle iktifa' edeceğim: 

Daha' fazla çalışmaya, siyasi cihazımızı daha 
modern' telâkki1 ve usullerle' işletmeye her za
mandan fâzla ihtiyaç; olduğuna şüphe' etmeme
liyiz. Belediye seçimlerindeki' nutuklardan çok 
daha mutedil fakat aynı mevzudaki konuşmala
rında sayın muhalefet lideri : 

« Avrupa Konseyinde âza bulunduğumuz hal
de muhacirlerimiz mevzuunda nakdî yardımlar 
temin edilememesi tenkıd edilecek bir haldir. » 
demişlerdir. Avrupa Korîseyindeki Türk heye
tinin' başkanı sıfatiyle'bu zühulü tashihe medbu-
rum. Konseyi Avrupa dâvalarında istişari bir 
meclîs hüviyetinde olup, âza devletlerin yardım-
lariyle idamei mevcudiyet eder bîr organdır. 
Yoksa zannettikleri gibi, malî yardım yapacak 
bir teşekkül değildir. Ne parası, ne1 verilecek tah
sisatı vardır. İCaldı ki, Meclis muhacirler dâva
sında, Bulgar Hükümetinin hattı hareketini itti
fakla ve şiddetle takbihe kararı vermiştir. Kon
seyin statüsü hükümlerine göre, kendisinden 
malî yardım almaya imkânı hukuki yoktur. 

3. Bütçenin umumi hatlarına gelince: Hü
kümetin âdi ve yatırım bütçesi halindeki tasni
fini ve malî açık vaziyetimizi saklamadan ortaya | 
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atmasını, tasarruf zihniyetini muvaffakiyetin 
temeli saymasını takdir etmek borcumuzdur. 
Bütçe açığının yıllardır devam eden bir realite; 
olduğuna göre, bunu hissi tenkid mevzuu olarak 
ele almak ve çaresini bu sebeple gözden kaçırt
mak, zararlı bir usuldür. Hepimiz, partili par
tisiz, yurdun refah ve selâmetini sağlıyacak dol-

, gun ve açıksız bütçe çare ve imkânlarını ara
makla, göstermekle mükellefiz. 

4. Hükümet gerekçesini ve raporlarını: Tet
kik ettiğimiz zaman bir vazifemizi samimî ola
rak yapmaya mecburuz. îlk bütçeleri olduğu 
halde Hükümetin gerekçesi ve bilhassa Bütçe 
Komisyonunun geceli, gündüzlü mesaisinin mah
sulü olan raporları ve hassaten derin bir vukuf 
ve emeği ifade eden gelir bütçesi ~ raporunu 
istifade ile tetkik ve derin bir takdirle karşıla
maya mecburuz. Bâzı noktalardaki fikir' ayrılı
ğını, prensip uyuşmazlıklarını da samimî olarak 
ve aflarını dileyerek ileri süreceğim: 

A) Gerek hükümet gerekçesinde- gerek eh-; 

cümen raporunda-üzgün bir duygu ile şu mülâ
hazaları görüyoruz : 

1. «Maaş ve özlükler 693 milyondur. Mev* 
cut kanunlar değişmedikçe ve sıkı bir tasarruf 
zihniyeti hâkim olmadıkça bu rakamlarda ta
sarruf şöyle dursun her yıl artmasının önüne 
geçmek bile mümkün değildir. » 

2. « Bütçeler kendilerinden evvelki1 bütçe
lerin hasenat ve seyyiatlarımn mühim kısmına 
bünyelerinde taşırlar. Böyle; bir bütçeî üzerinde* 
esaslı değişiklikler yapmak için çok esaslı ve 
kanuni tasarruf tedbirleri' almak, yahut'yeni 
vergiler ihdas etmek lâzımdır. Hükümet esaslı 
tasarruf yolunu tercih edecektir. Bunun için de 
zaman lâzımdır.» 

3. «Bütün bunlara rağmen Hükümet arzo-
lünan sebeplere binaen programının ve düşün
celerinin daha fazlasını bu yeni bütçe üzerinde 
aksettireniemiş olmasından müteessirdir.» 

4. «Fiyat yükselişlerinin devam edeceği, ehem
miyetli bir düşüklük kısa zamanda tekrar eski 
irtifamı bulup aşmakta olduğu görülmektedir.» 

5. «Gelir Vergisi bünyesinde mevcut birta
kım istisna ve muafiyetlerin daraltılması ve usul 
kanunlarında kâçâkçiliğm önlenmesine matuf ted
birler alınması tavsiyeye şayandır.» 

6. «Henüz serbest1 ithalâtı karşılamaya^ kâfi 
gelecek ihracatı olmayan memleketimizde döviz 
mevcudunun azalması tabiidir.» 
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7. «Birkaç milyarlık investisMenfe sermaye
sinden vergi" mükellefinin mâruz bulunduğu taz
yiki hafifletmeye hizmet edecek uf ak bir semere 

i »dâhi alınmamaktadır.» 
•••-- 8. • «Meye^diyetimillîyemizin en zayıf .nota

sı umuru maliyenıizdir., Her türlü icapları hâsı
latta -emniyet mülâhazasına feda etmiştir. Mükel
lefiyet en.ziyade himaye edilecek tabakaların üze-
.rine çökmüştür. Vasıtalı yergiler vasıtasızlara na
zaran t daha smühim- yekûn tutanaktadır. Ve bu, 
mükelleflerin -iktidarlariyle jnütenasip değildir.» 

9. «J>evlet masraflaımdaki artış, temayülü 
öflle&medtiği takdirde yergi kaynakları hâsılatiyle 
bütçeleri denkleştirmek imkânsızdır. Mesaiyi ta
sarruf imkânları üzerinde teksif .şarttır.» 

•; /Muhterem' arkadaşlar^;işte böylece 9 kalemde 
-topladığım, memleketin malî vaziyetini acı birha-
k^ikattan korkmıyarak ifade eden ve bâzı malî 
darlıklar arif esini haber verir mahiyet taşıyan 
açık ifadelerden takdir duygum ne kadar geniş 
ise» şahsi-korkum orkadar azdır. 

Bu "ifadelerinin çarelerini encümen raporu
nun d9 kalemde toplanan temenniler kısmında 
maalesef bulunmadığımı da üzüntü ile arzedece-
ğim. 

Bğer müspet • ve münakaşası ilmen . caiz bir 
prensip ararsak (Onu bir'fikir halinde hem gerek
çede, hem raporda bulmaktayız. O; da şudur : 

1. ••-.'• \«Yurt r iktisadiyatına -doğrudan doğruya 
yardımcı olmayan ve memleket: ölçüleriyle müte
nasip bulunmayan mevzular birinci derecede ya
tırım sahaları olarak ele alınmış ,, .olduğu balde 
Hükümetiniz yatırım anlayışım ve imkânlarını 
iktisadi-kalkiinanayı doğrudan' doğruya ve" kısa za
manda sağlıyacak mevzulara tevcih etmiş bulun-

, maktadır.» 
Encümen de aynı mevzudansöyle diyor : 
2. «Büyük, çok masraflı,,uzun vadeli teşeb

büsler yerine kaçükj az masraflı, kısa vadeli te
şebbüslere ehemmiyet vermek zihniyeti yerinde 

: olup "bunlann senesi içinde ikmalini tavsiye ede
riz.» 

Bu mühim görüş ve fikirlerin- yani başında 
Hükümet gerekçesinde, : 

a) «Son rakamlara göre dünya ekonomisinin 
seyrini vermek imkânı bulunamadığı birçok za
manlarda, Amerika başta olmak üzere, birçok 
devletlerin fbaşlica maddelerin • ihracını tahdit 
ve men'e gittikleri...» de ifaderediimektedir. 

2Yttöl $0 : 2 
^ . f ü l t t ^ r fei^y^du^rbi^kT^k^gü^Jıi^ıııet-

-lemtei başarmak igi%rbtmlam öyrılaıif§denekieri 
kısmak değilrTOOl milyona•>dadanan öiaaş; ve öz-
lükterde» tasarruf^MiilfeâhazaSiliyor., B^mokta-
daki etüt ne miktar vermektedir. Ben^bıı, nok-
tada-sosyali düşünceler ^altoda r ş&vindifiei bir 
tasarruf ^elde»edik^cegini-pe^ tUinmuy^Kum. ı Teş
kilât .kanunları i k fiilî k-adilQİaiP yaşındaki far
kı birde» kaldiî?ftbilwgekY 100 ım%0na £akmfbrr 
tasaj'ruf :4üşünülebilit<,: f akatt knkânt ve tahak
kuku zorJg^ülmekte^i^ Bu»uft dışmda az »me
mur: bol «naaş prensibi a^aha. taga-rruf ş^rir ,mi? 
Her teşkifâtta hakikaten rf^la»memuR*yar madır, 
hâdsieler>•-. acaba> yeni rteşkifâtlarmfıihdasınai #bizi 
mecbur etmiyeeeköfidir'? 

Şunlarla i demek istiyorum? kir biz malî kud
retimizi bu uzun yâdeli* ve- şüpheli yolda aramı • 
yalım,'dahakısa veya-a&u«u«^ârdel*pollaEdave 
islerde erıyahm. 

^Bene«|teiBaâfrufUf maaş f^föllm'indaf^ğîl^ <hiz-
met ve- kısmet* israfında gç|r$Pr ^arfileipn^gabuk 
koymalıyız. "*» »^ttzkrcevrM,rm^denmıbirini > afrze 
deyim: 

i K^ylüy^ bipjiniİHo*fc;ü§ y^znVm4oji?t^n«4i3Lk 
tevzi ederiz,.- bir dekara ?30 ^33-i Jdlo -serpil#ği 

4halde>»miĥ eB ile; eki#de jl2 ;- Jİ5? kilon - serpilir. 
Ait5a4aMv2ây^a4^anliş8i2f?600 *:30Q?ki& to®dnrr ki< 
lhpa§-fiyıa$ı ile-ve d^viz olapak<ıdeğeri 180:-, ,250 
miİBO^dur; iîle^uftollu^u iazla*ver4mfry^rd# Jrazl-
Jatııp aŞr̂ fîıen» -yere' jardım^da-ayrı dâvadır. 
Bâzı maddelerin* ihracı «ikrşağlalliğımızib ^fe se-
yindiğimiiS d&yizinjv ftsgarsi bir iki -mislini; < ayni 
>madde!tıin mamulüne yine cdöyiiîj'Oİarak-yereği
mizi de düşünürsekj^feüy^k* rtlagör^uf ̂ îyellarBia 
dab,# çabukî^kasuşaruz. 

Bu^an^ü&tüpdeiMf^k;^^ 
hemen girmekekence? i&Bjtalif Jbi^aftvcaiâf«etoıyaii 
vazifemizdir.! ̂ nYffdft-biraz •> Sağıda f izah^ade-

> c e ğ i m . * • 
fÇŞtil fcaa^la^la?i^ işvriy4^ı»^ftrl%dtskÖ-

4üâ§,«ö>tld^ü^shaki^t^fıol#^ınav gşre^fcen 
ŞahsanHgeniş,4£aaXı̂  ^ğfeiklifeieri*ile w^Mtyo-

uliyetl©f M f̂eeşil̂  îgehiş^lîftlllıiyete sgâelineeî ü<feri 
gitmenin temeli, şartı bu olduğu halde en$$pen 
rapora«un^l$<e«ari -içinde, 4£ray;^emüiyetİItaşı-
yanlarikfiteef lûç -ve*işe yaramaz -Aale ^getirecek 
olanlar; pek çoktur; bunlara ^iltihak : fcâe^iedi-
ğimi.arsederim. 

Eapor, <p^âlıiUği]EuAwto 
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lerîn azalacağını tahmin ettiğine göre, bütçeye 
konan tahsisat kâfi gelmediği takdirde, karşı
lık hakkında da bizden düşüncelerini esirgemiştir. 
Yaşadığımız şartların ağırlığı devam ederse ne 
yapacağız? 

Hükümetin temas ettiği, diğer memleketler
de başlandığı söylenen ihracatı tahdit ve meni 
faaliyeti, zamanında ve iyi, sevimli tedbirlerle 
yapılırsa, muhakkak müspet netice verir. 

Bugün her memleketin, pahalı, yüksek va
sıflı mallarını ihraca tahsis ettikleri ve bunun 
karşılığı ile aynı malın ucuz ve orta vasıflarını 
ithal ettikleri malûmdur. İtalya meşhur pirin
cini ihraç edip yerine ucuz Asya pirinci ithal 
etmektedir. Bundan başka tahdit usulünden 
daha sağlam ve millî stoku koruyan ve dayan
dıran bir usul henüz iktisat âleminde bulunma
mıştır. Millî vasfına rağmen bu usulden mem
leketimiz nedense daima kaçmıştır. Mahzurla
rını bilmiyor değiliz, -ama ıçaresiz bri sistemdir. 

Bunların yanında, yepyeni bir sistemle kü
çük, az masraflı, kısa vadeli teşebbüsleri tam bir 
tercihle alıp diğerini bırakmak büyük iktisatçı
ların tetkikmdan ve tasvibinden geçmişse bir 
diyeceğim yok. Fakat büyük semereleri ve kü
çük işleri en kısa zamanda tahakkuk ettirecek 
malî imkânları bize büyük teşebbüsler verir. 
Bunların vâdelerini kısaltma çareleri aranabilir. 
Hattâ vâdesine kadar malî karşılıklar buluna
rak kısa vadeli işler büyük teşebbüslerin karşı-
lıklariyle meydana getirilebilir. 

Hükümet programı müzakeresinde de arzet-
tiğim gibi : Petrol - Kömür - Linyit - Balık Tu
rizm sanayii ve serveti üzerinde : Amerikan -
İngiliz - isviçre - İtalya - Fransa sermayelerine 
rağmen büyük teşebbüsleri ihmal ettikçe bu en
gin servet ve refah kaynaklarımız karşısında 
daima eli böğründe seyirci olmaktan çıkamayız. 

Petrol sahasınfla, biz uzun yıllardan beri 
mîispet netice alamadığımız ve birkaç vasat de
rinlikte kuyudan fazlasını açamadığımız, elde 
ettiğimiz bîr avuç petrolü bile tasfiye edemedi
ğimiz halde; Arnavutluk'u kısa işgali zamanın
da, üç, dört sene içinde, İtalya 381 kuyu aç
mıştır. • • ' - • • • : • . . 

Üç milyarlık bir kömür serveti toprak altın
da yatmaktadır. Yalnız İtalya'nın yılbk kömür 
açığı 12 milyon tondur. İsviçre'de, Yunanistan'-l 

da, komşu memleketlerde ise kömür yoktur. Bi
zim kendi malî kudretimiz ve bugünkü elimiz-
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deki bütçe ile 3 milyon ton üzerinde hâlâ dur-
maklığımız derin keder mevzuudur. 

Linyit de aynı vaziyettedir. 
Birçok memleketler etrafları denizle çevrili 

olduğu halde - derin sularında kâfi balık olma
dığından - kalkıp Şimal Denizinde sahiller ki-
ralıyarak balık tutup, su mahsulleri sanayii ku
rup ihracat yaparken, hususi tarlalarda balık 
ve istiridye yetiştirirken bizim bu muazzam ser
vet karşısındaki iptidailik ve bigâneliğimize Hü
kümetimizin son vermesini, başka, kaynaklara 
başvurarak sağlanmasını temenni ederim. 

Turizm dâvasında senede bir milyardan faz
la dolar temin eden Fransa ve dünkü resmî teb-
liğleriyle 67 milyon sterlin temin eden İngilte
re'yi hiç göze almayarak, engin turistik serveti
mizle kısa zamanda hiç olmazsa birkaç yüz mil
yon döviz sağlıyacağımıza katî kanaatim vardır. 
Yalnız hâlâ neden bir turizm ve propaganda 
bakanlığının kurulmadığını anlıyamıyorum. 

Aziz arkadaşlarım; müşkül ve tahmin edil-
miyen vaziyuetler icabettirirse yeni vergiler ko
nur, bu vatandaşa izah edilir. Yalnız her şeye 
başvurulur da başka çare kalmazsa bu yola gidi
lir. 

Encümenin istisna ve muaflıkları daraltma 
teklifinde beraberim. Yeni vergi sistemi gelir 
esasına dayandığına göre, kazanaş vergi vere
cektir. Vatan toprağı üzerinde kim, neden kaza
nırsa kazansın vergi borcunu seve seve ödemeli
dir. Zirai Gelir Vergisinin tatbikatındaki güç
lüğü bilmiyen yoktur. Fakat mütekâmil kadas
tro yapılması için asgari 30 ilâ 120 yıl bekle
mek Hükümetin kabul edeceği bir karar oknı-
yacağı kanaatindeyim. 

Muayyen bölgelerde, muayyen mahsuller üze
rinde çiftçinin katıldığı heyetlerin kararı ile as
garî hadler içinde, geçim indirimi geniş tutula
rak bir çare bulunabilir düşüncesindeyim. 

Vergi reformunu tahakkuk ettirmezsek cid
den fazla bir şey yapamayız. Encümenin - acı 
da olsa - yazdığı gibi, ehemmiyeti itibariyle bü
tün teşkilâtımız içinde «Mevcudiyeti milliyemi-
zin en zayıf noktası umuru maliyemizdir» ge
çen yıl da söylediğim gibi bu teşkilâtın tahsil
darlıktan kurtarılması, bütün âlemi iktisatla 
olan dargınlığın halli bizi çok feraha ulaştırır. 
Maliyemizin kıymetli bünyesinde bu ameliye ko
laylıkla yapılabilir. 
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Hükümetin kendi bünyesinde de reorganisa-

tion yapımına ihtiyaç olduğuna kaniim. Bakan
lıkların bir çoğunun «Millî Ekonomi» Bakanlığı 
altında ve daima hasretini çektiğimiz coordi-
nationu sağlamak yolunda birleştirilmesine lü
zum vardır. 

Diğer memle'ktelerin teşkilât ve siyasi çalış
maları bilinmiyen şeyler değildir. Bize uyan 
şekli bulmak için himmetimizi harcamak mecbu
riyetindeyiz. Bu vadide siyasi müsteşarl'klar 
üzerinde tekrar durmak ve bakanlık hizmetine 
bu kadar kıymetli, genç arkadaş zümresi içinde 
kuvvetli ekipler hazırlamak Demokrat Partinin 
menfaat ve muvaffakiyetine yarıyacağı düşünce
sindeyim. 

Teknik ve teferruatlı meselelere ve dileklere 
bütçelerinde temas imkânı olduğundan bu umu
mi hatlardan sonra kendime göre çok ehemmi
yetli saydığım iki mülâhazamı da Menderes Hü
kümetine arzederek sözlerimi bitireceğim: 

1. Demokrasinin tmeli ve şartı hürriyettir. 
O ecen defa da rica ettiğim gibi Basın hürriyeti
nin şerefini Demokrat Partiye yaraştırıyorum. 
Ve bunu Basnrn en ağır tenkidlerinden en çok 
istifade etmiş bir arkadaşınız sıfatiyle bütün 
samiyetimle rica ediyorum. 

2. Memlekette bu ölçüde bir değişiklik, siya
si - iktisadi bir inkilâp bugüne kadar olmamıştır. 
Bütçe ile görüyoruz ki, Demokrat Parti Hüküme
ti büyük işlere koyulmak yolundadır. Bunların 
istikameti, eski Hükümetin istikametinden de ay
rıdır. Fikirler ve tenkitler de bunu göstermek
tedir. Halbuki bu plânların tahakkuku zamanlar 
ister. Her seçim eğer bunların baştan aşağı de
ğişmesini intaç ederse memleket için, vatandaş 
için felâket olur. 

Bu sebeple, bir yıldır girdiğimiz hakiki de
mokratik rejimimizde Hükümetlerin ve parti
lerin program ve plânlarını tahakkuk ettirebil
meleri için, - muhalefetin de eski doğru mülâha
zalarını hatırlıyarak - teşri devresini 7 yıla tem
dit eden kanuni tadilâtı yapmasını şart gör
mekteyim, (Sağdan Oooo sesleri). 

Halk Partisi arkadaşlarının bunun münaka
şasını kendi ilim adamlarının yazdığı raporlarda 
ve gruplarında yapmalarının çok faydalı oldu
ğunu kendilerine hatırlatırım. 

Mâruzât ve ricaların bunlardır. Tahakkuku 
yolundaki hizmet ve himmetlerle daima yürek
ten beraber olacağımı arzeder ve yeni bütçemi-
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zin aziz yurdumuza saadet ve Hükümete basan 
sağlamasını dilerim muhterem arkadaşlarım. 
(Soldan Sürekli ve şiddetli alkışlar). 

BAŞKAN — Eyüboğlu. 
CEMAL EYÜBOĞLÜ (Trabzon) — Sayın 

arkadaşlar, uzun yıllar, bu memleketin sevk ve 
idaresi mesuliyetini omuzlarında taşımış ve 
1950 seçimlerinde tecelli eden millî irade ne
ticesinde iktidarı devrederek muhalefet vazife 
ve mesuliyetini deruhde etmiş olan partimizin, 
1951 bütçesi üzerindeki görüş ve mütalâalarını 
arzetmeden önce bâzı hususları huzurunuzda ye 
umumi efkâr, önünde belirtmek isteriz. 

Bütçe, hüviyet ve mahiyeti icabı, iktidarda 
bulunan parti hükümetinin gelecek bir yıl zar
fındaki icraat programının rakamla ifadesi de
rnek clduğuna göre, uzun zamandan beri ikti
darda bulunan parti hükümetlerinin hazırladı
ğı bütçeler üzerindeki tenkid ve mütalâalarla 
yeni iktidara gelen bir parti hükümetinin büt
çesi üzerindeki tenkid ve mütalâaların. dayan
dığı esas ve kıstaslar arasında bir fark olması 
tabiî ve zaruridir. Bahusus çok partili siyasi 
hayatın tabiî bir neticesi addedilmek lâzımge-
len iktidar değişiklikleri gibi memleketimizde 
şimdiye kadar tecrübe edilmemiş bir siyasi hâ
dise ilk defa vukubulduğu zaman, yeni iktidara 
gelen parti Hükümetinin icraatını, vatandaşlara 
verdiği vaitlerle karşılaştırmak mutlak bir za
ruret halini alır. 

Uzun yıllar iktidarda bulunan parti hükü
metlerinin eserleri ve icraatı meydandadır. 

Çeşitli görüş ve siyasi kanaatlere, mesnetli 
veya mesnetsiz iddialara göre bu eserler ve ic
raat başarılı veya başarısız, isabetli veya isa
betsiz addedilebilir. 

Asırlar boyunca devam eden ihmallerin ve 
belki de tarihî ve içtimai şartların neticesi ola
rak geri kalmış olan memleketimizin, muasır 
medeniyet âleminde lâyik olduğu şerefli ve kuv
vetli mevkii elde etmesi için aradaki mesafeyi 
biran evvel telâfi etmek azminde olan milleti
mizin, daha iyiyi, daha güzeli araması ve özle-
mesi kadar beşeri, haklı ve yerinde bir arzu 
tasavvur olunamaz. «Daha iyisi yapılmak müm
kündür de yapılamıyor mu?» Suali kendi refah. 
ve saadetini, memleketin ilerleme ve kalkınma
sında gören her vatandaşın başlıca endişesini 
teşkil eder. 
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âjtesfıtrî kabUayeMni vetîramiekefcimtehıâler-

leme* wMl?Mnma8înr,x daha geniş* i ölçüde;; geliş
tirmek arzu ve^hasratmâtîderinden dayannıalU 
letimiz, 1950 seçimlerinde^ iradesini izhar ve 
mukadderatını henüz tecrübe -edilmemiş bir 
partiye teslim ederken milletleri terakkiye sev-
keden bu beşerî ve,tabiî dinamizmin tesiri al
tında, hareket etmiştir. 

-Biğer bir ifade ile, siyasi, iktisadi, malî, 
sosyal? sahalarda ve bütün hizmet şubelerinde 
şimdiyeı kadar yapılmış, olanlardan daha fazla
sının ve iyisinin yapılmış olmasını görmek arzu 
ve aştiyaki 1950»seçimleBİnde-gelecek dört yıl 
için-iktidarın kaderini tâyin eden millî irade
nin tecellisinde en büyük âmil olmuştur. 

Hal böyle olunca, henüz tecrübe edilmemiş 
bir -iktidarın icraatını, her şeyden önce, kendi
sini -iktidara getiren millete, muhalefette bu
lunduğu devrede yaptığı vaitler ve verdiği söz
lerle, karşılaştırmak zarureti aşikârdır. 

Hiç şüphe yok ki, fertler gibi siyasi partiler 
de verdikleri sözleri ve yaptıkları vaitleri yeri
ne .getirebildikleri nispette itibar kazanırlar ve 
muvaffak olmuş sayılırlar. Demokraside mazisi 
eski. olan Batı memleketlerinde, vatandaşlar, 
partilerin ileri sürdükleri vaitlerdeki hayal ile 
hakikat payını sezmek melekesine sahiptirler. 
Türk milleti ise bu tecrübeyi ilk defa yapmak
tadır. 

Bu itibarla, Demokrat Parti mümessillerinin 
muhalefet sırasında iken Meclis içinde ve dışın-
cla yaptıklarr tenkidve vaitlerin iktisadi, malî 
ve bütçe mevzularına taaMk eden bir kaçını 
şöylece!:hatırlatmakta ve" vakıalarla* karşılaş'tir-
mairta^siyasî"h^ytetıffiîzda, fol alan ve almaya 
namzet ^Mûnan^vfetandâşlar için? bir ibret' dersi 
olduğu kadar Menderes Hükümetinin*1 başarı de;» 
rec56ıgintitâyînv bakımından" da fayda mülâhaza 
ediyetuz. 

tH«tıriard&dir<kî*-sw rdörfrseae «arf mdâ| De
mokrat PattİniiF v#rbahustıs>• bugün ıDevîetjn 
mestıiiyet ̂ vmevMiefini"? işgale etmişibulunan" şa-
hıslawn~ foaşjjea ve ı devamlı- olarak? üzerinde- dur
d u k t a nokta/tasçîk »bütçeler» ve bütçede t&sar̂  
rufrfiaevzulgrı • biasraştur. 

Şimdi miizakeî'esfee başlâdığMmzf;M51r Büt
çesi M^sşiSînda eski-iktidar bütçelerindekidsraf-
lardanîşikâyet ve denk bütçenin katî zaruretini 
ilerim sâren Devletin m?nhalefet^söszcüsü' ve bn< 
günün Hükümet Başkanı sayın MenderesriittKÇök 
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yakın* biç geçm^te>Medisr kirsisündenı söylediği 
şu sösder üzerinde ehemmiyetle duralım. 

<Sayan Adnan* Menderes, muhalefet sözcüsü 
olarak demiştir ki : « . . . Ayraca içfistikraz yol
ları kapandığına';ve Devlet borçlarının1 artması
nın önüne geçilmesi katî bir zaruret olarak,kar
şımıza çıktığına* göreli başvurulacak tek • çarenin 
giderlerde» ehemmiyetli tasarruflar yapmak ol
duğu,? apaçık görülmektedir. Buna karşv karşı
laşacağımız sual böyle v bir tasarruf yapmanın 
mümkün' olup olmayacağıdır.-Bütçeyi getiren Hü
kümetin bu suale menfi cevap vereceği tabiîdir. 
özlük: haklarından tasarruf: etmek mümkün de
ğildir. 'Millî Savunma giderlerinden indirmek 
mümkün değildir. Devlet borçları tahsisatından in
dirmek5; mümkün değildir. Ve sadece bu üç kalem 
masraflar bütçenin % TOdnden fazlaya baliğ ol
maktadır. Bütün diğer Devlet hizmetleri içingeri-
ye kalan % 30 üzerinden muvazene sağlayacak 
tasarruf mümkün olur mu? Sual ve itirazı sile 
karşılaşacağımızı bilmekteyiz. Hakikat şudur ki, 
mesele bütçede tasarruf etmek mümkün müdür, 
değil nüdirr sualini münakaşa etmek değil,: ta
sarruf etmekmecburiyetinde olduğumuzu idrak
ten ! ibarettir.-» 

Daha düne kadar bize bu, öğütleri veren sa
yın Menderes şimdi bizzat Hükümetin başında
dır. Düşündüklerini derhal tatbik etmek salâ
hiyeti ve; mevkiindedir. Sayın Menderes Hn ken
di tâbirirolan bu:• idraki şimdi kendisinden bek
lemek hakkımız değil midir ? Sayın Menderes 
bu sözü'sadecef muhalefet »sözcüsü sıfâtiyle de 
sarfetmişrdeğiîdir. MesuMyefrmakamınıişgal et
tikten sonra, Meclis-kürsüsünden bizzat okudu
ğu Hükümet beyannamesinde denk bütçe-vaadini 
katî olarak tekrarlamıştır. 

Hükümet programında iktisadi takaüınizle 
mütenasip denk bir bütçe getireceğini :ifade 
edenffsayın Menderes: birtakmı^güçlüklerdeıtbah-. 
»ettikten* sonra katî olarak-millete şu sözü ver
miştir. « . . . . . aMkk'bütünrburı müşküllere 
rağmen denk bütçe? eBasmıbehemahal:, tahakkuk 

*• ettireceğimizi şimdiden*; if adef edebiHriz» 
Baha': dokuz- ay evvel ve-mesul; Hükümet ~ baş

kam sıf afeuiie yapılan- bu -kati va ?de mukabil, yine 
v ayni! MendsresHn hazıarladıği-ve-^şjtoıdi-müzake-
' resine başladığımız Dsarfet r-Bütçesindeki • açık 
r miktarı,- aşağıda 'izah r edeceğimiz birçofo zaruri 
*• ve hayati hizmet i karşılıkları tamamen i veya 
i l&smeB<ihMal?^ldiğr h M ^ 
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ki cumhuriyet^ bütçelerinde rekor tenkil etmekte-
diı*. 

îç ve dış istikrazlarla kapanan bütçelere, ne 
zamandan beri denk bütçe demek âdet olmuştur. 

Yoksa malî ıstılahların mânalarında bir de
ğişiklik mi. olmuştur? 

Diğer taraftan, şu noktayı bilhassa belirtmek 
yerinde.îOİur..: 1951 Bütçesinde açığın, artışı, ge-
üı&rimizde .beklenmedik *bir azalıştan ileri gel
miştir. Rekor teşkil ?eden bu açık gelirlerimizde 
noj^al. addedüehileaek artışlara rağmen, bütçe-
mizde yüzlerce milyon tasarruf yapılabileceği 
yolunda, Meclis içinde ve dışında senelerce din
lediğimiz iddiaların birer efsaneden ibaret oldu
ğu ^anlaşılıyor, 

Demek ki, .memleketimizin şart ve . ihtiyaç
ları'; kajeşıştinda hizmetlerin, bu .hizmetlerin, kar
şılığa-olan .ödenek artışının bir .zaruret olduğu 
hakikatliyle t karşı karşıya bulunuyoruz Bu. .mas
raf aıdaşlarmdan, mühim bir .kısmının-, «Bütçenin 
yiyici .masrafları».... diye adlandırdıkları .hizmet
lerde, olduğunu , görmek .aynea.jhayret verici bir 
manzaradır. 

Sayanı arMa^arsm; 1951 Bütçe açığını ka-
pafönak için vdüş$nüleia ve «teklif >>. edilen arakân-
laruda, ı dünkü /tenkidi vef iddialarla taban tabana 
zıt bulunmaktadır. Aşağıda dzah aedileceği. üzere, 
zaBarâ./ve^kaçınılmas-ı ı mümkün , olmapan birçok 
nimet karşılıkları, elimizdeki'»bütçeye^konulma-
masına j-ve gelir tahminleri, Bütçe -Komisyonu
nun/ SQn>defa ı«K£ğıtüstünde v» varidat* kaymak
lara ieadefcme* metodu, «ile ~ sjçicHmiş y olmasına 
rağjşşen bütçe .açığı (235) milyon lira civarın
dadır. 

İç isstakraz imkânlarımıZiUi mahdut oluşu kar-
şısmda,.halenmevcut açığm^evyeniihtiyaçların 
karşdanması î »hususundaki. bütün, ümitlerM-Ame-
rikann yardımına* bağlaum^itgo^ünmekîtedir.!; Oe-
çenîiyıi,JMarshall Plâ^nmı ve «Avrupa İktisadi 
İşii&aîKğrnint gaye•*• ve* maksatlarıma^ uygun.: ola
rak^ bütçemize koyduğumuz ödenefâer; dola-
yısiyle tahassül i edem açığHinmuayyenibirrkıs-
mt^hu yardamdan faydalanmak, suretiyle/kapa-
Macftğı- lormülü üleri sürüldüğüıızaman . mâruz 
kalmam hücum ve tenkidlernhatatlardadm 

•ı O <tarihteki,i mnhalctfat ıliderinin? Edir-ne'de 
irat "buyurdukları mutuktan, bu konu ile ilgili 
şw îhirkaç cümleyi akyoruz; 

«iktidar tedbirıalma;yethareket kabiliyetini 
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kaybetmiştir. Bütün »bu zorluklar- karşısında, 

1 ümMirâ-Marahall Plânına/ bağlamış görünüyor. 
iBulhahkarş^mda'hatoa-gelenşudur: Ya^Mars-
• lıailı^ânı^lmasayd^Tihalimiz^ııioeöOİurdui?' 

Arkadaşlar, .şimdi fciz* «Mamhaih Plânı* solma-
saydııthalimizynioejolurdui?»^ııaüiıub Hükümete 
tevcih ediyoruz^ 

Bu^anevzudaisaymı Hükümet;.Başkanınınıil»e-
ri sürdüğü fikiraİBe.* daha ;açık*ve- ^sarihtir. 

• 1950iiydı,;Bîltçjes«ıJn * müzakeB8smde/i. muhalif 
sözoösü^olaıak yap&ğtîbeyaıâarda;jSay!Hi Men-
derearbu ıkaamı haktedaKayoMBn^ şunlarrssöy-

ı demişti!: 
Marshall-yaBteıi; olmazsa idiıitasarruftiyolu 

i öe^ütçe.saçâğınınîönleıımesi mââmfcünıveanüna-
?sip»lurmuyduf Fikıifflnfecfeiçinde.bulunduğu-
umuzişartlarargör^,jbasiaîetli rbir malî ̂ politikanın 
j ioaplartneibette^Uiîolmahjıdı. t KabukedeKm^ki, 
istikraz gayrimümkündür. Emisyon ;bü3riik tteh-

• likfilsr" araedisrorA Yergileri artııımıakalsısa za-
i nıa^adka^aMarmfkuımmaaşKflj intaç fgdeeektir. 
jButstakdicde ^asaafsuf ı ga^rimünîkündür^ diye 
Deüet uhagiatHiatsson' mu v v^tâlecektm? Elbette 

vhapıru.jB^?leftMr vazâyetBkarşjsında^zaruri ola-
t rafe&lbei^ tasaroruf ^ypluna^ rgidilir^ De»ek #lu-
• yor» rkiri3ikjşddığij ftakdiıade t ister* istsmezvâaaar-
['nufiıyplunaMgidün rve .*ibu*beâ zaman«.. ımümjsün-
dür. Mesele bu zaruret verioabm/iaktârindeidir.» 

-Sa^myMender^in-bu^ ne-
: tice.4«ı#udur: 

«öocedeiBîhesftp>ve tasavvuruanümkün*olma-
dığına göre bir baht işi gibi mazhar olduğumuz 

ı>bu-yardımın- «bir an ^çinıyoklugunn :farsetmek, 
rba&ketöiz birpolitâkanın, iktisadice oaaliduru-\ 
mumuzu nasjl ̂ bir çıkmaza» ve ̂ çöküntüye:-götür-

rsmel^bbulunmus: olduğunu açıkça- gÖRmek 
f mülkündür*» 

Sayın arkadaşlar, başka hiçbir, mütalâa ve 
? mülâhaza* ilâve etmeden, .bugün^çcık.idaha geniş 
t jmıkyasta tbel ba^a^uem^yardım jümidi\ karşısında 
Bafşfeakamn; aynı mevzuda »dahaudün sp'yjedik-

, lerini tekraclamakla iktifa .etsek insafsızlık mı 
vetoişiûlurttz? 

Hürjmilletier rcamiası idealmkgerçeklestir-
i me yolunda cAmemkan Milletinin , cömertçe 
yaptığı., yardımlarla^, memleketimizin, ; iktisadi 

rkalkınma^ve.imarına* tahsia,edilen, yatarımları-
,mızı«fainesinde t̂oplıyan^ bütçemizin, .açjg^nı > ka-
r pamayı,., dahaf,dün, l)ir..kusur:.ve - basiretsizlik, 
malî durıımumuzu, çıkmaza .ve çöküntüye sürülç-
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lemek şeklinde millete ilân edenler bugün ikti
darda ayni usulü ve hem de çok daha geniş öl
çüde baş vurması dikkate şayan değil midir? 
Bununla beraber biz, memleketimizin içinde bu
lunduğu şartlar bakımından, dün bunu nasıl 
bir zaruret olarak kabul etmişsek, bugün de ayni 
görüşü muhafaza ediyor ve Menderes Hüküme
tini bu mevzudaki gayretlerinden tahtie değil 
bilâkis teşvik ve teşci ediyoruz. 

Memleketimiz, dünya siyasi şartlarını nazik 
ve coğrafi durumumuzun bir neticesi olarak 12 
seneden beri, bir taraftan ordusunu ayakta tut
mak ve millî savunmasını teminat altına almak 
için, muazzam fedakârlıklara ve mahrumiyetle
re katlanırken, diğer taraftan iktisaden kalkın
ma ve imar hareketlerine devam etmek ve hattâ 
hızlandırmak gibi halli çetin bir dâva karşısın
da bulunmuştur. Bugün de vaziyet bundan fark-
1] değildi?. 

1939 dan bu yana geçen müddet içinde, sa
dece millî savunmamız için yaptığımız fedakâr
lıklar, bütün Devlet hizmetleri için yapağımız 
harcamaların ortalama % 45 in üstündedir. 

Amerikalı dostlarımızın, memleketimizin yıl
lardan beri içinde bulunduğu, siyasi, askerî, ik
tisadi ve malî şartlar karşısında geniş bir anla
yış göstererek cömert yardımlarını artırmalarını 
istiyor ve bekliyoruz. 

Menderes'in dün muhalefet sözcüsü ve bu
gün Başbakan sıfatiyle düştüğü tezat ve tena
kuzlar ne olursa olsun, memleketimiz buna muh
taçtır. 

Partimiz, milletimizin ihtiyaç ve zaruretleri
ni ve memleketin içinde bulunduğu güç durumu 
dostlarımıza anlatmak bakımından, dün olduğu 
gibi bugün ve yarın da elinden gelen bütün 
gayretleri sarfetmeyi partiler üstü bir memleket 
vazifesi sayar. 

Sayın arkadaşlar, bugün huzurunuzda tak
dim edilen bütçe âdi masraflar bütçesi ve yatı
rımlar bütçesi olarak iki kısma ayrılmıştır. 

Yatırım bütçesine alman masraflar mahiyet
leri itibariyle bu bütçelerimizde vahdeti muha
faza etmek endişesiyle 1950 bütçesinin yedinci 
kamlarında toplanan ödeneklerin hemen hemen 
aynıdır. Hükümet pek mahirane zannettiği bu 
buluşu ile, âdi masrafların normal gelirlerle kar
şılandığını ve ancak fevkalâde masraflar için iç 
ve dış istikrazlara baş vurulduğunu bir iftihar 
vesilesi olarak ileri sürmüş ve hattâ Devlet rad-
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I yosunda bütçenin açıksız kapandığını millete 

iiân etmek gibi, mesuliyet fikri ve Hükümet te-
. lâkkisiyle telif edilemiyecek bir yola baş vurmak

tan çekinmemiştir. Geçen sene kendilerinin bu 
konuda neler söylediklerini burada hatırlatmak 
isterim. 

Fevkalâde kalkınma teşebbüslerine tahsisi ica-
beden dış yardımlardan mühim bir kısmının bu 
suretle bütçenin alelade masrafları içinde eriyip 
gitmesini umumi efkârın dikkatinden uzak tut
mak endişesinin hâkim olduğunu kabul etmekte 
hata yoktur. Bunun içindir ki, açığın Marşal 
yardımiyle kapatılması tertibi, yatırımlar faslı
nın gölgesinde gizlenmenin uygun görülmüş ol
duğu anlaşılıyor. 

Hakikat şudur ki; yatırımlar faslında yer 
alan masrafların mühim bir kısmını hattâ yekû
nunu, bu fasla girmesi zaruri olarak kabul etsek 
bile bunların mutlaka istikrazlarla kapatılma
sını mazur görmek icabetmez. Çünkü .normal 
bütçelerde de daima yüzde on beş, yirmi nispe
tinde bu neviden doğrudan doğruya veya dola-
yısiyle iktisadi maksatlara ve istihsale yarar 
tahsisat kabulü gayet tabiîdir.» 

Arkadaşlar, bu ölçü ile, şimdiye kadar tatbik 
edilen Cumhuriyet bütçelerinden hangisinin 
açık olduğunu sormak hakkımız değil midir? 

Sayın arkadaşlar, memleketimizin tarihî şart
ları, ihtiyaç ve imkânları tetkik edilmeden, son 
on sene zarfında geçirdiği buhranlı ve çetin se
nelerin doğurduğu binbir güçlüğü hesaba katıl
madan veya bunlardan tegafül edilerek yapılan 
insafsız ve ölçüsüz tenkidlere mukabil, realite
nin sert ve haşin yüzü ile karşılaşan Menderes 
Hükümeti, hükümet programiyle başlıyan ve 
Erzurum, Sivas, Erzincan nutuklarında ve niha
yet bütçe gerekçesinde tam ifadesini bulan bir 
mazeret oyalama ve avutma edebiyatına sarıl
mayı dünkü sözleri ve bugünkü icraatı arasın
daki tezat ve tenakuzlardan kurtulmanın tek 
çaresi saymıştır. «Tamtakır bir Hazine devral
mak» efsanesi, memleketin istikbale ait kaynak 
ve imkânlarını peşinen harcamış olmak ithamı, bu 
yeni programda edebiyatının başlıca mihverini 
teşkil etmektedir. Kabahati başkalarına yükle
menin bir iktidar için devamlı bir gıda olamı-
yacağı eğer şimdiye kadar anlaşılmamışsa çok 
acı bir surette anlaşılacağı günler elbette gele
cektir. Ona intizaren şimdi bütün bu iddialara 
karşı topyekûn olarak biri bizim tarafımızdan 
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verilecek, diğeri bizzat o zamanki muhalefet 
liderinin vermiş olduğu iki cevap vardır. 

Bizim vereceğimiz cevap şudur: Muhalefet 
vazife ve mesuliyetini üzerlerinde taşıdıkları 
sırada ve bilhassa 1930 yılından beri müstemir-
ren bilfiil Meclis hayatına iştirak etmiş bulunan 
Sayın Menderes ve yakın mesai arkadaşları, 
Mecliste, komisyonda bizimle yanyana oturmak
ta idiler. 

NEDİM ÖKMEN (Maraş) — Sen nerede 
idin? 

CEMAL EYÜBOĞLU (Devamla) — Halk 
Partisinin müntesipleriyle beraber. 

Memleketimizin durumunu, iktisadi ve malî 
şart ve imkânlarını en az bizim kadar yakından 
bilmeleri gayet tabiî ve zaruri idi. 

Bu gerçek karşısında, muhalefette iken yap
tıkları tenkid ve hücumlarını, malî ve iktisadi 
şartlarımızla ve bütçe imkânlariyle ölçülmeksi-
zin yapmış olduklarını kabul etmek icabeder. 

Diğer taraftan, tenkidlerine göre işleri ayar
lamayan ve millete verdikleri vaitleri yerine ge-
tiremiyen ve getirme istikametinde yürümiyen 
Menderes Hükümetinin bütün ileri sürdüğü ma
zeretlere, ozamanki muhalefet liderinin aşağıya 
aynen aldığımız şu sözleri en güzel bir cevaptır: 

«Bize bol bol vaitlerde bulunuyorsunuz diyor
lar. Biz yapamıyacağımız şeyleri değil, yapıl
ması mümkün olan şeyleri va'dediyoruz. Bu 
millet erge,ç Demokrat Partiye beslediği itimadı, 
iktidara getirmek suretiyle gösterecek. Biz de 
va'dettiğimiz şeylerin halledilmesinin ne kadar 
kolay olacağını ispat etmek fırsatını bulacağız.» 
(Soldan; gürültüler, va'dedilenler yerine geti
rilir sesleri). 

Arkadaşlar; milletimiz Demokrat Partiye 
beslediği itimadı 14 Mayıs seçimlerinde göster
miştir. Şimdi mazeret göstermek değil, «va'de-
dilen şeylerin halledilmesinin ne kadar kolay 
olacağını ispat etmek» sırasıdır. (Göstereceğiz 
sesleri, gelecek sene görürsünüz sesleri, 27 se
ne de siz bekleyin sesleri) 27 sene milletin bek
lemeye takati olmasa gerektir. (Gürültüler) 

Sayın arkadaşlar, Bütçe millî ekonomi içinde 
yer alan çeşitli devlet faaliyetlerinin para ile 
ifadesi demek olduğuna göre, millî ekonominin 
bütçe üzerinde ve bütçenin millî ekonomi üze
rinde karşılıklı müspet veya menfi tesirlerini 
kabul etmemeye imkân yoktur. İktidarda bulunan 
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partilerin iktisadi meslek ve görüşleri ne olursa 
olsun, vatandaşların çeşitli ihtiyaçlarına cevap 
vermek bakımından, zamanımızda devletlerin 
faaliyet sahalarının ve fonksiyonlarının gittikçe 
genişlemesi bir realitedir ve bu vakıa bütçe ile 
millî ekonomi arasındaki karşılıklı tesirleri daha 
da belirli bir hale getirmiştir. Diğer taraftan, 
içinde yaşadığımız şartlar ve yarının karanlık 
ihtimalleri karşısında millî ekonomiye ve malî 
politikaya bu ihtimalleri karşılıyacak şekilde bir 
istikamet vermenin zamanı gelmiş ve hattâ geç
miştir. Bahusus, harb ihtimallerinin belirdiği 
ve dünyanın iki cepheye ayrılıp bütün imkân ve 
kaynakların savaşa hazırlandığı bu devirde 
memleketimizin iktisadi ve malî kudretini libe-
ralizim nazariye ve tatbikatının «neticelerine bı
rakmak cidden yazık olur. Zamanımız harble-
rindeki' topyekûn müdafaa, geniş mikyasta ikti
sadi korunmaya dayanıyor. Bu yüzden harb eko
nomisi tedbirlerinin alınması zaruretinde bugün 
hiç kimsenin şüphesi kalmamıştır. 

İktisadi korunma tedbirleri bilhassa enfilâs-
yonun baş kaldırıp kuvvetlenmeden bertaraf 
edilmesini istihdaf etmektedir. Bugün her taraf
ta fiyatların dizginlenmesine çalışılmakta, iç ve 
dış ticarette türlü ayarlamalara gidilmektedir. 
Yabancı memleketlerin bu işe ne kadar ehemmi
yet verdiklerini hep bilmekteyiz. 

İç piyasayı korumak maksadiyle ihracatı 
kayıt altına almak, fiyat kontrol teşkilâtı kur
mak, gıda maddeleriyle akar yakıtlardan ve 
ehemmiyetli hammaddelerden stoklar yapmak; 
hattâ icabında kullanılmak üzere şimdiden tevzi 
kuponları bastırmak gibi tedbirlere başka mem
leketlerde çok önceden girişilmiş olduğu bir va
kıadır. 

Sayın arkadaşlar, esefle ifade etmek lâzım
dır ki Menderes Hükümetinin dokuz aydan ve 
bahusus harb ihtimallerinin daha belirli bir hale 
geldiği Haziran'dan itibaren takıp etmekte ol
duğu iktisadi ve malî politikada her hangi bir 
insicam görülmediği gibi, içinde bulunduğumuz 
şartlar ve yarının karanlık ihtimalleri karşısın
da ne ekonomi ve maliye ilminin emrettiği ve 
yakın geçmişteki tecrübelerin teyit ettiği tedbir
leri almak şöyle dursun tamamen zıt tedbirlere 
gidilmiştir. 

İktisadi ve malî politikadaki bu hatalı gi
dişin en bariz delilini fiyatlarımızda ve hayat 
pahalılığının süratli bir tempo ile artışında, en-
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flâsyon amillerinin gittikçe kuvvetlenmesinde 
görmek mümkündür. Filhakika Temmuzdan 
beri fiyatlarımızda seri ve devamlı bir yükseliş 
kaydedilmiştir. Fiyatlarımızın yükselişi, hayat 
pahalılığının artışı muhtekir ve - fırsatçının, 
serbest ticaret ve serbest rekabet parolasını si
per ittihaz ederek ve Hükümetin kayıtsızlığın
dan ve tedbirsizliğinden cesaret alarak bütün 
meharet ve gayreti ile faaliyete geçmiş bulun
ması vatandaşları endişeye sevkeden günün 
başlıca mevzuu olmuştur. Gün geçmiyorki, za
ruri madde ve eşya fiyatlarında yeni, yeni ar
tışların kaydedildiğini bâzı madde ve eşyanın 
piyasadan çekildiğini müşahade etmiyelim. 
Muvafık, muhalif, tarafsız bütün matbuatımız, 
sanki söz birliği etmişler gibi, vatandaşların 
endişe ve ıstıraplarına tercüman olarak her gün 
bu derde temas etmekte, fiyat yükselişleri, ha
yat pahalılığı ve ihtikârla mücadele için Hükü
metin lüzumlu tedbirleri bir an evvel almasını 
istemektedirler. Buna mukabil Hükümetin ön
leyici tedbirler alacak yerde bilâkis yangına 
körükle gider gibi fiyat artışlarını ve hayat 
pahalılığını bizzat kamçılıyan karar ve icraatı
na şahit olduk ve oluyoruz. 

Ticareti takyitlerden kurtarıyoruz diyerek 
memleketin zaruret ve ihtiyaçlarını hesaba kat
madan ve diğer bütün memleketlerin tatbikatı
nın aksine olarak, bâzı hayati maddeleri alabil
diğine ihraç ettik. Bu maddelerin fiyatları baş 
döndürücü bir suretle yükseldi. 

Bir kısım devlet mamullerinde yapılan ve 
gösteriş tenzilâtından sonra, aynı mamullere 
zam üstüne zam yapılır. Başlangıçta bir ay son
rasını göremediğimiz ve sonra da tedbirini vak
tinde almadığımız veya alamadığımız için bir 
silâh olarak kullanabileceğimiz stoklarımızdan 
mühim bir kısmını erittik. 

Tedbirsizlik yüzünden, ihraç edilen ham
madde fiyatlarındaki yükselişin nimetini müs
tahsil ve çiftçi vatandaşlarımız elde edemediği 
gİbi, mamul stoklarımızın eritilmesinden de 
faydalanan geniş vatandaş kütlesi olmadı. İh
racat serbestisinden dolayı bâzı hammadde fi
yatlarımızda görülen anormal yükselişler ve 
Hükümetin Devlet mamullerine bizzat yaptığı 
zamlar, fiyatlar arasındaki solidarite kaidesine 
uygun olarak diğer madde ve eşya fiyatları 
üzerinde de tesirlerini göstermekte gecikmedi. 
Malî sahada krediyi ve bilhassa enflâsyona 
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müncer olaeak «olan ticari kre<iİ34"daraton ted
birler alacağımız yerde bu yola baş îjvuntlmadı 
ve kurulmamaktadır. 

Hükümet fazla olarak «ve < sanki konjonktür 
buna 'müsait imiş gibi faizi miktarını indirme 
yolunda komisyonlar toplamakta ve;*bununbir 
başarı imiş -gibi; ilân »eylemektedir. 

Şeker istihlâk Vergisinden de düşünülme
den yapılan tenzilâtın mucip olduğu; bütçe açı
ğının Hazine imkânlarına» el atarak''kapatılma
sı, günün modasına uygun görüldü. Yâ binne-
tice kredi; enflâsyonu, 5 en itehlikeE sahada kö
rüklenmekten: çekinilmedi. 

Diğer taraftan, fiyat yükselişlerini ve hayat 
pahalılığını önleyici mahiyette-olarak ;herrhan-
gi bir idari tedbire baş vuruiduğandan haber
dar değiliz. 

Sayın arkadaşlar, tetkik ve tasvibinize arzo-
lunan: bütçeyi .yakımdan»ilgilendiren1 sana mevzu
lar hakkında'Menderes Hükümeti ieraatmra bir 

, panoramasını çizdikten -ve içinde-bulunduğumuz 
iktisadi duruma ;kısa»a tema», ettikten sonıasizin 
verirseniz,;şimdi de bütgejam.4ekil ve -muhtevası 
hakkındaki görümlerimizi ve düşüncektrianizi: ar-
zedeeeğiz. 

Bütçenin hazırlanışı : 
1951 Bütçesi. *bu bakımdan» garip bir talihsiz

liğe uğramıştır. Mevzuatımıza * ̂ gö>ev.bîitÇe hazır
lığının, memleketimizde: birkaç saf hası; vardır.- Her 
bakanlık, Bakanlar Kurulunca tesbit ve tâyin 
edilmiş olan esasları da göz .-'önüne-' alarak* sbütçe-
lerini hazırlar * ve A-ğusto& ayı' içinde i Maliye Ba
kanlığı bu bütçeleri- inceden ineeyentetkik <ve tah
lil eder, eksiklerini: tamamlar, aykırılıklarını' iza
le eder. Bunların tanziminde Hükümetçe tâyin 
edilmiş bulunan esaslara riayet edilip edilmediği
ni araştırır. Ve hepsini delayni; (esaslara, iraa et

li tikten) sonra; Bakanlar;Kuruluna tevdi »eder.-
1951 'Bütçesi''bidayette : Mûtat ve^kânuni 

olan bu usul ve esas dairesin do <'hazırlanmış ve 
Bakanlar Kuruluna bu şekilde verilmişken; Ba
kanlar Kurulunun şu anda bütçe; hakkında ye
ni ;bâzı kararlara varmış> olması tasarıda esaslı 
•birçok değişiklikler > yapılmasını icahettirmiş ve 
dar zamanda mütahassıs olmıyan>;kimseler reliy
le yapılmış» olan, tadiller hatalara've hattâ israf
lara sebebiyet vermiştir. Bu konuda-Bayındırlık 
Bütçesine füzülen- konmuş olan >15I7 ımüyoııluk 
ödeneği-bir misaL alarak zikretmek mümkündür. 
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Btttçeniifö Meclise sunuluşu : 
>Aaayasajöizın 95 incirjmadâeshBütçefeKaniafliu 

tasaassB-ve&uma fcağlrıMfcçeleE ve cefcv&lteiDİe:kat> 
mai^ftfcçeleria- bütçeryılalib^mdan en» az» üç-, ay 
onee> MsroKse* SMöihnasanıâaıairdir. 

ffal4>öyiöJiken IS5$ yılı Bütçesi Yüksek Mec
lise ancak 17 Aralık 1950 tarihinde ve gerekçesiz 
olarak gsetirilebilaıdffeir. 

herekçe *ise; «Başbakan ve Maliye Bakanının 
Bütçe ̂ Sbınisytmunıda-verdiklerim umumi izahatı 
taMps edenr gühlerde^tevdi olunabilmiştir. 

Bu hâdiseyi sadece şekle-riayetsizlik dive te-
lâkM etmeye imkân yoktur. ;Çünkü Anayasamız 
bu' müddeti- sebepsiz olarak tesbat ve tâyin etmiş 
değMis1; 

Millî hâkimiyetin tezahürlerinden birini de 
hiç-şüpfeBsizîbütçe'imırafeLbesi teşkil eder. 

Anayasamızın yüksek heyetinize vermiş oldu
ğu- murakafeö -kak ve vazifesinin tam ve kâmil bir 
surette» ifa' edilebilmesi 'bütçelerin tetkik ve mü
zakeresi'için*'«zaruri olan asgari bir» zamana ihti-
yaçı;g0Kfeerir. 

HfiiteB^etm^.'Anayasanın te^asîetti^miz hük
münü {ihlâl -etmesi yüksek heyetinizin üzerinde 
Uitizüder^eftiıassasiystk d&raeağı >mühim nokta
lardan biri olduğuna kaniiz. 

Gerekçe : Sayın arkadaşlar, İçtüzük kanun 
tasaU^ârnito bfe 'V^anicabuida: bwkaçr.gei!ekçe ve
ya rrapor bağlassıaasuaı enaajsder. Gerekçelerde 
tasamla»» i itümü'. ve? Î maddeleri hakkında r yeter 
bil^buluBîîffiasi'j^'ttar. 

Bütün Devlet hizmet ve faaliyetini kavrıyan 
büt^elşeİB ıssegges^cf enim -lüzum ve- ehemmiyeti 
(pfe ilah»^bülyfflktür. 

Bu sebeple bir 3^*Jet*İBütçesi gerekçesinde, 
meıai&keıfcûı .4k4isadi: ve<rmâiî durumuna.nüfuz 
edefeöffliefliniiSailıyaeak yevbıi; husustaM memle
ket imkânlarının ölçüsünü tâyinfetnedar olacak 
maiûm^ilerbirlikte- btitçeBİnı hüviyet ve karak-
teriast aifeizflfciârın baLunBaasE iktiza eder. Mîl-
letviek^e^;)biî6'r(ştfcMe«döfeümftaar: sahip olduk
tan sonradır ki, ifa edece^e^iimarakabe vazife-
sindetabilhaasar s$ğ&m3.;esft&ıaraff

! dayanmış olur-
lar<rBi£tfcidi^ahbü^^ cid-
diy^et*dArdtt#u;r<buiM»ViZaunf?bttiıdbn -sonra lâ-
yık^ûW|Ş^iek«ma]sâyetleveleî ahamasanı temenni 
edej*2v 

l95l£lBü1$esim. gerelgçe adiyle bağlanmış 
ol an ^sik&r t maalesef, bu. vasıflaardan hiçbirisini 
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haizrrbulunmamaktadır. Ciddî ve objektif tahlil
lere-dı^anması kafceden pu vesika, nihayet gö
rünüşü itibariyle tezat ve. tenakualarla, dolu bir 
mazeretnameden başka bir şey değildir. Bu ve
sikana». tanzimine.sadeee ve. sadece bütçe açığı
nı mazur göstermek ve bundan mütevellit mesu
liyeti1 başkafacma••> devir ve ferağ etmek endişe
sinin!; hâkim olduğu anlaşılıyor. 

Bu endişenin sevkiyledir ki, bâzı hakikat-
lara; zorla* istikamet değiştirilmiş ve rakamlara, 
delâlet eylediği r mânadan başka mâaala r verdi
ril jaesme çalışılmıştır. 

Meselâ::Geçen yıl özlük hakları 641 milyon, 
bu yık ise; 670r milyon * olduğuna, ve kadrolarda 
5000»»kadar IiHî artış bulunduğuna ? göff e gerek-
çemw»t)zMk haklarında 20 milyonluk bir artış 
kaydedildiği ifade edilmesi lâzımgelirken bâzı 
dolambaçlı hesap ve mukayeseler sonunda bu 
artışın ifâde edilmesi şöyle dursun bilâkis öz
lük haMaiFin da 9 milyonluk bir tasarruf sağ
landığından bahsoluiBBjası yukarda mâruz r gö
rüşümüzde ne kadar hakb olduğumuzu gösterir. 
Sayım arkadaşlar; Millî hâkimiyetin tabiî; neti-
"celerinden biri olan millî murakabenin tam ve 
kâmil;' bir; <sure*le ; işliyebiluıesi için bütçelerin 
münakün- olduğu kadar vazıh, olması ieabeder. 
ŞekO • ve> ̂ tertibin- bu? bakımdan ehemmiyeti bü
yüktür. 

Cumhuriyet bütçelerinde vuzuha ulaşmak 
maksadiyle^her yıl gayretler sarf olunmuştur. 
1950 yıl* -Bütçesi bu bakımdan; ^ök ileri gitmiş 
ve möctern Devlet bütçelerinden her hangi biriy
le boyî olgöşecek: hia? seviyeye, ulaşmıştır. Bütçe
de giderler^ raa&iyetlerine göre dlînî;bir tasnife 
tâbi tutulacak 9 kısımda mütalâa-- edilmiş^ yatı
rımlar kerrl&kanhk bütçesinde ayrı ayrı bir 
kısımda yeri almıştı. Bölüm numaralarında: de-
simalı»is1jeırânrti«tibfflk edilmesi birçok tatbikat 
kolaylıkları saklamıştı. 

1951 Bütçtsiöde, bir-yıl zarfrnda ;tesbit edile
bilen: aksakttlarm izalesi? sur«^^ ve ter-
tibinhtelaimüle; doğnt bir -adım d^haileTİletilraesi 
htekieçirken, ileriye doğru: gitmek şöyle dıscsum, 
yatırunlann A cetvelinden çıkardstssi ve gider
lerine Aı l^îAı2 eet^eHesiyle ikiyd bolÜBiöffiiıbüt-
çe vrazahuv ve; uiaşdan tekâmülü yeniden bozmuş 
ve bü&şe&inf geçm%?yillar Mkmaferiyie mmkaye' 
sesinim güçleştirmiştir, -Btanunla Bütçe açığını 
mask«ienıek* gibi; bir hedef güdülmüş olabilir. 
Ancak bunların semere vermiyeeeğini bilmek 

— sm 



B : 45 19 . 
lâzımdır. Bu sebeple bütçenin vahdet ve vuzu
hunu bozmaktan başka bir netice vermiyen bu 
usule devam edilmemesini temenniye şayan gö
rürüz. 

NEDÎM ÖKMEN (Maraş) — Bu söyledikle-
rine sen de inanmıyorsun ya. 

CEMAL EYÜPOĞLU (Devamla? — Yine 
geçen yıl, yatırımların tefrik ve tâyininde gay-
risâfi yatırım esası alınmıştı. Beynelmilel bir 
ölçü haline gelmiş olan bu esastan da 1.951 büt
çesinde bâzı inhiraflar yapıldığı görülmektedir. 

Bu yıl ele alman ölçülerin zâti v.e takdiri 
mahiyette oluşu katma bütçelerin bâzılarının 
yatırım mahiyetinde olan giderlerinin âdi mas
raflar arasında yer alması, gibi, garip neticeler 
doğurmuştur. Katma bütçelere genel bütçeden 
yapılan yardımlardan bir kısmının yatırım cet
vellerine ithal edilmesi de bütçenin vuzu
hunu bozacak vakıalardan birisidir. Bu ma
hiyetteki masraflar aynı zamanda katma bütçe
lerin de yatırımları arasında yer alacağı için 
bunların genel bütçede yatırımlar kısmında gös
terilmesi bir mükerrerlik yaratmakta ve aldatıcı 
olmaktadır. 

Şimdi bütçedeki samimiyetsizliğe geçiyorum. 
Bütçede samimiyetsizlik mevzuu sayın Başba

kanın muhalefet sözcüsü sıfatiyle bütçe tenkid-
lerinde üzerinde en çok durduğu mevzulardan 
biri olmuştu. 

1951 bütçesi Hükümet gerekçesinde de, bu 
nokta üzerinde durularak şöyle denmiştir: 

«1950 bütçesinin hazırlanışında gelir bütçe
sini suni olarak yükseltmek veyahut bir kısım 
masrafları olduklarından eksik kayıt etmek su
retiyle bütçeyi denk göstermek gibi endişelerin 
hâkim olduğunu gizlemeye imkân yoktur.» 

Bütçede samimiyet kaidesine bu derece bağ
lanan Sayın Menderes'in bu inanışındaM sami
miyeti ilk defa huzurunuza getirdiği bu bütçe 
ile ispat eylemesini beklemek hakkımız değil 
midir? Sayın Başbakanın birçok konularda 
olduğu gibi burada da kavli ile fiilî arasında 
bir uyarlık görülmemektedir. Şu birkaç misal 
bunu açıkça göstermeye kâfidir:-

Fiyatların gittikçe yükselmekte olduğu ve 
daha da yükseleceği her vesile ile tekrar ve teyit 
edilmiş olmasına rağmen, ordunun, jandarma
nın yiyecek ve giyecek bedellerinin karşılığı olan 
ödenekler geçen yılın ağustos rayiçlerine göre 
hesap olunmuştur. 
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Tapulama Kanununun tatbikini temin eyle

mek üzere satmalmması zaruri olan uçak ve sair 
malzemenin karşılıkları bu bütçede yer almıştır. 

.Göçmenlerin barmdırılmaları için, Devlet 
tarafından ihtiyari icabeden masrafların, en 
küçük ölçüde de olsa karşılığı bütçeye akset-
tirilmemiştir. 

Hava meydanları için istihlâk edilmiş olan 
gayrimenkullerin istimlâk bedelleri, hükme bağ
lanmış ve Devlet için borç haline gelmiş olduğu 
halde Hükümet teklifinde bunları karşılıyacak 
ödenek derpiş edilmemiştir. 

Başlanmış olan sağlık merkezlerinin ikmali 
ve teçhizi derpiş olunan iki bin verem yatağı 
için bütçeye konan ödenek bunları tahakkuk 
ettirmeye yeter miktarda değildir. 

Bâzı masraflarda, yüzde yedi nispeti üzerin
den gelişigüzel yapılan kısıntıları bir tasarruf 
tedbiri olarak mütalâa etmek mümkün değil
dir. Dairelerin yıl içinde ek ödenek talebiyle 
tekrar huzurunuza gelecekleri muhakkaktır. 

Taaddüt ettirilmesi mümkün olan bu'misal-' 
* 1er huzurunuza gelen 1951 bütçesinin tanzimin

de samimiyet kaidesine riayet edilmiş olup ol
madığı hakkında bir fikir vermeye kâfidir ka
naatindeyiz. 

Giderler ve dağılışı: 
1951 bütçesinde umumi muvazeneye dâhil 

daire ve hizmetlerin giderlerinin tutarı 
(1 275 465) lirası âdi, (305 014 897) lirası ya
tırım olmak üzere (1 580 286 562) lirayı bul
muştur. 

1950 yılı ödenek yekunu (1 487 563) lira ol
duğuna göre bu yıl giderlerde 93 077 999 lira 
tutarında bir artış var demektir. 

Bu artışın ancak 38 824 286 lirası yatırım
larda mütebaki 54 235 713 lirası ise âdi masraf
larda yakı olmuştur. 

Bu miktarlara Bütçe Kanunu tasarısının 
dördüncü maddesinde yer alan ve bir nevi mun
zam ödenek mahiyetinde bulunan 80 milyon li
rayı da eklemek icabeder. 

Karşılığı bütçede yer almamış veya yeter 
ödenek ayrılmamış olan ve gayri kabili içtinap 
bulunan hizmetleri de burada tekrar hatırla
mamız yerinde olur. Bunları nazara almazsak 
bile, Bütçe Komisyonunun kabul ederek yük
sek heyetinize sunmuş olduğu şekliyle 1951 yı
lının ödenekleri, miktar itibariyle, Cumhuriyet 
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devri bütçeleri içinde rekor teşkil edecek bir 
hadde varmıştır. Geçmiş zaman içinde bütçele
rimizi bu yönden tenkid edenler, umumiyetle 
milletin ve memleketin takatini aşan bütçeler
den bahsederlerdi. Bu suretle vasıflandırdıkları 
bütçeleri geride bırakan bir bütçe getirmenin 
aynı iddianın sahiplerine müyesser olması ha
kikaten dikkate şayan bir tecellidir. 

Memleket, hayal ile hakikat arasındaki de
rin uçurumu bu suretle bir def a daha tesbit et
mek imkânını elde etmiştir. Bugünkü Hükümet 
erkânı daha düne kadar bütçelerde bir kalemde 
200 milyonluk indirme yapılabileceği iddiasın
da idiler. 

Halbuki, huzurunuza sunulan bütçenin yal
nız âdi masraflarında 54 milyon lirayı aşan bir 
fazlalık vardır. 

özlük hakları, personel, yönetim giderleri 
ile daire hizmetleri ve borçlardan mürekkep 
olan âdi ödeneklerdeki bu artış bu iddiaların 
ne kadar yersiz ve mesnetsiz olduğunu bir de
fa daha ortaya çıkarmış bulunuyor. 

Evvelce de işaret ettiğimiz gibi, tsarrufun 
bir idrak meselesi olarak ele alınması lüzu
muna kani bulunanlar tarafından yüksek he
yetinize sunulan bütçelerde maalesef bu iddia
ların teyidlerini görmek mümkün olamamıştır. 

Mahdut bâzı hizmetlere, hiçbir hesap ve esa
sa dayanılmadan tatbik olunan % 7 nispetin
deki kısıntı haricinde tasarruf mülâhazasiyle 
yapılmış olan bir başka ameliyeye rastlanamaz. 
Tersine olarak personel ve yönetim giderlerin
de ve daire hizmetlerinde artış vardır. 

Pisikolojik sebepler dolayısiyle tasarruf bı
çağının ilk kurbanlarından olması lâzımgelen 
makam ödeneklerine, makam otomobillerine bile 
dokunulmamıştır. Hattâ bu kabîl giderlerde, 
az da olsa bir yükselme vardır. 

Şuna da işaret etmek lâzımdır ki, tasarruf 
hiçbir zaman lüzumlu hizmetlerden feragat et
mek mânasına alınamaz. Hizmetleri ilga etmek 
veya kısmak ^suretiyle yapılacak indirmelerin 
tasarruf olarak kabul edilmesine hiçbir suret
le cevaz verilemez. Bütün dâva böyle bir anla
yış içinde kalınarak, bulunacak rasyonel usul
lerle aynı hizmetleri daha ucuza maletmektir. 

Hükümet her işte tasarrufu bir kaide ola
rak ele alma kararında ise çalışmaları bu isti
kamete yöneltmelidir. 
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Bundan dolayıdir ki, demiryolları inşaatı

nın durdurulmasını, et kombinaları, sigara 
fabrikası gibi ilk maddelerimizi değerlendire
cek, iktisadi ve içtimai faydaları salahiyetli he
yetler tarafından tesbit edilmiş olan tesislerin 
geri bırakılmasını bir tasarruf tedbiri olarak 
mütalâa etmeyi doğru bulmuyor ve yerinde 
görmüyoruz. 

Bütçe Komisyonu tarafından yapılan zamlar
da dâhil olduğu halde ' ayrılmış olan ödenek
lerle bu yıl geçen yılda olduğu kadar okul ve 
sağlık merkezi yapılamıyacaktır. Yine ilgili ba
kanlıkların bütçelerinde mevcut ödeneklere ilâ
veten çeşitli sebeplerle geri kalmış olan Doğu 
illerimizin biran evvel kalkınması, bir mahru
miyet bölgesi olmaktan kurtulması için son yıl
larda olduğu gibi ayrı bir ödenek tefrik edil
memiş olmasını üzüntü ile karşılıyoruz. 

Tarım işlerine tahsis edilen ödenek Hükü
met programında vadolunduğu miktar ve nis
pette değildir. Filhakika bu hizmetlere ait öde
neklerde geçen yıla nazaran artış 7 milyon lira
dan ibaret bulunmaktadır.» Diğer taraftan, ta
rım sahasında çalışan Üretme Çiftliklerinin ser
mayesinden 15 milyon lira ve Orman İşletmesin
den ise 7,5 milyon lira alınarak bütçeye irat 
kaydolunarak istenmektedir. Bu suretle aldığı
mız 22,5 milyon liraya mukabil tarıma ancak 7 
milyon lira vermekteyiz. 

Sağlık işlerimize ayrılan ödenekler, Doğu 
kalkınması bölümünde bu işe tahsis olunan mik
tarlar da hesaba katılırsa ancak geçen yıl sevi
yesini muhafaza edebilmiştir. 

Millî savunmamız için ayrılmış olan ödenek
lerin dünyanın bugünkü şartları içinde kâfi ge-
lemiyeceğı noktasında herkes müttefiktir. Buna 
mukabil, karayolları ve su işlerine ait ödenekle
rin artırılmış olmasını takdir ve şükranla karşı
lıyoruz. 

Bu bahse son vermeden önce yatırım ödenek
lerindeki 38,8 milyonluk artış üzerinde durma
yı lüzumlu görüyoruz. Rakamları doğrudan doğ
ruya mukayese edersek zahiren böyle bir artış 
görülür. Ancak burada göz önünde bulundurul
ması icabeden diğer mühim bir unsur vardır. 

Sermaye tahsisleri yatırım mefhumuna dâhil 
bulunduğu içiri yatırımların gerçek miktarları

nın hesabında sermaye tahsisleriyle birlikte, is
tirdat olunan sermayeleri de hesaba katmak za
ruridir. Bu yıl yatırımlarda, yukarda arzolun-
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duğu üzere 38,8 milyonluk artış olmasına muka
bil, Üretme çiftliklerinden, Orman işletmelerin 
den ve Şeker Şirketinden 37,5 milyona bali" 
olan sermaye istirdadı vardır. Bu miktarı tenzi 
ederesek hakiki artışın ne olduğu meydana çı
kar. 

Bu takdirde bütçenin masraf yekûnlerindek-
artışların mühim bir kısmının ya t ı r ı r la r saha
sında olduğu hakkındaki Hükümet iddiasının 
esassız olduğu kolaylıkla anlaşılır. 

Gelirler: Hükümet, umumi bütçeye giren 
gelirleri 1 344 530 000 lira olarak tahmin etmiş
tir. Bu miktarlar arasında hizmet erbabından 
alınmakta olan Kazanç, Buhran, Muvazene ve 
Hava Kuvvetlerine Yardım Vergileri de 296 mil
yon lira olarak yer almış bulunuyordu. 

Halbuki, hizmet gelirlerine 1 Mart 1951 ta
rihinden itibaren, Gelir Vergisinin tatbiki daha 
geçen yılda kanuni bir mecburiyet halini almış 
bulunuyordu. Esefle kaydetmek lâzımdır ki, 
Hükümet, bu kanuni lâzimeyi ve vergide eşitlik 
prensiplerini bir tarafa bırakarak, Gelir Vergi
sinin hizmet erbabına tatbikini, bir ihtiyat ted
biri olarak bir yıl geciktirmek yolunu tutmuş 
ve tahminlerini buna göre ayarlamıştı. 

Bütçe Tasarısının Meclise tevdi olunduğu 
günden itibaren bu kararın Yüksek Heyetinizde 
VP umumi efkârda uvandırdığı tepki karşısında 
Hükümetin takındığı garip tavur bilhassa üze
rinde durulmaya değer. 

Anayasamıza göre bütçenin ihzar ve icrası 
vf 7İf°si Hükümete fpreddün eder. Buna binaen 
bütçenin gelir ve giderlerine taallûk eden esas 
tekliflerin Hükümetten gelmesi lâzımdır. 

Bu, icra mevkiinin aynı zamanda bir mesu
liyet mevkii olmasının tabiî bir neticesidir. Ge
lir Vergisinin hizmet erbabına tatbiki halinde 
Hükümetçe muayyen hesaplara müsteniden ha-
zıralandığı farzolunan bütçede 140 milyondan 
aşağı olmıyan bir gelir eksilmesi hâsıl olacaktı. 
Bütçenin gelir ve giderlerine ait hesap ve tah
minlerde Hükümet gayri samimî hareket ettiğini 
iddia ederaiyeceğine göre doğacak yeni açık 
üzerinde durmak ve neticelerini ölçmek, mesuli
yet mevkiinde bulunanların vazifesi değil mi 
idi? 

Fakat hükümet, icra ve teşri organlarının 
vazife ve münasebetleri üzerinde durmak ve te
emmül etmek ihtiyaç ve zaruretinde kendini va
reste addederek, işi Yüksek Heyetinizin takdi-
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rine bırakmış ve bu surtle işin içinden sıyrılma 
yolunu tercih etmiştir. 

Devlet hayatımız bakımından bu hâdiseyi 
ibretle ve üzüntü ile takip etmekteyiz. 

Hükümetin bu durumunu ve Yüksek Heyeti
nizin temayüllerini de göz önünde bulunduran 
Bütçe Komisyonu, Hükümetin yazılı teklifini 
redderek yeni vergi sisteminin hizmet erbabına 
tatbikma imkân hazırlamıştır. 

Komisyonun bu kararını takdirle anarız. An
cak Hükümetin yukarda belirttiğimiz gibi, ken
di mesuliyetini Büyük Millet Meclisinin sırtına 
yüklemesi gibi Anayasanın ruhuna ve prensip
lerine aykırı olan bu hareket tarzı üzerine ısrar
la nazarı dikkatinizi çekeriz. Yalnız komisyon, 
Gelir Vergisini hizmet erbabına tatbika karar 
verirken, bu sebeple hâsıl olan ve bir hesaba 
göre 140 diğer bir hesaba göre 185 milyonluk 
açığı kapatmak üzere hakiki karşılıklar arayıp 
bulacak yerde gelir tahminlerine zamlar ve ilâ
veler yapmak suretiyle kâğıt üstünde varidat 
bulma yolunu tutmuştur. 

Bütçe Komisyonu bu zamları yaparken, sade
ce konjonktörün muhtemel tesirlerine güvenmiştir. 

Bu cümleden olmak üzere gümrük resimlerine 
25, Muamele İstimlâk vergileıüaıe 45, Tedavül 
vergilerine 8 ve Tekel hâsılatına 15 milyon lira 
zammedilmiş ve ayrıca Devlet Üretme, Orman iş
letmeleri ve şeker şirketinden alınacak para mik
tarı artırılmıştır. 

Bütçelerde gider rakkamlarmrn katı olmasına 
mukabil gelir bütçelerinde yer alan rakkamlar 
muhammen miktarların ifadesi ise de bütçenin sa
mimiyeti bu tahminlerin sağlam ölçülere ve he
saplara istinat etmesiyle mümkündür. 

Gelir tahminlerinde lüzumundan fazla nikbin 
hareket etmek bir bütçeyi daha tatbika girdiği ilik 
aylarda sarsabilir. Bundan doğacak neticelerin 
vehaıneti açıktır. Bu vesileyle gelir bütçesf-tnde 
yer alan varidat kalemlerinden birkaçı üzerinde 
durmak zaruretini duyuyoruz. 

Bütçe Komisyonunun yaptığı tezyitlerle bir
likte, Devlet Üretme Çiftlikleri sermayesinden 
15 milyon, Orman işletmeleri hâsılatından 7,5 
milyon ve dahilî sigorta mahiyetinde olan şeker 
şirketi fonlarından 15 milyon lira alınarak büt
çeye gelir kaydolunmaktadır. 

Bu muamelenin, yürürlükte olan mevzuatımı
za uygunluk derecesini üzerinde durulacak bir 
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mesele sayıyoruz. Mevzuat ile teklifi mümkün ol
sa bile, ihtiyaçlarına binaen bu müesseselere ve
rilmiş ve sair suretlerle bırakılmış olan sermaye
lerin Devlet bütçesini denkleştirmek maksadiyle 
geri alınması, bir tarafı imar için diğer bir saha
yı tahrip etmeye muadil bir muameledir. 

Bir mirasyedi zihniyetinin ifadesi olan bu çe
şit operasyonların çoktan modası geçmiş ve zarar
ları tecrübe edilmiştir. 

Sayın arkadaşlar, maruzatımızı «Bütçe açı
ğı» üzerindeki tetkik ve mütalâalarımızla bitir
mek isteriz. 

BücUğiniz gibi, tasarının son şeklinde 1951 
Bütçesi açığı 235 756 562 lira olarak tesbit edil
miş bulunmaktadır. Ancak 1950 Bütçesine naza--
ran 61,8 milyon lira bir fazlalık arzeden ve geç
miş yıl bütçelerine nazaran da bir rekor teşkil 
eden bu rakamın 1951 Bütçesinin açığını gerçek 
surette ifade* edilp etmediği ayrıca üzerinde du
rulması icabeden bir konudur. 

Bütçe üzerindeki tetkik ve tahlillerimiz sıra
sında yer yer işaret ettiğimiz gibi, birçok önem
li hizmet karşılıklarının kısmen veya tamamen 
bütçe dışında bırakılması, gelirlerin her türlü ih
tiyat ölçülerini aşar derecede şişirilmesi buna mu
kabil masraf ödeneklerinin aynen ipkası gibi, se
bep Ve âmüllerin mevcudiyeti bizi, bütçe açığının 
yıl içinde 235 milyon lirayı geniş ölçüde aşacağı 
kanaatine görülmektedir. 

Filhakika milletçe büyük bir hassasiyet ve il
gi ile takip etmekte olduğumuz göçmen kardeş
lerin iskân dâvası herşeyden çnce önemli bir âm
me hizmeti olduğu halde bu iş için bütçeye bir 
karşılık konmamıştır. 

Millî savunma stokları tesisi maksadiyle 150 
milyon liralık bir Kanun tasarısı hazırlanmak
ta olduğunu Sayın Millî Savunma Bakanı 
Bütçe Komisyonunda beyan buyurmuşlardı. 
Böyle bir kanuna dayanılarak yapılacak sarfi
yatın bonolarla ödenmesi halinde dahi bir büt
çe açığı olmaktan başka ifadesi yoktur. 

Hükümetin Kasım 1950 ayında yaptığı gelir 
tahminlerini Bütçe Komisyonu «Son aylardaki 
harb ekonomisi konjönktörünün yarattığı müsait 
zemin» den cesaret alarak alabildiğine ka
bartmış buna mukabil konjonktüre karşı aynı 
derecede hassas olan gider bölümlerine dokun-
mamıştır. 

Görülüyor ki, Bütçe Komisyonu madalyanın 
sadece bir yüzü ile meşgul olmuştur. Bu ma-
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dalyanın bir de ters tarafı vardır, o da bütçe 
giderleridir. Bir an için 1951 Bütçesinin tat
biki sırasında fiyatların yükseldiğini ve bu 
yükselişin bâzı vergilerin randımanı üzerine ge
niş ölçüde tesir ettiğini kabul edelim. Bu tak
dirde konjonktüre karşı aynı derecede hassas 
olan bütçenin masraf bölümlerindeki ödenek
lerin satmalma bütçelerinde hâsıl olan düşük
lük ne suretle telâfi edilecektir? 

Kanaatimize göre 1951 yılı gelirlerinin ta
sarıdaki tahminler seviyesine ulaşması pek 
güçtür. Buna mukabil, eşya fiyatlarının yükse
liş seyrinin son zamanlarda iktisap ettiği sür
at karşısında birçok masraf bölümleri için ta
sarıda derpiş edilen ödeneklerle taallûk ettik
leri hizmetlerin tam olarak ifası mümkün ol-
mıyacaktır. Bu takdirde ya, o gider bölümleri
ne sene içinde ek ödenek almak icabedecek, 
yahıat o bölümlerin tekabül ettiği hizmetin 
noksan kalmasına katlanılacaktır; ihmal veya 
ihlâli mümkün olmıyan hizmetler için Hükü
met ister istemez ek ödenek talebi ile Meclisin 
huzuruna gelecek bu da bugünkü bütçe açığı
nın bir miktar daha artmasını intaç edecektir. 

Sayın arkadaşlar, 
Bir nebze de bütçe açıklarının karşılıkları 

üzerinde duralım. * 
Bildiğiniz gibi 235 milyon liralık bütçe açı

ğı üç kaynaktan karşılanacaktır. 
Tasarıda miktarları ayrı ayrı gösterilmiyen 

bu üç kaynak şunlardır: 
1. Avrupa Tediye Birliğinin tediye muva

zenemizin açığını kapatmak için tahsis ettiği 
25 milyon dolar; 

2. Marshall yardımından elde edilecek 
malların satışından hâsıl olacak Türk liraları; 

3. îç istikraz. 
GTörülüyor ki, bu üç karşılıktan son ikisi 

miktar itibariyle gayrimuayyendir. Yalnız bi
rincisinde rakam vardır; fakat bu karşılığın 
25 milyon dolar gibi muayyen bir meblâğla ifa
de edilmiş olması bütçe açığına bunun Türk 
parası karşılığının tam olarak yatırılacağı 
mânasına gelmez. Ancak, Avrupa Tediye An
laşmasına bizim gibi dâhil olan memleketlerden 
1 Temmuz 1951 tarihine kadar ithal edeceğimiz 
mallarla ihraç edeceğimiz mallar arasında ti
caret muvazenemizin aleyhinde bir açık tahas-
sül ettiği takdirdedir ki bu karşılıktan istifade 

— 249 — 
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mümkün olacaktır, işaret ettiğimiz gibi bu 
ameliye, hesap devresi sonu olan 1 Temmuz 
1951 deki vaziyete göre yapılacak ve o tarihte
ki ticaret muvazenemizin açığı miktarı ile mu
kayyet bulunacaktır. 

Sayın Ticaret Bakanı Bütçe Komisyonunda 
Avrupa memleketleri ile olan ticaret muvaze
nemizin Ocak ayı içinde lehte olduğunu gelecek 
aylarda da bu gelişmenin devamını bekledik
lerini ifade etmişlerdir. İktisadi bakımdan te
diye muvazenemizin açık vermemesi temenni* 
ye şayan olmakla beraber, bu mekanizmanın 
bütçe açığımızı kapıyacak şekilde işlememesi 
böyle bir açığın tekerrürüne bağlı bulunmak
tadır. 

Görülüyor ki bu karşılıktan ne miktar bir 
fayda sağlanacağını şimdiden kestirmek müm
kün değildir. 

Açığın ikinci karşılığı olan Marshall Yardı
mı için de bu bakımdan durum başka türlü 
değildir. Geçen yılın tecrübesi de göz önünde 
bulundurulur ve Hükümetin Amerikalı merci
lerle yaptığı temasların yazılı bir taahhüt şek
linde fiilî neticesinin henüz alınmamış olduğu 
hatırlanırsa, bu kaynaktan 1951 yılı bütçe açığı 
için ne miktarda bir fayda sağlanacağının bu
gün için meçhul olduğunu kabul etmek lâzım-
gelir. Bütçenin üçüncü karşılığı iç istikrazdır. 
Bir Devlet istikrazı sadece Devlet maliyesi ba
kımından değil, umumi millî ekonomide önemli 
bir hâdise teşkil eder. İhraç zamanı satış şekil 
ve yerleri, faizi, itfa şartları gibi mütenevvi 
olaylar istikrazın ayrı ayrı özellikleridir. 

Muhalefette iken yüksek faizli Devlet tah
villeri ikrazını, tasarrufu verimli yerlerden 
çekmek, faiz hadlerini yükseltmek, memleketin 
iş hacmini daraltmak gibi kusurlarım tenkid 
eden bugünkü iktidarın Hükümetinden, bütçe 
açığı için iç istikrazı karşılık gösterirken vak
tiyle tenkid ettikleri mahzurları bu istikrazda 
ne suretle bertaraf ettiklerini hiç olmazsa büt
çe gerekçesinde tavzih etmeleri beklenirdi. 

Halbuki bu konulara gerekçede hiç doku-
nulmadığı gibi bu istikrazın muayyen bir mik
tarla temdidi cihetine gidilememiştir. 

Sayın arkadaşlar, bütçe açığı konusundaki 
sözlerimize nihayet verirken sayın Başbakan ve 
Maliye Bakanının Bütçe Komisyonunda 1951 
yılı içinde emisyona müncer olacak her hangi 
bir muameleden sureti katiyede tevakki edjile-
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ceği yolunda verdikleri teminata teşekkürlerle 
ve büyük bir memnuniyetle işaret etmek iste
riz. 

Bununla beraber, maruzatımızın doğrudan 
doğruya bütçeye taallûk eden yerlerinde işaret 
ettiğimiz sebep ve âmillerin tesiri altında, bu
günkü normal gelirlerimizin muhtemel inkişafı 
da nazara alınsa bile, katma bütçelerle birlikte 
352 milyon liraya baliğ olan açığın 1951 bütçe 
yılı içinde geniş ölçüde artmasını kuvvetle 
muhtemel görmekteyiz. Vergi ihdası veya mev
cut vergilerin nispetlerini tezyid suretiyle yeni 
kaynaklar aramamak hususunda kararlı, görülen 
Hükümetin dikkat nazarını bu (ihtimal üzerine 
ehemmiyetle çekmek isteriz. 

Bütçenin muhtemelen mühim mikyaslarda 
artacak açığına karşılık ararken vergi ıslahatı
nın birinci plâna alınması ve bu arada Gelir 
Vergisinin istisnaları üzerinde durularak bu 
verginin, vergfr adalet ve müsavatına uygun şe
kilde tekemmül ettirilmesi ilk hatıra gelecek en 
emin tedbirlerdir. 

Saym arkadaşlarım; mâruzâtımızı ana hat
ları ile hulâsa ederek, bitirmek üzere birkaç da
kika daha müsaadenizi dilerim. 

Demokratik gelişmemizi, milletimizin her tür
lü emniyet ve asayiş içinde kalkınmasını Bağlı
yacak hizmetlerini müşahede edeceğimiz her Hü
kümetin işini kolaylaştırmayı, memleketimizin 
içinde bulunduğu şartların haiz olduğu özellik
ler bakımından muhalefet partisi olarak vazife 
ve mesuliyetlerimiz arasında görüyor, bunun 
memlekette bir hizmet olacağına kaani bulunu
yoruz. 

Bununla beraber Sayın Menderes Hükümeti
nin şimdiye kadarki, faaliyet ve hareket tarzını 
bu hayırlı istikamette görmediğimizi üzülerek 
de olsa ifade etmek ıstırarmdayız. Çünkü icra
atına bakarak Hükümetin ne yapmak istediğini 
anlamak mümkün olamamaktadır. 

Dünyanın hemen her tarafında yeni bir ci
han harbi ihtimalinin baş gösterdiği ilk anlardan 
itibaren millî ekonomisini, millî savunma tedbir
leriyle ahenktar olarak tertip ve tanzim yoluna 
girmekte başka memleketlerin gösterdikleri isti
cal icraatına şahit olduk ve olmaktayız. 

Dünyanın gidişinden habersiz görünerek ön
ce şeker ve pamuklu fiyatlarını indiren Hükü
metin son iki üç ay içinde halkın birinci dere
cede ihtiyaç maddeleri fiyatlarını artırmak n«-
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iticesini veren bir yola girdiği üzüntü ile müşa
hede edilmiştir. 

Halk kitlelerinin geçim şartları üzerinde bü
yük tesiri malûm olan pamuklu fiyatları görül
memiş bir teşevvüşe mâruz bırakılmıştır. 

Hükümet âdeta kendini iktisadi liberalizm 
havasına kaptırmış Devlete düşen murakabe ve 
nâzımlık vazifesini ihmal eder olmuştur. 

Yüksek Meclisin huzuruna getirilen, bütçe 
gerek sunuluş tarihi, gerek şekil ve muhtevası 
itibariyle mazideki vait ve vaatlerden sarfınazar 
en müsamahalı bir telâkkiye dahi cevap vermek
ten çok uzaktır. 

Devletle katma bütçelerin tasarı üzerindeki 
açığı 350 milyon lirayı aşmaktadır. Bu rakam 
bütün geçmiş yıl bütçelerine nazaran büyük 
farklarla yeni bir rekor teşkil etmiştir. Muhte
mel gelirlerin aşırı bir nikbinlik ile tahmin edil
mesine, buna mukabil fiyat yükselişlerinde; gi
derler kısmında hiç nazara alınmamasına ve 
malî portesi cidden büyük bâzı hizmetlerin büt
çe &ışmda bırakılmasına rağmen kâğıt üzerinde 
352 milyon lira olarak tesbit edilen açığın sene 
içinde daha geniş ölçüde artacağını beklemek 
yersiz bir kötümserlik telâkki edilmemek gerek
tir. '' • . . 

Açıklara karşılık gösterilen kaynaklardan bi
rincisinden 1951 yılında ne miktar malî bir im
kân sağlanacağı meçhuldür. İkinci kaynak olan 
Amerikan vasıtasız yardımından ne miktarın 
bu gaye için kullanılabileceği de henüz belli de
ğildir. • 

Açığın üçüncü ve son karşılığı olan iç istik
razın ise hem miktarı ve hem de ihraç şartları 
meçhuldür. 

Bu sebeplerle 1951 tasarısı hem vuzuh ve 
hem de samimiyet bakımından maliye ilminin ve 
bütçe tekniğinin en esaslı prensipleriyle tam te
zat halindedir. 

Bu durum karşısında şimdilik eldeki tasarı 
bir tarafa bırakılarak yeni tatbikma başlanan 
Gelir Vergisinin getireceği hasılatın hakikata 
yakın rakamlarla tesbitinden, eşya fiyatlarının 
seyrinin inkişâfını gördükten açık karşılıkları
nın miktarları hakkında kesin bir bilgi edindik
ten sonra velhâsıl bir Devlet bütçesinin vuzuh 
ve samimiyet kaidelerine uygun, umumi ihtikâ-
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rı tatmin eder şekilde hazırlanabilmesi için ge
rekli malûmatla mücehhez olduktan sonra 1951 
Bütçesinin yeniden tanzimi cihetine gidilmesini, 
o zamana kadar da, kendine mahsus mahzurla
rına rağmen üç aylık muvakkat bir bütçe ile 
yetinilmesini, (Soldan gülüşmeler) Bugünkü du
rum karşısında tercihe şayan görmekteyiz. (Sol
dan alkışlar) Eğer hakikaten tasvip ederseniz 
sadece müteşekkir olurum. (Soldan gülüşmeler, 
muhakkak tasvip sesleri) Böyle bir karar, gerek 
maliyemiz ve gerekse memleketin iktisadiyatı 
için bâzı faydalar mütalâa etmekteyiz. 

Kötü hazırlanmış bir bütçenin sadece Dev
let Maliyesi için değil, umumi hayata da sâri 
vahim tesirlerini göz önünde tutarak bu teklifin 
hüsnü telâkki edilmesini umarız. 

Bütçe tasarısının tümü üzerinde mütalâala
rımız bundan ibarettir. 

Bakanlıklar ve daireler hakkındaki müta
lâa ve tenkidlerimizi bütçeleri geldiğinde arze-
deceğiz. (Sağdan alkışlar) 

BAŞKAN —• Müsaade buyurursanız, şimdi 
akşam yemeği zamanını bir hayli geçirdik, sa
at 22 ye kadar oturuma, ara verelim. Bu suretle 
yemek için bir buçuk saatlik bir zaman vermiş 
oluruz. Halen bütçenin umumi heyeti üzerinde 
konuşmak üzere 17 arkadaşın daha sözü vardır. 
Ayrıca Bütçe Komisyonu sözcüleri de yapılan 
tenkidler dolayısiyle izahat vermek üzere söz 
almışlardır, tabiî konuşacaklardır. Onlar da sı
radadır. Bu bir. 

Bir defa Başkanlık Divanının teklifi olarak 
bugün saat 22 de' toplanılacaktır. 

İkincisi; Yarından itibaren, tensibinize arzet-
mek merburiyetindeyim, konuşmaların şekli de 
onu icabettirmektedir, yarından itibaren saat 
10-13 e kadar ve 15-19 a kadar ve 21 den 24 e 
kadar bütçe konuşmalarına devam edilmesini 
yüksek tasvibinize arzediyorum. Tensip buyu
ranlar lütfen el kaldırsınlar. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Yarından itibaren bu şekilde devam edece
ğiz. 

Şimdi saat 22 de toplanılmak üzere yemek 
fasılası için Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati 20,55 
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BAŞKAN — Başkanvekili Sıtkı Yırcalı 
KÂTİPLER : Füruzan Tekil (İstanbul), Sedat Baran (Çorum). 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. Söz Sinan 
Tekeliöğlu 'nundur. 

SINAN TEKELlOĞLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlarım; 30 senelik bir seyyiatm yeni dev-
re girdiği ilk bütjçe yılını burada kutluluyor 
Ve o bütçenin müzakeresine geçmiş bulunuyoruz. 
§u dakikaya kadar birçok hatipler, bütçeyi el
lerinden geldiği kadar didiklediler. 

Sayın arkadaşlar, 30 seneden beri aklü ha
yale gelmiyecek şekilde yapılan idaresizlikler
den doğan malî buhran karşısında 9 ay-zarfında 
bu 30 senelik seyyiatın doğurduğu malî sıkıntı
yı, acaba Demokrat Partinin birinci kabinesi 
olan Adnan Menderes Kabinesi derhal ıslah ede
rek tevzin edebilir mi? Hakkal insaf düşünmek 
lâzımgelir ki> bu bütçe ne kadar müşkülat kar
şısında tanzim edilerek milletin huzuruna çıka
rılmıştır. Hepimiz biliyoruz ki, 30 seneden beri 
Devlet idaresinde, sisteminde formüle edilmiş 
olan vaziyet vardır. O, bütçenin fasıllarına, 
maddelerine girmiştir. Şimdi Demokrat Parti 
elinde hiçbir fazla done yokken bunları ne su
retle tebdil eder ve nasıl tevzin edebilir? In-
saŞi olarak düşünecek olursak bütün milletve
killerinin, parti gözetmeksizin, yeni gelmiş olan 
şu iktidara bütçe işinde yardım etmekle mükel
lef olduklarını düşünmek icabeder. (Soldan: 
Bravo sesleri). 

Arkadaşlar, ne kadar insafsız olmalıdır ki, 
30 seneden beri yalnız Ankara'nın imarı için iki 
buçuk milyarlık para sarf eden bir idarenin açık
larını Demokrat Partiden, 9 ayda ıslahı nasıl 
istenebilir? Bu paraları nereden bulsun ki, yeri
ne koysun ve şu memleketin imarına, memleke
tin terakki ve inkişafına, saadet ve selâmetine 
hadim olabilinir. 

Ben Adnan Menderes'i bu müşkül şartlar al
tında böyle bir bütçe getirdiğinden dolayı kendi 
hesabıma tebrik ederim. 

Arkadaşlar, her sene burada ayni şekilde 

bütçeyi müzakere ederiz. Ve bu bütçenin içinde 
mevcut olan fasılları da aynidir. Bugün ayni 
şeyler mevcut olmakla beraber bâzı kısımlarda, 
bilhassa mühim olan kısımlrada bile Demokrat 
Partinin tasarruf yaptığını görüyoruz. 

Yalnız Demokrat Partinin Maliye Bakanı 
ifadelerinden kendi hesabıma hoşuma gitmiyen-
leri vardır. O da Ikaisadi Devlet Teşekküllerine 
ve katma bütçeli olan teşekküllere Marşal yar
dımından faydalandıracağız dediğidir. 

Bendeniz, iktisadi Devlet Teşekküllerini bu 
milletin başına bir belâ olarak kabul ve tavsif 
'ediyorum. 

Arkadaşlar; hangisini ele alırsanız, Toprak 
Ofisi, Orman İdaresinin, Maden Tetkik Enstitü
sünü alınız, bu memlekette açmış oldukları rah
neleri ıslah etmek asırlara mal olamıyaeak kadar 
büyüktür. 

Orman idaresindeki yeni sistem, memlekette 
nekadar orman varsa, onlara imha ettirmiştir. 
Bu Orman idaresinin bir bütçesi vardır, 14 mil
yon liradır. Bunu gelir olarak ta 250 bin lira 
Devlete verir. Vaktiyle ormanlar Türk milletinin 
varidat menbaı idi, şimdi Türk milletinin bel 
kemiğini kıracak bir dâva halini almıştır. 

Arkadaşlar, biz her sene bu Orman idaresi
ne 14 milyon lira yardım ederiz. Bunların ayrı
ca 100 milyona yakın bir bütçeleri daha vardır. 
O bütçelere Devlet el atmaz. Meclise gelmez. Bir 
Genel Müdür, istediği gibi Devletin parasını 
sarf eder. Orman sarayları yapar. Saltanatlar 
kurar. Binaenaleyh bendeniz Hükümetten rica 
ediyorumı bu teşekküllere şayet yardım edecek
lerse bunların elbiselerini değiştirsinler, öyle 
yapsmlar ki, bir umum müdürün eline bu ka
dar salâhiyet verilmenin memleketi yıkmaktan 
başka mânası yoktur. 

Sonra arkadaşlar, dairelerde bulunan koltuk
ların, kanepelerin atılmasını istiyorum. Bu fu
kara milletin koltuklu kanepeli vantilatörlü da-
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ire1 eri olamaz. Elli lira maaşlı bir memur, bir 
tarafta vantilatör, bir tarafta kalorifer işletir, 
her tarafta yüzlerce mumluk elektrik yanar. 
Bunların koltuklarını, kanepelerini, vantilatör
lerini almalı. Telefonları âzami ihtiyaç takdirin
de kul'anmalarna müsaade etmelidir. Herkes 
eline telefon aldığı vakit İstanbul'a öteye beri
ye kendi keyfi işleri için mütemadiyen konuşu
yorlar. Ben bunları hesapladım bunların senelik 
tutarı aşağı yukarı 15 milyon lira ediyor. Bunlar 
döşeme, kırtasiye, aydınlatma, telefon ve kira 
bedelleridir. 

Arkadaşlar her sene, döşeme olur mu? Şim
di eğer bir askerî daireye giderseniz, meselâ bir 
askerlik şubesine giderseniz orada ne sandalya, 
ne kanepe, ne de masa vardır, halbuki orada 
bir Miralay oturur, bunun maaşı 100 liradır. 
öte taraftan 35 lira maaşlı bir müdürün adasın
da koltuklar, kanepeler, abajurlar telefonlar 
vardır elinde kahve, önünde gazete gel keyfim 
gel. Bunları kaMırmak lâzımdır. 

Kırtasiye masrafı da çok fazladır. Bunları 
da biraz tevzin etmek, usulüne koymak çok doğ
ru olur zannederim. 

Bir arkadaş memurların çok olduğunu söyle
di. Hakikaten memur adedi çoktur, ama onu 
vaktiyle Halk Partisi yaptı. Sebebine gelince: 
Malûmu âMniz o zaman iki derecelei seçim vardı. 
İki dereceli seçimde lâzım olan müntehibi sani-
İeri kazanmaktı. Muhtar bekçiye memur unvanını 
verdi, kimi isterse mebus yaptı ve onu buraya 
getirdi. 30 seneden beri bu şekilde idare edilen bir 
Devletin birdenbire bu memurları ekarte etmesi 
ne olur acaba?. Memurları çıkarmaktan ziyade 
Devletçiliği ortadan kaldırmak icabediyor. De
mokrat Partiye düşen iş, ekseriyette iken Halk 
Partisinin yaptığı işi yani Anayasanın ikinci 
maddesi olan altı oku kaldırmaktır. Bu suretle de 
memleket selâmet bulmuş olur. Bu altı okta ne 
vardı?. Diktatörlük vardı, istipdat vardı, keyfi 
idare vardı. İşte arkadaşlar, size düşen en mühim 
vazife bu olduktan sonra Devleti Anayasaya uy
gun bir şekle koymak sırası geliyor. Acaba bu
günkü Devlet sistemimiz, Hükümet sistemimiz 
tam mânâsiyle Anayasaya uygun mudur?. Benim 
kendi kanaatime göre : Hayır. Sebep?. Sebep : 
Türk milleti hâkimiyeti tamamiyle kendi elinde 
tutar. Hâkimiyet bilâkaydüşart milletindir. Mil
letin yegâne ve hakiki mümessili Büyük Millet 
Meclisidir. Şu halde B. M. Meclisi hâkimiyeti 
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nıillîyeyi bizzat kullanır. Hâkimiyeti millîye ne 
suretle taazzuv ve teşekkül eder?. Kuvvetlerin he
yeti umumiyesini bu Meclisin nefsinde toplamak
la temsil eder. O kuvvetler de teşrii, icrai, kazai 
kuvvetlerdir; eski tâbirle söylüyorum. Halbuki 
arkadaşlar, kaza kuvveti bizde müstakil değildu*. 
Kaza kuvveti, icra kuvvetinin içine girmiştir. 
Onun 'içindedir. Başbakan, Adalet Bakanına iea-
bettiği gibi direktifini verir. Netice itibariyle 
kuvvet ikiye iner: İcra ve teşri. Hani kaza Ada
let Bakanının emrindedir. O da Başbakanın em
rindedir. Mesele yoktur. Bence Adalet Bakanı
nın Reisicumhur gibi Meclis tarafından seçilmesi 
lâzımdır. 

Memurların öteye beriye dağıtıldığından, sü
rüldüğünden bahsediyorlar. Ben Halk Partisinin 
bir kazada bir ayda üç, beş defa müddeiumumi 
değiştirdiğini biliyorum. O zaman mubah idi $e 
şimdi mi kusur oldu?. Şimdi kabahatlıları başka 
yere kaldırmak kabahat mı oluyor?. 

Ben kendi kendime Demokrat Parti Hüküme
tini kritik ediyorum, tenkid ediyorum. İktidarı 
almadı ki, Demokrat Parti. Kablimeyi değiştirdi. 
İktidar yine Halk Partisinin elindedir. O kadar 
asalet ye necabet göstermiştir. Eğer Halk Par
tisi sizin gibi 'iktidarı alsaydı yapacaklarını gö
rürdünüz. (Soldan alkışlar). 

Ben bu kürsüden bir şey söyledim, Mecliste 
veya komisyonda bir şeye itiraz ettim, o itiraz 
ettiklerimi de söyliyeceğim çünkü icabediyor. 
Çünkü bütçe müzakerelerinde-her şey konuşu
lur,, mahkemede insan kötü bir söz söylese suç 
teşkil etmezde, burada bütçe müzakeresinde de 
söylenen suç mu teşkil eder? Binaenaleyh her 
şeyi söylemek mubahtır. (Gülüşmeler). 

Arkadaşlar, işte o kabahatimden dolayı beni 
Halk Partisi derhal mebusluktan attı. İntihap 
dairemde az çok sevilen bir adam olduğum hal
de bir tek rey alamadım. Çünkü partinin emrü 
kumandasında olan müntahibi saniler bana bir 
tek rey bile veremediler. Bunları söylemekten 
maksadım, Halk Partisi biraz insaflı olsun di-
yedir. 

Arkadaşlar, bundan evvelki yapılmış olajı 
bunca senelik kusurları bir Demokrat Parti ida
resi dokuz ayda nasıl düzeltebilir? Halk Partisi, 
halkın Hükümete karşı itimadını kırmakla mem
lekete kötülük etmiş olurlar. 14 Mayıs 1950 se
çimlerinde iktidara gelen Demokrat Parti dört 
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sene burada ekseriyetle kalacak mıdır, ek
seriyet dört sene Demokrat Partinin elin
de midir? Şu halde Demokrat Partiyi bu 
dört sene bitmeden evvel iktidardan almak için 
top veya tüfekle devirmek lâzımdır. Başka çare 
yoktur. Şu halde milleti ihtilâle mi sevkedeceğiz. 
Millet buna katiyen müsaade etmez ve etmiyecek-
tir. (Alkışlar) Çünkü millet kararını vermiştir. 
Halk Partisi imtihanda (Sıfır) almıştır. Halk 
Partisinin bir daha iktidara gelmiyeceğini şu 
kürsüden, Türk Milleti adına söylemeyi kendim 
için bir borç bilirim (Soldan bravo sesleri al
kışlar) . 

Şu halde arkadaşlar; neden birbirimizi kıra
lım. Biz bütçemizi mülâhaza ederken bize müt
tefikimizdir, dostumuzdur diyen bir milleti mü
nakaşa mevzuu yapamayız. 

Arkadaşlar, iyi düşünelim, bugün biz yalnız 
yaşıyacak vaziyette miyiz? Otuz seneden beri al
dığımız geri tedbirlerle bir idaresizliğin nasıl 
zebunu olduğumuzu biliyoruz. Vaktiyle Kayse
ri'ye bir tayyare fabrikası kurmak için gelmiş 
bir şirketi elimizden kaçıran Halk Partisi değil 
midir? Yine Muğla Vilâyetinde maden işletmek 
üzere gelen bir Alman firmasını kaçıran Halk 
Partisi Değil mi? Hem ne suretle. Sizi korkarım 
ki, çok rahatsız edeceğim, lâzımgeliyor da söyli-
yeceğim. Söylemezsem içim rahat etmiyor. (Söy
le, söyle sesleri) Arkadaşlar, Fethiye Kayma
kamı idim. Bu vazifeyi yaparken oraya bir Al
man geldi, manganez madenini işletecek zengin 
bir firma. O Alman bir gün bana dedi ki; kay
makam bey, sen kaymakamlığından vazgeç, ben 
de direktörlüğümü bırakayım, karşı karşıya iki 
müttefik oturalım ve konuşalım. Türk Milleti 
de istifade etsin, Alman Milleti de istifade et
sin, diye. Ben bu madeni işletelim dedim, öyle 
kötü bir durumla karşılaştım ki, sormayın. Bir 
idare kurmak lâzımdır dediler. Ve, 

O idare heyetini Türk 'lerden teşkil etmezsen 
senin için burada ekmek yoktur dediler. Dü
şündüm yeni teşekkül eden bir idarenin kıs
kanç olması lâzımdır, diye düşündüm muta
vaat ettim idare heyetini kurdum, idare mec
lisi! azalarına maaş verdim, işe başladım, işte 
görüyorsunuz bu kadar tesisat yaptım fakat 
şimdi iflâs ettim, dedi. Sizin memleketinize 
katiyen ecnebi sermaye gelmez bu idare kar
şısında, dedi. Memleketi bu kadar kötü duru
ma düşüren Halk Partisi Hükümeti memleketi 
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Amerika'ya bile tamtam amıştı. Amerika'lılar 
Türkiyenin nerede olduğunu, Devlet Reisinin 
kim olduğunu düne kadar bilmiyorlardı, Şayanı 
şükrandır ki, Demokrat Parti Kore'ye gönder
diği kudretli ve kuvvetli evlâtlarımızın süngü
leri sayesinde Türk Milletini bütün cihana ve 
bu meyanda Amerika'ya tanıttı. (Soldan alkış
lar) Bugün Türk Milleti öyle bir vaziyettedir 
ki, dünya yüzünde bugün Türk Devleti kadar 
kuvvetli ve kudretli bir Devlet daha yoktur. 
Bunu Demokrat Part i yaptı. (Soldan alkışlar) 
Eğer Halk Partisi iş başında olsaydı, çünkü on
larla beraber çalıştım onları iyi bilirim emin 
olunuz ki, bu işi berbat ederlerdi. (Soldan gü

lüşmeler) , Şimdi bakıyorlar Demokrat Part i 
yükseliyor, paralar geliyor, biz saltanatı eyvah 
kaçırdık diyorlar. Artık Bilsinler ki, bir daha 
iktidara gelemiyeceklerdir. Demokrat Parti bel
ki bu kadar ekseriyetle gelmez ama yine bu 
memleketin temiz ve dürüst evlâtları gelecek, 
iktidarı onlar ellerine alacaklardır. 

Diyorlar ki, Anti Demokratik kanunlar var
mış... Ben tetkik ediyorum anti demokratik ol-
mıyan bir kanun yok ki. Kaldırırsak elde ne 
kalacak?... Hiç.... Arkadaşlar, Anti Demokratik 
kanunları, ben Halk Partisinin içinde olduğum 
için iyi bilirim, nasıl çıkardık sonra keyiflerine 
göre tatbik ettiler, taknin ettiler. Yapmış ol
dukları kanunların tamamı değil ama her ka
nun içinden beş on maddesi muhakkak anti de
mokratiktir. 

Benim Hükümetten ricam şudur; İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin Orman İdaresini artık 
muntazam bir teşkilâta tâbi tutsunlar, onları 
da Meclisin murakabesine vaz'etsinler. Halk 
Partisinin akıbeti onlara ibret olmalı. Çünkü 
bu İktisadi Devlet Teşekkülleri vaz 'ettiği kaide
ye tâbi olarak gitmektedir. 

Sonra arkadaşlar, yine Halk Partililer de
di ki, biz askerî vaziyeti, askerî siyaseti tetkik 
etmek ve onu münakaşa etmek isteriz. Hatırıma 
geldi. Yeni mebustum. Esasen nikbetime de o 
hâdise sebep oldu. Halk Partisi İkinci Cihan 
Harbinde Almanlar aleyhine harbe girmeye 
karar vermiş, Almanlar gelmişler, Yunanistan 
üzerine yürüyorlardı Mecliste bir kaynaşma 
oldu Dediler ki, gelin bunu Millî Savunma Ko
misyonunda müzakere edelim. Millî Savunma 
Komisyonunda toplandık. Bu işi münakaşaya 

I başladık. Ordunun vaziyeti şudur. Hayvanla-
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rın nalları, bellemeleri, yularları, topları yok 
topların koşum hayvanları yoktur. Ama şimdi 
bir sefere girmek lâzımgeliyor ne olursa olsun 
Millî Savunma Komisyonunda bu mesele durudi-
raz müzakere edildi ve bir kaç mebus bu arzu
ya şiddetle karşı koydu. Başvekil olan zat o 
mebuslara, söylediklerinizi imza eder misiniz de
di? Çünkü o zaman muhalif mebuslar için söz 
söylemek kolay iş değildi. (Soldan, alkışlar) 
Nihayet imza ettik. O zamanın Devlet Reisi ar
kasına Millî Savunma Bakanını aldı, gitti, ora
da muhalif mebusların söylediklerinin çok daha 
az olduğunu gördü. Ordu yerinde duracak va
ziyette değildi. Ne çadırı vardır, ne erzakı var
dır. Mütaahhitten aldığı ekmeği yiyen bir ordu
nun muharebe yapması ne demektir? Sonra or
dunun gerisi de tamamen müemmen değildi. 
Tek araba vaporu vardı. Düşmanın binlerce 
tayyaresi vardı. O zamana göre 300 tayyarenin 
İstanbul'a geldiği nazarı itibara alınırsa yarım 
saat sonra denizin üstünde tahta parçasından 
başka bir şey kalmıyacaktı. O vaziyetten sonra 
taarruzdan vazgeçildi. Fakat imza eden mebus
lar da tezkereyi aldı. Ama Türk Milleti de harb-
den kurtulmuş oldu. Milleti harbden kurtaran 
onlardır. Halk Partisi değil. 

Sonra arkadaşlar; dediler ki, memurlar, halk 
ıstırap içinde elem çekiyorlarmış. Halk Partisi 
idaresi zamanında azıcık kafası dik olanların 
arkalarına polisler koyarlar ve bütün harekâtı
nı takip ettirirlerdi. Hattâ içimizdeki arkadaş
lardan takibata uğrıyan bir kaç tanesinin isim
lerini size de söyliyebilirim. Hepimizin arkasın
da 20-30 polis vardı. İsterseniz o zamanın dos
yalarını lütfen Dâhiliye Vekili arkadaşımız tet
kik etsinler. Kimlerin arkasında kaç tane polis 
konduğunu tetkikle anlarlar. Bunlardan bir 
tanesi de bendim. Arkadaşlar o zaman 30 lira 
tekaüt maaşım vardı. İstanbul'da hukuk mek
tebine girdim. Yanıma iki tane polis koydular. 
Beraberce hukuku bitirdik hamdolsun. (Soldan 
gülüşmeler, sayende onlar da okumuşlardır ses
leri) Şimdi arkadaşlar, ikisi de emniyetin mü- . 
him adamlarıdır'. Arkadaşlar, arkamızda gezen 
polis1 erden dolayı bir gün o kadar muztar va
ziyette kaldım ki.. Açtım, çünki sabahleyin ye
mek yiyor, akşama kadar aç geziyordum. Hü
kümet Reisine yazdım, dedim ki, arkamda ge
zen polislerin üçünün maaşını bana verin de 
ben de açlıktan kurtulmuş olayım, memleket de • 
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bu polislerden kurtulsun. Bir gün Refet Paşa 
dedi ki, arkamızda polis falan yok, Hükümet 
Reisine mektup yazdım galiba ondan olacak di-, 
y« cevap verdim. (Gülüşmeler) Evimizin içine, 
kadar bu polisler girdiler arkadaşlar. Şimdi. 
ona soruyorum, hangisi iyi idare, hangisi kötü 
idare. Mebus olduk, buraya geldik, yine arka
mızda polis vardı. Ankara postahanesinde otu
ran, polis raporunu bize kendisi verirdi. 
Tabiî onlar da düşünüyorlardı ki, Halk Partisi 
yıkılacak, bir zaman gelir belki bizden hesap 
sorarlar diye. Yine bu kürsüde, aynı şekilde 
müdafaa ettim ve söyledim. Bilmiyorum bu ta
kip kalktı mı? Dahiliye Vekilinden soruyorum. 

Arkadaşlarım; bunları arzetonekten maksadım; 
askerî mülâhazalarla Halk Partisi bu kötülükle-, 
re rağmen bunu kürsüden söylerse bu çok ayıp
tır. (Soldan bravo sesleri) 

Türk Milletinin bir Milletvekili sıf atiyle söy
lüyorum ki, C. H. Partisi doğru hareket etmiş 
bir parti değildir, doğru hareket etmiş olsa idi 
geçen seferki gibi bu sefer de yine burada o7ur-
du. Günkü millet hâkimiyetini kullandı. Hâki
miyetini kullanınca hepsinin yerleri değişti. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Yaşa Tekeli-
oğlu. 

SİNAN TEKELİOGLU (Devamla) — Ben 
yalnız Halk Partisinden şu ricada bulunacağım. 
Doğru olsunlar, munsif olsunlar, yaptıkları ku
surların affını milletten istesinler, ben hiçbir 
zaman Ha'k Partisinin sahneden çıkmasını arzu 
etmem. Kusurunu bilen insanlar ancak bunu 
yaptıkları zaman iyi insanlardırlar, iyi insanlar 
kusurunu bilirler dokuz aylık bir zaman içinde 
C. H. Partisinin yaptığı, 30 senelik kusur ıslah 
edilebilir mi? 30 senedir yapılmış olan seyyia-
tm hataların, kusurların suiistimal ve idaresizlik
lerin muhasebesini bir arada mütalâa ederler. 
Sonra eski meselelere gelince; yine bir gün ben
deniz Parti Grupuna bir takrir verdim. Parti 
Grupundan soruyordum; onu tıpkı bugün o par
tinin liderinin sorduğu gibi.. Diyordum ki: Rus
lar bize tecavüz ederse - aynen sövlüyorum -
her. iki cephede ordu tahsit ettiniz. 200 kilomet
relik sahayı da boş bıraktınız. Vaziyet ne ola
cak? Boş saha için bir şey düşündünüz mü? Bu
nun daha aşağısı var, bilse idim getirir huzu
runuzda okurdum. Mamafih yine bir gün fırsat 
zuhur eder okurum. , 

— 255 — 



B : 45 19.2 
Parti onaranda (3. H . Parüsinin-görüşünün..; 

belirtilmesini istedim. Fakat • orada konuşamam 
dılar. Ve nihayet idare heyetine havale ettiler. 
Oraya Başbakan da geldi. «Sen kim oluyorsun 
bize bunu soruyorsun» dedi. Ben de acaba ben-
kimim, diye düşündüm. Acaba ben kimim? Ali 
Ratıp diyorlar, Sinan Tekelioğhı, diyorlar. Aca
ba ben hangisiyim 1 Düşündüm, düşündüm ce
vap-alarak dedim ki; sen beni tanımıyorsun, ben 
Seyhan ̂ Milletvekili Sinan Tekelioğlu'yum. 

ÎBRAHÎM KÎRAZOĞLÜ (Kayseri) — Kim
di a Başvekil? 

SÎNAN TEKEDÎOĞLtT (Devamla) — Hasan 
Saka. 

Yine dedim ki bir milletvekili yalnız kendi 
dairei intihabiyesinin değil bütün Türkiye'nin 
milletvekilidir, binaenaleyh milletin vekâleti 
hâkimiyeti millîyenin bir cüzüdür, o sıfatla, 
bana vekâlet verenler namına senden soruyo
rum, bana cevap ver, dedim. Düşünelim dedi
ler. Hâlâ düşünüyorlar (Gülüşmeler) Onlar 
düşünüp dursunlar, iş bitti, komedi kapandı. 

Berideniz malî işlerden o kadar fazla anla
madığım için bütçe üzerinde münakaşa edecek 
kudrette - olduğumu tahmin etmiyorum, 'onun 
için bu hususta bir şey söylemiyeceğim. Yalnız 
iskân hakkında Halk Partisi meraka düşmüş, 
eski zamana ait bir iskân işinden bahsedeceğim. 
(Gülüşmeler), 

Arkadaşlar, aşağı yukarı 30 sene oluyor İs
tiklâl Harbi biteli. .Rumeli'den muhacirler gel
di, onlar henüz müstahsil vaziyete, gelemedi
ler. Ancak. aklı başında olanlar uydurma senet- -
lerla vâsi servet sahibi oldular. Halk Partisi. li
deri -merak ediyor, muhacirleri,, nasıl iskân ede* 
çeksiniz? Bir. şey bırakmadınız ki hepsini öte
kine berikine ı taksim ettiniz. Şimd,i Türk Milleti 
onlara: yağından;ne verecekse ©nu. verecek.De-- ... 
mokrat- Partiyi: ve Türk.MUletint:bütün .cihan..-
bu hareketlerinden dolayı tebrik ederrı Bugünkü.. 
muhacirler 4aha evvelki gelen muhacirler .gibi,-
değiL, Bunlardan, çök evvel Tunuslu, Faslı mu* 
hacirleri ve reli silâhlı askerlerimizi. Halk Par- -
tisi iskân etmediği gibi bunları Fransız'lara da-
teslim ederek idam ettirdiler. Fakat-şu vesika-
yi okumadan, bir türlü kendimi kürsüden in
meye mecbur edemiyorum. Filvâki.sizi çok ra
hatsız ettim ama.:. (Estağfurullah, sağol sesleri) 

Arkadaşlar, bu zatın ismini^yeri^emsihana/; 
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Mecliste olmıyanlardan bahsetme; diyecekler 
ama, fakat ismini söylemedikten sonra mesele: 

tamam olmıyacak; kusura bakılmasın bu mek
tup şudur. 

Ulus'un 2.VI.1950 günlü nüshasında çıkan ı 
ve güya size cevap olan Şükrü Koçak imzalı 
mektubun fakir milletten yapılan hırsızlığın -
miktarını yani 600 bin liralık olduğunu itiraf 
eder gördüm. Bu ancak göz önündeki âbideyi: 
istihdaf ediyor. 

Bu dosya Koyuncu Salih kızlarının - ki, birisi 
Şükrü Koçak'ta diğerimde Maliye Bakanlığı er
kânından birisindedir ne mukabilinde neleri na* 
sil tefavvüz ettiklerini ve hattâ Ulus meydanın
da verilen furun ve iki dükkândan başka bun
lara bitişik olan depo ve diğer dükkândan ka^ 
rıştırılarak ve cebren ve bedelsiz nasıl alındığını 
gösterir. Bu son gayrimenkuller için Maliye 
Vekâletinden "verilmiş gayri kanuni ve tamamen 
keyfî ve millet malının ıçalmmasına göz yumul
masını bildiren emirler de içindedir. Diğer gay 
rimahdut gayrimenkullerin inzimamı ve müba
dil şahitlerle kıymeti artırılması neticesinde Sa
lih Ağa veresesine muazzam bir istihkak tesbit 
edilmiştir. 

İstihkaklar altın para esasına göre hesap 
edildiğinden Türkiye'deki malları altın kıymet
leri, yani eski tarihlerdeki vergi kıymetleri ile 
karşılaştırılır ve mukayyet kıymetleri az olan 
yerlere mübadillerce rağbet edilirdi. " B u vere
seye bu suretle Samsun'da bir sinema, depo, Ba
yındır'da bir fabrika, Ayvalık'ta ve civarında 
zeytinlikler verildikten sonra, nihayet Anka
ra'ya göz atıldı. Evvelce Ankara Heyeti Vekile 
kararı ile iskân mmtakâsı harici ^addedilmişti. 
Halbuki Ankara'da beş liralık istihkak, fiilen 
meselâ 1930 da 1000 lira değerinde mal teminine 
kâfi idi. Buna rağmen tahminen 1929 - 1932 
yılları arasında tepeden inme bir kararla bir 

-'- kereye mahsus kaydiyleve Şükrü Koçakla diğer 
bir mübadil hatırı içinmuhtas ana prensip ka- -
rarı bozuldu ve bu suretle kaymak kısmı Şükrü 
Beyefendi ailesine arzu ettiği yerler tefrik «dil
di. Bu suretle mumaileyh veresesi Halk Partisi -
binası yanındaki Koçak hanı -arsası, eski Ana- f 

dolu lokantası arsası ve istasyondaki dep'olar 
mağazalar temin ettiler. Salih ağa verSesine tef-
fiz eden malların kıymeti en az 1942 senesinde ft 

Ankara'da 1,5 milyonliradır. 
* 'İşte j arkadaşlar,; eski idarede buna ^benzer 
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Halk 500 tane dosya vardır. Bunların hepsini 

Partisinin bir kararla yok edilmiştir. 
Geçen gün bir arkadaşım bunlar için bir ka

nun teklif etti. Bu kanun ihtilâl kanunudur dedi 
.İhtilâl kanunu ile mallarını elinden almak lâ-

r, zımdır. Bu kanunu arkadaşlar sizden çok rica 
:; ediyorum bir an evvel çıkaralım gelen muhacir-
: tere bunları ve o yerleri birer birer verelim. Ma
ruzatımı çok uzattım, onun için tekrar . af finizi 
odca ediyorumyne olur.bu kanunu- kabul edin. 
Şu gelen muhacirlere yer .bulalım, mâruzâtım 

ı bundan ibarettir. Sizi çok rahatsız ettim, özür 
dilerim. (Soldan bravo paşam sesleri, alkışlar). 

: BAŞKAN — Firuz Kesim. 
FİRUZ KESİM (Samsun) -^ Muhterem 

arkadaşlar, umumi siyasetimizin dışişleri saha-
? sma! îtaallûk eden" bâzı meseleler hakkında bir 
- iki kelime maruzatta bulunmaya müsaadelerini 

dilerim. 
İkinci Dünya Harbinin başlangıcında hayati 

menfaatlerimizi koruyan azimli, dürüst bir si-
'yaset takip ettik. Tehlikenin 'hudutlarımızda 

KJ(belirdiği-zamanlarda bile. İngiltere ve Fransa 
^il&iölan ittifaklarımıza sadık kalacağımızı Han

edan. ̂ çekinmedik: ve bu ittifakın vecibelerine za
manımdaki şartlara uyarak riayet ettik. 1943 e 

-doğru bu hattı- hareketlerimiz zayıfladı. Memle
keti harbe değil, hattâ her hangi bir tehlikeye 

îsü*üMemetksizm müttefiklerimizin bu tarihten 
sonra şikâyetlerine sebep olan- bâzı hallerden iç-

• tinap edilebilirdi. Bidayetteki isabetli siyaseti
mizle sonraki mütereddit hattı hareket arasm-

- daki tezadı izah. etmek kolaydır. 
İlk-devredeki siyaset Atatürk'ün hakiki bü

yük adamlara has seziş kuvvetiyle memlekette 
esasını tesbit ettiği dürüst, müstakar ve isabetli 
siyasetten ilham alıyordu. -' Zaman geçtikçe ön 
alan teferrüt ve kötü benlik iddiaları bu feyizli 
ilham kaynağından bizleri uzaklaştırdı. Siyaseti
mize zayıf görüşlü ve bunun tabiî neticesi müte
reddit hattı hareketler hâkim oldu. Harbin bi
dayetinde ve harb esnasında görünen tehlikele
re göğüs germekten çekdnmiyen bu memleketin 

'•- bu yüzden katlandığı mahrumiyetler ve feda
kârlıklar hesap görülme zamanında hayırlı ne
ticeler almaya yarayacak iken bu zayıf görüş ve 

••'• tereddütlü hareketler sebebiyle sulh yaklaştıkça 
müttefiklerimiz tarafından i unutulmaya başlan-

! :7dık. Amerika1 umumi efkârıH945"ortalarına ka-
;«^aı^ü:rMye'yfc iırürver devletlsrinevjsıUTttBaaat 
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etmekle itham etti: .Müttefiklerimizin müttefi
ki komşu bir devlet bizden arazi talebinde-,bu
lunmaktan, çekinmedi. İtalyanların bizden, al
dıkları; adaların, ibaşka bir-devlete? devri esnasın
da : reyimiizn soEûlmasına lüzum, görülmejü^ gi
bi o îvakitki. Hükümet kara ,̂, sularımıza-kadar 
sokulan bâzı: a d a t a n olsun. :mukadderatınt tâ
yini ve: «hiç olmazsa.,bunlarda emniyetimiz*; için 
lüzumlu tedbirlerini alınmasın hususunda mütte-
fMerimizle müzakereye; girebilmek^ kuvvetini 
dahi kendinde Mlamadı. vB.unur hatırlatmam -Hü-
.kümeUadma; ve lâyık bir^teşekkülün temsil et-
:tiği milletin -menfaatlerine mütaallik meselelerin 
halli için, icabeden şartları, vaktinde. hazırlama
nın* ve hazırlanmış şartlarmu tesirini • izale; ede
cek?- ve zayıflatacak •sebeplerini ortadans kaldır
manın lüzumlu - tedbirleri ̂  alarak teşebbüslerde 
bulunmanın ,bellibaşlı vazifeleri; arasında^bu
lunduğunu tebarüz ettirmeli içindir:. Yoksa> ada-
ların;,pugünkü statüsünden, bir ^ndişemiafaaldu-
ğunu., izhar etmek istemiyorum. Yunanistan dost 
bir; devlettir- ve Türk r Yunan mukadderate bir
birine; Sağlıdır, Müşterek .emniyetleri dahl-î gün 
geçtjkçe i bu... dostluğu sarsılmaz hale^ getirecek
tir, <pugün tuttuğumuz yok da, budur. 

Atlantik- Paktı münasebetiyle emniyetimizi 
daha* sağlam esaslara bağlamak için "Amerika'
ya giden zamanın Dışişleri Bakanı- beklediğimiz 
teminat yerinle bizçr şahsi biı* zekâ tasdiknamesi 
ile =döndü. 

Dokuz aydan beri milletin, mukadderatını 
idare eden Demokrat Parti Hükümeti karşısına 
çıkan tarihî fırsatları Türkiyemizin ananevi dü
rüst ve sağlam siyasetini ihya etmek için. hak-
kiyle kullanmasını bildi. 
1 Birleşmiş Mileltler vecibelerine, müşterek em

niyet ve sulhun, bölünmez bir bütün olçhığu 
prensibine ne kadar samimi bağlı olduğunu iti
raz kabul. etmez surette gösterdi. 

Geçen harbde; fkısa görüşlü, mütereddit? ha
reketli ve zayıf iradeli idarenin politikamız, hak
kında bâzı memleket ve muhitlerde; uyandırdığı 
şüpheleri Kore'deki ..şehitlerimizin kan^, gazile
rimizin kahramanlıkları-..tamamen-„silmiştik Si
yasetimizin; . dürüstisindenr ve ., acılığından ar
tık kimsenin şüphe etmeye hakkı kalmamıştır. 
Şimdi bunar ayniyle mukabele edümesinisvbekle-
meyauhakkımız vardır. 

tarihte JEaJfcmması içiniTJ:oıkiyflsn»T taaiun-
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maz ve belki bir daha gelmez bir fırsat karşısın
da bulundu : Marshall Plânı. Bu plânı tesbit 
eden ilk komisyonun Paris'teki içtimaını o va
kitki Hükümet tarihimizin her zaman derin te
essürle kaydedeceği bir lâkaydi ile karşıladı. 
Çünkü ne mânasını, ne ehemmiyetini kavramış
tı ve hattâ yakinen bildiğime göre böyle bir yar
dımın tahakkuk edeceğine inanmıyordu ve ihti
mâl dahi vermiyordu. Bu içtimaa iştirakimiz 
hakkındaki davet; muhtacı tedavi bir arkadaşın 
Paris'e gönderilmesi için fırsat sayıldı. Tek ba
şına bu içtimaa gönderilen delegemize ne tali
mat verildi ne de vesikalar. Delegemize mahal
linde meselenin mahiyeti ve ehemmiyeti anlatıl
dı ve kendisi de Hükümete bildirmeye çalıştı. 

Filhakika Marshall Plânının hedefi Avrupa 
istihsalini ve hayat seviyesini harbden evvelki 
duruma yükseltmek idi. Halbuki harbden ev
velki vaziyetin bizim için bir mikyas ve bir ha
reket noktası sayılamıyacağmı anlatmak ve bu
nu kabul ettirmeye çalışmak bizim vazifemizdi. 
Fakat biz dâhilde kadrü itibarımızı yükseltmeye, 
benliğimizi okşatmaya yarıyacak nutuklar ver
meye, esassız gururlara kapılmaya o kadar alış
mış idik ki, Marshall Plânı ile önümüze açılan 
bu tarihî fırsattan istifade ile kalkınmamıza ya
rıyacak ve hakiki vaziyetimizi anlatacak malû
matı hazırlayıp gönderecek yerde her şeyi gül 
gülistan göstermek hevesiyle harb içinde bin bir 
fedakârlıkla biriktirdiğimiz altınların miktarını, 
harbin icabettirdiği mübadele şartları içinde 
tahassül etmiş haricî ticaretimizin ve tediye 
muvazenemizin lehteki rakamlarını âlem önüne 
de sererek sanki oradan da; içerde toplamaya 
alıştığımız alkışları toplamaya çalışmıştık. 

Evet, altınlarımız vardı. Fakat bunlar ne 
mahrumiyetlere katlanarak biriktirilmişti ve 
normal vaziyetin teessüsü ile meydana çıkacak 
ihtiyaçlarımızın mahdut bir zaman için muka
bilini teşkil edebiliyordu. Harb dolayısiyle ge-
tirtemediğimiz mallardan naşi lehte görünen 
haricî ticaret bilançomuz, sarfına yol bulama
dığımız için matlup kaydeden tediye muvazene
miz nasıl fedakârlıklarla teessüs etmişti. Bunla
rın izahı sahte gururlara dokundu. 

İşte memleket böyle nümayişkâr ve cilâlı bir 
siyasetin kurbanı oldu. Verilen bu yanlış malû
mat esas alınarak Türkiye, isviçre ve İsveç'le 
müsavi tutuldu. Mânâsız gururlar ve öğünmeler 
ve. memleketin hayat seviyesinin bu müreffeh | 
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iki memleket halkının hayat seviyesine müsavi 
addelilmesine sebep oldu. Halbuki bu memleket
lerin aylık gelirleri belki bizim senelik millî ge 
lirimize muadildi. Tamire muhtaç harabeleri
mizi asırlardan beri kalkınmayı bekliyen ocak
larımız harbin en şiddetli tahriplerine ve zarar
larına mâruz kalmış her hangi bir Avrupa mem
leketi ile kıyas kabul etmiyecek derecede çoktu 
ve genişti. Fakat o vakitki idarenin bu hazin 
gafleti neticesi olarak plândan en az yardım 
görenler arasına ithal edildik. 

İdareyi yeni eline alan Demokrat Parti, Hü
kümeti ile her şeyde olduğu gibi hakikatta ve 
vaziyeti bütün çıplaklığıyle dostlarımıza anlat
maya ve göstermeye çalışmaktadır. Bu vazife, 
takdir buyurulur ki çok ağırdır. 

Harbden sonraki anlardaki itibarımız hak
kında bir diğer hazin macera daha anlatayım; 
iki sene evvel Paris'te toplanan Birleşmiş Mil
letler Umumi Heyetine; Emniyet Konseyine gi
rebilmek için Mısır'a karşı namzetliğimizi koy
muştuk. Mısır hariciyesini zamanında harekete 
geçmiş muhtelif Hükümet merkezlerinde teşeb
büsler yapmış, vaitler almıştı. Sabık Hükümet 
her vakitki gafleti içinde bu nevi teşebbüslerin 
müspet veya menfi tecellilerinin o memleket iti
barını dünya çapında alâkalandırabileceğinden 
habersiz namzetliğimizi hiffetle ileri sürmüştür. 
Umumi heyette üçte iki ekseriyeti bulmak için 
beş defa reye müracaat edilmiş her defasında da. 
verilen reyleri bir az daha azalmıştır. Bu beş 
defa rey verme sırasında Umumi Heyete iştirak 
eden murahhas heyetimiz Başkanı o vakitki Dış
işleri Bakanı, neticesi daha ikinci turda belli 
olan bu seçimden daha ikinci turda ismi bahis 
mevzuu dost Devlet namına feragat ettiğimizi 
söylemek için, bu gibi içtimalarda söz almak hu
susundaki malûm çekingenliğinden ve becerik
sizliğinden bu münasebetle olsun kurtulamadı. 
Böyle bir müdahale, hırpalanan prestijimizi hiç 
olmazsa daha hiç zedelenmeden kurtarırdı. Maa
lesef bu yapılmadı ve beş turdan sonra mağlû
biyetimiz ilân edildi. 

Geçen Eylül ayındaki intihabat neticesi ise 
hepinizin malûmudur. Şimdi Emniyet Konseyin
de azayız, çünkü bugünkü hariciyemizin hazır
lığı, teşebbüsler,! ve metodik çalışmaları bu se
çime tekaddüm etmiştir. 

Dış vaziyetimizde tebarüz ettirilecek diğer 
I bir nokta da, Arap devletleriyle olan münase-
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betimizdir. öteden beri bu devletlerle kardeş 

. münasebetler tesisine şahsan en hararetli taraf
tarıyım. Senelerdir süren zararlı anlaşmazlık
lar bugünkü hariciyemizin şükranla kayıt edil-
miye lâyik 9 aylık mesaisi ile istediğimize va
rılması lâzımgelen hedefe yaklaşmaktadır. Ta
rafımızdan bu dostluğa karşı gösterilen alâ
kanın bâzı Arap devletlerince de aynı suretle 
karşılanacağı hakkındaki ümidim kuvvetlidir. 

Hükümetin sarih ve kararlı politikasının 
muvaffakiyetli diğer bir neticesi de göçmenler 
işinde tezahür etmiştir. Gayri muntazam kütle
ler halinde 250 bin soydaşımızı hudutlarımıza 
sokarak memlekette içtimai ve iktisadi buhran
lar yaratmak teşebbüs veya tecrübesi Hüküme
timizin hakikaten mütecellidane ve azimkârane 
hareketiyle akamete uğramıştır. Bu aziz soy-

. dağlarımız memlekette karışıklık çıkarmanın ale
ti değil Hükümetimizin yerinde aldığı tedbirler
le tecrübeye girişenlerin umduklarının tam ak
sine olarak bizim için yeni bir kuvvet ve mem
leketin servetini artıracak müstahsil unsurlar 
olacaklardır. 

Arkadaşlar; Demokrat Parti Hükümetinin 
iktidarı eline aldığı vakit dışişleri sahasında 
karşılaştığı çetin ve hâzin vaziyetle geçen 9 ay 
zarfında memleketin itibarını yükseltmek yolun
da sarf ettiği gayretleri ve bundan alman neti
celeri kısaca arzettim. Bunların yanında girişil
miş diğer mühim teşebbüslerin de yakında fe
yizli semerelerini görmekle çoktandır hasret 
kaldığımız hakiki muvaffakiyetlerin sevinçleri
ni de tadacağız. Büyük güçlükler içinde sarfet-
tiği gayretler ve elde ettiği başarılardan dolayı 
Hükümetimiz hakikaten tebrike şayandır. Bu 
muvaffakiyetli yolda ilerliyen hükümeti destek
lemenin de üzerlerine düşen bir vecibe olduğu
nu bu memleketin vatansever evlâtları da emi
nim ki takdir ederler. 

Bu suretle 1951 yılı Bütçesinin memleketi
mize refah ve itibar sağlıyacağını temennisiyle 
Menderes Hükümetine başarılar dilerim. 

BAŞKAN — Feyzi Boztepe. 
FEYZİ BOZTEPE (Ordu) — Çok muhte

rem arkadaşlar; bütçe tenkidlerine başlamazdan 
evvel benden evvel konuşan muhalefetin daha 
doğrusu muhalefet liderinin sözlerine temas et
mek istiyorum. 

Arkadaşlar; Sayın İnönü'yü, bugün burada 
konuşurken dinleyenler eğer onu tanımamış bu-
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lunsalardı, yani İnönü'nün bu memleketin uzun 
yıllar boyunca bir parti lideri Devlet ve Hükü
met başı olarak bu memlekette bugünkü aksak
lıkların onun fena şevki idaresiyle yapıldığını 
bilmeselerdi onun Türkiye'ye yeni geldiğini zan
nederdi. 

İkinci Dünya harbinde, bilirsiniz, köylerde 
köylü kefen bulamadı, tuzun, gazın kilosu 550 
kuruştan alındı. Memleket maliyesi iflâsa, çökün
tüye doğru götürüldü, millî mukaddesat, din ve 
ahlâk mefhumu tamamiyle durdurulmuştu. Bun
ları unutmak ve bütün kötülüklerin ve geriliklerin 
heyeti mecmuasını 9 aylık Demokrat Parti Hü
kümetine yükletmek insafsızlığında bulunmak 
her halde bir insan için iyi olmasa gerektir. 
Köylünün çektiği -ve çekmekte bulunduğu ıstı
rabı C. H. P. nin ve onun kanun tanımaz lide
rinin keyfî emir ve arzularının neticesidir» 

Arkadaşlar, Demokrat Parti Hükümeti ne 
yaptı ve ne yapacak diyorlar? Demokrat Parti, 
30 yıllık ve hele son 10 yıllık geriliği derhal gi
dermek imkânlarına teşebbüs etmiş ve bunda 
muvaffakiyete doğru yürümüş bulunmaktadır. 
Bunu, iç ve dış âlem mükemmelen bilmektedir 
ve Demokrat Hükümetin çok az zamanda büyük 
işler yaptığını ve yapmağa namzet olduğunu 
kabul etmektedir. 

Sonra buyurdular ki, acffca ordumuzun va
ziyeti nedir? Arkadaşlar ordumuzun vaziyetinin 
nice olduğunu onlar da bilmelidir. Ordumuzun 
komuta heyeti vaktiyle kendileriyle temasta idi 
ve 9 ay önce kendileriyle birlikte iş yaparlardı. 

Sonra acemi nefer yetişiyor mu diyorlar. Ar
kadaşlar, muhalefet emin olsunlar ki memlekette 
Türk Ordusu her zamankinden çok daha iyi ye
tiştirilmekte, kendi idareleri zamanınkinden çok 
daha kuvvetli bulunmakta ve istikbale doğru 
emniyetle yürümektedir. Yalnız ben, bu sözlerin 
arkasında başka şeyler hissediyorum. Sayın İn
önü ortalığı kapkaranlık görmekte ve göstermek
tedir. Merak buyurmasınlar; Demokrat Parti 
Hükümeti, çok dikkatle, hele dış emniyet husu
sunda gerekli bütün tetbirleri en ince teferrua
tına kadar düşünmüş ve tetkik etmiş bulunmak
tadır. Sayın İnönü'ye rica ederim memleket ve 
milletin böyle hayati dâvalarında, menfaat pe-
restlikleri intikam ve kin hırsını, gösterişi ve tez-
viratı bıraksınlar. 

Güya iç ve dış emniyet meselesinde bedbin 
olduğumu itiraf eden İsmet Paşa daha dün Hü-
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kümetin aldığı Kore 'ye' yârdım- kararının aley
hinde şiddetli nutuklar verirken btıgün isa
betli olduğunu itiraf etmek zorunda kalmışlardır 
Türk Tugayının Kore 'de gösterdiği eşsiz kah
ramanlıklar Türk Milletinin tarihsel büyüklü
ğünü yer yüzüne bir kere daha ilân ve ispat 
etmiş bulunmaktadır. îşte Türk Milleti ve Türk 
Ordusu onun daha büyüğünü yaratacak kudret 
ve> kabiliyettedir. 

Çok muhterem arkadaşlarımy hepimiz biliriz 
ki, Devlet bütçeleri onları hazırlıyan Hükü-

•'metlerin- malî ve iktisadi görüşlerini en iyi ak
settiren vesikalardır/Hükümet, programını re-
alize ettirebilmek için her şeyden evvel kendi 
maksadına uygun bir bütçeye sahip olmak mec
buriyetindedir. Nazari olarak doğru olan bu 
keyfiyet tatbikat sahasında çok defa başka 
türlü tezahürler gösteregelmiştir; Hükümetler, 
ekseriya pek çok şey yapmak isterler. Program
ları - zengindir; Fakat ne çar eki, memleketin 
malî imkânları bu zengin programların tahak

kukuna ekseriya engel olur. Bu hal bilhassa 
bizim memleketimiz için çok daha büyük nis
pette varit bulunmaktadır. Zira çok uzun yıl
lar Meclisin hakiki murakabesini felce uğratan 
îŞef sistemi Devlet masraflarım her yıl bir par
ça daha fazlalaştırmış, seneden seneye büyüyen 
bütçe açıMarfllı kapatmak için iç istikraz 
• imkânlarını, iktisadi * hayatın ihtiyaçlarını he
saba katmadan tamamen tüketmiş, geri bir 
vergi -sistemi* ile teklif edilen1 halk, maddi ve 
mânevi büyük bir yük altında tutulmuş, Devlet 
kadroları lüzum ve ihtiyaç ile asla mütenasip 
olmıyaeak kadar çok genişletilmiş, Devlet iş
letmeciliği gazoz imaline kadar şümullendirile-
rek= ferdî rteşebbüs sahası çok daraltılmış ve te
şebbüs- emniyeti bırakılmamış bir memlekette 

-hangi partiye mensup olursa olsun iktidara ge
çen her Hükümet kendi programını realize etti-

: rebilmek için bütçe üzerinde dilediği gibi ta
sarruf etmek şöyle dursun, küçük imkânları 
:çeldfc etmek için- dahi büyük bir cesaret göster
meye ve ibüyük fedakârlıklar yapmaya mec
burdu!?, Filhakika 1939 senesinde 261 milyon
dan; ibaret bulunan masraf yekûnu tahminleri 
her sene dev adımları ile kabartılmış ve 1950 
tBütçesiade bir milyar: 487 milyona, yani 939 ra
kamlarının 5,7 misline çıkartılmıştır. 

Vİ939 -1948 yılları arasındaki on aded bütçe
min lijlen^dement makamlarını -; tetkik? c edersek 
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1939 yılında 400 milyon lira olan fiilî tediyâtm 
her yıl biraz daha çoğaltıldığını, 1947 yılında 
bir milyar 599 milyon liraya iblâğ edildiğim 
görürüz. 

On sene zarfında yapılan masraf tahminleri 
yekûnu yedi milyar 906 milyon lira olduğu halde 
fiilen ödenen miktar 9 milyar 157 milyon liraya 
baliğ olmuştur ki, on sene zarfinda tediyat bütçe 
masraf tahminlerini bir milyar 251 milyon lira 
aşmıştır. Bu hal her yıl bütçesinde ortalama 
125 milyon liralık masrafın kamufle edilerek 
bütçe açığının gizlendiğini göstermektedir. De
mokrat Parti Hükümeti her şeyi Milletin, Yük
sek Meclisin önüne sermiştir ve bir santimi bile 
gizlemiş değildir. 

Filhakika son beş yılın bütçe tahminleri in
celenirse bütçelerde yer almış olan açıkların ye
kûnu bir milyar liraya baliğ olmuş bulunmak
tadır. 

Masrafların durmadan, mütemadiyen büyü
mesine ve bütçe açığının devam edip gitmesine 
muvazi olarak Devletin borçları da mütemadi
yen ve büyük bir süratle artmış bulunmaktadır. 

1939 yılında 557 milyon liradan ibaret bulu
nan Devlet borçları bugün 3 milyar.lirayı aşmış 
bulunmaktadır. Başımızı biraz „ geri çevirip de 
maziye baktığımız zaman 1939 senesinden beri 
gördüğümüz manzaranın karakteristik vasfı şu 
üç. noktada toplanabilir: 

1. Masraflar mütemadiyen artmaktadır. 
2. Bütçe; açığı- devam edegelmektedir. 
3. • Devlet borçları; durmadan çoğalmaktadır. 
Demokrat Parti muhalefette bulunduğîi sıra

larda bu durumu müşahede etmiş ve kendisine 
düşen tenkid ve ikaz vazifesini büyük bir hassa
siyetle : yapagelmiş bulunmaktadır. Nitekim 
1948 yılının bütçesi r görüşülürken Demokrat 
Parti adına aynen şöyle söylenmiş ve bu sözler. 
1949 yılınıntenkidleri arasında da tekrarlanmış
tı. Muhalif arkadaşlar bütçe tenkidini yaparken 
Menderes'in nutkundan parçalar almışlardır. 
Menderes'e kendi nutkiyle eevap vermek.yollarını 

s takip etmişlerdir. Ben de onun nutkundan par-
; çalar alacağım. Menderes 'in o günkü nutukları 
Demokrat Partinin programını teşkil etmekte ve 
bugün Menderes Hükümetine rehber olmakta
dır. Binaenaleyh Menderes'in demeçleri aleyhde 
değil ancak lebde mütalâa olunabilir;: îşte bütçe 
tenkid nutkunda pıkarda*-•. hulâsa;, eystediğimiz 
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dufüftffiişaafetr edMik ten :soni»a devâmîa • 

«Unutulmamalıdırki, %u bal »Sböyledevânf et
tiği lâkdircie' daha fazla de Vâm - edemiyeöeği^an 
elbette gelecektir;' Her sen& âğirlâşâri •' borç yük
lerinin' 4ki milyara dayandığını, devam edeğel* 
mekte' ölan?bütçelerin önümüzdeki senelerde bu 
borç yükünü daha da ağırlaştıracağını artık ciddî 
olarak- Hesap etmek zorundayız; : Malî nizamın 
külliyen bozulmasına ve iktisadi bünyenin büs
bütün tâkâtsizleşmesine müncer olan bir sathı 
mailin üzerinde süratle kaymakta olduğumuzu 
kabul etmek'icabeder. Bu sözlerimizin mânası, 
ilk adımda samimî ve hakiki'olarak muvazeneli 
bir bütçeye varabilmektir. Vergileri artırmak 
yoliyle muvazeneli bir bütçe elde etmek imkânı 
kalmamıştır. Ayrıca iç istikraz yolları kapandı
ğına ve Devlet borçlarının süratle artmasının 
önüne geçilmesi katî bir zaruret olarak karşımı
za çıktığına göre baş vurulacak tek çarenin gi
derlerde ehemmiyetli tasarruflar yapmak oldu
ğu artık apaçık; görünmektedir. Buna göre kar
şılaşacağımız' snâl böyle bir tasarruf mümkün 
olup ölmıyaCağıdır. Bütçeyi getiren Hükümetin 
bu suâle menfi cevap vereceği tabiîdir, özlük 
haklardan indirmek mümkün değildir. Millî 
savunma giderlerinden indirmek mümkün de
ğildir, Devlet borçları tahsisatından indirmek 
mümkün değildir ve sâdeCe-bu üç kısım masraf
lar bütçenin yüzde yetmişten fazlasıffâ baliğ ol
maktadır. Bütün diğer Devlet : hizmetleri için 
geriye İfalan'bütçenin -% 30 u üzerinde muvaze
neyi sağîıyâcak tâsâr"rttf nasıl mümknn olabilir? 
Sual ve itirazı -ile karşılaşacağımızı bilmekte;-
yiz.' Hakikat şud&rki, bütçede tasarruf mümkün 
müdür r değirmidir? suâlini münakaşa etmek de
ğil, tasarruf etmek mecburiyetinde bulunduğu
muzu idrâk-etmeden ibarettir. 

Dvlet hayâtında öyle zamanlar oluyorki lü-
zumîiET ^öMlen-Şü ^Veyâ' bu hizmeti • görmekten 
ise Mtçe Zaruretleri İle bunları i daha müsait za
manlara bırakmak * çok isabetlî olur; İşte' liçinde' 
bulundüğumiîz şartlar- :böyle ;&ir'zarureti telkin 
etmektedir. Çünlm^bugün-hâkihî^ olan endişenin 
şu veya :#u hizmetin yerine getirilmesi-değil, fik-
tisadi ve malî bir çöküntüyü önlemek için bir ve
cibeyi yerine getirmektir;; Yani bütçede hakiki 
bir muvazene' temin etmektir» deniyordu. 

Bu sathı mailden her sene "daha da artan bir 
süratle devam edegelen'bir kayışı, bir baş aşağı 
gidişi evvelâ burdurmak ve sonramda aksi*fet'Üka-
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. mete çevirmek partimizin muhalefet yıllarında 

yaptığı'tenkidlerde beliren ve millet muvacehesin
de bizif hayati önemdi haiz bir taahhüt altına so
kan bir umde^ olmuş -ve yeni Hükümetimiz bu 
mühim çareye baş vurmuş ve hattâ başarmıştır. 
Yakın gelecekte bunun gerçekleşeceğini görece
ğiz. 

Partimiz adına yapılan tenkidlerde başlıca şu 
noktalar üzerinde ısrarla durulmuştur. 

1. Bütçede muvazene mutlaka temin olunma
lıdır;: 

2. Masraflarin mütemadiyen artması önlen-; 
melidir. : 

3. Gelirdeki artışlar vergilerin geri ve gayri-
âdil durumlarının ıslâhı için kullanılmalıdır. 

4. Personel giderleri mâkul hadlere indiril
melidir. 

5. Bütçeler yapıcı olmalıdır. 
Arkadaşlar Partimiz asıl bütçesini muhalif Ve 

muvaf ika iç ve dış âleme tam ve hakiki bütçesini 
ancak 1952 senesinde Verebilecektir. 

Bugünkü bütçenin ne şartlar altında hazırlan
dığımı muhalif de, muvaf ık da bilmektedir. 

Bugün müzakeresine başladığımız 1951 yılı 
Bütçesi bu vasıfları haiz midir?. 

Evet arkadaşlar, Maliye Bakanı Muhterem 
Hasan Polatkan arkadaşımızın açıkça izah ettiği 
üzere bu esaslar temin edilme yolundadır. 

Hükümetin gerekçesinde belirttiği gibi «büt
çeler: kendiliden evvelki bütçelerin hasenat ve 
seyyiatını mühim nispette bünyelerinde taşır
lar.» Uzun yıllardan beri devam edegelen basiret
siz ve kısa görüşlü sevk ve idarenin bütün yarala
rından 1951 yılı' Bütçesinin bir hamlede silkinip 
kurtulmasını tasavvur ve talep edemeyiz, buna 
hakkımız yoktur; Ancak biz yaraları pansımân 
edilmiş Ve merhemi sürülmüş bir bütçe istiyor
duk. -"îştef Hükümet yalnız pansımân edilmiş" 
değil, tedavisi yapılmış bir bütçe ile Yük
sek Meclise gelmiş bulunuyor. 

Muhterem arkadaşlarım; filhakika Hüküme
timizin1951 yılı Bütçesinde yapabildiği ıslahat 
ve tekânıül hepimizce malûmdur. Bunları âzımsa-• 
maıiıâk,:- ciddiyet' ve ehemmiyetlerini küçültme
mek : bir 'hakikatin' ifadesi olur. 
•• Azrâ" arkadaşlar, - personel giderlerinden yıl

lardan 'beri devam edegelen ve senede vasati 
58 milyon l i ra civarında olan tezayüdü bertaraf 
ett,ikteri maada '9 milyon liralık bir indirme da
hi yapılnlif'olması şüphesiz M Mçüm$enmiy6- •£ 
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cek bir kıymet taşımaktadır. Fakat arkadaşlar, 
dâva, rakam dâvası değil, zihniyet davasıdır. 
Bunun bir an önce hakikat olabilmesi için ik
tisadi ve içt(imai hayatımızı bin bir engelle dol
duran ve sakıt iktidardan gelen bürokrasinin 
tasfiyesi yolunda kararlar almak lâzımdır. Şim
di bize sevinç ve inanç veren ve iftihar vesile
si olan hâdise Hükümetin Devlet hizmetlerinde 
rasyonalizasyonu tatbika karar vermiş olması
dır. Devlet hizmetlerini gözden geçirip, lüzum 
ve ehemmiyetlerine göre tertipleyip, sureti ifa
larını basite irca ederek harcanan milyonlar 
mukabilinde en büyük verimi elde etmek için 
daha geniş ölçüde tedbirler almak lâzımdır. Mil
lî bünyemizi bürokrasi âfetinden kurtarma yo
lunda samimî ve rasyonel tedbirler almazsak 
sathı maildeki kayma devam edip gidecektir. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Kısa kesin.. 
FEYZÎ BOZTEPE (Devamla) — Arkadaş

lar, bütçe senede bir defa yapılır. Burada onu 
teşhir etmek, Hükümete yardımda bulunmak 
hepimize düşen bir vazifedir. Zararı yok saba
ha kadar uyku uyumıyalım. Dinlemek istemi-
yenler gidebilirler. Biz millet adına vazife gör
mekteyiz. (Bravo ve devam devam sesleri) 

Personel giderleri gelir bütçemizin |% 49,84 
nispetine varmaktadır. Bu nispet ihtiyaçtan çok 
geniş olan kadroların gelirimizden aldığı hakiki 
miktarı göstermekten uzaktır. Kadro fazlalığı
nın kırtasiye, demirbaş, ısıtma aydınlatma gibi 
büro masraflarında yaptığı tesir ile yolluklar
da dikkate alınacak olursa gelirimizin !% 60 ı-
nın personel tarafından eritildiği görülür. 
Gerçi bunu normale, yani gelirin âzami '% 
30 nispetine irca eylemek için mümkün olan bü
tün tedbirlerin alınmış ve plânlaştırılmış oldu
ğu ifade kılınmıştır. Bununla beraber, bütçeye 
bağlı «Li» cetvelini tetkik edecek ve Bakanlık
ların kadrolarında fiilen mevcut bulunan mün-
halleri dikkate alacak olursak, hiçbir memuru 
işinden çıkartmadan personel giderlerinde ta
sarruf yapmak mümkündür. Misal olarak İşlet
meler Bakanlığı kadrolarında bir senelik tah
sisatları yekûnu 137 000 küsur lira tutan 19 
memuriyetin münhal olduğu halde «L» cetveli
ne alınmamış olduklarını gösterebiliriz. Belki 
bu memuriyetlerden bir kısmı için, mahiyetleri 
icabı olarak tasarrufa alınamaz denecektir. Bu
na karşı cevabımız şudur: Tasarrufa alınabile
cek kadroları işgal,eden mümasil vasıftaki me-
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murları buraya kaydırarak halen işgal edilen 
kadroları tasarrufa almak lâzımgelirdi. 

Muhterem arkadaşlarım, hiçbir kimseyi açı
ğa çıkartmadan personel giderlerinde tasarruf 
sağlıyabilmek için bürokrasinin tasfiyesi plân
larını ve memuriyetten ayrılma imkânlarını ace
le hazırlamak lâzımdır. Bu konuda hatırımıza 
gelen hususları şöylece hülâsa etmek mümkün
dür. 

A) Mevcut hizmet nevilerini ve kadroları 
gözden geçirmek, bunun için de: 

1. Devlet hizmetlerini lüzum ve ehemmiyet
lerine göre tertiplemek. 

2. Bu hizmetlerin sureti ifalarmı basite ir
ca eylemek. 

3. Bu suretle halen mevcut kadroları esas 
ve geçici olmak üzere iki grupa ayırmak. 

4. Memurları, çalıştıkları yer, bakanlık ve
ya müessese dikkate alınmadan, ihtisaslarına 
göre gruplamak. 

5. Esas kadrolardaki münhalleri bu grup
lardan temin edilecek personel ile doldurmak. 

6. înhilâl eden geçici kadroları otomatik 
olarak ilga eden hüküm vaz'etmek lâzımdır. 

B) Mevcut personelin memuriyetten ayrıl
ma imkânlarını artırmak, bunun için de: 

1. 30 sene hizmet edenlere verilmekte olan 
ikramiyeyi 25-30 ncu yıllar arasında mütenasi-
ben ödenir bir hale ifrağ etmek suretiyle 25 yı
lını doldurmuş olanları tekaüde sevketmek. 

2. Arzu eden memurlara bir yıllık maaşları 
tutarlarını vergi tevkif etmeden ve defaten taz
minat olarak ödemek, aynı zamanda onların Te
kaüt Sandığında birikmiş olan kendi paraları 
ile ona müsavi miktarda Devlet veya müessese-
lerce yatırılmış olan miktarı defaten ve vergi 
kesmeden tazminat olarak vermek suretiyle 
Devlet hizmetinden ayrılmalarını teşvik etmek, 
bu hakkın kullanılmasını bir zaman ile takyit 
ederek süratlendirmek* bu yolda ayrılacak olan
ların bir daha Devlet veya diğer âmme hizmet
lerinde veya İktisadi Devlet Teşekküllerinde 
vazife alabilmelerini, vaktiyle aldıkları tazmi-. 
natlarm defaten iadesi şartına talik eylemek 
lâzımdır. 

• C) Memuriyete intisabı düzenlemek ve tab> 
sil sistemini ıslah etmek suretiyle istikbale mu
za! tedbirler almak, bunun için de: 

1. Memuriyetin yalnız ilk kademelerine ve 
imtihan ile memur almak, 

— 262 — 
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2. Tahsil sistemini ıslah ederek, mektepleri 

memur fabrikası olmaktan kurtarmak lâzımdır. 
Bu vteya «benzeri tedbirler acele alınmadıkça 

masraf yekûnunda görülen % 1,5 dan bile kü-
çiik bir azalma bir mâna i ifade etmez. Hükümet 
;per#o«el »masraflarında 58 milyon ; lira civarın-
d&fci «rtişı Eledikten sonra 9 milyon liratasar-
ıru^ aagİıyan bu bütçe yerine, >. personel masraf
larında bir; artış-bahasına da jolsa, Devlet hizmet
lerinde 1952 den evvel yasyonalizasyonu sağlı-
yambir bütçe ile gelseydi hepimizi daha çok 
tatedir ve -teşekküre sevketmiş olurdu. 

Muhterem arkadaşlarım; bir kaç kelime ile-
de yatırım giderlerine: de ıtemas «etmek isterim. 
Bu giderler arasında (yatırım) kelimesinin med
lulü dışında kalan bâzı onarma, bâzı bina ya
pımı ve taşıt mubayaası masraflarına da rastlı
yoruz. Giderlerimizi •(yatırım, giderleri), (diğer 
giderler) diye iki kısma tefrikin lüzumsuzluğu
na kaani olmakla beraber böyle bir tefrik yapıl
dığına i göre ' (yatırım) -mefhumu ile i telif edile-
miyecek olan masrafların bu cetvelde yer alma
ması lâzımgelirdi. Yatırımlar arasında hakiki 
^e&restisman telâkki • jolaınabifeeek ıkalemlerin ?dı* 
şmda kalanların yekûnu 10Ö mi1 yona yakl aşma
sa vdı, bu hususa işaret etmeden geçmek müm
kün olurdu. 

Muhterem arkadaşlarım; gelir bütçemize de 
birkaç kelime ile temas etmek isterim: GeTir büt
çemizde vasıtalı sergilerin ffty 60, 20 gibi çok 
büyük bir •nispete ulaşmış bulunmas1 vergi ada
leti bakımından çok büyük bir mesele karşısın
da Tmlurndragumuzun en ̂ mukni bir delilidir. Mü-
kdleinr ödeme *güeü ite «mütenasip olmjyan vası
talı vergilerin azaltılması ve bunlardan bilhassa 
117 -milyon liraya baliğ olan/şeker ve glikoz İs
tihlâk Vergisinin en kısa bir zamanda en asgari 
hadde indirilmesi lâzımdır. 

Bir taraftan veremle mücadele çareleri ara
nırken, diğer taraftan ^şekeri bir lüks maddesi 
haline getiren bu ve&gi malî sistemimizin en 
önce Man olıınması'lâzHnge'İBnikonularmdan biri
sidir. 

Şeker mevzuu, bir zamanlar bütün memlekete 
artık böyle - bir dâva kalmadı, diye ilân edilen üç 
beyazlar dâvasından, ekmek, pamuk, şeker dâva
sından hâlâ sürüp gelen ve halledilmemiş bulu
nan bir dâvadır. Bir an önce yeni şeker fabrika
ları kurulmasın^ sağlamak suretiyle hem çiftçiyi 
kalkındırmak hem de müstetoliki beslemek imkân-
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lan bulunmalıdır. İstihlâk Vergisinde yapaca
ğımız büyük tenzilât, istihlâkin artışı ile karşı
lanabileceğinden hem Devlet varidatı azalmamış 
hem de vergideki adaletsizlik, nispetin küçül
mesi ile mütenasiben ortadan kalkmış olacaktır. 

Gelir bütçemizde üzerinde büyük bir dikkat 
ve titizlikle durulması lâzımgelen en önemli ci
het, hizmet erbabının vergileridir. 

Arkadaşlar, hizmet erbabı dediğimiz mükel
lef kimdir? Millî hayatımızdaki rolü nedir? Her 
şeyden evvel bu ciheti nazarı dikkate almak lâ
zımdır. 

Hizmet erbabı demek, millî menfaatlerin ha
dimi, nâzımı, bekçisi olan Devletin ve diğer âm
me müesseselerinin memur ve müstahdemleri de
mektir. 

Hizmet erbabı demek, iktisadi hayatımızda 
çok geniş bir yeri olan İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin memur ve müstahdemleri demektir. 

Hizmet erbabı demek, millî bankanın ve şir
ketlerin memur ve müstahdemleri demektir. 

Ve nihayet hizmet erbabı demek, patronun ya
nında çalışan kimse demektir. 

Umumi, hususi, iktisadi, idari, velhasıl bir 
mîllet ve bir Devlet olarak vücuda getirdiğimiz 
bütün teşkilâtı yürüten ve kendilerine hizmet 
•erbab1 denilen bu erbap insanlar, Devletin de
vam ve bekasının milletin refah ve saadetinin 
bütün yükünü omuzlarında taşıyan vatandaş
lardır. 

Milletin büyük bir münevver kitlesini içine 
a>an, âmme iktidarın^, iktisadi imkânları elinde 
tutan hizmet erbabının, Birinci Dünya Harbini 
takibeden iktisadi buhran yıllarında bir sene 
müddetle ihdas edilmiş ve fevkalâde bir iktisadi 
durumun icabı olan vergilerle tamamen tersine 
dönmüş bir iktisadi nizam içinde dahi teklif 
edilegelmesinden doğan büyük hem de çok büyük 

; ve çok ağır olan adaletsiz durumun devam edip, 
gitmesine aşla müsaade olunamaz. 

Tecrübeye dayanmıyan, tamamen nazari olan 
nispet ve esaslara göre hazırlanmış bir kanun 
ile Gelir Vergisinin nasıl bir hâsıla tevlit 'ede
ceğini kestirmek, hakikaten güçtür. Bütçenin 
hazırlandığı tarihlerde Hükümetimizin bu ko
nuda tereddüde düşmesi pek de yersiz değildir. 
Bütçe Encümeninin, zamanın ilerlemesinden 
doğan mütemmim malûmatın ışığı altında yap
tığı tetkikler sonunda Gelir Vergisinin hizmet 
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erbabına da tatbik edilmesine karar verebilmiş 
olması, bize büyük bir gönül ferahlığı sağlamış
tır. Muhalefetin bu vesile ile yaptığı propagan
danın kıymeti güneşi balçıkla sıvamak isteğinin 
hudutlarını aşamaz. Demokrat Parti Hükümeti 
basiretkâr bir hareketle teklifini yapmış, ekse
riyetini Demokrat Partililerin teşkil eylediği 
encümen tetkiklerini derinleştirmiş bir taraftan 
hükümetin bir taraftan da encümenin çalışma
ları sayesinde Gelir Vergisinin hizmet erbabına 
da tatbiki imkânları bulunmuştur. 

Esasen arkadaşlar, eski iktidarın Birinci Dün
ya Harbini takip eden yıllarda hizmet erbabı
nın omuzlarına yüklettiği ve ikinci bir dünya 
harbinden sonra da senelerce onlara taşıttığı bu 
adaletsiz ve ölçüsüz yükü Demokrat Parti ikti
darı daha fazla devam ettiremezdi. Maaş ve 
ücretlerin, hayat pahalılığını takip edememiş 
olduğu, hizmet erbabının hayat standardının 
en az % 50 gerilediği bir devirde hâlâ İktisadi 
Buhran Vergisinden, hâlâ Muvazene Vergisinden 
bahsetmek sadece buhran ve muvazenesizlik ya
ratmak olurdu, 

Bütçe encümeninin teklifinin yüksek heyeti
nizce de tasvip olunacağına emin bulunduğumu 
arzeder, yeni Bütçenin Devlete ve Büyük Türk 
Milletine hayırlı olmasını Cenabı Allah 'tan temiz 
yürekle temenni ederken Adnan Menderes hükü
metine devamlı başarılar dilerim. (Soldan al
kışlar ve bravo sesleri) 

BAŞKAN — Salâhattin Benli. 
MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) — Usul 

hakkında. 
BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) — Muhte

rem arkadaşlar; İçtüzük gereuince, söz söyli-
yen arkadaşlar -eğer yazılı Olarak söyliyecekler-
se 20 dakikadan fazla konuşmamaları lâzım. 
Söz istiyen arkadaşlarımız pek çoktur. Halbuki 
buraya çıkan arkadaşlar da uzattıkça uzatı
yorlar. Riyaset makamından şunu istirham edi
yorum: 20 dakikayı geçirtmesinler. Mâruzâtım 
bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Efendim, bundan evvel bütçe 
müzakerelerinde olduğu gibi grup namına ko
nuşan arkadaşlara, yazılı da olsa, konuştukları 
müddetçe, Yüksek Heyetinizin müsaadesiyle, 
müsaade edilmekte ve içtüzüğün hükmü tatbik 
edilmemektedir. Bundan evvelki oturumda bu 

1951 O : 3 
şekilde muamele yapılmıştır. Bu defa da ben
deniz saati yazıyorum. Nitekim bundan evvel 
konuşan arkadaşımız yazılı konuştuğu için 
22, 41 de bitirdi. Fevzi Boztepe arkadaşımız 
da konuşma müddetini ancak 3 dakika geçir
miştir. Fakat cümlesini kesmek imkânı da Ol
madığına göre o müddet kendisine bırakılmış
tır. Nitekim kendisi 22,58 de haşlamış v<e şimdi 
de bitirdiğine göre 3 - 4 dakikalık bir farkla 
sözünü bitirmiştir. ' 

Arkadaşlarımızdan biz de rica ediyoruz. 
Müddeti geçirmezlerse bizim işimizi de kolay
laştırmış olurlar. 

Söz Salâhattin Benli'nindir. 
SALÂHATTİN BENLİ (Ankara) — Muh

terem arkadaşlar; yüksek tetkjkmıza sunulmuş 
bulunan 1951 senesi Bütçe tasarısı hakkında kiy-
metli müsamaha ve müsaadenizle şahsi görüş ve 
mütalâalarımı arzederken evvelâ tasarının içine 
girmeden bütçenin hazırlanması sırasında mev
cut dahilî ve haricî, siyasi, iktisadi ve malî şart-" 
larm arzettikleri vakıalar üzerinde duran Hükü
met ve Bütçe Komisyonunun çok kıymetli müta
lâalarına tamamen iştirak ederek 1951 Bütçesi
ne mesnet olan 25 senelik memleketin malî ve 
iktisadi politikası üzerinde kısaca durmak istiyo- * 
ram. 

Yüksek Meclisteki muhalefeti ve muhalif 
matbuatı tatmin etmek imkânı bulamıyan bütçe
mizin bütün kusurunu bugün muhalefette olan 
eski iktidar partisi C. H. P. sine yüklersek pek 
insafsız ve haksız hareket etmemiş oluruz. 

Bugünkü bütçe, takdir buyurulur ki, ev
velki senelerde ki, bütçelerin ve evvelki se
nelerde hükümetlerin yıllar ve yıllarca yanlış 
tatbik edegelmekte olduğu bir zihniyetin, malî 
iktisadi ve ticari politikasının tabiî ve zaruri bir 
neticesidir. 

Çeyrek asırlık malî ve iktisadi tahribat ve is
rafla eski devrin, sabık hükümetleri memleketin 
iktisadiyat ve maliyesini ne kadar perişan bir de
receye düşürdüğünü, memleketin yetiniz mazisini, 
halini yemekle, tüketmekle iktifa etmiyerek mağ
rur bir mirasyedi tavır ve edası ile memleketin 
istikbalini de, 20 milyonluk Türk milletini istik
baldeki geKşme imkânlarını' da durduracak şe
kilde tasarruf ettiklerini içimiz sızlıyarak görü
yoruz. 

Bugünkü neticeyi, bugünkü bütçenin arzettiği 
manzaranın sebebini 25 sene hâkim olan zihntyet-
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te, 25 sene tatbik edjlegelmekte plan köhne sis
temde aramak lâzımdır. 

Kontrol ve murakabeden mahrum H. P. ikti
darı yıllarca Devlet bütçesini istediği gibi isti
malde tereddüt etmemişse, yıllarca Devlet giderle
rini gelirlerine göre ayarlıyamamışsa; birbirine 

, zıt kararlarla, şahsi görüşlerle metotsuz, prog
ramsız plânsız bir devletçilik tatbiki ile millî 
bünyenin iktisadi ve malî varlıklarını, imkânları
nı eritmişse nevi şahsına münhasır ağır ve geniş 
bir devletçilik tatbiki ile vatandaşı yıllar boyun
ca iktisadi baskı ve ağır bir yük altında bulundur-
muşsa, memlekette istihsal ve gelir , kaynakları 
artırüamamış, ekonomik kalkınma- başarılamamış-
sa, memlekette vergi yükü millî gelire kıyasen 
hafifletilememiş ise, her yıl; devamlı şekilde 
devlet masrafları artırılmışsa, yıllarca, memle
ketin verimli işleri, ihmale uğratılmasına rağ
men, hesapsızca yaptırılan lüks inşaat, orman 
sarayları, Meclis binaları, takatin ve ihtiyacın 
fevkmda et kombinaları, Maltepe sigara fabri
kası gibi daha birçok hesapsız işlere girişilmişse, 

Bütün bunlarla beraber, bugünkü iktisadi 
düzensizliği ve huzursuzluğu, bütçenin sıkıştığı 
vaziyeti, çeyrek asırdan beri takip edegelen po
litikalara ve bütün günah ve kusuru, bu müddet 
zarfında iktidara sahip olan C. H. P. sine atfet
mekte ne kadar haklı olduğumuz meydana çık
maktadır. 

Yılların imkânsızlıkları içinde sıkıştırdığı 
devlet maliyesi, yanlış takip edilegelmekte olan, 
malî ve iktisali politikanın prensipleri içinde 
kıskıvrak bağlanmış vaziyettedir. Bu zihniyet ve 
bu sistem memleketi o kadar yormuş ve takatten 
düşürmüştür ki, bu durum karşısında, mazinin 
bıraktığı, saatlerce muhasebesini yaparsak biti-
remiyeceğiz bu kötü ve bozuk iktisadi ve malî 
mirasın bir anda düzeltilemiyeceğini efkârı umu-
miyenin ve Yüksek Heyetinizin takdirine bıra
kıyorum. 

Bütçenin yapışma tesir eden iç âmillerin bâ
zılarını izah ettikten sonra vuzuh ve samimiye
tine inandığım 1951 bütçesini tertip ve teknik 
bakımdan mütalâa etmekten yüksek sabrınızı 
tüketmemek için vazgeçerek, gelir kaynakların
da ve giderlerde göz önünde tutulması lâzımge-
len noktaları âcizane görüşlerime göre kısaca 
belirtmeye çalışacağım. 

1. Bütçenin gelir kısmında nprmal gelirle
rin en mühimmi hiç şüphesiz vergiler teşkil 
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eder. Devlet gelirleri mevzuunda vergileri birinci 
plânda müta lâa etmek ieabeder. 

Bu mühim gelir kaynağımız olan vergi siste
mimizde ıslahat memleketimizin malî, iktisadi 
bünyesine uygun şekilde esaslı bir vergi refor
muna girişilmesi zaruret "halini almıştır. Vergi 
manzumemizin ıslaha muhtaç bir manzara arzet-
mekte olduğunu inkâr edemeyiz. Bugün tatbik 
edilmekte olan vergilerimizde hemen hemen hep
sinde geniş ıslahat yapmanın zarureti meydan
dadır. Gecikmiş olan bu ıslahatın, âcil ve mühim 
bir ihtiyaç olduğunu kıymetli Maliye Bakanımız 
takdir buyururlar. , • 

Ekonomik bünyemizin gelişmesini sağlıyacak 
tedbirler alırken malî politikamızı da yeni baş
tan gözden geçirmek mecburiyetindeyiz. Vergi-
Devlet gelirinin temelini teşkil etmekle bera
ber aynı zamanda cemiyette içtimai adaleti 
tesis etme imkânını verir. îleri milletlerde tat
bik edilmekte olan büyük içtimai plânlar, yar
dım plânları bu adaleti sağlamak ve bunu ge
nişletmek gayesini taşımaktadırlar. 

Mükellefi tazyik etmeden Devlete gittikçe 
artan âmme ihtiyaç ve masraflarını temin ede
bilmek için hassas, âdil ve randımanı yüksek 
vergiler temin etmek lâzımdır. Vergiler hassas 
ve âdil oldukarı takdirde ne kadar ağır olurlar
sa olsun mükellefi tazyik etmezler. 

Vergi yeren mükellefler arasnda büyük ada
letsizlikler vardır. Ekseri zaman ve muhitler
de çok kazanan az 5 az kazanan çok vergi verir 
halleri mevcuttur. Vergi kaçakçılığı yapmadan 
normal şekilde vergiden muaf büyük matrah
lar vardır. Vergi sistemimizdeki bu kifayetsiz
lik ve adaletsizlik halledilirse, Devlet Bütçesi
ne büyük gelirler sağlanır. 

Buna muvazi olarak millî gelirimizi artıra
cak kalkınma hamleleri de tahakkuk ettirilirse 
gittikçe artan âmme hizmetlerini geniş ölçüde 
görmek ve bütün bunları normal gelir kaynakla
rından temin etmek mümkün olabilir. Ver
gilerimizin millî istihsal, geçim şartları ve 
maliyetler üzerindeki tesirleri aşikârdır. Ha
yat pahalılığına doğrudan doğruya tesir eden 
ve büyük halk kitlelerini. geçim zorluğuna dü
şüren vasıtalı vergilerle vasıtasız vergiler ara
sında nispet büyüktür, bunun da izale edilmesi 
lâzımdır. 

Gümrük ve Tekel gelirlerinin, verdilerinin 
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diyeceğim ıslahı neticesi hem memlekette bü
yük bir ferahlık yaratacak ve hem de Hazi
neye bugünkünden çok fazla gelir sağlıyacağı 
kanaatindeyim. Yüksek Heyetiniz takdir bu
yururlar ki, Gümrük ve Tekel Resim ve vergi
lerinin memlekete çok pahalıya mal olduğunu 
ve mükellefleri sıktığını bu kadar ağırlığa 
karşı Hazineye bununla mütenasip bir gelir 
sağlamadığı hakikattir. 

Kisaca memleketin iktisadi ve sınai' gelişme
siyle yakından alâkası olan Muamele Vergisi 
üzerinde duracağım, Sanayi sahamızdaki geliş
meleri baltalıyan ve mükellefi iş hacmini da
raltmaya zorlîyan bu verginin bir an evvel 
ıslahı ve bu ıslahatı takibedecek bir sistem kur
mak zaruret halini almıştır; Memleket sanayii 
üzerinde Muamele Vergisinin yaptığı tahribat 
ve sanayi erbabı üzerinde husule getirdiği; 
haklı husumet ve nihayet bu verginin intikal 
ettiği geniş müstehlik mükelleflere de yayıl
maktadır. Bu arada bilhassa akaryakıt üze
rinden alınmakta olan İstihlâk Vergisinden 
bahsetmeden geçemiyeeeğircı. Hükümetimizin 
ana dâvalarından en mühimi olan köylü vatan
daşlarımızın kalkınması dâvasının - unsurların
danbirincisi * köylümüzü makineleştirmektir. Bu 
sene ve önümüzdeki senelerde memleketimizde 
bugüne kadar görünmedik, şekilde makineleşen. 
köylünün, kalkınma gücünü, akar yakıt fiyatla
rının pahalı oluşu büyük tazyik altında bulun
durmaktadır. Bu bakımdan akaryakıt üzerine 
ağır, vergi konması ve akar yakıtın pahalı oluşu* 
istihsali artırma ve maliyeti ucuzlatma pren
siplerimizle de kabili telif değildir. 

Her şeyden evvel memleket şartlarında esas
lı değişiklikleri yapacak tedbirleri almak iktisa
di bünyemizin tabiî gelişme yoluna girmesini te
min etmek, bugünün ekonomik teşkilâtı yepye* 
ni bir anlayış ve zihniyetten kuvvet alarak, bü
tün ekonomik teşkilâtı değiştirmek münakale 
noksanlığını,: halletmek, hayat pahalılığını, fiyat 
yükselişlerini, karaborsacılığı ve suiistimalleri 
önlemek^ spekülâsyonlara mâni olmak piyasa iş
lerini sıkı murakabe altında bulundurmak, 
memleketimiz için derin ve hayati olduğuna 
inandığımız bu dertleri süratle tedavi ederek 
milletin ödeme takatini artırmak lâzımdır. 

Bu suretle millî gelirin artması ve iş hacmi
nin genişlemesi gibi mesut ve tabiî gelişme*ile 
esâs gelir kâynaklarîmızı artırmak suretiyle- ye-
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ni vergiler ihdas -etmöden vergilerimizin v€*am 
kabiliyetini yükseltebiliriz. Bizi, içinde bu!un> 
duğumuz müşküllerden kürtaraGate çare, ancak 
bu yol olabilir. Bu aratîa Hükümetten bir istir
hamda bulunacağım, millî ekonomimizin imkânr 
larmı, kudretini ve inkişaf seyrini yakından tet
kik edebilmemiz ve butta göre daha isabetli ka
rarlar alabilmemiz, vergi ve resimlerin memtefee* 
timizin iktisadi bünyesine göre hakikaten ağır 
olup olmadiğını katî olarak tesbit* edebilmemiz 
için, millî gelir hesaplarının mümfcün olduğu 
kadar kısa zamanlarda yapılması lâzımdır: 

Muhterem arkadaşlar, bu bahsi bitirmeden; 
gerek iktisadi, gerek içtimai bakımdan yıllâr'dan 
beri terkedilmiş, keıidi karanlîk bahtsızlığını ya-
şıyan köylü vatandâşlahmızın ae*kli hali üze
rinde düracağmı. 

Çeşitli kalkınma ihtiyacı olan memleketimiz
de, memleket varlığının temeli çiftçidir. Her 
şeyden evvel onun yıllardır ihmale uğriyan za
yıf bünyesinin korunması ve ona istihsali artır
ma imkânlarını vermemiz lâzımdır. 

Kalbi vatan sevgisi* ile çarpan fedakâr ve fe
ragatli çiftçi vatandaşlarımızın çoluk çocukları
nın . gece gündüz.akıttıkları .alın. terinin kaı şılığı 
ve yıllardır çektikleri ıstırap ve sefalet Yüksek 
Heyetin malûmu, yüreklerinin acısıdır. 

Tarım, Sağlılk ve Sosyal, Eğitim ve Bayın
dırlık Bakanlıkları' köylümüzün dertleri üzerine 
hazaketli parmaklarını basmışlardır. Tatbikatta 
hunun; fiilî ve cjddi neticelerini görmek istiyo
ruz. Bu aziz vatandaşlarımızın yıllardır bekle
diği geniş, ve mesut kalkınma hamlesini Demok
rat Parti iktidarının tahakkuk ettireceğine zerre 
kadar şüphem, yoktur. 

Bu husustaki düşüncelerimi Tarım Bütçesi 
görüşmelerine bırakırken; ziraatle meşgul vatan
daşlarımızın, istihsal teşkilâtlarım kuvvetlendir
mek, kredi imkânlarını artırmakla mümkün ol
duğunu, dört milyonu geçen zirai istihsalâtımı-
zı ıbesliyen ve nüfusumuzun % 83 ünü teşkil 
eden' köylü vatandaşlarımıza ayrılmış; olan zirai; 
kredinin-çoki az olduğunu, ve bu miktarın süratle 
artırılmasının zaruret olduğunu belirtmek iste
rim. 

Gelir bahsinde* vergi kaçakçılığından- 4&>bafc-
' sedeceğim : 

Bütçe gelirini mühim şekilde kabartacak 
olan, vergi' kaçakçılığını önliyeeekr tedbirlerini 
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kıpne^jve eırerjlkvMıaJİiye Bafea*jfrnız tarafından 
ekeanm ı̂efcler-.ete:»alınacağı şüphesizdir. 

Defter;- tutan mükelleflerin. kontrolü üzerin
de şimdikinden çok daha fazla durmak mecbu
riyetinde olduğumuzu ve vergilerimizdeki hası
latın (bu, vergilerin tatbik ve kontrol şekillerin-
deki muvaffakiyete bağlı bulunduğunu Yüksek 
Heyetiniz, takdir buyururlar. 

Ayrıca gelir bahsini, bitirken şu vakıadan da 
bahsetmeden geçemiyeeeğim. İşittiğime göre Dev
let, daire ve müesseselerinde senelerden, beri sa-
tmalmmış olup halen kullanılmıyan ve depo
larda muhafaza edilen bir hayli demirbaş eşya 
mevcuttur. Kurulacak bir komisyon marifetiyle 
bunları tesbitetrnek, ihtiyacı olan dairelere, tah
sisatından mahsup etmek suretiyle vermek, mü
tebakisini satıp bedelini irat kaydetmek sure
tiyle bir miktar gelir temin etmek mümkün ola
bilir kanaatindeyim. 

Bu hususu da arzetmek isterim ki, dağınık
lık israf* ve plansızlıktan' kurtulmak maksadiy-
lememiekelimîz için bir umumi plâMaşma, ko
ordinasyon şarttır. Yıllardan beri memleketi
mizde söylerlen muhtelif plânların neticesiz kal
dığı ve anladığıma göre Hükümetmıizin de buna 

*lüztim göhîieyîşi beni üzmektedir. Bu bütçe gö-
nişmelerineyetiştirmediğim ve bu mevzu üze-
riö^jîi* tetfâfâerimi ve şeklini, lüzumunu, esba
bı mücibeMyle* beraber sayiff Hülrümetimiize^ tafc-
dim etmek fırsatını bulursam bantiyar olaeağım. 

II - Bütçenin giderler kısmında daha geniş ik
tisadi görüşle ve daha- esaslı bir tetMk• ile daha 
gen% taşarruflarf yapmak mümteüa; olabilirdi. 

Hüküınetimizm kamalarında! dahav esaslı, ce
sametli ve feragatli > bir tasarruf zihniyeti daha 
geşâş ^ekildeh hâkim olabilirdi. Hükümetimizin 
kaa3glagfeığfc> hfitüss-. imkânsazlıHarr karşısında ya-
pacağpilk ve en. basit ça$e masaarflaarda mümkün 
olan;ta®aruiu yapmak olacaktı. Şüphesiz asıl 
dâva bütçelini tahsis ve: sarf şekillerinde-büyük 
çapîfeaı değişiklikler ve, tasarruf yapmak ve bu
nun. içinde* büyük çapta esaslı! ilmî tedbirler al-
mafc. ieabötmektedir. Maksat bütçenin giderleri
n i ^ f asık vê  maddelerini tefek indirmeler 
rötüşler* yapmak- debidir. Fakat Hükümetimiz 
h^iMsŞsfeliçindöîbke daha; fazla ümit ve daha 
faşala seyimj ver^bilir&, 

Arkadaşlar, bütçemizin gider kısmında en 
müMm de^-âram*nimetlerini ifa ederken; hiz
met -ve teşkilâtınakuruluş, itibariyle-ve sonrate 
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ilâveleri ile hesapsız, gelişi gjkeî'şana gjır»şfc 
le çok geniş; tutulmuş, olması neticesi memur ve 
teşkilât masraflarına: bütçemizin muazzam bir 
kısmının ayrılmış, olmasıdır. 

Bütün Devlet teşkilâtında lüzumu olan- ısla-
hatı yapmak, Hükürne^m g^raneKer ra^seUefc ol
duklarım işlerin esasını: tesbit etmek bakanlıklar^ 
daireleri, taşra teşküâtlaBinakatmabütçeli i4a* 
releri ve İktisadi Devlet; teşekküllerini: Devleşen 
doğrudan doğruya maaş; alan ve dcAay^yia^maf 
aş. alan bütün teşkilâtı topyekûn bugünkü; -ürtit 
yaçlara, bugünkü düşünce-ve zihnây^tesuydumıla^ 
cak şekilde bir çalışma sistemi kurmak için Dev
let makanizmasını ba#an aş^ğj reviz§Hxna tâibi, 
tutmak muasır medeniyet asrında- modern idare 
teşkilâtında yeni bir sistem bulmak, iyi teşHlât 
kurmuş memleketlerin mütahassıs^amni; da. celp 
edip Hükümetimizin bir an evvel bu. büŷ ük dâ
vayı hallenmesi neticesinde gelecek seaeiarde 
memleketimiz için ve^bütçelerimiz içinbüyük bir 
ferahlık meydana geleceği muhakkaktır. 

HaMkaten memurlarımız fazlamı, değil mi 
bunu yeni tesjdlâtagöre' esaslı: tetMketâMî tutup) 
hakikaten fazla ise âdil şekilde süratle ve nm* 
hakkak bu fazlayı -tasfiye etmek lâzımdır. 

Fazlası için bu fakir mîlletten fazla vergi alı
yoruz veya alman parayı yanlış sarfediyoruz» «te
mektir. 

Demokratik bir idarede buna hiçbir Hükü
metin hakkı yoktur. Demokrat Parti iktidarı
nın tarih nazarında, millet nazarında bu mesu
liyet altmda kalmıyacağma, yakın zamanda5 bu 
dâvayı halledeceğine eminim. 

Bu arada âmme hizmetlerinin çabuk ve 
ahenkli şekilde ifa edilmesi, Devlet makinesinin 
iyi işlemesi, Devlet işlerinin zamanında iyi neti: 

celenmesi için Barem Kanununda yapılması za
ruri olan geniş değişikliğin lüzumundan bahse
deceğim. 

Bütün memurlarımızı müsavi tutan, terfi.ve 
yükselmeleri hepsinin aynen muayyen senelere 
bağlı olan, bir sistemde hiç kimse lâyikı veçîıile 
çalışmaz, gayret ve faaliyet sarfetmez." Her za
man herkes tarafından söylenen-bir sözü ben de 
tekrarİıyaoağım «testiyi kıran da bir, dolduran 
da bir» zihniyetini kaldırmak* için hâlâ Hükü
metimiz neyi bekliyor?- İnsanları makine gibi 
kullanan zihniyeti yıkıp, insanlara-kıymet, tak
dir ve. şeref veren bir-sist-emin bizde de konul-
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mâsi lazımdır. Devlet hayatında yapılacak teş
kilâtlanma ve değişiklikler ve bugünkine nis
petle kalitesi yüksek ve müreffeh memurla iş 
görmek reformunun, arkadaşlarım taraf nidan
da sabırsızlıkla beklenildiğine eminim. 

Gene, bütçenin diğer kısmında mühim bir 
kısmını teşkil eden Millî Savunma Bütçesinin 
azaltılması veya çoğaltılması hakkında, bugün
kü karanlık dünya ahvali karşısında bir fikir 
söyliyemiyeceğim. Miliî Savunmamız için Türk 
Milletinin şerefli tarihi maddi ve mânevi fera
gat ve fedakârlıklarla doludur* Fakat millî sa
vunma masraflarında hizmet ve ordumuzun kud
retine zarar vermeden; esaslı tasarruflar, sar
fiyata mezun olan ellerin hassasiyeti, satmal-
maların daha verimli hesaba ve kontrollere bağ
lanması ve nihayet sıkı bir murakabe neticesin
de saylanabilir kanaatindeyim. 

Arkadaşlar, sabrınızı fazla tüketmemek 
için izahata girişmeden kısa kısa bâzı umumi 
tasarruf tedbirleri üzerinde duracağım. 

Memleketimiz içindeki ve dışındaki lüzumsuz 
. teşkilâtın tetkik ve tasfiyeleri, Devlet inşaat-
. larının ve mümkünse bütün Devlet mubayaala
rının bir elde toplanması, dairelerdeki yayın 
giderlerinin tetkiki ve kaldırılması, resmî mat
baaların incelenip kaldırılması, kira giderleri
nin, mümkün olan dairelerin bir araya sıkıştı
rılıp azaltılması, emir erlerinin kaldırılmasının 
muhakkak tetkik edilmesini, türlü şekillerde 
bir kaç yerden maaş ve ücret alma şekillerinin 
kaldırılması, taşıt meselesini makam ve hizmet 
otomobillerini, Devlet müesseselerindeki ve İk
tisadi Devlet Teşekküllerindeki binek otomobil
lerinin büyük bir israf olduğunu, pek çokları
nın da kullanılış ve almışlarının kanunsuz ol
duğu, beş senedir partimiz tarafından söylen
miş olduğundan ne yapılması lâzımgeldiğini bu
rada tekrar etmeyi lüzumsuz sayıyorum. 

Arkadaşlar, bu arada iktisat Devlet Te
şekküllerinden de bahsetmeden geçemiyece-
ğim. Her bulundukları mahalde, sorumsuz, ken
di başlarına hareket eden, hükmeden bu teşki
lâtların masrafları, lüks ve ihtişamı yürekler 
acısıdır, iktisadi Devlet Teşekkülleri bütçeleri 
muazzam yekûnlar tutmakta olduğundan Büyük 
Meclisin bu bütçeler üzerinde doğrudan doğru
ya daha tesirli, daha müessir murakabesini te
sis edecek tedbirleri muhakkak alması zarureti 
vardır. Yıllar boyunca Millî servetimizi eriten 
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\ bu teşekkül ve işletmeleri yepyeni bir ekonomik 

anlayışla, ticari bir zihniyetle kalkındırma ve 
zamanla bunların tasfiyesine doğru gitme zaru
reti aşikârdır. 

Muhterem arkadaşlar, sözüme nihayet verir
ken şu hususu belirtmek isterim: Deniliyor ki, 
Yüksek Meclisimiz, bütçe müzakereleri mevzu
unda hiç bir zaman bu kadar ehemmiyetli, bu 
kadar hayati bir müzakere safhasına girmiş de
ğildir. 

Hakiki millet iradesine dayanan, milletin 
hakiki temsilcisi olan bu muhterem heyet, de
mokratik bir idarenin zihniyet ve sisteminin bü
tün icaplarına uyarak, millet parasının sarf, 
kontrol ve murakabesinde bütün hassasiyetini 
gösterecektir. 

1951 Bütçesinin taşıdığı yeni vasıflardan, 
gösterdiği inkişaflı istidatlardan gelecek sene 
bütçesi için büyük ümitlerle doluyum. 

Sağlam bir millî politikanın her şeyden ev
vel bütçe müvazenesiyle ve millî gelirin artırıl
ması esasına dayanacağı inancını taşıyan Men
deres Hükümetinin bir sene sonra 1952 Bütçe
sini Yüksek Meclise sunduğu zaman, bütün ya
pıcı tenkidlerin ve tekliflerin nazarı itibara alm-

' mış olacağını ve memleketimizin malî, iktisadi 
ve ticari politikasının memleket hayrına büyük 
bir inkişaf göstermiş olacağına şüphem ve te
reddüdüm yoktur. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Fahri işeri, 
ALI FAHRİ IŞERl (Balıkesir) — Arkadaş

lar; Gelir Vergisinin hiçbir sınıf üzerinde tatbik 
edilmemesini rica ediyorum. Çünkü bu iş para
ya dayandığı için ve mükelleflere ağır külfetler 
yüklediği için tatbiki da çok güç olacaktır. Hü
kümeti de müşkül duruma sokacaktır. Birçok 
masum vatandaşların canını yakacak, ahlâksız
lıklara yol açacaktır. Bu gibi vargiler çok âdil 
idareye ve çok temiz ahlâklı ve yüksek tahsilli 
insanlara göre tatbik ediliyor. Bugüne kadar 
az çok tecrübeler bize göstermiştir, halk eğri 
yollara gitmektedir. Hükümetin umduğu neti
celeri de vermiyecektir. Mükellefleri de kötü 
yollara sevkedecektir. Dünyanın en müterakki 
hükümetlerinden olan ingiltere'de bile bu ver
gi (12) senede tatbik edilmiştir. 

Bizde hangi hükümet iktidara gelirse gelsin 
daima millet menfaatini, milletin rahatını ikinci 
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plâna almakta. Daha ziyade Hükümetin kolaylı
ğı ve rahatını düşünmektedir; Evet, biz Devleti 
de, Hükümeti de tatmin edecek ve mükellefe de 
kolay gelecek bir maktu vergi usulünün kabu
lünü istiyoruz. Çok yağlı, hiç yağsız. Bu mevzu 
üzerinde Sağlık Bakanlığında 3 - 4 gün dur
dum. Bunu nasıl tatbik ediyorsunuz, nasıl tah
lil yapıyorsunuz dedim. Vallahi biz de bilmiyo
ruz dediler. Çünkü tatbiki kabil olmıyân bir ka
nun çıkarılırsa neticenin böyle olması tabiîdir. 
Böyle bir kanun memlekete, millete faydalı 
olur mu? Yediğimiz peynir hangi cinsten, nasıl 
yapılır, bunu bilmeye imkân yok. Bunların ima
lâthanelerde kontrolü lâzım. Ama oralara gi
denler imalâthanenin fayansına, çimentosuna 
bakarlar. Fakat bunların nasıl bir sütten ne şe
kilde yapıldıklarına bakmazlar. 

Veremle mücadele edeceğiz diyoruz. Nasıl 
mücadele edeceğiz. Yaşamak için sıhhat lâzım
dır, sıhhat için ise gıda. Hastası, ihtiyarı, genci 
çocuğu bunu yer. Yemesi ve hazmı kolay bir 
madde. Bunun kontrolünün yapılması kadar 
tabii bir şey yok. Ama yapılamıyor, tşte bu da 
bunun gibi olacak. Halkın istemediği bir vergi 
usulünü zorla yapmıyalım. 

Hem halka, hem Hükümete kolaylık ta
rafını tatbik edelim. însan ölümü görünce has
talığa razı olur. Meselâ Gelir Vergisi Hüküme
te ne gelir getireceği meçhuldür. Fakat maliye
ciler bütün gözünü bu vergiye dikmiştir. Ümit
lerini de kuvvetle buraya bağlamışlardır. Hal
buki ne fırıldaklar ne hırsızlıklar olacak, sağ 
olursak yakında göreceğiz. Fakat yaptıktan son
ra da pişman olacağız. Kanun yapmak çok ko
lay, asıl tatbik etmek meseledir. Meselâ 100 bin 
lira kazanan adam eliyle 40 bin lirayı Hüküme
te teslim edecek midir 50 bin lira kazanan da 
20 bin lirayı kolay kolay verecek midir? Hü
kümet de cebir, şiddet kullanacak olursa o va
kit daha kötü olacaktır. Çünkü kolayı varken 
zorla uğraşmıyalım. Her memlekette namuslu, 
temiz vatandaşlardan üçer kişi Hükümeti tem
sil, eden mal müdürleri ve kaymakamlardan mü
teşekkil beş kişilik birer komisyon teşekkül et
sin sermasiyle^ ve işleriyle mütenasip maktu 
vergiler tahakkuk ettirsin ki hem mükellefleri 
sevindirir, hem de Hükümete daha çok gelir te
min edilir. , 

Muamele Vergisinden milyonlar kazananlar 
çoktur, Pirinç fabrikalarında, un değirmenle-
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rindeki Muamele Vergileri yüzünden milletten 
keselen paralardan % 10 u Hükümete verilme
yip kendi ceplerine kalmaktadır. İflâs eden 
adamlar beş altı sene zarfında milyonlara sahip 
olmuşlardır. 

Gelir Vergisi Kanununun tatbikinin tehirine 
imkân görülemediği takdirde diğer medeni mil
letlerde olduğu gibi mükelleflere hiç olmazsa on 
sene intibak ve hazırlanma devresi verilmesi lâ
zımdır. 

Allah'tan ve kanundan korkan namuslu va
tandaşlar bundan çok zarar göreceklerdir. Çün
kü istikametten ayrılnııyacaklar, ahlâksızlar da 
yine çorabını öreceklerdir. Hükümete de bir şey 
göstermiyeceklerdir. Tekrar ediyorum, bunun 
tatbikini Hükümetin de partimizin de zararını 
mucip olacaktır. 

Esnaf ve tüccar maktu olarak senei sabıkta 
verdiği verginin iki mislini hattâ üç inişlini ver
meye razıdır. 

Hiçbir zaman Türk Milleti Hükümete karşı 
vergiden kaçmamıştır. Şimdiye kadar vatandaş
ları daima kötü yollara Hükümet sevk ve mec
bur etmiştir. Meselâ Muamele Tercisi halkı hır
sızlığa yolsuzluğa sevketmiştfir. Bâzı adamları 
milvonlara kavuşturmuştur. Varlık Versrisi o 
günkü Hükümetin yüz karası olmuştur. Dünya
da bizi mahcuT) etmiştir. Gelir Vergisinin tatbi-
kmda çok spüelük çekileceği için ve bu kanun bu 
milletin kültürüne, seviyesine ve yetiştirilmesine 
üyenin olmadığı için sabık Hükümetin yantığı* 
bu kanunun tatbikma kalkmıyalım. Zira Af Ka
nununda ne kadar hata ettiğimizi anladık. Fa
kat bir defa yapmış bulunduk. (Soldan, hata 
yoktur, iyi yaptık sesleri) merkezleri gezin de gö
receksiniz. Herkes yaka silkiyor. ""Onun için bu 
daha mühim, daha nazik bir iştir. Üzerinde 
ehemmiyetle durmak lâzımdır. Türk Milleti, 
mâkul olursa vergisini değil, canını bile esîrge-
miven ve dünyanın en uzak yerlerinde kanını 
döken necip ve ferakatli bir millettir. Dinimiz 
bile feragat dinidir. Menfaat dini değildir. Yani 
bu millet katiyen versriden kaçmıyor ve kork
muyor. Yalnız korktuğu külfettir, zorluğudur, 
zahmetidir. Esnaflarımız ve tüccarlarımızın 
hepsi yüksek tahsilli değildirler. Veyahut içle
rinde cahilleri de vardır. Fakat meslekte ihti
sas edinmişler işlerini kendi zaviyelerinden yü
rütmektedirler. Yalnız muamele ve defter tut
mak, Hükümete muntazam hesap verebilmek me-

— 269 
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selesidir. Müşteriye mi bakacak, malını satacak, 
inalı mı tartacak, yoksa deftere kayıt kuyut mu 
yapacak? Hulâsa pratiğe alışjkan bir adamı bir
den bire kayıt ve şart altına almak çok zordur. 
5 - 10 bin liralık esnaflar da ıbirer kâtip tutmak 
mecburiyetinde kalıyorlar. Tuttuğu kâtibe sene
vi vasati olarak iki bin lira vermek mecburiye
tindedir. Buna mukabil kazancında bir fark ve 
fazlalık yoktur. Yani kâtibe vereceği ücret 
cabadan gidiyor ve lâyıkiyle yine muntazam 
bir hesap tutamıyor. Çünkü tuttuğu kâtip de 
orta mektep talebesi veya lise talebesidir. O da 
daha fazla bir şey bilmiyor. Çok yüksek bir kâ
tip tutmak için sermayesi, işi ve kazancı da mü
sait değildir. Hülâsa fuzuli olarak hem iki bin 
lira kâtip parası veriyor hem de huzur içinde 
yine kalamıyor. Korku içinde yaşıyor. Tekrar 
ediyorum, mükellefler bu verginin külfetinden 
ve haklı haksız cezaya çarpılmasından korku
yorlar. Mahzurları meydanda olan mükelleflere 
bu külfetli ve zahmetli vergi usulünü zorla tat-
bika kalkmıyalım. Zira daima Hükümete bâr 
olmıyan, daima Hükümete yâr olan bu gibi va
tandaşları işleminden, alışverişlerinden mahrum 
etmiyelim. Zorla eğri yollara sevketmiyelim. 
Bilâkis kolaylık yollarını mümkün olduğu ka
dar kendilerine bahşedelim. Ve bu suretle teş
vik edelim. Bu memlekette şahsi teşebbüsler, 
yani esnaf, tüccar, sanatkârı ne kadar çok olur
sa o memleket iktisaden de daha çabuk yüksel
miş olur. Hükümetin yükü de hafiflemiş olur. 
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Kendi ekmeğini kendi kazanan, Hükümet -Ha
zinesine de milyonlar dolduran bu gibi vatan
daşları küstürmiyelim, sindirmiyeldm. Ve kötü 
yollara sevketmiyelim. Şayet Hükümet bu ver
ginin tatbikmda ısrar ederse cebir ve şiddet de 
kullanırsa yıllardan beri Hükümete karşı olan 
mükellefiyetlerini muntazaman tediye etmeyi 
vatani bir vazife bilen mükellefler bu kanun 
hükümleri karşısında bütün samimiyetlerine 
rağmen mahcup ve cezalı duruma düşeceklerdir. 

Yukarda arzettiğim manzarayı Hükümet ve 
Meclis nazarı dikkata alarak ve maktu olarak 
kabul ederse vatandaşları şahsi teşebbüsleri da
ha ziyade teşvik etmiş olacaktır. Vergi de mu
hakkak fazlasiyle temin edilmiş olacaktır., Zen
ginin malı Hükümetin malıdır. Vatan tehlikeye 
düşerse kim malını ve parasını kıskanacak? Ca
nına kıyan bu millet malını varını seve seve ve
rir. Tüccar esnaf sağmal koyun gibidir. Ne za
man memesine yapışınca süt verir. Sütlü meme
leri körletmiyelim. En tehlikeli zamanda dahi 
bizi sütsüz bırakmazlar. 

Hülâsa Hükümeti de tahmininden daha çok 
vergiye kavuşturacak mükellefleri'.de külfetten 
kurtaracak yine maktu vergidir. Aynı zamanda 
Hükümetin yükünü de hafifletecek muvazene de 
temin edilecektir benim kanaatim bu merkez
dedir. 

BAŞKAN — Yarın sabahleyin saat; 10 da 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 23,52 

7. B. M. M. BOIUMVİ 
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Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1951 yılı GeneLBiitsesi haJdso&a Maliye JBakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulunca 30. XI . 1İ50 tarihinde YüksekvMeclise sunulması kararlaştırılan Kanun 
tasarısının gerekçe^^e ilişiklerle birlikte sunulmuş alduipnu saygılarımla arze-
derim. 

Başbakan 
" t A, Mmâsres 

Hükümetin 1951 yılı Bütçe Kanunu umumi gerekçesi 

Yüka«& M«oÜ€e sunmakta- ol<Juğumuz 19&1 Bütçesinin tanzânine hâkiın olan esasların iaahiûft 
ve bu bütçenin tetlkikma girişmeden önce nazarı iti/bara alınn>^>nn zarari gerdüğ'iî^EB ba^bspus^ 
lar üzerişnyde duracağız i v 

1B&< Devlet» b ^ edebilmek için onu d»ûa evvelki büt
çelerle hiç değilse bir evvelki bütçe ile karşılaştırmak ve bütçelerin tanzimi sırasında memlekette -
hâkim olan iktisadi, malî, siyasi şaftları göz önünde bulundurmak zaruridir. 

Bu zarurete uyarafevl9öl BütggBÜzin hazırlandığı günler de dünyada ve memleketimizde hâ
kimi <olan şartlarla^bk-yıl evveİEİ bütçenuı hazırlandığı sıralarda mevcut şartları karşılaştırdığı
mız takdirde bunların ̂ HrJbirindeOrtamamen farklıoldaklarjnı» derlh^ müşaheıde e l emek mümkün 
değildir. 

1960 Bütçesinin hazırlık devreli olan 1949 yılı sıonunda bütün dünyada sulh. ve.» asayişin yakın 
bir âtide bozulacağınj^dair beliktiler mevcut olmamasına mukabil, 1951 Bütçesini, takdim etmekte 
olduğumuz şu günlerce, bilindiği üzere Milletlerarası siyasi şartlar çok ağırlanmış* buaıun neticesi 
olarak dünyanın bir ucunda fcaışnlıklı mühim kuvvetlerin yer aldığı fiilî çarpışmalar başlamış ve 
üçüncü bir dünya hajbi tehlikesi, bütün ağırlığı ile hissedilecek hale gelmiştir. 

Dünyada hâkim plmaya.başjjyan,bu ağır siyasi vaziyetin iktisadi ve malî sabalarda derin akisler 
ve tesirler yaratmaması,elbette mümjçüıı olamazdı. 

Onun içindir ki, 1950 yılı bütçesi hazırlanırken hâkim olan ekonomik şartlarm afej»0.olt«ate< 
dünya ekonomisinin bugün vehamete doğru,giden siyasi, değişikliğe, muv.azi bir seyir takip etmekte 
olduğu açıkça görjilfiyoç. 



Gerçekten 1950 bütçesi hazırlanırken, senelerden beri devam edegeİeh istihsalde artma tema* 
yülü ile muvazi olarak fiyatlarda devamlı ve ittiradlı bir sukut devam etmekte ve dünya eko
nomisinin bu normale dönüş seyrinin neticesi olarak da bütün dünyada artık bir bolluk devrine 
girilmekte olduğuna dair her türlü şüphe ve tereddütleri ortadan kaldıran katı deliller karşı
sında bulunulmakta idi. 

Halbuki, 1951 bütçesinin hazırlanmakta olduğu şu sıralarda yukarda işaret ettiğimiz üzere, 
siyasi vaziyet gibi ekonomik şartlar da bambaşkadır. Bütün piyasalarda bir mal darlığı ve fi
yatlarda sarih ve süratli bir yükselmenin bütün tesirleri hâkim olmaya başlamıştır. Her geçen 
gün ise bu seyir ve temayülü takviye ve teyit etmektedir. 

Bu vaziyeti tebarüa ettirebilmek için Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tarafından neşrolunan ista
tistiklerden alınan birkaç rakama göz atmak kâ(fidir. 

Hammadde fiyatları endeksi 
İsviçre'de Amerika'da İngiltere'de 

1949 yılı ilk ayı 223 200 250 
1949 yılı son ayı 194 188 250 
1950 yılı ortası 187 198 294 
1950 Eylül ayı sonu 210 214 376 

Bu endeks, fiyatların 1949 yılı içinde ve 1950 yılı başında düşmekte olduğunu ve fakat 1950 yı
lının ikinci yarısından itibaren de yükselmeye başladığını göstermektedir. Elimizdeki rakamlar Ey
lül ayına ait olduğu için son ayları katı rakamlarla takip edebilmek mümkün olamamıştır. Şayet. 
Bütçemizin Büyük Millet Meclisine verildiği âna kadar olan rakamlar da elimizde bulunsa idi, dün
ya ekonomisinin takibettiği bu seyrin şüphe yox ki, son aylarda daha büyük bir hızla devam etmiş ol
duğunu görecektik. 

Her tarafta fiyatların yükselmekte ve bu yükselme temayülünün artmakta olduğunu göstermek 
üzere kaydedelim ki; bütün dünya piyasalarına hâkim olan Newyork piyasasında bir yıl evvelki fiyat
lara nazaran % 40 bir artış mevcuttur. 

Aşağıdaki tabloda Kasım ayında kaydolunan fiyatların bir evvelki yılın aynı ayma rastlıyan ra
kamlarla mukayesesi görülmekte ve bu, yukardan beri arzettiğimiz durumu açık surette teyit etmek
tedir. 

^ 

Amerika'da toptan eşya endeksi 
Mısır 
Pamuk 
Basma 
Kurşun 
Bakır 
Kauçuk 
Beri 

10 Kasım 
1949 

343 
1,40 

31 
17 
13 
18,50 
16,50 
24 

10 Kasım 
1950 

481 
1,85 

43 
22 
17 
24,50 
83 
32 

Bunlara ilâve olarak kaydetmek icabeder ki, son zamanlarda, Amerika başta olmak üzere birçok 
memleketler başlıca maddelerden bir kısmının ihracını tahdit ve bir kısmının ihracının da men'i yolu
na gitmişlerdir. • 

Avrupa milletleri arasında ticari ve iktisadi çalışmalarda artık ihraç mallarına mahreç arama 
yerine hammadde bulma kaygısının hâkim olması ve bugün aktedilmekte olan tâli mahiyette bir
çok konferanslarda bu sıkıntıyı bertaraf etme çarelerinin aranmakta bulunması da yukarıdan beri 
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izahına, çalışmakta olduğumuz ekonomik değişikliklerin şümul ve ehemmiyeti hakkında oir iikır 
vermeye kâfidir.; 

Böylece dünya siyasetinin vehamete doğru gitmesi ile ekonomik şartlarda vukuagelen esaslı 
değişikliklere kısaca göz attıktan sonra memleketimizin arzettiği değişikliklerin müşahedesine 
geliyoruz. 

1950 Bütçesi ihzar ve tetkik olunurken memleketimizde görünüş şöyle idi: 
« 

. Kışlık ekim müsait şartlar altında yapılmış ve kış mevsimi de ziraat için ümit verecek hava 
şartları içinde geçmekte idi. Bu suretle iyi bir hasada ümit bağlamak için kâfi sebepler mev
cuttu. 

Diğer taraftan fiyatlarda da dünya ekonomisinde görülen salâhın tesirleri az çok mahsûs ola
rak fiyatlar düşmekte idi. 

Gerek bu manzarayı, gerek sonradan fiyatlardaki yükselme temayülünü, memleketimizin top
tan eşya fiyatlarına ait aşağıdaki endekste de müşahede etmek mümkündür: 

Aylar 

Ocak 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasım 

1949 

508 ' 
516 
522 
521 
514 
510 
504 
493 
492 
489 
488 

1950 

482 
482 
468 
463 
442 
430 
420 
421 
435 
449 
462 

1951 Bütçesinin hazırlandığı şu günlerde 1950 ye nazaran, memleketimizde de piyasa temayül
leri tamamen eski bir istikamet almış bulunmaktadır. 

İşte 1950 den 1951 e dünyada ve memleketimizde çok esaslı değişiklikler arzeden siyasi ve 
iktisadi şartların Devlet bütçelerinin tanziminde de büyük tesirleri olacağını iddia etmek an
cak hakikatin olduğu gibi ifadesinden başka suretle tefsir ve tevil olunamaz. O kadar ki, 1950 
ile 1951 bütçelerinde, aynı hizmete tekabül eden iki rakamın tamamen eş olmasının bile 1951 Büt
çesi lehine, yerine göre nispeti değişen bir tasarruf ifade edeceğini hesap ve kabul etmek elbette 
insafa uygun düşer. 

Bu izahların başında işaret ettiğimiz gibi bütçelerin hakiki hüviyetlerini kolaylıkla teşhis ede-
bümak için yalnız tanzim edildikleri zamanda mevcut olan şartların karşılaştırılarak mütalâ
ası kâfi gelmez. Bir de her hangi bir bütçenin daha evvelki bütçelerin bir devamı olup olmadığını 
ve evvelkilerden ekonomik ve malî görüşlere dayanan esaslı farklar varsa bunların nelerden 
ibaret oldû*ğunun belirtilebilmesi için de bütçeler arasında bir karşılaştırılmaya ihtiyaç vardır. 
îşte bu sebepledir ki; şimdi nazarlarımızı kısaca 1950 Bütçesine çevirerek tetkik mevzuumuz olan 
1951 Bütçesiyle mukayese etmek mcburiyetini duymaktayız. 

Derhal söylemek icabeder ki, 1950 Bütçesini yazılı olduğu şekilde mukayeseye esas tutmak 
bizi sahih bir görüşe ulaştıramaz. Çünkü yazılı şekli ile 1950 Bütçesini gelir ve giderlerin haki
ki bir ifadesi olarak kabul etmek mümkün değldir.. Türlü sebeplerle veya politika icaplarına 
uyularak 1950 Bütçesinde yanıltıcı tahminlere istinat olunduğunu hattâ daha bidayetten görmek 
Çok kolay olurdu. Bundan başka, Hazineye külfet tahmil eden birtakım masrafların da zamanın-
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daibüitçeâe gösteriîmiyerek aneak bütçe Meclisten çıktıktan sonra yeni masraf kanunları çıkar 
rılmâk yoluna gidilmiş olduğu da bir hakikattir. Yani bütçenin tanzimi sırasında derpiş edilmesi 
mümkün ve aşikâr olup da bütçede yer verilmemiş hizmet karşılıkları ehemmiyetli bir yekûna 
baliğ olmaktadır. Aynı zamanda 1950 Bütçesinin hazırlanışında, Gelir Bütçesini suni olasrak yük
seltmek veyahut bir kısım masrafları olduklarından eksik kaydetmek suretiyle bütçeyi denk gös
termek gibi endişelerin hâkim olduğunu gizlemeye imkân yoktur. Böyle tanzim edilmiş bir büt
çeyi mukayeseye esas olarak.almak hususundaki fikrimizin haklı görüleceğine eminiz. 

1950 Bütçesi hazırlanırken mahiyeti, lüzumu ve miktarı malûm olduğu halde Bütçeye alınma
mış olan MF kısım masraflardan bâzılarım burada zikretmek suretiyle vaziyeti aydınlatacağımıza ka
niiz. 

Meselâ, Milletvekili seçimlerinin öne ahnacağ* bilinmiyen bir hakikat değildi ve mevcut kanun
lara göre bu seçim yenilenmesinin (3 595 161) liralık bir tahsisat konulmasını ieabettireeeği aşi
kârdı. Böyle olmasına rağmen bu tahsisat 1950 Bütçesine konulmamıştı. 

Yine bütçenin tanzimi sırasına; yenileneceği muhakkak olan seçimlere sarf olunacak ve mdk* 
tan (5 000 000) liraya baliğ olacak olan tahsisat keza 1950 bütçesine konulmamıştı. 

Maliyenin faiz ve acyo tertibine konulan paranın kifayet etmiyeceği malûm iken sene için
de ek ödenek talebi ile karşılanmak üzere bu tertibe takriben (1 000 000) lira eksik konulmak sure
tiyle geçiştirilmiştir. 

Bütçe Kanununun kabulünden sonra çıkarılan! kanunlarla 1950 Bütçesine yeni masraflar da 
tahmil edilmiştir ki, bunlar tabiatiyle 1950 Bütçesinde görülmemektedir. Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü Bütçesine tapulama işleri için konulmuş olan (4 627 961) liralık tahsisat bu vaziyetin 
bir misalini teşkil eder. 

Bu ve bunun gibi misaller taaddüt ettirilebilir. Bu misallere, Katma bütçelerle İktisadi Devlet 
Teşekküllerinde de raslamak mümkündür. Meselâ; her yıl (800 000) ton civarında olan Devlet 
demiryollarının kömür ihtiyacı (300 000) ton noksaniyle, (500 000) ton olarak gösterilmiştir. 

Bundaki maksat aşikârdır. 

Sıkı bir tarama neticesinde bunun gibi daha başka misalleri de ortaya çıkarmak mümkün!ise 
de bunların burada ayrıca tafsiline lüzum görmemekteyiz. 

Bu arada birçok milletlerarası anlaşmalara katılma payları -ile. Anadolu Ajansı ödeneğini, Em
niyet ve Jandarma birliklerinin giyecek ödeneklerini teşkil edip, malî yıl başının1 değişmesi m ü̂na-
sebetiyle- iki aylık muvakkat bütçede yer aldığından 1950 Bütçesinde görülmiyen ve fakait 1951, 
Bütçesine .konulduğu, için 1950 ve 1951 Bütçelerinin mukayesesinde 1951 Bütçesi aleyhine bir 
fark irae eden (4 902 030) liralık tahsisatı da zikretmek icabeder. 

Şu izah ettiklerimiz, bütçelerin, tanziminde vuzuh. ve samimiyet kaidelerine riayetten az ve
ya, çok. uzaklaşjlmakta devam edilmiş olduğunu göstermeye kâfidir.. Ancak bunlar doğru yazıl
mış olsa dahi, bu, bir yıllık Devlet faaliyetlerinin malî neticelerini olduğu, gibi göstermeye kâfi 
gelmez. Çünkü Devletin faaliyet sahası yalnız Umumi Muvazeneye giren çalışmalara inhisar et
memektedir. . , . ' " ' . 

Dgvletıg^lir ve giderlerinin umumi bir muhasefeesi yapılarak bizde Devlet açıklarının he» se* 
neye isabet eden miktarı sahih olarak hesap edilmek, ve bilinmek ieabederse, Katma bütçelerle 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin binnetice Devlet Hazinesine, intikal edecek olan açıklarını da he
saba katmak zaruri olur. 

M«s«tei biı?- misal ile aydmlatmjş olmak için arzedeMm ki 1960 yalımda Devlet: Denjgyollarj 
(lll tk^sur milyon lira ve Posta, Telgraf ve Telefon İdaresi de (22) küsur milyon lira açık ver* 
mi$ıbttlsmıyt>r. 
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rP.^T.T. i İdaresinin yıllardır bu suretle vermekte < oldöga ^açıkttir (*6 000 060) iHrayı tecavüz 

'eM^^bulufimatetâdır. Esasen Devletin yıldan yıla?hâfca*an:borç yekunu yakıız bi^enkı V«(i&iği 
açıklardan diiğily bu suretle^kâtaıa bütçelerle tktfsadi iDevtet T««pkfeülleymitı de y&kiediii«tol-
fetlerle kabarmış.bulunmaktadır. 

'Batma bötçeteirle ü&lisadl Devlet Teşekküllerini de^ ifine salan bir yıllık*>Devlet iaaK^etinin, 
yiim baştagıemda hakiki muhasebesini yapabilmek ve >hakiki f durumu' oMüğurfgjbi görebilmeyi 
mümkün kılacak bir hesap sisteminin.kurulması lüzumu kendini şiddetle hissettirmektedir. 

tBüyftk 'Meclisçe ve umumr eikârea durumun âna hatları ile bir bakışta . kavraaıabdleeek hale 
-gelmesi bütçede samimiyet, vuzuh ve millî mürababenku gereğis gibi .işleyebilmesi 'foakîralsrmdan 
İhmal ̂ lünmiyacaki bir zaruret olduğu mütalâa olunmalıdır. Bu yilki bütçe ;*çali6matarı arasımda 

:îB^4ümet, «Deflet Maliyet sahalarını kavramak »üzöre ̂ Devletin \ gelir ve«gWerİ€«imi ve kakiki^açık 
• ^Mİkta^ttıı-gösterecek bir usul üaerinde ihzari çabş^alar yapmıştır. Bu ihzari ça&şîfeaların netice

si, sırasında arzolunacâktır. ,; ^ , 

3050 ve 1051 büfelerinin umumi manzarasına böylece bir r göz attıktan soara esimdi burada 
tesbitinde iayda güdüğümüz bir husus üzerinde^de darmak »istiyeceğiz.'Bütçelerin yü^de «muay
yen bir nispeti donmuş ve sabit bir halde olur. Bir bütçenin kendisinden evvelki bütçelerin ha
mulesini ve karakterini bir nispet dairesinde bünyesinde taşıması tabiîdir. Bizim bütçemizde bu nispet 
ise en yüksek hadlerde bulunmaktadır. 1951 Bütçesini tetkik veHiütalâa ederken bu cihetin ehem
miyetle göz önünde bulundurulması zaruridir. Bu bahiste vereceğimiz kısa izahat jftükümetmizin 
Î9t>l. Bütçesine ne dereceye kadar hâkim olabilmek imkânına sahip bulunduğunu göstermeye kâfi 
gelecektir. 

bütçenin "gid«r kısmında sabit bir hale gelmiş olan kalemlere ve rakamlara kısaca bir göz atı-
"îrrsa'bu hakikat derhal kavranılmış olur. 

Filhakika bütçede zat maaşları ve Millî Savunmaya ait özlük haklar da fdâhü olmak ü&ere 
('693 893 106) liraya baliğ olan çeşitli personel masrafları ve yollukları vardır ki, mevcut kanun-

%r'değişmedikçe, -sıkı Mr tasarruf zihniyeti h&kim fcıimmadikça bu rakamlarda tasarruf yap
mak şöyle dursun bilâkis bunların her yıl artmasının önüne geçmek bile müşkül^ühır. 

iBunûn yanında, miktarı (125 734 133) liraya baliği olan Devlet iborçlari' da verdırMki, b̂tı mik
t a r «Devlet taahhüdü altında bulunan sabit bir rakam şeklindedir. 

Bundan başka, bir kısım katma bütçeli daireler vardır ki, bunların Devlet bütçesine tahmil 
ettikleri külfet miktarı, 1951 yılı bütçesinde (65 642 904) lira olarak üzerinde artık tasarruf im
kânı olmıyan bir mahiyet arzetmektedir. Bu zümreyi Ankara ve İstanbul üniversiteleri, Devlet 
iHaVttyoiİarı, Httdat ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Beden Terbiyesi ve <Vâkrflar Genel Mü
dürlükleri teşkil eder. 

Yine bunun yanında vergilerin muayyen bir kısmı üzerinde tahsisi veridatusdlü «kabul olun
duğu' için elde1 edileeek gelirin şu veya bu maksada tevcihi yolunda Hükümetlerin bir tereih thakkı 

'telmaanış; oîmak itibariyle keza sâlbit hale getirilmiş olduğu aşikâr olan Karayolları Gtenel î̂ KMür-
'-rag$ne ayrılan (47 000 000) liralik bir rakama da işaret etmek lâgmagelir. 

'Millî Savuntma giderlerinin de sâlbit, hattâ içinde yaşanılan devrin telkin ettiğiı zaruretler neti-
desi olarak artan masratlaröan olduğunu ve M giderler'üeeHndtfMç ©te 
itte yapmanın asla bahis mevzuu olımıyacağını kaydetmeye dâhi lüzum *yoMur. 

•4fiUÎ Savunma masrafları (183 577 125) lira tutan personel'giderleri ile, fefSâi ysllafekr ve Ba-
ka^îfğın tiütçesiMe görülen f2 150 8Ö0) lira tutan boraları'hariç oiınak #zere;i(284!^2'Of6) lira
yı bülmalktadır. ^ p f ^ - r 

Takip edilegîkfliş olan iktisâdi politikanın neticelerindenbiri ©l&rak giriş^aiş *oian birtakım in
şaat ve teşfetjîbüsier vardır lki, feteim görücümüze ve idinde Mtmdttğtönüız '•$&*$s*a Te verimli olup 



olmadıklarına göre ve Devletçe taahhüde bağlanmış olmanın tahindi ettiği mecburiyet de nazarı 
dikk*ate alınmak suretiyle bunlar 1951 Bütçemizde zaruri hadlere indirilmiş bulunuyor. Böyle ol
duğu halde, bu inşaat ve teşebbüslerle bir kısım teşekkül ve müesseselere verilmek zorunda kalı
nan tahsisat miktarı (42 205 007) lirayı bulmaktadır. 

Bunlardan başka, evvelce inşasına başlanmış olup gelecek yıllara sâri taahhütler. dıolayısiyle 
1951 yılı Bütçesine koymak ziorunda kaldığımız ödenek miktarı da (62 539 364) lirayı bulmakta
dır. • . • 

Bunu da böylece kaydettikten sonra şimdi iş, bu şekilde tesbit ettiğimiz rakamların yekûn 
(edilmesine kalır. Bu yekûnun, (1 321 286 589) lirayı bulduğu ve cari hizmetler giderleri ile yatı
rım giderleri yekûnunun ise (1 577 103 292 lira olduğu hesap edilirse hakikat olduğu gibi mey
dana çıkar. Yani bu sabit hale gelmiş olarak görülen ve bütçe giderlerinin j % 84 ünü bulan ra
kamların ötesinde bir iktidarın kendi görüşlerine göre kullanabileceği tahsisatın yekûnu ancak 
bütçe giderleri yekûnunun % 16 sı civarında bir nispete münhasır kalır. 

Derhal söyliyelim ki, bu da kati sayılamaz. Çünkü bu % 16 nm içinde yönetim giderleri ve 
daire hizmetleri vardır ki, bunlarda da yüzde yüz istenildiği gibi tasarruf edebilmenin mümkün 
olamıyacağı aşikârdır. 

Görülüyor ki, bütçeler kendinden evvelki bütçelerin hasenat ve seyyiatını mühim nispette 
bünyeleri içinde taşırlar. Bilhassa bizim bütçemizde bu nispetin, bir iktidarın bütün faaliyetle
rini tamamiyle kayıtlayacak derecelere yükseldiğini şu yukarda yaptığımız tahlillerle ortaya 
eıkan hakikatler karşısında, kabul etmemeye imkân kalmaz. 

Görülüyor ki, bu hale getirilmiş bir bütçe üzerinde esaslı değişiklikler yapmak, ancak çok 
esaslı ve kanuni tasarruf tedbirleri almaya veya yeni vergiler ihdas etmeye bağlıdır. Hüküme
tiniz esaslı ve kanuni tasarruf yolunu tercih edecektir. Bunların da semere verebilmesi için de 
mutlaka yine muayyen bir zamanın geçmesi lâzımdı?. 

Devlet bütçesi üzerinde Hükümetinizce yapılan değişiklikler ve tasarruflar bütün bu müşkü
lât gözönünde tutulacak olursa azımsanmamak icabedeı*. 

Filhakika kısa bir tetkik ve tahlil gösterecektir • ki, 1951 bütçesini evvelki bütçelerden ayır
mak için büyük gayretler sarf olunmuştur. Ve tetkikinize arzolunan bütçe, bu gayretler sayesin
de bütün müşkülâta rağmen artık eskilçrin bir devamı olmaktan çıkma yoluna girmiştir. Bu ye
nilik ve ayrılış hiç şüphe yok ki, önümüzdeki yıllarda tesirlerini artan nipetler halinde göstere
cektir. 

Bu izahlardan sonra şimdi sıra 1951 Bütçesinin tanziminde hâkim olan esasların izahına gel
miş bulunuyor. 

Hükümetiniz bütçeyi tanzim ederken tasarruf kaidelerine riayeti en mühim esas olarak kabul 
etmiştir. Tasarufa ne kada riayetkar olduğunu gösterebilmek için Hükümetin, iş başına gelir 
gelmez tatbik yılının dördüncü ayında. bulunan 1950 Bütçesinde bile azımsanmıyacak tasarruflar 
yapmaya muvaffak olduğunu hatırlatmak yerinde olur. Gerçekten 1950 Bütçesinde yapılan vergi 
indirmeleri bütçe tasarruflariyle karşılanmış bulunuyor. 

Şeker İstihlâk Vergisi ile un ve unlu maddelerden alınmakta olan Muamele Vergisinde yapılan 
indirmelerin Hazine gelirlerinde yılda (44 000 000) liralık bir eksilişe sebep olacağı hesaplanmıştı. 

Bu indirmelerin, 1950 yılma ait olan kısmından, şeker satışlarının artması ile temin olunacak 
fazla varidatla kapanmsı mümkün olmıyan (27 000 000) liralık kısmı, giderlerde yapılan tasarruf
larla karşılanmıştır. 

1951 yılı Bütçesinin tanziminde de ayni tasarruf zihniyetiyle hareket edilerek oldukça mühim 
l|t$teeler elde edilmiştir. Şayet fiyatlar daha evvel izah edildiği üzere yükselmeye doğra süratli ve 



kuvvetli bir temayül ıgöstermemiş olsa idi ve eğer Millî Savunma Bütçesine mühim zamlar yapılmak 
mecburiyeti olmayıp da ordumuzun kuvvetine halel getirmeden vaktiyle tasavvur olunan tasarruf 
tedbirleri tatbik edilmiş olsa idi, 1951 Bütçesinin manzarası başka olurdu. 

Bugünkü ahval ve şartların tamamen gayrimüsait olmasına rağmen 1951 Bütçesinde tasarruf 
zihniyetinin tesirlerini müşahede etmek mümkündür. Eski bütçelerde personel giderleri seneden 
sıeneye yükselen miktarlar üzerinden Devlet bütçelerindeki ağırlıklarını artırdığı halde bütün 
müşkülâta rağmen ilk defa olmak üzere bu sene bu masraflarda her hangi bir artıştan te
vakki olunmuş ve hattâ bu kısım masraflarda (9 000 000) liralık bir indirme yapmak imkânı 
elde 'edilmiştir. 

Bunlardan başka eski zihniyet ve iktidar/dev am etse idi Büyük Millet Meclisi inşaatı, yeni 
yapılacak 70 - 80 milyon liralık fakülte binaları, sigara fabrikası, <et ve balık kombinsı gibi mem
leketin,, malî takatin îevkmda olan, hakiki kalknmıa fikri ile hiçbir alâkası bulunmıyan ve ik
tisadi görüşlerle tam tezat halinde bulunan sahalarda imkânları tüketilip gidecekti. Bugün için 
her şeyden önce böyle bir gidişe katî surette son verilmiş bulunulmaktadır. 

Buraya kadar 1951 Bütçesinin ne gibi şartlar içinde hazırlanmış olduğu ve bütün müşküllere 
rağmen bu bütçeye verilmesi mümkün olan ana istikametler ve karakterler umumi hatları ile 
izah edilmiş bulunmaktadır. 

Şimdi geçen yıl bütçeciyle bu yıl bütçesinin rakamlara göre kısa bir mukayesesi yapılmak lâ-
zımgelir. 

Zahiri ve ilk bakıştaki görünüşüne göre bu yıl bütçe rakamları şöyledir: 

1272 680 633 lira cari Devlet hizmetleri giderleri. 
304 472 695 lira yatırım giderleri, olmak üzere ceman 

1 577 103 292 liralık ödenek verilmiş ve (1 344 590 000) lira da gelir tahmin olunmuştur. 

Bu rakamlara göre bütçenin görülen açığı (232 513 292) liradır. Buna mukabil 1950 yılı 
Bütçesi: 

(1 487 208 663) lira gider, 

(1 313 269 563) lira gelir olmak üzere bağlan mış ve buna nazaran bütçenin açığı da 
(173 939 000) liradan ibaret bulunmuştur. 

Şu halde 1951 yılı Bütçesi geçen yıla nazaran (58 574 292) lira fazla bir açıkla Meclisin huzuru
na getirilmiş gibi görünmektedir. 

Halbuki bu dış görünüşün iç yüzü hiç de böyle değildir. 

Yukarda da izah edildiği gibi iki muhtelif yıl bütçesini birbiriyle mukayese etmek için bir evvel
kinin, Meclisten çıkan ilk rakamını ele alarak mütaakip bütçe rakamları ile karşılaştırmak yanlış olur. 
Doğrusu, bir evvelkinin ilk rakamını yeni bütçe rakamları ile kabili mukayese bir hale getirdikten son
ra karşılaştırmayı yapmaktır. Bunun için de bir evvelki yıl bütçesinin ilk rakamlarını hareket meb
dei olarak almak ve bu rakamlara yeni yıl bütçesinde yer aldığı halde evvelki bütçeye maksatlı ola-
T d r J ^ t ü m ı y ^ v ^ a o fo^ o sene ihtiyacını ek öde
nek şeklinde yahut aktarmalarla karşılıyan ve fakat mütaakıp yıl bütçesini müKo'lefiyet altına sokmuş 
bulunan .rakamları da ilâve etmek suretiyle neticeyi bulmak gerektir. 

Smaeaaieyh İftSO Büfeşesaai 1951 Bütçe teklifimizte mufetyese edilebilir bir hale getirebilmek için 
daha evvel asalı ettiğimiz gibi, asşağıda altı matidedegasterd^imiz rakamların da nazarı itibara alınma
sı zaruridir. 

X 1^0 Bütçöfiiııiıı yatırımlar dışında kalan hizmetler için ayırdığı ödeneğin, Meclisten çıkan 
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ilk rakamlara göre miktarı (1 235 136 952) liradır. Halbuki 1950 Bütçesinin hakiki ihtiyacı, bu mik
tara (9 395 161) liralık bir ilâve daha yapılmasını icabetttiriyordu. Bu miktar, noksan konulmuş 
olan Milletvekilleri ödenekleriyle seçim giderlerinden ve faiz, acyo masraflarından ibarettir ki, büt
çenin gider rakamlarını az göstererek hakiki açığı küçültmek için bidayeten bütçeye konulmamış, 
seno içine bırakılmıştır. 

2. 1950 yılma ait hizmetlerden bâzılarının karşılığı, yukarda izah edildiği üzere malî sene ba
şının Mart'a alınması sebebiyle 1949 yılma ilâve edilen iki aylık ek ödenek Kanununa ithal edil
mek suretiyle 1950 yılı hizmetlerinden bir kısmının karşılığı 1949 bütçesinden ödenmiştir. Bunla
rın baliğ olduğu rakam (4 902 030) liradır. 

3. 1950 yılı bütçesi Meclisten çıktıktan sonra kabul edilen çeşitli kanunlarla 1950 bütçesine ek
lenen ek ve olağanüstü ödenekleri de hesaba dâhil etmek icabeder. Bunların yekûnu da 
(2 91Ö 011) liradır. Her ne kadar bu miktar aslında (4 630 711) lira ise de Tapulama Kanunu 
dolayısiyle verilen (4 627 961) liranın (1 720 700) lirası peersonel masraflarına ait olup mütaa-
kip (4) numaralı fıkradaki (38 143 127) lira meyanma dâhil olması dolayısiyle burada bu mik
tar indirilerek bakiyesi gösterilmiştir. 

4. 1950 yılından evvelki tarihlerde veya 1950 bütçesi Meclisten çıktıktan sonra kabul edilmiş 
olan çeşitli kanunların icabı olup 1951 yılı bütçesine ithali lâzımgelen masraflar tutarını da, mu
kayeseyi tamamiyle doğru olarak yapabilmek için, 1950 rakamlarının yanında görmek icabeder. 

1951 Bütçesinin cari masraflar kısmına ithali zaruri bulunan bu gibi masraflar yekûnu 
(38 5Ö3 127) lira, yatırım kısmına ithali zaruri bulunan (5 100 000) lira olmak üzere ceman 
(43 693 127) liraya baliğ olmaktadır. 

5. Geçen yıl bir kısım hizmetlerin bütçe dışı yapılan sarfiyat ile idare edildiği ve bu yüzden 
de bütçe rakamlarının küçük gösterildiği anlaşılmıştır. 

Bununla kanun ve kararnamelere uygun olmıyarak Toprak Mahsulleri Ofisine yaptırılmış olan 
et ve balık işlerini kasdetmek istiyoruz. 

Prensibimize uymamakla beraber, olduğu yerde bırakmaktan tevellüt edecek zararı önlemek mak-
sadiyle ve memleket şartlarına uyacak makul ölçüler dâhilinde idare etmek niyetiyle bu işler için 
zaruri olarak (bu sene bütçeye (14 119 000) liralık ödenek konulmuştur. Bu bakımdan 1951 rakam' 
larmı, geçen yıl rakamları ile kabili mukayese bir hale getirmek için eski yıllarda alınmış kararların 
zaruri bir külfeti olan bu miktarın 1950 rakamları ile bir arada mütalâa edilmesi lâzımgelmektedir. 

6. Mukayeseyi tam yapmak ve tuttuğumuz prensibe sadık kalmak için de 1950 Bütçesinde bir 
senelik olarak yer alan ve bu sebeple 1951 de bulunmıyan masrafların da bu hesaplaşmada indiril
mesi lâzımgelmektedir. 

Bu kabîl masrafların tutarı da (14 809 161) liradır. 

Yukarda altı gurupta hulâsa ettiğimiz bu zam ve tenzillerin icrasından sonra geçen yılın bu se
neki bütçe rakamı ile mukayeseye esas tutulabilecek miktarının (1 547 418 731) lira olduğu görül
mektedir ki, buna nazaran, sunduğumuz bütçenin geçen yıl bütçesinden olan fazlalığının ilk nazar
da görüldüğü gilbi (89 894 729) lira olmayıp (29 684 561) lira olduğu anlaşılacaktır. 

Yine bu izahattan anlaşılacağı üzere geçen yılın bütçe açığı bidayette gösterildiği gibi (173 939 000) 
lira olmayıp (206 985 902) liradır. 

1951 pütçesinin 1950 Bütçesine göre açık fazlası olan (29 684 561) lira ise, cari hizmet mas
raflarının bu miktarda artırılmış olmasından değil bu seneki bütçemize geçen yıla nazaran 
(38 282 048) lira fazla yatırım ödeneği konulmuş olmasından mütevellit bulunmaktadir. 

Keyfiyet başka bir zaviyeden ele alınırsa, geçen yılın (206 985 902) lira olan açığına karşı 
(266 190 611) liralık bir yatırım yapılmak suretiyle 1950 Bütçesinde, yatırımlar için bütçe gelir* 
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lerinden (59 2Ö4 709) lira tahsis edilmiş durumda iken 1951 Bütçesiyle (232 513 292) liralık bir 
açığa karşı (304 472 659) liralık yatırım ödeneği konulmakla bütçe gelirinin (71 959 367) lira
sının yatırımlara ayrılmış olduğu görülmektedir. 

1950 ve 1951 yıllarına ait yukardaki mukayese rakamlarına göre kısımların tahlili şu neticeyi 
Yermektedir: 

1. Birinci kısım: Teşriî ödeneklere mütaallik bulunan bu kısmın mukayeseye esas tutulan: 
1950 Bakamı 1951 Rakamı 

9 082 291 9 027 059 
lira olmak üzere hemen birbirine yakındır. 

2. İkinci kısım: Bu kısım, her çeşit yolluklar hariç olmak üzere personel giderlerine taallûk 
•tmektedir. Bu kısmın mukayeseye esas tutulan 

1950 Rakamı 1951 Rakamı 

679 267 978 670 217 653 
Lira olmak üzere 1951 ödeneği 1950 ye nazaran (9 050 325) liralık bir noksanlık arzetmekte-

dir. Bu keyfiyet, sunduğumuz bütçede personel masraflarında geçen yıla nazaran (9 050 000) li
ralık bir indirme yapmış olduğumuzu ifade eder. 

Fakat bunun ehemmiyetini sadece bu dokuz milyonluk bir indirme olarak görmemek lâzımdır. 
Meseleyi daha iyi derinleştirmek için personel giderlerinin eski senelerdenberi sürüp gelen seyri
ne bir göz atarak bu sene yapılanın ehemmiyeti derhal göẑ e çarpar. 

Personel giderlerinin on senelik seyri bu giderlerin (100) milyondan (679) milyona yükselmiş 
olduğunu göstermekte olup, seneler arasındaki artış vasatisi (58) milyon civarındadır. Biz bir 
defa bütçeyi bu ,(58) milyon liralık yıllık vasati artıştan kurtardığımız gibi (9) milyon da ilâveten 
indirmiş vaziyetteyiz. 

3. Üçüncü kısım : Yönetim giderleri : Dairelerin, kırtasiye, basılı kâğıt, yakacak, aydınlatma, 
ısıtma, öteberi giderleri, yolluklar, taşıt işletme ve onarmaları gibi masrafları ihtiva eden bu kısmın 
mukayeseye esas tutulan : r 

1950 Rakamı 1951 Rakamı 

38 213 617 40 308 008 

Lira olup 1951 ödeneği geçen yıla nazaran (2 094 391) liralık bir artış göstermektedir. 

Bu da, bu kısma giren masrafların haddi asgariye inmiş olması dolayısiyle Tarım, Bayındırlık, 
Sağlık gibi en verimli sahalarda artırılacak olan çalışmaların eski ödenekler içerisinde idare edil
mesi kabil olmadığı cihetle 1951 Bütçesinde karşılık gösterilmesi zaruri bulunmasından ileri gelmiş
tir. 

4. Dördüncü kısım: Daire hizmetleri: Bu kısım genel bütçeye giren dairelerin kuruluş mak
satlarını ifa için yaptıkları hizmetlerin yani bakanlk ve dairelerin yatırımlar dışında kalan 
asli hizmetlerinin karşılğını teşkil eder. Meselâ Tarımın ziraat, hayvancılık, zirai mücadele, eği
tim ve bu mahiyetteki masrafları ile Sağlığın hastataneler, Millî Eğitimin okullar masrafları gibi. 
Bu kısmın mukayeseye esas tutulan: 

* 1950 rakamı 1951 rakamı 

381 437 228 381 177 241 

Lir» olup her iki »enenin rakamı cüz'i bir farkla hemen birbirinin aynıdır. Bundan, bu gibi 



- i â -
hizmetlerde bir inkişaf olmadığı mânasını çıkartmamalıdır. Zira buradaki inkişaf bu gibi hiz
metler için yatırımlar kısmında- artırılan ödeneklerle karşılanmıştır. 

5. Beşinci kısım: Bu kısım .dairelerin geçen ve eski seneler borçlarını teşkil eder. Devlet 
Borçlar Bütçesinin zat maaşlarından geri kalan ve miktarı (121 484 580) lira olan iç ve dış borç
lar yekûnu da bu kısma dâhildir. Bu kısmın mukayeseye esas tutulan: 

1950 rakamı 1951 rakamı 

120 775 328 125 734 133 

Lira olup 1951 rakamı geçen yıla nazaran (4 958 805) liralık bir artış göstermektedir. 

7. Yedinci kıfsım : Küçük tamir ve tesislere taallûk eder. Bu kısmın mukayeseye esas tutulan : 

1950 Rakamı 1561 Rakamı 

1 146 602 618 153 

Lira olup 1951 miktarı geçen yıla nazaran (528 449) lira noksan bulunmaktadır. 

Yatırımlar : 

Bu yıl bütçede, cari hizmetlerden ayırarak mütalâası faydalı ve zaruri görülen ve daha ziyade 
(bir program mevzuunu tenkil eden yatırım giderlerinin karşılıkları ayrı bir cetvelde gösterilmiştir. 
Bu kısmın mukayeseye esas tutulan : 

1950 Rakamı 1951 Rakamı 

266 190 611 304 472 659 

Lira olup 1951 in geçen yıla nazaran fazlası (38 282 048) liradır. Yani önümüzdeki yıl yatı
rım hizmetlerine bu miktar fazla tahsis yapılmış demektir.. 

Bu bahiste, ayrılan fazla tahsisatın yanıbaşında, yatırımlar hakkındaki görüş ayrılığıma da işa
ret etmek lüzumlu lolur. 

Filhakika eski yıllarda, yukarda du temas edildiği üzere yurt iktisadiyatm.'a doğrudan doğruya 
yardımı olmıyan ve memleket ölçüleriyle mütenasip bulunsmıyan mevzular, birinci derecede yatı
rım sahaları olarak ele alınmış bulunduğu halde Hükümetiniz yatırım anlayışını ve imkânlarını 
iktisadi kalkınmayı doğrudan doğruya ve kısa zamanda mğllyaeak mevzulara tevcih etmiş bulun
maktadır. 

1951 Bütçesinin gider kısmı hakkındaki bu izahattan sonra gelirler kısmına da kısaca temas 
edeceğiz. 

1951 Bütçesinin gelirler yekûnu (1 344 590 000) lira ol-arak tahmin olunmuştur. Gelir bütçe
mizde, kaldırılmış vergiler bakiyeleri ile birlikte vasıtasız vergiler (504 420 000) lira tutmakta
dır ki, bu miktar gelirlerin umumuna nispetle (% 37,48), vergi gelirlerine nispetle de (% 39.80) i 
teşkil etmektedir.. 

Vasıtasız vergiler haricinde kalan bilcümle muamele ve İstihlâk Vergileri, Tekel Hasılata, Te
davül Vefgileri ve harçların tutarı da (761 960.000) lira olup bu miktar geMr bütşesindn (% 56.70) 
ine, vergiler yekûnunun (% 60.20) sine baliğ olmaktadır. 

Vergiler haricinde kalan Devlet gelirleri ise (78 210 000) lira olup, buf miktarın, gelirlerin 
umumuna nispeti (% 5.82) dir. 

Görülüyor ki, vasıtalı vergiler, vasıtasız vergilere nispetle bütçemizde daha mühim bir yekûn 
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tutmaktadır. Mükelleflerin İkiiâari Üa mustaaasip «rfmıyao; ^s ı te l ı vergilerin ağırlığım bertaraf 
edehilmek için çalışmaktayız. 

Aınealk bu nevi vergilerin Devlet varidatı içince işgal etmekte oldukları mühim yekûndan 'bir
anda vazgeçmeye imkân bulunamıyaeağı- tabiîdir. Fakat vergi adaleti kanatmandan beu çok ınühdm; 
meselenin halli için ilk adım olmak üzere un ve unlu maddelerden Muamele Vergisi kaAdıraüoa& 
sekenden almanakta olan istihlâk Vergisinde de. azaJLünalaa' yapılmış bulunmaktadır. Bu kaldırı
lan. Muamele Vergisi ile nispeti bindirilen İstihlâk Vergisinin 1951 Bütiçetakdeki akısi (44 000 000) 
lirayı aşmaktadır. 

Muamele Vergisi Kanunu üzeriodeki çalışmalar devam etmekte, olup, bu verginin bugünkü haliy
le mucip olduğu adaletsizliği ve itirazları bertaraf edecek bir esasa bağlanması başlıca düşüncemizi 
teşkil etmektedir. 

İptidai bir karakter taş-unakta olduğu muhakkak olan Hayvanlar Vergisinde yapılacak amelive-
ndn ilk kademesini teşkilyetmek: üzere, bu, vergide. {% 20). nispetinde biu tenzilât yapılması, kararlaşr 
tuaimaş, ve bu indirmeaâif tekabül ettiği (6, 000 QÛÛ)lkay* mütecaviz kısım- Gelir Bütçemizin tanzimiıv 
de nazara alınmıştır. 

Gelir Bütçesi gerekçesinde gelirlerimiz hakkında, kısunla? ve bölümler itibariyle geniş izahat ve-
rümiş olduğu için- kirada aylıca tekrarlanmam 'ştır. 

Buraya kadar vermiş olduğumuz izahatı hulâsa etmek ve takdim ettiğimiz büstçenm mahiyetim 
kısaca tebarüz ettirmek için evvelâ şunları ifade edelim : 

1951 yılı Bütçesinin hazırlanmakta olduğu şu gönlerde dünyanın iktisadi, malî ve siyasi şartları 
geçen yıla nazaran tamamen değişmiş ve bu değişiklikler memleketimizde de tesirini gmtemm^e baş
lamıştır. 

Bütçenin gider kısmmda görülen ve üzerinde çok esaslı kanuni değişiklikler yapmadan artık tar 
sarruf imkânı kalmamış olan personel masrafları,Devlet borçları, katma b&feçeli dairelere- verilmesi 
gereken ödenek, vergilerin muayyen bir kısmı üze rinde yapıten* tahsisi varidat gelecek yılöiara sâri 
taahhütler, başlanmaş olan birtakım inşaat ve. teşebbüslerle bir kısım teşekkül ve müesseselere veril
mek zorunda kalınan tahsisat yekûnunun bütçe giderlerAnins %•• 84 ünü bulduğunu ifade etmek, bu ha
le getirilen bir büîtçe üzerinde esasla değişiklikler yapabilmenin müşkülâtını göstermeye kâfidir. 

Fakat bütün bu zorluklara rağmen hükümetiniz blrfcçe üzerinde azımsanmayacak tasaıruilar 
ve operasyonlar yapmış, günün zaruretleri karşısında Mîllî ^tniîtma Bütçesin* (<Wty milyonlira 
ilâve etmiş, personel masraflarında yıllardan beri devam edegelen ve yıllık vasati olan (58) mil
yon liralık artışı durdurduktan maada (9) milyon liralık bir tasarruf temin etmiş, şeker İstihlâk 
Vergisi ile, un ve unlu maddelerin Muamele Vergisinden (44) milyon liralık bir indirme yapmış, 
Hayvanlar Vergisinde (6) milyon liralık bir tenzilât yapılmasını kararlaştırmış., yatırımlar mev
zuunda bütçeye, geçen yıl bütçesine nazaran fazla tahsisat ayırmakla iktifa etmemiş, bu sahada 
memleketin malî ve iktisadi imkânlarına uygun yeni bir görüş ikame etmiştir. , . 

Bütün bunlara rağmen hükümetiniz, yukaaıda tafsilâtı ile arzulanan sabeçlerdm, dolayı progra
mının ve düşüncelerinin daha fazlasını bu yeni bütçe üzerinde aksettirmemiş olmasından mütees
sirdir. ... ' 
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1961 yılı Bütçe Kanunu gerekçesi 

Yüksek Meclise sunmakta olduğumuz 1951 Bütçesinin tanzimine hâkim olan esasların izahına ve 
bu bütçenin tetkikma girişmeden önce nazarı itibara alınmasını zaruri gördüğümüz bâzı hususlar üze
rinde duracağız. 

Bir Devlet Bütçesinin hakiki hüviyetini kolaylıkla teşhis edebilmek için onu daha evvelki bütçe
lerle hiç değilse bir evvelki bütçe ile karşılaştırmak ve bütçelerin tanzimi sırasında memlekette hâkim 
olan iktisadi, malî, siyasi, şartları göz önünde bulundurmak zaruridir. 

Bu zarurete uyarak 1951 Bütçemizin hazırlandığı günlerde dünyada ve memleketimizde hâkim 
olan şartlarla bir yıl evvelki bütçenin hazırlandığı sıralarda mevcut şartları karşılaştırdığımız tak
dirde bunlam birbirinden tamamen farklı olduklarını derhal müşahede etmemek mümkün değildir. 

1950 Bütçesinin hazırlık devresi olan 1949 yılı sonunda bütün dünyada sulh ve asayişin yakın 
bir âtide bozulacağına dair belirtiler mevcut olmamasına mukabil; 1951 Bütçesini takdim etmekte 
olduğumuz şu günlerde, bilindiği üzere Milletlerarası siyasi şartlar çok ağırlaşmış, -bunun neticesi 
olarak dünyanın bir ucunda karşılıklı mühim kuvvetlerin yer aldığı fiilî çarpışmalar başlamış Ve 
üçüncü bir dünya harbi tehlikesi bütün ağırlığı ile hissedilecek hale gelmiştir. 

Dünyada hâkim olmaya başlıyan bu ağır siyasi vaziyetin iktisadi ve malî sahalarda derin akisler 
ve tesirler yaratmaması elbette mümkün olamazdı. 

Onun içindir ki, 1950 yılı Bütçesi hazırlanırken hâkim olan ekonomik şartların aksine olarak dün
ya ekonomisinin bugün vahamete doğru giden siyasi değişikliğe muvazi bir seyir takip etmekte ol
duğu açıkça görülüyor. 

Gerçekten 1950 Bütçesi hazırlanırken, senelerdenberi devam edegelen istihsalde artma temayülü 
ile muvazi olarak fiyatlarda devamlı ve ittiratlı bir sukut devam etmekte ve dünya ekonomisinin 
bu normale dönüş seyrinin neticesi olarak da bütün dünyada artık bir bolluk devrine girilmekte oldu
ğuna dair her türlü şüphe ve tereddütleri ortadan kaldıran katî deliller karşısında bulunmakta idi. 

Halbuki, 1951 Bütçesinin hazırlanmakta olduğu şu sıralarda yukarda işaret ettiğimiz üzere, 
siyasi vaziyet gibi ekonomik şartlar da bambaşkadır. Bütün piyasalarda bir mal darlığı ve fiyat
larda sarih ve süratli bir yükselmenin bütün tesirleri hâkim almaya başlamıştır. Her geçen gün ise 
bu seyir ve temayülü takviye ve teyit etmektedir. Bu vaziyeti tebarüz ettirebilmek için Birleşmiş 
Milletler Teşkilâtı tarafından neşrolunan istatistiklerden alman birkaç rakama göz atmak kâfidir. 

Hammadde fiyatları endeksi 
İsviçre'de Amerika'da İngiltere'de 

1949 yılı ilk ayı 223 200 250 
1949 yılı son ayı 194 188 250 
1950 yılı ortası 187 198 294 
1950 Eylül ayı sonu 210 214 376 

Bu endeks, fiyatların 1949 yılı içinde ve 1950 yılı başında düşmekte olduğunu ve fakat 1950 
yılının ikinci yarısından itibaren de yükselmeye başladığım göstermektedir. Elimizdeki rakam
lar Eylül ayına ait olduğu için son ayları katî rakamlarla takip edebilmek mümkün olamamıştır. 
Şayet, bütçemizin Büyük Millet Meclisine verildiği ana kadar olan rakamlar da elimizde bulunsa 
idi, dünya ekonomisinin takip ettiği bu seyrin şüphe yokki son aylarda daha büyük bir hızla de
vam etmiş olduğunu görecektik. 

Her tarafta fiyatların yükselmekte ve bu yükselme temayülünün artmakta olduğunu göster
mek üzere kaydedelim ki; bütün dünya piyasalarına hâkim olan Newyork piyasasında bir yıl 
evvelki fiyatlara nazaran ^o 40 bir artış mevcuttur. 
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Aşağıdaki tabloda Kasam ayında kaydolunan fiyatların bir evvelki yılın ayni ayma raslayan 

rakamlarla mukayesesi görülmekte ve bu, yukardan beri arzettiğimiz durumu açık surette teyit 
•tmektedir. 

Amerika 'da toptan eşya endeksi 
Mısır 
Pamuk 
Basma 
Kurşun 
Bakır 
Kauçuk 
D ri 

10 Kasım 1949 

343 
* 1,40 

31 
17 
13 
18,50 
16,50 
24 

10 Kasım 1950 

481 
•1,85 

43 
22 
17 
24,50 
83 
32 

Bunlara ilâve olarak kaydetmek icabeder ki, son zamanlarda Amerika başta olmak üzere bir 
çok memleketler başlıca maddelerden bir kısmının ihracını tehdit ve bir kısmının ihracının da 
Jnen'i yoluna gitmişlerdir. 

Avrupa milletleri arasında ticari ve iktisadi çalışmalarda artık ihraç mallarına mahreç ara
ma yerine ham madde bulma kaygusunun hâkim olması ve bugün aktedilmekte olan tali mahiyet
te birçok konferanslarda bu sıkıntıyı bertaraf etme çarelerinin aranmakta bulunması da yukar
dan beri izahına çalışmakta olduğumuzu ekonomik değişikliklerin şümul ve ehemmiyeti hakkın
da bir fikir vermeye kâfidir. 

Böylece dünya siyasetinin vehamete doğru gitmesi ile ekonomik şartlarda vukua gelen esaslı 
değişikliklere kısaca göz attıktan sonra memleketimizin arzettiği değişikliklerin müşahedesine ge
liyoruz. 

1950 Bütçesi ihzar ve tetkik olunurken memleketimizde görünüş şöyle idi: 

Kışlık ekim müsait şartlar altında yapılmış ve kış mevsimi de ziraat için ümit verecek hava 
şartları içinde geçmekte idi. Bu suretle iyi bir hasada ümit bağlamak için kâfi sebepler mevcuttu, 

Diğer taraftan fiyatlarda da dünya ekonomisinde görülen salahın tesirleri ile az çok mahsûs 
olarak fiyatlar düşmekte idi. i 

Gerek bu manzarayı, gerek sonradan fiyatlardaki yükselme temayülünü, memleketimizin top
tan eşya fiyatlarına ait aşağıdaki endekste de müşahede etmek mümkündür. 

Aylar 1949 1950 

Ocak 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayış 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasım 

508 
516 
522 
521 
514 
510 
504 
493 
492 
489 
488 

482 
482 
468 
463 
442 
430 
420 
421 
435 
449 
462 

1951 Bütçesinin hazırlandığı şu günlerde 1950 ye nazaran, memleketimizde de piyasa temayül* 
teri tamamen, aksi bir istikamet almış bulunmaktadır. 



— 16 — 
îşte 1950 den 1951 e dünyada ve memleketimizde çok esaslı değişiklikler arzeden siyasi ve 

iktisadi şartların Devlet bütçelerinin tanziminde de büyük tesirleri olacağını iddia etmek ancak 
hakikatin olduğu gibi ifadesinden başka suretle tefsir ve tevil olunamaz. O kadar ki 1950 ile 1951 
Bütçelerinde, aynı hizmete tekabül eden iki rakamın tamamen eş olmasının bile 1951 bütçesi lehi-

Yne, yerine göre nispeti değişen bir tasarruf ifade edeceğini hesap ve kabul etmek elbette insafa 
uygun düşer 

Bu izahların başında işaret ettiğimiz gibi bütçelerin hakiki hüviyetlerini kolaylıkla teşhis ede
bilmek için yalnız tanzim edildikleri zamanda mevcut olan şartların karşılaştırılarak mütalâası kâ
fi gelmez. Bir de her hangi bir bütçenin daha evvelki bütçelerin bir devamı olup olmadığını ve 
evvelkilerden ekonomik ve mail görüşlere dayanan esaslı farklar varsa bunların nelerden iba-
7-et olduğunu belirtmesi için de bütçeler arasında bir karşılaştırılma ihtiyacı vardır. îşte bu se
bepledir ki şimdi nazarlarımızı kısaca 1950 bütçesine çevirerek tetkik mevzuumuz olan 1951 
bütçesiyle mukaseye etme mecburiyetini duymaktayız. 

Derhal söylemek icap eder ki, 1950 bütçesini, yazılı olduğu şekilde mukayeseye esas tutmak 
bizi sahih bir görüşe ulaştıramaz. Çünki yazılı şekli ile 1950 bütçesini gelir ve giderlerin ha
kiki bir ifadesi olarak kabul etmek mümkün değildir. Türlü sebeplerle veya politika icaplarına 
uyularak 1950 bütçesinde yanıltıcı tahminlere istinat olunduğunu hattâ daha bidayetten görmek 
çok kolay olurdu. Bundan başka, Hazineye külfet tahmil eden bir takını masrafların da zama
nında bütçede gösterilmiyerek ancak bütçe Meclisten çıktıktan sonra yeni masraf kanunları çı
karılmak yoluna gidilmiş olduğu da bir hakikattir. Yeni bütçenin tanzimi sırasında derpiş edil
mesi mümkün ve aşikâr olup da bütçede yer verilmemiş hizmet karşılıkları ehemmiyetli bir ye
kûna baliğ olmaktadır. Aynı zamanda 1950 bütçesinin hazırlanışında, gelir bütçesini suni ola
rak yükseltmek veyahut bir kısım masrafları olduklarından eksik kaydetmek suretiyle bütçeyi 
denk göstermek gibi endişelerin hâkim olduğunu gizlemeye imkân yoktur. Böyle tanzim edilmiş 
bir bütçeyi mukayeseye esas olarak almamak hususundaki fikrimizin haklı görüleceğine eminiz. 

1950 bütçesi hazırlanırken mahiyeti, lüzumu ve miktarı malûm olduğu halde bütçeye alınmamış 
olan bir kısım masraflardan bâzılarını burada zikretmek suretiyle vaziyeti aydınlatacağımıza ka
niiz. 

Meselâ, milletvekilleri seçimlerinin öne alınacağı bilinmiyen bir hakikat değildi ve mevcut 
kanunlara göre bu seçim yenilenmesinin (3 595 161) liralık bir tahsisat konulması icap ettire

ceği aşikârdı. Böyle olmasına rağmen bu tahsisat 1950 bütçesine konulmamıştı. 

Yine bütçenin tanzimi sırasında yenileneceği muhakkak olan seçimlere sarf olunacak ve mik
tarı (5 000 000) liraya baliğ olacak olan tahsisat keza 1950 bütçesine konulmamıştı. 

Maliyenin faiz ve aeyo tertibine konulan paranın kifayet etmiyeceği malûm iken sene içinde 
ek ödenek talebi ile karşılanmak üzere bu tertibe takriben (1 000 000) lira eksik konulmak sure
tiyle geçiştirilmiştir. 

Bütçe Kanununun kabulünden sonra çıkarılan kanunlarla 1950 Bütçesine yeni masraflar da 
tahmil edilmiştir ki, bunlar tabiatiyle 1950 bütçesinde görülmemektedir, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü Bütçesine tapulama işleri için konulmuş olan (4 627'961) liralık tahsisat bu vaziyetin 
bir misalini teşkil eder. 

Bu ve bunun gibi misaller taaddüt ettirilebilir. Bu misallere, kalma bütçelerle iktisadi Dev
let Teşekküllerinde de raslamak mümüündür. Meselâ; her yıl (800 000) ton civarında olan Dev
let Demiryollarının kömür ihtiyacı fSOO 000) ton noksaniyle, (500 000) ton olarak gösterilmiştir. 
Bundaki maksat aşikârdır. 

Siki bir tarama neticesinde bunun gibi daha başka misalleri de ortaya çıkarmak mümkün ise 
de bunların burada ayrıca tafsiline lüzum görmemekteyiz. 
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Bu arada birçok Milletlarası anlaşmalara katılma paylariyle Anadolu Ajansı ödeneğini, Em

niyet ve Jandarma birliklerinin giyecek ödeneklerini teşkil edip, malî yıl başının değişmesi mü
nasebetiyle iki aylık muvakkat bütçede yer aldığından 1950 bütçesinde görülmiyen ve fakat 1951 
Bütçesine konulduğu için 1950 ve 1951 bütçelerinin mukayesesinde 1951 Bütçesi aleyhine bir fark 
irae eden (4 902 030) liralık tahsisatı da zikretmek icabeder. 

Şu izah ettiklerimiz, bütçelerin tanziminde vuzuh ve samimiyet kaidelerine riayetten az veya 
çok uzaklaşılmakta devam edilmiş olduğunu göstermeye kâfidir. Ancak bunlar doğru yazılmış 
olsa dahi, bu, bir yıllık devlet faaliyetlerinin malî neticelerini olduğu gibi göstermeye kâfi gel
mez. Çünkü Devletin faaliyet sahası yalnız umumi muvazeneye giren çalışmalara inhisar etme
mektedir. 

Devlet gelir ve giderlerinin umumi bir muhasebesi yapılarak bizde devlet açıklarının her se
neye isabet eden miktarı sahih olarak hesap edilmek ve bilinmek icap ederse, katma bütçelerle 
iktisadi Devlet Teşekküllerinin binnetice Devlet Hazinesine intikal edecek olan açıklarını da he
saba katmak zaruri olur. 

Meseleyi bir misal ile aydınlatmış olmak için arzedelim ki 1950 yılında Devlet Denizyolları 
(18) küsur milyon lira ve Posta, Telgraf ve Telefon idaresi de (22) küsur milyon lira açık vermiş 
bulunuyor. 

P. T. T. idaresinin yıllardır bu suretle vermekte olduğu açıklar (56 000 000) lirayı tecavüz et
miş bulunmaktadır. Esasen Devletin yıldan yıla kabaran borç yekûnu yalnız bütçenin verdiği 
açıklardan değil, bu suretle katma bütçelerle iktisadi Devlet Teşekküllerinin de yüklediği kül
fetlerle kabarmış bulunmaktadır. 

Katma bütçelerle iktisadi Devlet Teşekküllerini de içine alan bir yıllık Devlet faaliyetinin 
yılın başlangıcında hakiki muhasebesini yapabilmek ve hakiki durumu olduğu gibi görebilmeyi 
mümkün kılacak bir hesap sisteminin kurulması lüzumu kendini şiddetle hissettirmektedir. 

Büyük Meclisle ve umumi efkârca durumun ana hatları ile bir bakışta kavranabilecek hale 
gelmesi bütçede samimiyet, vuzuh ve millî murakabenin gereği gibi işleyebilmesi bakımlarından 
ihmal olunmıyacak bir zaruret olduğu mütalâa olunmalıdır, Bu yılki bütçe çalışmaları arasında 
Hükümet, Devlet faaliyet sahalarını kavramak üzere Devletin gelir ve giderlerini ve hakiki açık 
miktarını gösterecek bir usul üzerinde ihzari çalışmalar yapmıştır. Bu ihzari çalışmaların netice
si, sırasında arzolunacaktır. * 

1950 ve 1951 bütçelerinin umumi manzarasına böylece bir göz attıktan sonra şimdi burada 
tesbitiude fayda gördüğümüz bir husus üzerinde de durmak istiyeceğiz. Bütçelerin yüzde muay
yen bir nispeti donmuş ve sabit bir halde olur. Bir bütçenin kendisinden evvelki bütçelerin hamu
lesini ve karakterini bir nispet dairesinde bünyesinde taşıması tabiîdir. Bizim bütçemizde bu nis
petçe en yüksek hadlerde bulunmaktadır. 1951 Bütçesini tetkik ve mütalâa ederken bu cihetin 
ehemmiyetle göz önünde bulundurulması zaruridir. Bu bahiste vereceğimiz kısa bir izahat Hükü
metimizin 1951 Bütçesine ne dereceye kadar hâkim olabilmek imkânına sahip bulunduğunu gös
termeye kâfi gelecektir. 'T ' : ^ -

Bütçenin gider kısmında sabit bir hale gelmiş olan kalemlere ve rakamlara kısaca bir göz atılır
sa bu hakikat derhal kavranılmış olur. 

Filhakika bütçede zat maaşları ve Millî Savunmaya ait özlük haklar da dâhil olmak üzere 
(693 893 106) liraya baliğ olan çeşitli personel masrafları ve yollukları vardır ki, mevcut kanun
lar değişmedikçe, sıkı bir tasarruf zihniyeti hâkim kılınmadıkça bu rakamlarda tasarruf yap
mak, şöyle dursun bilâkis bunların her yıl artına sının önüne geçmek bile müşkül olur. 

Bunun yanında, miktarı (125 734 133) liraya baliğ olan Devlet borçları da vardır ki, bu miktar 
Devlet taahhüdü altında bulunan sabit bir rakam şeklindedir. 
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Bundan başka bir kısım katma bütçeli daireler vardır ki, bunların Devlet Bütçesine tahmil 

ettikleri külfet miktarı, 1951 yılı Bütçesinde (65 642 904) lira olarak üzerinde artık tasarruf 
imkânı olmıyan bir mahiyet arzetmektedir. Bu zümreyi Ankara ve İstanbul Üniversiteleri, Dev
let Havayolları, Hudut ve Sahiler Sağlık Genel Müdürlüğü, B.eden Terbiyesi ve Vakıflar Genel 
Müdürlükleri teşkil eder. 

Yine. bunun yanında vergilerin muayyen bir kısmı üzerinde tahsisi varidat usulü kabul olun
duğu için elde edilecek gelirin şu veya bu maksada tevcihi yolunda Hükümetlerin bir tercih hakkı kal
mamış olmak itibariyle keza sabit hale getirilmiş olduğu aşikâr olan Karayolları Genel Müdürlü
ğüne ayrılan (47 000 000) liralık bir rakama da işaret etmek lâzımgelir. 

Millî Savunma giderlerinin de sabit, hattâ içinde yaşanılan devrin telkin ettiği zaruretler ne
ticesi olarak artan masraflardan olduğunu ve bu giderler üzerinde hiç olmazsa bugün için bir in
dirme yapmanın asla bahis mevzuu olmıyacağmı kaydetmeye dahi lüzum yoktur. 

Millî Savunma masrafları (183 577 125) lira tutan personel giderleri ile çeşitli yolluklar ve 
"Bakanlığın bütçesinde görülen (2 150 800) lira tutan borçları hariç olmak üzere (284 272 075) 

lirayı bulmaktadır. 

Takip edilegelmiş olan iktisadi politikanın neticelerinden biri olarak girişilmiş olan birtakım 
inşaat ve teşebbüsler vardır ki, bizim gömşümüze ve içinde bulunduğumuz şartlara ve verimli 
olup olmadıklarına göre ve Devletçe taahhüde bağlanmış olmanın tahmil ettiği mecburiyet de 
nazarı dikkate alınmak suretiyle bunlar 1951 Bütçemizde zaruri hadlere indirilmiş bulunuyor. 
Böyle olduğu halde, bu inşaat ve teşebbüslerle birkısım teşekkül ve müesseselere verilmek zorunda 
kalman tahsisat miktarı (42 205 007) lirayı bulmaktadır. 

Bunlardan başka, evvelce inşasına başlanmış olup gelecek yıllara sâri taahhütler dolayısiyle 
195.1 yılı Bütçesine koymak zorunda kaldığımız ödenek miktarı da (62 539 364) lirayı bulmak
tadır. 

Bunu da böylece kaydettikten sonra şimdi iş, bu şekilde tesbit ettiğimiz rakamların yekûn 
edilmesine kalır. Bu yekıınnun, (1 321 286 589) lirayı bulduğu ve cari hizmetler giderleri ile ya
tırım giderleri yekûnunun ise (1 577 103 202) lira olduğu hesap edilirse hakikat olduğu gibi meydana 
çıkar. Yani bu sabit hale gelmiş olarak görülen ve bütçe giderlerinin % 84 ünü bulan rakamların 
ötesinde bir iktidarın kendi görüşlerine göre kullanabileceği tahsisatın yekûnu ancak bütçe gider
leri yekûnunun % 16 sı civarında bir nispete münhasır kalır. 

Derhal söyliyelim ki, bu da katî sayılamaz. Çünkü bu % 16 nın içinde, yönetim giderleri ve dai
re hizmetleri vardır ki, bunlarda da yüzde yüz istenildiği gibi tasarruf edebilmenin mümkün olamı-
yacağı aşikârdır. 

Görülüyor ki, bütçeler kendinden evvelki bütçelerin hasenat ve seyyiatmı mühim nispette bün
yeleri içinde taşırlar. Bilhassa bizim bütçemizde bu nispetin, bir İktidarın bütün faaliyetlerini ta-
mamiyle kayıtlıyacak derecelere yükseldiğini şu yukarda yaptığımız tahlillerle ortaya çıkan haki
kati ar karşısında, kabul etmemeye imkân kalmaz. 

Görülüyor ki, bu hale getirilmiş bir bütçe üzerinde değişiklikler yapmak, ancak çok esaslı ve 
kanuni tasarruf tedbirleri almaya veya yeni vergiler ihdas etmeye bağlıdır. Hükümetiniz esaslı 
ve kanuni tasarruf yolunu tercih edecektir. Bunların da semere verebilmesi için de mutlaka yine 
muayyen bir zamanın geçmesi lâzımdır. 

Devlet bütçesi üzerinde Hükümetinizce yapılan değişiklikler ve tasarruflar bütün bu müşkü
lât göz önünde tutulacak olursa azımsanmamak icabeder. 

Filhakika kısa bir tetkik ve tahlil gösterecektir ki, 1951 Bütçesini evvelki bütçelerden ayır
mak için büyük geyretler sarfolunmuştur. Ve tetkikmıza arzolunan bütçe, bu gayretler saye
sinde bütün müşkülâta rağmen artık eskilerin bir devamı olmaktan çıkma yoluna girmiştir, 
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Bu yenilik ve ayrılış hiç »şüphe yok ki, önümüzdeki yıllarda tesirlerini artan nispetler halinde gös
terecektir. 

Bu izahlardan sonra şimdi sıra 1951 Bütçesinin tanziminde hâkim olan esasların izahına gelmiş 
bulunuyor: 

Hükümetiniz bütçeyi tanzim ederken tasarruf kaidelerine riayeti en mühim esas olarak kabul 
etmiştir. Tasarrufa ne kadar riayetkar olduğunu gösterebilmek için Hükümetin, iş başına gelir 
gelmez tatbik yılının dördüncü ayında bulunan 1950 Bütçesinde bile azımsamıyacak tasarruflar 
yapmıya muvaffak olduğuna natırlatmak yerinde olur. G-erçekten 1950 Bütçesinde yapılan vergi 
indirmeleri bütçe ta.sarruflariyle karşılanmış bulunuyor. 

Şeker İstihlâk Vergisi ile un ve unlu maddelerden alınmakta olan Muamele Vergisinde yapı
lan indirmelerin Hazine gelirlerinde yılda (44 000 000) liralık bir eksilişe sebep olacağı hesaplan
mıştı. 

Bn indirmelerin, 1950 yılma ait olan kısmından, şeker satışlarının artması ile temin oluna
cak fazla varidatla kapanması mümkün olmıyan (27 000 000) liralık kısmı, giderlerde yapılan 
tasarruflarla karşılanmıştır. 

1951 yılı Bütçesinin tanziminde de aynı tasarruf zihniyetiyle hareket edilerek oldukça mühim 
neticeler elde edilmiştir. Şayet fiyatlar daha evvel izah •edildiği üzere yükselmeye doğru süratli 
ve kuvvetli bir temayül göstermemiş olsa idi ve eğer Millî Savunma Bütçesine mühim zamlar 
yapılmak mecburiyeti olmayıp da ordumuzun kuvvetine halel getirmeden vaktiyle tasavvur 
olunan tasarruf tedbirleri tatbik edilmiş olsa idi, 1951 Bütçesinin manzarası başka olurdu. 

Bugünkü ahval ve şartların tamamen gayrim üsait olmasına rağmen 1951 Bütçesinde tasarruf 
zihniyetinin tesirlerini müşahede etmek mümkündür. Eski bütçelerde personel giderleri seneden 
seneye yükselen miktarlar üzerinden Devlet bütçelerindeki ağırlıklarını artırdığı halde bütün 
müşkülâta rağmen ilk defa olmak üzere bu sene bu masraflarda her hangi l ir artıştan tevakki 
olunmuş ve hattâ bu kısım masraflarda (9 000 000) liralık bir indirme yapmak imkânı elde edil
miştir. 

Bunlardan başka eski zihniyet ve iktidar devanı etse idi Büyük Millet Meclisi inşaatı yeni ya
pılacak 70 - 80 milyon liralık fakülte binaları, .sigara fabrikası, et ve balık kombinası gibi mem
leketin, malî takatinin fevkinde olan, hakiki kalkınma fikri ile hiçbir alâkası bulunmıyan ve ik
tisadi görüşlerle tam tezat halinde bulunan sahalarda imkânları tüketilip gidecekti. Bugün için 
her şeyden önce böyle bir gidişe katî surette son verilmiş bulunulmaktadır. 

Buraya kadar 1951 Bütçesinin ne gibi şartlar içinde hazırlanmış olduğu ve bütün müşküllere 
rağmen bu bütçeye verilmesi mümkün olan ana istikametler ve karakterler umumi hatları ile izah 
edilmiş bulunmaktadır. 

Şimdi geçen yıl bütçesiyle bu yıl bütçesinin rakamlara göre kısa bir mukayesesi yapılmak lâ-
zımgelir. 

Zahiri ve ilk bakıştaki görünüşüne göre bu yıl bütçe rakamları şöyledir,: 

1272 630 633 lira cari Devlet hizmetleri giderleri. 
1504 372 659 lira yatırım giderleri, olmak üzere ceman 

1 577 103 292 liralık ödenek verilmiş ve (1 344 590 000) lira da geli? tahmin olunmuştur. 

Bu rakamlara göre bütçenin görülen açığı (232 513 292) liradır. Buna mukabil 1950 yılı büt
çesi: 

(1 487 208 563) lira gider, 
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(İ 3İ3 269 563) lira gelir olmak üzere bağlanmış ve buna nazaran bütçenin açığı da (113 

939 000) liradan ibaret bulunmuştur. 

§u halde 1951 yılı Bütçesi geçen yıla nazaran (58 574 292) lira fazla bir açıkla Meclisin huzuruna 
getirilmiş gibi görünmektedir. 

Halbuki bu dış görünüşün iç yüzü hiç de böyle değildir. 

Yukarda da izah edildiği gibi iki muhtelif yıl bütçesini birbiriyle mukayese etmek için bir evvel
kinin, Meclisten çıkan ilk rakamını ele alarak mütaakıp bütçe rakamları ile karşılaştırmak yanlış 
olur. Doğrusu, bir evvelkinin ilk rakamını yeni bütçe rakamları ile kabili mukayese bir hale getirdik
ten sonra karşılaştırmayı yapmaktır. Bunun için de bir evvelki yıl bütçesinin ilk rakamlarını hareket 
mebdei olarak almak ve bu rakamlara yeni yıl bütçesinde yer aldığı halde evvelki bütçeye maksatlı 
olarak konulmıyan veya o bütçe çıktıktan sonra kabul edilen çeşitli kanunlarla, o sene ihtiyacını ek 
ödenek şeklinde yahut aktarmalarla karşılıyan ve fakat mütaakip yıl bütçesini mükellefiyet altına 
sokmuş bulunan rakamları da ilâve etmek suretiyle neticeyi bulmak gerektir. 

Binaenaleyh 1950 Bütçesini 1951 Bütçe teklifimizle mukayese edilebilir bir hale getirebilmek için, 
daha evvel izah ettiğimiz gibi, aşağıda altı maddede gösterdiğimiz rakamların da nazarı itibara alın
ması zaruridir. 

1. 1950 Bütçesinin yatırımlar dışında kalan hizmetler için ayırdığı ödeneğin, Meclisten çıkan 
ilk rakamlara göre miktarı (1 235 136 952) liradır. Halbuki 1950 Bütçesinin hakiki ihtiyacı, bu mik
tara (9 395 161) liralık bir ilâve daha yapılmasını icabettiriyordu. Bu miktar, noksan konulmuş olan 
Milletvekilleri ödenekleriyle seçim giderlerinden ve faiz, acyo masraflarından ibarettir ki, bütçenin 
gider rakamlarını az göstererek hakiki açığı küçültmek için bidayeten bütçeye konulmamış, sene içine 
bırakılmıştır; 

2. 1950 yılma ait hizmetlerden bâzılarının karşılığı, yukarda izah edildiği üzere malî sene başının 
Marta alınması sebebiyle 1949 yılma ilâve edilen iki aylık ek ödenek 'Kanununa ithal edilmek sure
tiyle 1950 yılı hizmetlerinden bir kısmının karşılığı 1949 Bütçesinden ödenmiştir. Bunların baliğ 
olduğu rakam (4 902 030) liradır. 

3. 1950 yılı Bütçesi Meclisten çıktıktan sonra kabul edlen çeşitli kanunlarla 1950 Bütçesine ek
lenen ek ve olağanüstü ödenekleri de hesaba dâhiletmek icabeder. Bunların yekûnu da (2 910 011) 
liradır. Her ne kadar bu miktar aslında (4 630 711) lira ise de Tapulama Kanunu dolayısiyle verilen 
(4 627 961) liranın (1 720 700) lirası personel masraflarına ait olup mütaakıp (4) numaralı fıkrada
ki (38 143 127) lira meyanma dâhil olması dolayısiyle burada bu miktar indirilerek bakiyesi gösteril
miştir. 

4. 1950 yılından evvelki tarihlerde veya 1950 Bütçesi Meclisten çıktıktan sonra kabul edilmiş 
olan çeşitli kanunların icabı olup 1951 yılı Bütçesine ithali lâzımgelen masraflar tutarmı da, muka
yeseyi tamamiyle doğru olarak yapabilmek için, 1950 rakamlarının yanında görmek icabeder. 

1951 Bütçesinin cari masraflar kısmına ithali zaruri bulunan bu gibi masraflar yekûnu 
(38 593 127) lira, yatırım kısmına ithali zaruri bulunan (5 100 000) lira olmak üzere ceman 
(43 693 127) liraya baliğ olmaktadır. 

5. Geçen yıl bir kısım hizmetlerin bütçe dışı yapılan sarfiyat ile idare edildiği ve bu yüzden de 
bütçe rakamlarının küçük gösterildiği anlaşılmıştır. 

Bununla kanun ve kararnamelere uygun olmıyarak Toprak Mahsulleri Ofisine yaptırılmış olan et 
ve balık işlerini kasdetmek istiyoruz. 

Prensibimize uymamakla beraber, olduğu yerde bırakmaktan tevellüt edecek zararı önlemek mak-
sadiyle ve memleket şartlarına uyacak mâkul ölçüler dahilinde idare etmek niyetiyle bu işler için za
ruri olarak bu sene bütçeye (14 119 000) liralık ödenek konulmuştur. Bu bakımdan 1951 rakamlarını 
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geçen yıl rakamları ile kabili mukayese bir hale getirmek için eski yıllarda alınmış kararların zaruri 
bir külfeti olan bu miktarın 1950 rakamları ile bir arada mütalâa edilmesi lâzımgelmektedir. 

6. Mukayeseyi tam yapmak ve tuttuğumuz prensibe sadık kalmak için de 1950 Bütçesinde bir se
nelik olarak yer alan ve bu sebeple 1951 de bulunmıyan masrafların da bu hesaplaşmada indirilmesi 
lâzımgelmektedir. 

Bu kabil masrafların tutarı da (14 809 161) liradır. 

Yulkarda altı gurupta hülâsa ettiğimiz bu zam ve tenzillerin icrasından sonra geçen yılın bu şe
fteki bütçe rakamı ile mukayeseye esas tutulabilecek miktarının (1 647 418 731) llina olduğu görül
mektedir ki, buna nazaran, sunduğumuz bütçenin geçen yıl bütçesinden olan fazlalığının ilk nazar
da görüldüğü gibi (89 894 729) lira olmayıp (29 684 561) lira olduğu anlaşılacaktır. 

Yine bu izahattan anlaşılacağı üzere geçen yılın bütçe açığı bidayette gösterildiği* gibi 
(173 939 000) lira olmayıp (206 985 902) liradır. 

1951 Bütçesinin 1950 Bütçesine göre açık fazlası olan (29 684 561) lira ise, cari hizmet mas
raflarının bu miktarda artırılmış olmasından değil bu seneki bütçemize geçen yıla nazaran 
(38 282 048) lira fazla yatırım ödeneği konulmuş olmasından mütevellit bulunmaktadır. 

Keyfiyet başka bir zaviyeden ele alınırsa, geçen yılın (206 985 902) lira olan açığına karşı 
(266 190 611) liralık bir ya'tırum yapılmak suretiyle 1950 Bütçesinde, yatırımlar için bütçe gelirle
rinden (59 204 709) lira tahsis edilmiş durumda iken 1951 Bütçesiyle (232 513 292) liralık bir 
açığa karşı (304 472 659) liralık yatırım ödeneği konulmakla bütçe gelirinin (71 959 367) lirasını 
yatırımlara ayrılmış olduğu görülmektedir. 

1950 ve 1951 yıllarına ait yukardaki mukayese rakamlarına göre kısımların tahlili şu neticeyi 
veTimektedir : 

1. Birinci kısım : Teşriî ödeneklere mütaaHik bulunan bu kısmın mukayeseye esas tutulan : 

1950 Rakamı 1951 Rakamı 

9 082 291 9 027 059 

Lira olmak üzere hemen birbirine yakındır. 

2. 'İkinci kısıım : Bu kısım, her çeşit yolluklar hariç olmak üzere personel giderlerine taallûk 
etmektedir. Bu kısmın mukayeseye esas tutulan : 

1950 Rakamı 1951 Rakamı 

679 267 978 670 217 653 

Lira olmak üzere 1951 ödeneği 1950 ye nazaran (9 050 .325) liralık bir noksanlık arzetmektedir. 
Bu keyfiyet, sunduğumuz bütçede personel masraflarında geçen yıla nazaran (9 050 000) liralık bir 
indirme yapmış olduğumuzu ifade eder. 

Fakat bunun ehemmiyetini sadece bu dokuz milyonluk bir indirme olarak görmemek lâzımdır. 
Meseleyi daha derinleştirmek için personel giderlerinin esti senelerden beri sürüp gelen seyrine bir 
göz atarsak bu sene yapılanın ehemmiyeti derhal göze çarpar. 

Personel giderlerinin on senelik seyri bu giderlerin (100) milyondan (679) milyona yükselmiş 
olduğunu göstermekte olup, seneler arasındaki artış vasatisi (58) milyon civarındadır. Biz bir defa 
bütçeye bu 58 milyon liralık yıllık vasati artıştan kurtardığımız gilbi (9) milyon da ilâveten indir
miş Vaziyetteyiz. 

3. . Üçüncü kısım : Yönetim giderleri : Dairelerin, kırtasiye, basılı kâğıt, yakacak, aydınlatma, 



ısınma, o t e t a i giderleri, yoluklar, taşıt işletme ve onarmaları gilbi masrafları iihtiva ectan bu kıl
ımın mukayeseye esas tutuâan : 

1950 Rakamı 1951 Rakamı 

38 213 617 40 308 008 

Lira olup 196İ' ödeneği geçen yıla nazaran (2 094 391) liralık bir artış göstermektedir. 

Bu da, bu kışıma giren masrafların haddi asgariye inmiş olması doiayısiyle tarım, bayındırlık, 
»ağlık-gibi en terimli şayialarda artırılacak olan çalışmaların eski ödenekler içerisinde idare edil
mesi körbil olmadığı cihetle 1Ö51 Bütçesinde karşılık gösterilmesi zaruri bulunmasından .ileri gel
miştir. 

4" Böydliaaeü kış w : Daire hizmetleri : Bu kısım genel bütçeye giren dairelerin kuruluş mak
satlarını ifa için yaptıkları hizmetlerin yani Bakıanlık ve dairelerin yatırımlar dışında Ijalan aslî 
hizmetlerinin karşılığını teşkil eder. Meselâ tarımın ziraat, hayvancılık, zirai mücadele, eğitim ve bu 
mahiyetteki masrafları ile sağlığın hastaneler, Millî Eğitimin okullar masrafları gfbi. 

Bu kısmın mukayeseye esas tutulan : . . . ' • . . 

1950 Rakamı 1951 Rakamı 

381 437 228 381 177 241 

Lira olup her iki senenin rakamı cüzi bir farkla hemen birbirinin aynıdır. Bundan, bu gibi hiz
metlerde bir inkişaf olmadığı mânasını çıkartmam al ıdır. Zira buradaki inkişaf bu gibi hizmetler 
için yatırımlar kısmında artırılan ödeneklerle karşılanmıştır, 

5. Beşinci kısım : Bu kısım dairelerin geçen ve eski seneler borçlarını teşkil eder. Devlet Borç
ları Bütçesinin zat maaşlarından geri kalan ve miktarı (121 484 580) lira olan iç ve dış borçlar 
yekûnu da bu kısma dâhildir. Bu kısmın mukayeseye esas tutulan : 

1950 Rakamı 1951 Rakamı 

120 775 328 125 734 133 

Lira olup 1951 rakamı geçen yıla nazaran (4 958 805) liralık bir artış göstermektedir. 

7. Yedinci kısım: Küçük tamir ve tesislere taallûk eder. 

Bu kısmın mukayeseye esas tutulan: 

1950 Rakamı 1951 Rakamı 

1 146 602 618 153 
Lira olup 1951 miktarı ge,çen yıla nazaran (528 449) lira noksan bulunmaktadır. 

Yatırımlar : 

Bu yıl bütçede, cari hizmetlerden ayırarak mütalâası faydalı ve zaruri görülen ve daha ziyade 
bir program mevzuunu teşkil eden yatırım giderlerinin karşılıkları ayrı bir cetvelde gösterilmiş
tir. B'U kısmın mukayeseye esas tutulan: 

. 1950 Rakamı 1951 Rakamı 

266 190 611 304 472 659 
Lira olup 1951 in geçen yıla nazaran fazlası (38 282 048) liradır. Yani Önümüzdeki yıl yatırım 

hizmetlilerine bu miktar fazla tahsis yapılmış demektir. 
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Bu bahiste, ayrılan fazla tahsisatın yanı başında yatırımlar hakkındaki görüş ayrılığına da işaret 

etmek lıüzamlu olur. 

Filhakika eski yıllarda, yukarda da temas edildiği üzere, Yurt iktisadiyatına doğrudan doğruya 
yardımı olmıyan ve memleket ölçüleriyle mütenasip bulunmıyan mevzular, birinci derecede yatı
rım sahaları olarak ele alınmış bulunduğu halde Hükümetiniz yatırım anlayışını ve imkânlamı, 
iktisadi kalkınmayı doğrudan doğruya ve kısa zamanda sağhyacak mevzulara tevcih etmiş bulun
maktadır. 

1951 Bütçesinin gider kısmı hakkındaki bu izahattan sonra gelirler kısmına da kısaca temas 
edeceğiz. 

1951 Bütçesinin gelirler yekûnu (1 344 590 000) lira olarak tahmin olunmuştur. Gelir bütçemizde, 
kaldırılmış vergiler bakiyeleri ile birlikte vasıtasız vergiler (504 420 000) lira tutmaktadır ki, bu 
miktar gelirlerin umumuna nispetle (%37, 48), vergi gelirlerine nispetle de % 39,80) i teşkil et
mektedir. 

Vasıtasız vergiler haricinde kalan bilcümle Muamele ve İstihlâk Vergileri, tekel hasılatı, teda
vül yergileri ve harçların tutarı da (761 960 000) lira olup bu miktar gelir bütçesinin %56,70 ine, 
vergiler yekûnunun ( % 60,26) sine baliğ olmaktadır. 

Vergiler haricinde kalan Devlet gelirleri ise (78 210 000) lira olup, bu miktarın, gelirlerin 
umumuna nispeti (%5.82) dir. 

Görülüyor ki, vasıtalı vergiler, vasıtasız vergilere nispetle bütçemizde daha mühim bir yekûn -
tutmaktadır. Mükelleflerin iktidarı ile mütenasip olmıyan vasıtalı vergilerin ağırlığını bertaraf 
edebilmek için çalışmaktayız. 

Ancak, bu nevi Arergilerin Devlet varidatı içinde işgal etmekte oldukları mühim yekûndan bir 
anda vazgeçmeye imkân bulunamıyacağı tabiîdir. Fakat vergi adaleti bakımından bu çok mühim 
meselenin halli için ilk adım olmak üzere un ve unlu maddelerden Muamele Vergisi kaldırılmış, 
şekerden alınmakta olan İstihlâk Vergisinde de azaltmalar" yapılmış bulunmaktadır. Bu kaldırı
lan Muamele Vergisi ile nispeti indirilen İstihlâk Vergisinin 1951 Bütçemizdeki aksi (44 000 000) 
İrayı aşmaktadır, 

Muamele Vergisi Kanunu üzerindeki çalışmalar devam etmekte olup, bu verginin, bugünkü 
haliyle mucip olduğu adaletsizliği ve itirazları bertaraf edecek bir esasa bağlanması başlıca dü
şüncemizi teşkil etmektedir, 

İptidai bir karakter taşımakta olduğu muhakkak olan Hayvanlar Vergisinde yapılacak ameli
yenin ilk kademesini teşkil etmek üzere, bu vergide (% 20) nispetinde bir tenzilât yapılması ka
rarlaştırılmış ve bu indirmenin tekabül ettiği (6 000 000) lirayı mütecaviz kısım gelir bütçemizin 
tanziminde nazara alınmıştır. 

Gelir Bütçesi gerekçesinde gelirlerimiz hakkında, kısımlar ve bölümler itibariyle geniş izahat 
verilmiş olduğu için burada ayrıca tekrarlanmamıştır. 

Buraya kadar vermiş olduğumuz izahatı hülâsa etmek ve takdim ettiğimiz bütçenin mahiyetini 
kısaca tebarüz ettirmek için evvelâ şunları ifade edelim: 

1951 yılı Bütçesinin hazırlanmakta olduğu şu günlerde dünyanın iktisadi, malî ve say asi şart
ları geçen yıla nazaran tamamen değişmiş ve bu değişiklikler memleketimizde de tesirini göster
meye başlamıştır. 

Bütçenin gider kısmında görülen ve üzerinde çok esaslı kanuni değişiklikler yapmadan artık 
tasarruf imkânı kalmamış olan personel masrafları, Devlet borçları, katma bütçeli dairelere ve
rilmesi gereken ödenek, vergilerin muayyen bir kısmı üzerinde yapılan tahsisi varidat, gelecek 
yıllara s&rî taahhütler, bastomış olan birtakım inşaat ve teşebbüslerle1 bit kısım-teşekkül ve mü-
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esseselere verilmek zorunda kalman tahsisat yekûnunun bütçe giderlerinin % 84 ünü bulduğunu 
ifade etmek, bu hale getirilen bir bütçe üzerinde esaslı değişiklikler yapabilmenin müşkülâtını 
göstermeye kâfidir. 

Fakat bütün bu zorluklara rağmen Hükümetimiz bütçe üzerinde azımsanmıyacak tasarruflar 
ve operasyonlar yapmış, günün zaruretleri karşısında Millî Savunma'Bütçesine (10) milyon lira 
ilâve etmiş, personel masraflarında yıllardan beri devam edegelen ve yıllık vasati olan (58) mil
yon liralık artışı durdurduktan maada (9) milyon liralık bir tasarruf temin etmiş, şeker İstihlâk Ver
gisi ile, un ve unlu maddelerin Muamele Vergisinden (44) milyon liralık bir indirme yapmış, Hay
vanlar Vergisinde (6) milyon liralık biı tenzilât yapılmasını kararlaştırmış, yatırımlar mevzuun
da bütçeye geçen yıl bütçesine nazaran fazla tahsisat ayırmakla iktifa etmemiş, bu sahada memle
ket malî ve iktisadi imkânlarına uygun yeni bir görüş ikame etmiştir. 

Bütün bullara rağmen Hükümetiniz, yukarda tafsilâtı ile arzolunan sebeplerden dolayı prog
ramının ve düşüncelerinin daha fazlasını bu yeni bütçe azermde akseltirememiş olmasından mü
teessirdir. ' f • , 

Bütçe Kanunu tasarısı maddelerinin izahı 
Birinci madde : Bu madde Genel Bütçeye dâhil dairelerin 1951 malî yılı içerisinde yapacakları 

cari masrafları için >(1 272 630 633) lira ve yatırımları için de (304 472 659) lira ödenek verildi
ğini teslbit etmektedir. 

İkinci madde : Bu madde Genel Bütçeye dâhil daireleri/n cari giderleri karşılığında tahsil olu
nacak gelirlerin. (1 344 590 000) lira tahmin edildiğini ve bu miktarın cari giderlerden artan 
(71 969 367) liralık kısmının yatırımlar için karşılık tutulduğunu teslbit etmektedir. 

Üçüncü madde : Bu madde ile, yatırım giderlerinin ikinci madde ile teslbit olunan karşılığın
dan bakiye kalan (232 513 292) liralık kıs'mı yatırım giderlerinin açığı olarak teslbit olunimakta 
ve bu açığın da ne suretle kapatılacağı hükme bağlanmaktadır. 

Bu hükümlere göre açığın : 

a) Avrupa Tediye Birliğinin kurulması hakkındaki Anlaşmanın 10 neu maddesi gereğince 
memleketimize tahsis edilmiş bulunan ('25) milyon dolarlık (Alacaklı başlangıç meblâğından) «Po-
zisiyon inisiyal» 1 . VII . 1951 tarihine kadar kullanılacak kısmının Türk Lirası karşılığı Merkez 
Bankasınca Hazine hesaJbına nakledilmek suretiyle; 

lb) Avrupa Kalkınana Programı (E. R. P.) gereğince m'eırnlelketimize mahsus vasıtasız yardım
lardan elde edilecek malların satış ve tahsisinden hâsıl olacak Türk Liralariyle; 

c) Yukarıki iki fıkra ile temin olunacak menlbalardan artan kısmının da akdolunacak iç is
tikraz hâsılı ile, kapatılması derpiş dlunmuştur. 

Dördüncü madde : Bu madde Amerikan Askerî yardımından 1951 Bütçe yılı içerisinde elde edi
lecek malzemenin bütçeye intikalini ve Devletin ıhesap kayıtlarına girmesini temin.mafesadiyle fca 
leme alınmıştır. 

Dokuzuncu madde : Devlet sermayesiyle kurulan müesseselerin verimliliği Devlete sağlıyaeağı 
gelir ile ölçülmelidir. Bu itibarla artık işletme vasfını haiz Devlet müesseselerinin sadece yiyici ve 
Devletten yardım bekliyen birer teşekkül olmaktan kurtarılarak Hazineye geilir sağlar hale geti
rilmesi müstacelen ele alınması icaibeden bir mevzu 'olarak görülmektedir. 

Bu itilbarla 1951 Bütçesiyle, Devlet Üretme Çiftliklerinin kârlarından (10) milyon liranın alına
rak Deylet gelirleri arasında gösterilmesi kaJbul edilmiş ve bu mialksatla bu madde yazılmıştır. 
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Aynı suretle Orman Genel Müdürlüğü İşletmesinden de 1951 malî yılı içerisinde fazla geliri 

olan (5) milyon liranın alınmam derpiş ölUffinuşve bu miktar busenin gelir rakamları meyanma 
ithal olunmuştur. 

On yedinci madde : Bu madde; geçen ve evvelki yü borçlarının sureti tediyesini temin maksa-
diyle evvelki yıllar bütçelerinde yer almış olan (hükmün 1951 yılında da devamını temin için ya
zılmıştır. Ancak bütçenin yeni tertip şekline intiıbak ettirmek üzere bir kısım ifade değişikliği ya
pılmıştır. 

Yirmi birinci madde : Evvelki yıllar zarfında çıkan olağanüstü ödenek kanunlarının karşılık
larından mütevellit borçlardan bir kısmı eski yılların gelir fazlalarından Hazine mevcut ve imkân
larından temin oluna» para ile ödenmiş olduğundan bu ödemenin mahsup şeklinde bütçeye ve 
ona müsteniden katî hesap kanununa maledilmesini sağlamak üzere bu madde yazılmıştır. 

Yirmi ikinci madde : Geüir Vergisinin veriminin ne olacağı hakkında katî tahminlerde buluna
bilmek mümkün olmadığı gilbi Vergi Kanununun hazırlanışında ve tedvininde ileri sürülen tah
mislerin esaslı araştırmalara dayandığı hakkında bir bilgi de yoktur. 

Bu İtibarla (400 000 000) u aşan bir gelir temin etmesi memul olduğu gilbi kaldırılacak olan 
dört verginin temin etmekte olduğu (400 000 000) un çok aşağısında bir gelir temin edebilmesi de 
mulhtemeldir. Bu itibarla her bakımdan nezaket ve ciddiyet arzeden tor zamanda malî emniyeti
mizi malhfuz bulundurmak mafesadiyl'e bu verginin memurlara ait olan kısmının bir sene tehiri dü
şünülmüştü. 

Bu madde bu maksada göre yazılmıştır. ' •• J\ " -. » ? • i * \ '*' ? ' V * • v "•*' \ '* ?*'r V ~* 'i" I * ? "* ? '\ 

Yirmi üçüaıcü madde : 22 nci madde ile ilgiM) olarak Muvazene Vergisi Kanununun 1951 yılın
da da devamını temin maksadiyle yazılmıştır, , 

---m» 
Yirmi beşinci madde : Bütçe imkânsızlığı dolayısiyle bâzı kanunlarla tesisi hükme bağlanmış 

bir kısım sermlaye teşMiine para ayrılmamış olduğundan sözü geçen kanun hükümlerinin 1951 yı
lında işlememesini temin için 25 nci madde yazılmıştır. 

Burada temas edilmıyen diğer maddeler, Muhasebei Umumiye Kanununun veya sair masraf ka
nunlarının emrettiği hususlara mütaallik hükümlerle evvelki yıl bütçelerinde mevcut olan hüküm
lerden 1951 yılında da devam edeceklere mütaallik bulunanlar hakkında olup ayrıea izahlarına lü
zum görülmemiştir. 
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A/l - Cetveli gerekçeleri 

TÜRKÎYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ 

Büyük Millet Meclisinin 1951 yılı için düzenlenen ve toplamı 11 059 248 liradan ibaret olan 
bütçe tasarısı hizmetliler kadrosunu teşkil eden (D) cetveli ve fiilî kadrodan çıkarılan memur
lara ait (L) ve gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ilişkin formülü muhtevi (R) cetveli 
bağlı olarak sunulmuştur. 

Bu itibarla 1951 yılı bütçesinin toplamı geçen 1950 yılı Bütçesine nazaran 3 393 477 lira nok-
saniyle bağlanmıştır. 

Bu tasarının bütün bölüm ve maddelerine konan rakamların incelenmesinde de görüleceği 
üzere bir sene içinde yapılması düşünülen hizmetlerin karşılığını teşkil eden masrafların en asga
ri bir hadde olması üzerinde büyük bir dikkat ve hassasiyetle durularak her hangi bir fazla mik
tarın tasarıya girmemesine hakiki itina gösterilmiş olduğu her iki bütçedeki rakamların yekdi
ğeriyle mukayesesinde 1951 yılma ait masraf tertiplerindeki ödeneklerin hemen hemen hepsinin 
geçen seneye nazaran bir eksiklik göstermekte olması ile de anlaşılacaktır. 

Gerek Meclis ve gerek Millî Saraylar hizmetliler adedinde yapılan indirmeler sebebiyle de sene
lik 43 500 lira gibi kayda değer bir tasarruf da sağlanmıştır. 

Binaenaleyh 1951 yılı Bütçesinin toplamı olan 11 059 248 liranın aynen kabulüne ve tasarının 
Bütçe Komisyonuna havalesine müsaade Duyurulmasını saygı ile arz ve rica ederiz. 

CUMHURBAŞKANLIĞI 

Cumhurbaşkanlığı ödeneği : 

1. Cumhurbaşkanımızın yüksek emir ve arzuları gereğince Bütçemizin 101 nci bölümündeki Cum
hurbaşkanlığı ödeneğinin 2 nci maddesinden 7472 ayni bölümün 3 ncü maddesinden de 29 760 lira 
ki, ceman 37 232 lira gibi mühim bir miktar indirilmiştir. 

Memur aylıkları : 

2. 201 nci bölümün birinci maddesinde fatfla olarak görülen 475 lira 1951 yılında terfi edecek
ler için konulmuştur. 

Hizmetliler ücreti : 

3. 202 nci bölüme geçen seneye nazaran 39 813 lira noksaniyle 150 720 lira konmuştur. Bu indir
me 25 hizmetlinin kadrodan çıkarılmasından ileri gelmiştir. 

Geçici tazminat : 

4. 205 nci bölümdeki mesken tazminatı geçen yılın ayni konmuştur. 

Çocuk zammı, doğum ve ölüm yardımlarıt : 

5. 206 nci bölümün birinci ve üçüncü maddeleri 1950 senesinin aynidir. Yalnız bu bölümün ikin
ci maddesindeki doğum yardımının kanun gereğince indirilmesi dolay isiyle 600 lira noksaniyle kon
muştur. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödenekler karşılığı ; 
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6. Hizmetliler kadrosundan yapılan indirme dolayısiyle 209 neu bölümden geçen seneye naza

ran 760 lira noksan konmuştur. 

Temsil ödeneği: 

7. 210 uncu bölümde kanunen bir deği§iklik olmadığından geçen yıldaki ödenek aynen konul
muştur. 

Yaverler ve başdoktor ödeneği: 

8. 213 ncü bölümdeki bu ödenek bir değişiklik olmadılından geçen seneki ödenek miktarı bu 
sene içinde aynen konmuştur. 

Genel giderler: 

9. 301 inci bölümün 

Lira 

1 nci maddesindeki kırtasiye tertibinden 
2 » » Döşeme ve demirbaş tertibinden 
3 » » öteberi giderinden 
4 » » Aydınlatma » 
5 » » Isıtma » 
6 » » Binek hayvanları » 
7 » > Memur ve hizmetliler yiyecek giderlerinden 

Toplam 

1 000 
5 000 
10 000 
5 000 
5 000 
10 000 
30 000 

66 000 
10 000 
5 000 
7 000 
25 000 
5 000 
5 000 

304 Bölümün haberleşme giderlerinden 
306 » Giyecek » 
307 » Yolluklar giderinden 
309 » Taşıt giderlerinden 

, 402 » Su ve bahçe giderlerinden . 
701 » Yapı onarımı » 

Yukarıda gösterilen bölüm ve maddelerinden 123 000 

1950 senesine göre ceman 123 bin lira noksaniyle konmuştur. 

ilâve edilen bölüm: 

10. Geçen seneki bütçemizde eski borçlar diye bir bölüm olmadığından gelecek seneler göz 
önünde tutularak iki maddelik bir bölüm açılmış ve bu bölümün beher maddesine de birer lira 
konulmuştur. 

Netice: 

Bu gerekçede izah edildiği veçhile 1950 yılı bütçemizin genel toplamı (1 006 307) lira iken 
1951 yılı bütçemizin çeşitli bölüm ve maddelerinden (201 405) lira gibi âzami bir tasarruf yapı
larak (805 379) liraya indirilmiştir. 
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SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 

Âzami tasarruf göz önünde tutularak 1951 yılma ait Bütçe giderleri 1950 yılı Bütçesine naza
ran 33 545 lira fazlasiyle 2 085 996 lira olarak hesap ve tahmin edilmiş ve fazlalık sebepleri aşa
ğıda arz ve izah olunmuştur. 

1. 201 nci aylıklar bölümünün 1 nci memurlar aylığı maddesine 1950 yılı Bütçesine nazaran 
7 825 lira noksaniyle 1 631 400 lira ödenek konulmuş olup bu paranın 1 356 900 lirası 3656 ve 
4644 sayılı kanunlara bağlı kadro cetveline göre, 238 200 lirası 4598 sayılı Kanun gereğince ve
rilmekte olan üst dereceler farkları ve 36 300 lirası ise 1951 yılı içinde terfi sürelerini dolduracak, 
memurların aylık farkları karşılığı olarak hesap edilmiştir. 

2. 201 nci bölümün 2 nci açık aylığı maddesine halen Biyaset emrinde ,olup 50 lira asli maaş 
almakta bulunan bir denetçinin yarım aylık itibariyle hesap edilen bir yıllık maaş karşılığı ola
rak 2 100 lira ödenek konulmuştur. 

3. 202 nci hizmetliler ücreti bölümünde 1950 yılı Bütçesine nazaran fazla görülen (830) lira 
daire tababet odasında levazımı tıbbiyenin hüsnü suretle muhafaza olunması ve tedavi masraf
larından tasarruf edilmesi maksadiyle hasta memurlara pansıman, enjeksiyon yapmak ve hava 
taarruzlarına karşı pasif korunma sağlık ekibinde vazife görmek ve dairede mesai sırasında me
murlar arasında vukubulacak ani hastalıklarda doktor yetişinceye kadar ilk sıhhi tedbirleri al
mak üzere bu yıl bütçesine ait (D) cetveline ilâve edilen bir aded 120 lira aylık ücretli laborant 
kadrosu ile daire müdürlüğü, telefon ve elektrik memurluğu ve kaloriferci ve odacıbaşı kadro
larına ilâve edilen cüz'î bir zamdan ileri gelmiştiı'. Buna mukabil bir aded 75 lira aylık ücretli 
odacı kadrosu kaldırılmıştır. 

4. 205 nci geçici tazminat bölümüne geçen yıl bütçesine nazaran 780 lira fazlasiyle 96 780 
lira ödenek konulmuş olup bu fark terfi edeceklerin geçici tazminat farklarından ileri gelmiştir. 

5. 206 nci bölümün 1 nci çocuk zammı maddesine bugünkü çocuk adedine ve ileri de vukuu 
muhtemel doğum göz önünde tutularak 1950 yılı bütçesine nazaran 1 000 lira fazlasiyle 42 000 
lira ödenek tahmin edilmiştir. 

6. 206 nci bölümün 2 ve 3 ncü doğum ve ölüm" yardımları maddelerine geçen yıl bütçesindeki 
ödenekler aynen konulmuştur. 

7. 207 nci yabancı dil ikramiyesi bölümüne lüzumu halinde ödenek temini maksadiyle 1 lira 
konulmuştur. 

8. 208 nci bölüme 5439 sayılı Kanun gereğince memurlara verilecek ikramiye karşılığı olarak 
diğer devair bütçelerindeki nispet göz önünde tutularak 16 000 lira ödenek konulmuştur. 

9. 209 ncu bölüme 5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 
karşılığı olarak aylık ve ücretlerin % 5,5 tutarı nispetinde hesap edilen 93 044 lira ödenek ko
nulmuştur. ?v 

10. 210 ncu temsil ödeneği bölümüne ayda 250 lira hesabiyle 3 000 lira ödenek konulmuştur. 

11. 301 nci büro giderleri bölümünün 1 nci kırtasiye maddesine geçen yıl bütçesindeki öde
nek aynen konulmuştur. 

12. Aynı bölümün döşeme ve demirbaş maddesine geçen yıl bütçesine nazaran (1 000) lira nok
saniyle 5 000 lira konulmuştur. 

13. Keza 301 nci bölümün 3 ncü öteberi ve düşünülmiyen giderler maddesine geçen yıl bütçe
sine nazaran 2 000 lira noksaniyle 8 000 lira ödenek konulmuştur. 

14. Aynı bölümün 4 ncü aydınlatma maddesine geçen yıl bütçesine nazaran 500 lira noksaniyle 
5 500 lira konulmuştur. 
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15. 301 nei bölümün 5 nei ısıtma bölümüne yapılan tecrübeler ve kömür fiyatlarının yükselmiş 

olması dolayısiyle kifayetsizliği göz önünde tutularak 1 200 lira fazlasiyle 12 000 lira ödenek ko
nulmuştur. « . - • 

16. 303 neü basılı kâğıt ve defterler bölümüne; kâğıt ve baskı bedellerinin yükselmiş olması 
ve aynı zamanda daireye mevdu vezaifin çoğalmış bulunması ve yeni hesap ve muamelât talimatna
mesine göre tanzim edilmekte olan muhasip hesaplarına mütenazır olarak denetçilerce hazırlanmakta 
olan rapor tablolarının fazlalaşmış ve yeni usule göre tab'ma mecburiyet hâsıl olmuş bulunmasına 
ve bu yüzden senenin son aylarmda tahsisatın tükenmesine ve yeni bütçe yılı başmda elde hazır 
bulunması gereken bütçe, tahsisat, kesinhesap ve diğer şubelerde kullanılmakta olan evrak ve def
terlerin yeni yıl bütçesinin 1 nei gününde ihzarının gerekli bulunmasına binaen geçen yıllar büt
çelerinde mevzu ödeneklerin ihtiyacı karşılayamaması göz önünde tutulmuş ve âzami tasarrufa ria
yet edilmek şartiyle geçen yıl bütçesine nazaran 5 000 lira fazlasiyle 25 000 lira ödenek konul
muştur. 

•"-" "—şsmm 
17. 304 neü bölümün 1 nei posta ve telgraf ücretleri maddesine geçen yıl gibi 7 500 lira öde

nek konulmuştur. 
18. Ayni bölümün 2. nei telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri maddesine geçen yıla na

zaran 1 000 lira noksaniyle 5 000 lira ödenek konulmuştur. 

19. 306. ncı giyecekler bölümüne (D) cetvelindeki kadroya göre hesap edilen elbise, şapka, palto 
ve kundura bedelleri hesap edilmek suretiyle geçen yıl bütçesine nazaran 1 936 lira fazlasiyle 9 200 
lira ödenek vaz'edilmiştir. 

20. 307. nei yolluklar bölümünün 1. nei ve 2. nei maddelerine geçen yıl ödeneği aynen konul
muştur. 

21. 308 ve 309, 451, 476 ve 501. nei bölümlere 1950 yılı Bütçesindeki ödenekler aynen konulmuş
tur. 

22. 502. nei eski yıllar borçları bölümüne senesi zarfında tahakkuk etmeyip sonradan vâki mü
racaat üzerine Sayıştay dairelerinde ittihaz olunan kararlar gereğince Denetçi Muavini Türkân örten-
soy ve Hasan Fehmi Tezcan ile Kâtip Melda Kaner'in eski yıllara ait ve henüz zaman aşımına uğra
mamış olan çocuk zamları istihkaklarının ödenebilmesini teminen 1 420 lira öde:»ek konulmuştur. 

23. 701. nei onarma bölümünde geçen yıl bütçesine nazaran fazla görülen 16 000 lira Sayıştay 
binasındaki çatlaklıkların tamiri için Bayındırlık Bakanlığınca yapılmakta olan keşif bedelleri karşılı
ğıdır. 

BAŞBAKANLIK 

B. M. 

202 Hizmetliler ücreti : 
118 200 1950 yılı kadro tu tan 

3 780 Üç teknisiyen ve bir başeiltçi ücretlerine yapılan zam ile bir dağıtıcı kad
rosunun ilâvesine 

4 800 Millî Savunma Kurulu için iki hademe ve bir kaloriferci ilâvesinden 

126 780 1951 yılı teklifi 
118 200 1950 yılı ödeneği 

8 580 Fazlası 
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301 11 Kırtasiye : 
1950 .yılı Bütçesine konmuş olan ödenek ihtiyaca kâfi gelmemesi hasebiyle 1 000 lira 
fazlasiyle teklif edilmiştir. 

21 Döşeme ve demirbaş : 
İhtiyacı karşılamak maksadiyle 2 400 lira artırılmıştır. 

12 Millî Savunma Yüksek Kurulu kırtasiyesi : 
22 » » » •» döşeme ve demirbaş : 
32 » » » » öteberi giderleri : 
42 » » >> » aydınlatma : 
52 » » » » ısıtma : 

5399 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Millî Savunma Yüksek Kurulu ihtiyaçlarını 
sağlamak maksadiyle bu maddeler yeniden açılmış ve bu icapla ödenek teklif edilmiş
tir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler : 

304 1 Posta ve telgraf ücretleri : 
2 Telefon giderleri : 
3 Millî Savunma Yüksek Kurulu posta ve telgraf ücretleri : 
4 Millî Savunma Yüksek Kurulu telefon giderleri karşılığı : 

1950 yılının altı aylık sarfiyatı göz önüne alınarak mevcut ödeneğin sene sonuna 
kadar yetmiyeceği anlaşıldığından geçen yıla nazaran bu maddelerdeki ödenekler ar
tırılmıştır. 

305 Millî Savunma Yüksek Kurulu kira karşılığı : 
5399 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Millî Savunma Yüksek Kurulu ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

306 1 • Başbakanlık giyecekleri : 
1950 yılında müstahdemlere palto verilmemiş ve verilmiş olanlar da miadını doldur 
muş olduğundan bütün müstahdemlere palto yaptırılmasını teminen bu miktar zam-
medilmiştir. 

2 Millî Savunma Yüksek Kurulu giyecekleri : 
Millî Savunma Yüksek Kurulu için (D) cetveline bir kaloriferci ve iki hademe kad
rosu konmuş olduğundan bunların elbise ve kundura gibi ihtiyaçları için teklif olun
muştur. 

307 2 Geçici görev yolluğu : 
1950 yılı Bütçesine konmuş olan ödeneğin kâfi gelmediği anlaşılmakla 2 000 lira faz
la teklif edilmesi zarureti hâsıl olmuştur. 

4 Millî Savunma Yüksek Kurulu geçici görev yolluğu : 
Yeni tesis edilen kurulun ihtiyacına karşılık olmak üzere 3 000 lira konmuştur. 

309 1 Başbakanlık otomobilleri işletme giderleri : 
3 Devlet bakanları » » » : 
4 » » » onarma » : 
5 Yabancı misafir » işletme » : 
6 ;» » » Onarma » : 
8 Basımevi kamyoneti ve motosikletleri onarma giderleri : 

1950 yılı bütçesine konmuş olan ödeneği sene sonuna kadar yetmiyeceği anlaşıldığın-
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dan ihtiyacın karşılanması ve yabancı misafirler gelmekte olduğundan bunlara tahsis 
edilmiş olan vesaitin kullanılması zarureti hâsıl olmuş bu maksatla geçen yıla naza
ran fazla teklif edilmiştir. 

Diğer işletme ve yönetim giderleri : 
5518 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin (Ç) fıkrası icabiyle bu miktar artırılmıştır. 

Millî Savunma yüksek kurulu yayın giderleri : 
Yeni tesis edilen kurulun ihtiyacı için teklif edilmiştir. 

Mevcut demirbaş malzemesinin onarılması ve yenilenmesi : 
Mevcutlara ilâveten alınacak demirbaş malzeme karşılığı : 
On seneden beri kullanılmakta olan bir aded intertip dizi makinesi martizleri yıpran
mış olduğundan bunların yenilenmesi ve bu makinelerin memleket dâhilinde tedariki 
mümkün olmıyan aşınmış ve kırılmış parçalarının fabrikasından .getirilmesini sağla
mak üzere geçen yıla nazaran fazla teklif, edilmesi zarureti hâsıl olmuştur. 

MİLLETLERARASI ÎKTÎSADl ÎŞ BİRLİĞİ TEŞKİLATI 

Merkez memurları aylığı: 
Yabancı memleketlerdeki memurlar aylığı: 
Yürürlükte bulunan 4512 sayılı Milletlerarası İktisadi îş birliği Teşkilâtı hakkında
ki Kanunun 2 inci çe geçici maddelerini tâdilen hazırlanmış olan kanun tasarısı 
gerekçesinde izah olunduğu üzere merkez kadrosiyle Vaşingtan Türk heyeti kadro
sunun barem derecesine göre yüksek maaşlı memurlukları ihtiva etmekte bulunması 
ve iştigal mevzuu itibariyle bu kadrolara daha ziyade İngilizce lisanını hakkiyle 
bilenlere ihtiyaç olup halbuki talipler arasında İngilizceyi bilenlerin barem derece
leri küçük olması hasebiyle tâyinleri yapılamamakta olduğundan bu imkânsızlıkları 
önlemek ve diğer taraftan tasarruf temin etmek maksadiyle yüksek kadroları daha 
aşağı derecelere indirmek suretiyle tanzim edilmiş olan cetvele göre merkez kadro
sunda 4 360 lira gibi ufak bir artırma yapılması zarureti hâsıl olmuş fakat buna mu
kabil yabancı memleketler memurları aylığı ödeneğinden 88 695 lira tasarruf sağlan
mış o miktar eksiğine teklif edilmiştir. 

Temsil ödeneği: 
Genel sekreter ile daire başkanlıklarına getirileceklerin Amerikan îş Birliği Misyonu 
ve yabancı memleketlerden gelen heyet ve uzmanlarla bakanlık adına sık sık te
masa mecbur bulunduklarına ve bu itibarla siyasi ehemmiyeti taşıyan işleri görmek
te bulunmalarına binaen bu makamlara tâyin edileceklere ayda 250 şer lira verilmek 
üzere kanun tasarısı hazırlanmış öljduğundan bu icapla 9 000 lira teklif edilmiştir. 

Kırtasiye: 
Döşeme ve demirbaş: 
öteberi giderleri: 
Memleketimize sık sık gelmekte olan ve 1951 yılında da gelecekleri anlaşılan yabancı 
uzman ve heyetlerin faaliyetleri için lüzumlu kırtasiye ve sair malzemenin temini 
maksadiyle geçen yıla nazaran 5 500 lira fazla teklif edilmesi zaruri görülmüştür. 

Basılı kâğıt ve defterler: ' 
Marshall Yardım Plânının memleketimizdeki gelişmelerinin üçer aylık raporlar ha-
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linde neşredilmesi düşünülmekte olduğundan bu maksadın temini için 2 500 lira fâzla 
teklif edilmiştir. 

304 1 Merkez Posta ve telgraf ücretleri: 
Memleketimize gelen yabancı uzmanların muhabere ücretleri de bu tertipten ödenmek
te olup 1950 yılı altı aylık tatbikat da gözönüne alınarak 15 000 lira artırılmıştır. 

3 Merkez telefon giderleri: 
Mevcut ödeneğin yetmiyeceği altı aylık sarfiyattan anlaşılmakla ihtiyacı karşılamak 
ve borç devir etmemek maksadiyle geçen yıla nazaran 5 000 lira fazlasiyle teklif 
edilmesi zaruri görülmüştür. 

306 Giyecekler: 
(D) cetveli kadrosuna ilâvesi teklif olunan hizmetlilerin elbise ve kundura gibi ih
tiyaçları sağlamak üzere 700 lira artırılmıştır. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları : 
1 Merkez memurları : 
2 Yabancı memleketlerdeki memurlar : 

4598 sayılı Kanun gereğince merkez ve yabancı memleketlerde bulunan memurlaı-
dan hasta olaalarm tedavileri gerekmekte olduğundan bu zaruretle bölüm açılmış 
ve 1 200 lira ödenek teklif edilmiştir. 

451 1 Satmalma ve abone karşılığı : 
Milletlerarası iktisadi iş birliği ve Marshall Plânı mevzuu île ilgili yabancı mem
leketlerdeki neşriyatın takibi zaruretiyle daha fazla miktarda mubayaat yapılma
sını teminen geçen yıla nazaran 1 999 lira fazla teklifi zaruri görülmüştür. 

DANİŞTAY BAŞKANLIĞI 

Danıştay Başkanlığının .1951 yılı Bütçesi geçen yıla nazaran 78 027 li.'i noksfaniyle 970 040 
lira olarak tesbit edilmiştir. Yapılan tenzilât bölüm ve maddeleriyle aşağıda gösterilmiştir. 

B. M. Lira 

201 1 25 775 Memurlar aylığı 
205 51 473 Geçici tazminat 
209 779 Emekli keseneği 

* 18 027 

BASIN - YAYIN VE TURÎZM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

B. M. 

202 2 İller ve yabancı memleketlerdeki teşkilât hizmetlileri ücreti : 
Çakırlar Çiftliğinde kurulan ve 1951 yılında esaslı olarak faaliyete geçecek olan 100 
kilovatlık kısa dalga radyo istasyonunun işletmesi için lüzumlu 11 elaman ile 1950 
yılı içinde katî kabulü yapılmış olan istanbul radyosu kadrosuna eklenmesine zaru
ret görülen beş hizmetlinin ücretleri ve Ankara ve istanbul radyolarında çalışan ve 
ağır çalışma şartlarına nazaran ücretleri az olan teknisiyen ve spikerlerin mümkün 
mertebe terfihlerini temin için ücretlerine yapılan bir miktar zam dolayısiyle geçen 
yıla göre 86 520 lina fazlasiyle teklif edilmiştir. 
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Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanların inin ücretleri : 
Yurdumuzu yabancılara iyi tanıtabilmek ve turizmin geliştirilmesi imkânlarını araş
tırmak üzere 1951 yılında celbi düşünülen bir filimcilik ve otelcilik mütehassısının 
ücretlerini karşılamak maksadiyle 24 000 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 

5434 sayıh Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34,38 ve 39 ncu maddeleri ge
reğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
Ücret bölümündeki Artış miktarına göre hesaplanmış olduğundan geçen yıla nazaran 
fazlalık bundan ileri gelmiştir. 

öteberi giderleri : 
Ankara ve İstanbul radyolariyle Basın temsilciliğinin müteferrik masraflarından ma
ada İstanbul Belediyesince İstanbul radyosuna 2 000 lira tanzifat resmi tahakkuk 
ettirildiğinden bu tertibe 1 000 liranın ilâvesine zaruret hâsıl olmuştur. 

İller ısıtması : 
Geçen yıl ödeneğinin kâfi gelmediği tecrübe ile anlaşılmıştır. Mevcut istasyonları
mızla yeni kurulan Çakırlar Çiftliği istasyonları ihtiyacı göz önüne alınarak yapıl
mış olan hesaba göre kömür için 37 000 liralık ödeneğe katî zaruret görüldüğünden 
bu sebeple 12 000 lira artırılmıştır. 

İller posta ve telgraf ücretleri: 
Ankara ve İstanbul radyolarının yabancı memleketler ve dahilî muhaberatı artmış oldu
ğumdan ihtiyacı karşılamak maksadiyle 1 600 lira fazla konmuştur. 

Merkez telefon giderleri: 
Genel Müdürlük yayınlar ve haberler servisinin bilhassa İstanbul ile olan haber alıp 
verme işleri çok artmış olup ayrıca her sabah telefonla yazdırma servisi yapılmakta 
olduğundan bu icapla artırılması zarureti hâsıl olmuştur. 

İller telefon giderleri : 
1950 yılı Bütçesine konmuş olan ödenek senenin ilk aylarında sarfedilmiş olduğun
dan aktarma suretiyle ödenek temini zarureti hâsıl olmuştur. İstanbul radyosunun 
acele işleri için genel müdürlükle daimî temas halinde bulunması zarureti ve şehir dâ
hili konuşmaların arzettiği ehemmiyet gÖzönüne alınarak gelecek yılda müşkülât 
karşısında kalmmamasmı teminen ödeneğin 15 000 lira artırılması zarureti hâsıl ol
muştur. 

Sürekli görev yolluğu : 
1951 yılı başında merkeze alınacak olan New - York Haberler Bürosundaki iki müterci
min zatî ve aile yolluklarna karşılık bu bölüme 10 000 liranın ilâvesi gerektiğinden öde
neği 12 000 liraya çıkarılmıştır. 

Geçici görev yolluğu : 
Memleket dahilinde cereyan eden ehemmiyetli hâdiseleri ve yurdun tabiî güzellikleriyle 
turistik eserlerini filim ve fotoğrafla tesbit etmek üzere gönderilecek filim operatörleri 
ve fotoğrafçılarla turizmin geliştirilmesi bakımından yapılacak işlerin mahallinde tetkik 
edilmesi zaruretiyle 3 000 lira artırılmıştır. 

Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının yolluk ve başka giderleri : 
1951 yılında getirilmesi düşünülen bir filimcilik ve bir otelcilik mütehassısının yolluk 
ve başka giderlerini karşılamak maksadiyle bu bölümün 14 000 lira artırılması zaruri 
görülmüştür. 
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308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları : 
1 Merkez : 

, Mevcut ödeneğin yetmiyeceği anlaşıldığından 1 000 lira artırılmıştır. 

2 İller : 
Hariç memleketlerdeki memurların tedavi masrafları memleketimize nazaran daha yük
sek olduğu cihetle merkeze kıyasen 1 000 lira fazlasiyle 2 000 lira fazla1 teklif edilmiştir. 

310 Basın ataşelikleri ve haberler bürosu giderleri : 

8 Sürekli görev yolluğu : 
Basın ataşelikleri ve haberler bürosu memurları arasında yapılması düşünülen nakil ve 
tahvillerin yapılabilmesini temin maksadiyle zatî ve aile yolluklarına^ karşılık olarak 
5 500 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

417 Radyo istasyonları ile stüdyoları yönetim ve işletme giderleri : 

1 Müzik yayınları : 
İstanbul Radyosunun Türk Müziği yayınlarının ıslahı ile kıymet ve kemiyet bakımından 
daha verimli bir hale getirilmesi ve tenevvüün. temini, diskoteğinin zenginleştirilmesi ve 
Ankara'da yeni faaliyete girecek olan Çakırlar Çiftliği 100 kilovatlık Kjsa Dalga Radyo 
İstasyonu için lüzumlu diskoteğin mubayaası maksadiyle fazla teklif edilmiştir. 

2 Söz yayınları : 
Mevcut ödeneğin yetmiyeceği senenin ilk altı ayında anlaşılmakla beraber Ankara'da ye
ni kurulan 100 kilovatlık Kısa Dalga Radyo İstasyonundan muhtelif, yabancı diller
den yapılacak olan haber ve propaganda yayınları masraflarının karşılanması için geçen 
yıla nazaran daha 36 000 liraya ihtiyaç bulunduğundan bu miktar artırılmıştır. 

3 Elektrik ve muharrik kuvvet giderleri : 
Muvakkat kabulü yapılarak tecrübe yayınlarına başlamış bulunan 100 kilovatlık Kısa 
Dalga Ankara Radyosunun ve 1951 de daha da artacak olan İstanbul Radyosunun mu
harrik kuvvet ve cereyan bedellerini karşılamak maksadiyle 80 000 lira fazla konmuştur. 

451 ; 3 Foto - Filim servisi giderleri : 
Foto - Filim servisi makinelerinden bir kısmının yeniden mubayaası ve propaganda mak
sadiyle imal edilecek filim ve fotoğraf işlerinin geliştirilmesi maksadiyle 15 000 lira faz
la teklif edilmiştir. 

6 Turizm genel giderleri: 
Memleketimizi yurttaşlarımıza ve yabancılara yakından tanıtmak maksadiyle girişi
lecek turizm faaliyetinin istilzam edeceği masrafların mümkün olduğu kadar karşı
lanması için 90 000 lira ödenek konmuştur. 

453 Milletlerarası kurum ve dernekler giderleri: 
1 Katılma payı karşılığı: 

Üyesi bulunduğumuz Milletlerarası kurumların 1951 yıh iştirak hisseleri olup 1950 
yılı ödeneği 1949 yılı iki aylık ek bütçe ile ödenmiş olduğundan 1950 yılı Bütçesine 
ödenek konulmamıştı. İhtiyaç olan miktar teklif edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları: 
Tahakkuk edip de öfdenemiyen borçların tediyesini temin maksadiyle fazla teklif 
edilmiştir. 

502 1 1946 - 1949 yılları borçları: 
istanbul Radyo ve Basın Temsilciliğinin tahakkuk etmiş olan telefon konuşma bedel-
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leriyîe New - York Haberler Bürosu Müdürü Nuri Eren'in tedavi ücretinden alacağı 
«kalmış olup senesi büfesinde ödenek bakiyesi mevcut bulunduğundan bu borçların 
ödenmesi maksadiyle teklif edilmiştir. 

601 Ajans ödeneği ve ajans dış muhabirleri her türlü ücret ve giderleri: 
1950 j ı h ödeneği 1949 yılı iki aylık bütçesine konulmuş olduğundan bu sebeple 1950 
yılı Bütçesine ödenek konulmamıştı. Bu sene % 7 noksaniyle 613 335 lira ödenek tek
lif edilmiştir. 

ÎBTATÎBTÎK GENEL MÜDÜRLÜSÜ 

201 1 Merkez memurları aylığı : 
'620 400 5629 sayılı Teşkilât/Kanununa bağlı kadro adedine görte tutarı 

9 900 Bir üst derece alanlar 
15 ©00 tki *öst berece alanlar 
11 €90 Bir üst «he?ece alacaklar 

I&7 ̂ 80 
376 721 1950 yılı ödeneği 

U 
280 579 Geçen yala nazaran fazlası 

203 Geçici hizmetliler ücreti : 
Kanunları gereğince 1950 yılında yapılacak olan nüfus ve tarım sayımlarının netice
lerini bir an önce almak ve sanayi iş yerleri sayımının cevaplarını süratle işlemek 
için istatistik makinelerinden mühim bir kısmının iki ekip halinde çalıştırılması iktiza 
etmekte olduğundan bu maksadın husulü temin edilmek üzere (30 000) lira artırıl-
m r̂fcır. 

206 1 Çocuk zammı : 
2 Boğam yardımı : • 
3- ÖKim^Bî^ımı : 

Merkez menömlaTi «yiığı maddesinde gösterildiği üzere yeni Teşkilât Kanuniyle art
mış olması hasebiyle özlük haklar-dan olan bu maddelerdeki ödeneklerin de artırıl
ması zaruri görülmüştür. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesMn (D) fıknasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri ge-
reğasce 1Blrî%e €uaritariyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
201 nci ıbölümün 1 nci merkez memurları aylığı maddesinde gösterildiği üzere aylık 
ödenek kadro icabîyle aritımış olup Eımefkli Sandığıma ödemeler aylık ve ücret öde-
nekleriaıin toplamından kesildiği cihetle 29 039 lira fazla fceklüf edilmiştir. 

301 ÖVferke bürıo giderleri : -»'• « ; * * •***-; , ; » • •; 
1 Kırtasiye : ' ' ' " • - • • — • , , . ; - : , , - , ? < > r ^©, 
2 Döşetme w demM>a§ = ' A" * r ' * ' *" *""'' v ' * ' "" " "*"':; ^,! •*'""*' '! * r 

3 Öteleri giderleri : ' ^ / i - - ^ > ; ^ i * » * M - » ? ^ ^ •"-*• 
4 Aydınilatima : r"" 
6 Isıtana : 

5629 sayılı Kanunun ta'tlbikı dolayısiyle genişlyen teşkilâtın Myacını kargılamak 
maiksadiyle 1, 2, 4, 5 nci maddelerdeki odenefkler artırılmış olmakla beraber beynel-
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maiM istatistik mûnasebetlerindeki inkişaf dolayısiyle memleketimize saik sık gelmekte 
tölan uzmanlar da çoğalmakta olduğundan bunların .ağırlanması için 3 neü öteberi 
maddesine 4 000 lira fazla teklif edilmiştir. 

Giyecekler : 
Geçen yıl konmuş olan ödenek yetmemiş olduğundan ihtiyacı karşılamak maksadiyle 
2 000 lira lazla konmuştur. 

Sürekli görev yolluğu : 
Teşkilât Kanuniyle alman kadrolara yeniden tâyin edilecek bâzı memurların illerden 
gelmesi halinde bunların ihtiyaçlairıaıa karşılık olmak üzere 900 lira fazla konmuştur. 

G*ıçici görev yolluğu : 
Islaha muhtaç olan istatistikleri düzeltmek üzere mahallinde tetkikat yaptoılmıası ge
rekmekte olduğundan bu maksatla 8 500 lira f azlasiyle teklif edilmiştir. 

Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının yolluk ve başka giderleri : 
Yabancı uzman ve hizmetlilerin memleket içinde devam edecek faaliyetleri için geçen 
yıl ödeneği aynen konulmuş ve bunlar 1951 malî yılı bitmeden memleketlerime döne
cekleri için avdet yolluk ve masraflarımı karşıllamak mıaksaddyle 20 000 lira fazla 
konmuştur. 

4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları : 
Mevcut ödeneğin yetmiyeceği anlaşıldığımdan 1 000 lira artırılmıştır. 

Sanayi ve iş yerleri sayımı ve anketleri .giderleri : 
5622 sayılı Sayımlar Kanununun 1 nci maddesi gereğince 1951 yılında yapılacak sa
nayi ve iş yerleri sayılını için 450 000 liraı tekllif edilmiştir. 

Katılma payı karşılığı : 
ödenmesi gereken katılma payı olarak 999 liranın tekllif edilmesi zaruri görülmüştür. 

Makine fişi satınaHma giderleri : 
1950 yılında yapılan genel nüfus ve tarımı sayımları neticelerinin işlenmesi için 40 mil
yon istatistik fişü ile sanayi ve iş yerleri sayımı ve çeşitli anketler ieim 10 milyon ki, 
cemlan 50 milyon fişin takriben üçte birinin mubayaası icalbedeceğinden bu maksadın 
temini gayeliyle 52 000 litfa fazla teklif edilmiştir. 

DEVLET METEOROLOJİ ÎŞLERÎ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

İller memurla u aylığı : 
882 000 Teşkilât Kanununa bağlı kadro tutarı 
136 200 (L) cetveli tutarı olup tenzil edilen 

745 800 
627 600 Geçen yıl ödeneği 

v_ 
118 200 Geçen yıla göre fazlası olup kadro tutarı ödeneğin konması zaruretiy'e 

artırılmıştır. 



- w -

1 Merkez hizmetlileri ücreti : 
73 260 1950 yılı ödeneği 
1 500 Şimdiye kadar geçici nız metliler ücreti bölümünden alınmakta olan İ tas

nif çi kadrosunun hizmetin daimiyet ifade etmesi dolayısiyle (D) cetveline alınması 
zarureti hâsıl oimuş, bu icapla 203 ncü bölümün 1 nci maddesinden düşülen 1 5v)0 
lira buraya aktarılmıştır. 

2 îller hizmetlileri ücreti : 
Geçen yıla nazaran görülen 2 340 liralık fazlalık (E) cetvelinde*. her sene alınmak
ta olan ve mahiyetlerine göre daimiyet ifade etmekte olması itıopriyle (D) cetveline 
alınmış bulunan iki kadronun tutarı olup bu zaruretiyle 203 ncü holümün 2 nci mad
desinden aktarılmış bulunmaktadır. 

2 îller memurları gocuk zammı : 
1̂ 50 yılı Bütçesine konmuş olan ödeneğin ihtiyacı karşılamadığı anlaşılmakla 7 600 
lira fazlasiyle teklif edilmesi zaruri görülmüştür. 

5434 sayılı Kati-uıun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleıi 
gereğince Türk-ye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödem. ler : 
Aylık ve ücrec bölümlerine yapılan zamlar neticesi tahassül etmiş olup bu icapla 
artırılmıştır. 

3 öteberi giderleri : 
Mevcut ödenek kâfi gelmediği gibi yeni açılacak istasyonların ila ihtiyaçlarını kar
şılamak üzere 1 000 lira artırılmıştır. , ,f 

4 Aydınlatma : 
Mevcut ödenek esasen yetmemekte olduğundan yeni açılacak istasyonların da ihtiyacı 
göz önüne alınarak 2 000 lira artırılması zaruri görülmüştür. 

1 Merkez kira karşılığı : 
1950 yılındaki ödenek yetmediğinden 330 lira aktarma yapılmak suretiyle ihtiyaç 
karşılanmış bulunmaktadır, önümüzdeki yılda buna mahal kalmaması için iller mad
desinden düşülerek merkeze ilâve edilmiştir. 

2 Geçici görev yolluğu: 
Mevcut telsiz cihazlarının korunmaları ve arızaları halinde düzeltilip kontrollerini 
yapmak üzere mahallerine teknik personel gönderilmesi gerekmekte olduğundan bu 
zaruretle sürekli görev yolluğu maddesinden düşülerek buraya ilâve edilmiştir. 

1 Katılma payı karşılığı: .•>«<••' 
1950 yılı katılma payı 1949 yılı iki aylık ek bütçeden ödenmiş olduğu cihetle bu se
beple geçen yıla nazaran fazla görülmekte ise de haddi zatında geçen yılın aynıdır. 

2 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve giderleri: 
5411 sayılı Kanunla dâhil bulunduğumuz dünya meteoroloji teşkilâtının 1951 yılın
da Paris'te akftedeceği dünya meteoroloji konferansına iştirak edecek delegenin yolluk 
karşılığı olmak üzere teklif edilmiştir. 



DtYANET ÎŞLERI BAŞKANLIĞI 

B. M. Eksiği Fazlası 

201 1 39 870 Merkez memurları aylığı 
'Bu tertipteki fazlalığın : 

16 470 Lirası geçen yü üç aylık noksan verilen ödeneğin sene
liğe İblâğından 

7 800 » 4598 sayılı Kanon gereğince verilen üst derece 
aylık farkından 

15 600 Lira Teşkilât Kanununda merkez kadrosuna dâhil olup 
'hariçte vazife görmelerinden geçen yıl ödeneği iller 
kısmına konmuş olup bu defa merkez memurları mad
desine aktaranmasından ileri gelmiştir. 

39 870 

209 770 İller memurları aylığı: 
Bu tertipte görülen f azlalığın: 

73 270 Lirası 5634 sayılı Teşkilât Kanunu ile geçen yıl verilen 
üç aylık noksan ödeneğin seneliğe iblâğından 

139 800 Lirası 4598 sayılı Kanuna göre verilen üst derece aylık 
farkından 

12 300 Lirası (D) cetvelindeki aylıklı memurların bir kıs
mına birer derece zam yapılmasından ileri geldiği 

v_ 

225 370 Yekun 
15 600 Merkez memurları aylığına nakledilen ödeneğin tenzili 

ile 
209 770 

4 | r İller memurları açık aylığı : 
Lüzumsuzluğuna binaen ve yalnız maddenin muhafazası için bir 
lira töklif edilmiştir. 

202 1 15 000 Merkez hizmetlileri ücreti : 
5634 sayılı Kanunla hayrat hademesinin Diyanet işleri Başkan
lığına devri ve yeniden ihdas olunan müdürlükler dolayısiyle 
iş -hacmi artmış bulunduğundan tor mkanpajcı ve musahhih, bir 
ambarcı, biri yribancı dil bilen olmak üezere üç daktilo ve yeni 
işgal edilen daire kaloriferle teshin edildiğinden bir kaloriferci 
kadosu eklenmiştir. 

»2 79 440 İller hizmelileri ücreti : 
5634 sayılı Kananla (köyler de dâhil) elli 'binden fazla imam, 

hatip, müezzin, kayyum gibi dinî hizmet erbabının tâyinleri, 
kontrolları ve işten çıkarılmaları Diyanet işleri Başkanlığına 
devredilmiş olması dolayısiyle artan işlerin illerde tek bir 
müftü ile idaresine imkân kalmadığından müftülerin hem kâ 
tiplik hem de odacılık işlerini görmek üzere 400 den fazla 
müftüye birer odacı kadrosu verilmesi zarurî bulunmuş ise de 
bu yıl ancak 31 ine verilmek üzere 50 şer liralık 31 aded odacı 
kadrosu eklenmiştir. 
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B. M. Eksiği Fazlası 

Yurdun muhtelif yerlerinde çalışan Kuran öğretici kursların
dan 300 adedinden ancak 131 adedinin öğreticisi ücretlidir. 
idarî makamların ve kejıdilerinia. tevali eden müracaatları 
üzerine bu fahrî Kuran, öğreticilerden 58 adedine ellişer ve 
sekiz adedi de 60. şar lira olmak üzere 66 aded Kuran öğreti
cisinin ücretle tavzifi maksadiyle 66 aded kadro eklenmiştir. l 

Mevcut Kuran öğreticilerle odacıların ücretlerinin pek az ol
maları ve yıllardan beri hiç bir zam görememeleri dolayışryle 
bunların bir kısmının ücretlerine birer miktar zam yapılmıştır. 

202 3 1322 275 Hayrat hademesi ücreti : 
Hayrat hademesine yapılan bu zammın : 
673 735 Ü3*ası 5634 sarılı Kanunla geçen yıl 10 aylık olarak 
verilen ödeneğin seneliğe iblâğı için, 
648 540 lirası da pek az olan ücretlerine birer miktar zam 
yapılmasından ve bu lüzuma binaen 127 aded ellişer liralık 
imam, hatip, müezzin kadrosu eklenmesi için konulmuştur. 

4 134 823 Daimî mezun hayrat hademesi ödeneği : 
Vazife görmiyecek derecedee bulunan ve içlerinde elli yıldan 
fazla hizmet görmüş olan hayrat hademesi vazife göremiyecek 
durumda olduğu raporla tevsik edildiği zaman tüzüğü gere
ğince daimî mezuniyete sevk edilerek yarı ücreti kendisine 
verilmekte ve yarı ücretle de vazife - talip bulunursa - gördü-
rülmektedir. 
Esasen ücretinin azlığı yüzünden ehil, asıl bile bulunmayan bu 
vazifelere istekli bulunmamakta ve camiler imamsız kalmak
tadır. Bu mahzuru önlemek için daimî mezuniyete sevk edilen 
kimselere ayrı bir tertipten istihkakları ödenmek ve kadroyu 
serbest bırakmak maksadiyle bütçede yeniden açılan maddeye 
yeter derecede ödenek konulmuştur. 

209 91 614 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 
ve 39 ııcu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler : 
Bu fazlalığın : 
50 109 İkası 5634 saydı Kanunla geçen yıl verilen ödeneğin 
seneliğe iblâğı için, 
41 505 lirası ücretleri artırılan hayrat hademesiyle diğer bir 
kısım hizmetliler için teklif olunmuştur. 

210 250 Temsil ödeneği : 
5633 sayılı Kanunla geçen yıl verilen on bir aylık ödeneğin 

, seneliğe iblâğı için konulmuştur. 

301 1-5 5 000 Merkez BQro giderleri : 
Kifayetsizliği sabit olduğundan tertiplerine beş bin lira fazla-
siyle ödenek konulması zarurî bulunmuştur. 

1-5 24 439 iller büro giderleri: 
Möfüülük daireleriyle biMtaaum camilerin giderleri için geçen 
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yıl konulan ödeneğin kifayetsizliği görüldüğünden bu kadar 
fazlasiyle teklifi zaruri bulunmuştur. 

303 4 500 Basılı kâğıt ye def terler: 
Hayrat hademesinin devri ve bunlar için tekaütlük hakkı tanın
ması dolayısiyle gerekli dosyanın tanzimi ve defterlerin basıl
ması maksadiyle 4 500 lira fazlasiyle teklifi zaruri bulunmuştur. 

304 1-4 2 000 Posta, telgraf ve elefon ücret ve giderleri: 
Hayrat hademesinin devri dolayısiyle muhaberatın artması ve 
5634 sayılı Kanunla teşkilâta ilâve edilen müdürlüklere telefon 
alınması ve mühim bâzı il merkezlerinden üç adedine telefon 
bağlanması maksadiyle bu bölümdeki tertiplere iki bin lira faz
la Ödenek konulmuştur. 

305 2 7 862 İller kira karşılığı: 
5020 sayılı Kanunla kira bedellerine yapılan gerekli zammı kar
şılamak için konulmuştur. 

306 4 000 Giyecekler: 
Tertibindeki ödenek yalnız ayakkabı parasını bile karşılıyama-
dığı görüldüğünden ve kadroya yemden 3 aded odacı eklenmiş 
olmasından dolayı dört bin lira fazlasiyle teklifi zaruri bulun
muştur. 

&07 1 3 600 Sürekli görev yolluğu: 
Tertibindeki ödenek emekliye ayrılanlarla vefat edenlerin aile
lerine verilecek yolluğu ancak karşılıyabildiğinden ve bâzı lü
zumlu nakil ve tahvillerin yapılamadığından ve mahallinde ehil 
kimse bulunamamasmdan dolayı yolluk vermeden kimseyi gön
dermek mümkün olamadığından bu mahzurları önlemek ve bu 
sebeple boş kalan müftülüklere tâyinlerin geeikmesiyle vâki 
sızlanmalara mahal bırakmamak üzere bu tertibe 3 600 lira faz
la ödenek konulması lüzumlu bulunmuştur. 

2 6 000 Geçici görev yolluğu: 
Gezici vaizlerin yolluk ve yevmiyelerini karşılamak ve müftü 
ve vaizlerle gerektiği yerlerde imam ve hatipleri kursa tâbi 
tutmak ve bu suretle teşkilâtın daha verimli çalışmasını sağla
mak için bu tertibe altı bin lira fazlasiyle ödenek teklif olun
muştur. 

785 12 000 Dinî yayınlar döner sermayesi: 
429 sayılı Kanunla İslâm dinine ait itikadat ve ibadata dair 
ahkâm ve mesalihinin tedviri ve hayrat hademesine ait bilûmum 
işleri yapmakla mükellef''bulunan Diyanet İşleri Başkanlığının, 
bu vazifeleri bugün telkin yolundan ziyade yayın yoliyle yapa
bileceği şüphe götürmez bir hakikattir. 
Hatipler için zamanın icaplarına göre hutbeler yazmak ve bas
tırmak, iç ve dış yayınları takip etmek yurt içinden ve dışından 
talep olunan Kuranı Kerimi basmak ve bir dergi çıkarmak ve 
bunu en ücra köylere kadar ulaştırmak, imam, hatip kursların-
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da ve ilkokullarda okunacak kitaplarla talim mahiyetindeki 
dinî eserleri hazırlamak ve yayınlamak suretiyle Diyanet işleri
ne mevdu vaizfenin hakkiyle ifası mümkün olabileceğinden bu 
işler için ayrılan sermayenin takviyesi zaruri bulunduğundan 
bu yıl elli bin lira daha ödenek verilmesi teklif olunmuştur. 

ADALET BAKANLIĞI 

1950 yılı Bütçesine nazaran 1951 yılı Bütçesinin bâzı bölüm ve maddelerinde yapılan değişik
liklerin sebepleri aşağıda arzolunmuştur : 

B. M. 

201 1 Merkez memurları aylığı : 
Merkez teşkilâtına dâhil fiilî kadroların tutarı olarak 2 187 600 lira ve üst derece 
farkı olarak da 185 506 lira ki, ceman 2 373 106 lira konmuştur. Geçen yıla naza
ran 356 197 lira noksandır. Bu noksanlık Yargıtay merkez kadrosu içinde bulunan 
C. Başsavcı yardımcılariyle raportörlerinin 5572 sayılı Kanunla merkez teşkilâtından 
çıkarılarak iller kadrosuna nakledilmiş olmasından mütevellittir. 

2 İller memurları aylığı : * 
îller memurlarının fiilî kadroları tutar i olarak 21 151 200 lira ve üst derece farkı 
olarak da 1 778 647 lira ki ceman 22 929 847 lira konmuştur. Geçen yıla nazaran 
356 197 lira fazlalık 5572 sayılı Kanunla kadrolarda yapılan değişiklikten ileri gel
miştir. 

202 1 Merkez hizmetlileri ücreti : 
Bakanlık ve Yargıtay kadrolarında ki 175 er lira ücretli iki kalorifercinin, ücretleri 
diğer bakanlıklardaki emsallerine göre 250 şer liraya çıkarılmış olduğundan bu far
kı karşılamak üzere 1 800 lira fazl asiyle 183 900 lira ödenek konulmuştur. , 

2 iller hizmetlileri ücreti : 
1951 yılında Yozgad, Balıkesir ve Kars ceza evlerine hükümlü taşımak üzere satm-
almacak kamyonlar için 200 lira ücretli 4 şoför kadrosu eklenmiştir. 70 lira ücretle 
Ankara'da gece bekçisi bulunması mümkün olmadığı anlaşıldığından tevsiatı yakında 
ikmal edilmek üzere bulunan Ankara Adalet binası için ayrılan 70 lira ücretli gece 
bekçisi kadrosu 100 liraya çıkarılmıştır. Bu ilâve ve tadilâtın bir yıllık tutarı bulu
nan 9 960 lira da nazara alınarak bu maddeye 2 591 640 lira konmuştur. 

205 Geçici tazminat 
Bu husustaki kanunun tadili düşünülmekte olmasına binaen 250 532 lira tenzil edil
miştir. 

207 3659 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek yabancı dil paıra mükâfatı : 
Bu kanunun tadili düşünülmekte olduğundan 6 000 lira tenzil edilmiştir. 

208 5439 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre memurlara verilecek ikramiye karşılığı : 
Sözü geçen kanunun tadili düşünülmekte olduğundan 25 000 lira tenzil edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri ge
reğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler karşılığı 
Aylık ve ücret bölümlerindeki ödeneklerin artışı ile mütenasip olarak 667 lira fazla 
konmuştur. 
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301 Merkez büro giderleri: 
Bu bölümün düşeme ve demirbaş tertibinden 5 000 lira tenzil edilerek Bakanlık ve 
Yargıtay binalarının temizlik, su, aydınlatma ve sair müteferrik ihtiyaçlarına kifayet 
etmediği anlaşılan öteberi maddesine 3 000 ve aydınlatma maddesine de 2 000 lira 
eklenmiştir. 

302 iller büro giderleri: 
Bu bölümün 2 nci döşeme ve demirbaş maddesinden 32 900 lira indirilmiş ve buna 
mukabil'ödenekleri ihtiyacı karşılamadığı anlaşılan 3 neü öteberi maddesine 4 500 
lira, 4 neü aydınlatma maddesine 8 000 ve 5 inci ısıtma maddesine de 20 400 lira 
eklenmiştir. 

420 Milletvekilleri seçim giderleri: 
Halen 14 ilde münhal milletvekilliği vardır. Önümüzdeki yılda yapılacak kısmi se
çimlerin giderlerini karşılamak üzere 1 500 000 lira konmuştur. 

419 1 Ceza ve Tevkif evleri yiyecek giderleri: 
Ceza ve tevkif evlerinde bulunan 33 414 hükümlü ve tutuktan 8 . VII . 1950 tarihine 
kadar Af Kanunundan 17 199 kişi istifade etmiş ve 16 215 hükümlü tutuk kalmıştır. 
Halen vazifedar olan ve almakta oldukları ücretin azlığı dolayısiyle hükümlüler de
recesinde iaşesi kabul edilen gardiyan adedi de 1 360 dır. Bu suretle gardiyanlarla 
birlikte iaşesi lâzımgelenlerin miktarı 17 575 e baliğ olmaktadır. 750 gramlık bir ek
meğin vasati rayici de 25,46 kuruş olarak tesbit edilmiş olduğundan senelik ekmek 
bedeli 1 633 227 lira tutmaktadır. Aynı aded üzerinden adam basma günde asgari 20 
kuruşluk gıda maddesi sarfiyatı kabul edildiğine göre bunun da mecmuu 1 282 975 
lirayabaliğ olmaktadır. Bu hesaba göre bu maddeye 190 202 lira fazlasiyle 2 916 202 
lira konmuştur. 

3 Ceza ve Tevkif evleri yönetim giderleri: 
Ceza ve Tevkif evlerinin odun, kömür, su ve aydınlatma, kira, 200 lirayı tecavüz etmiyen 
tamiratı, kırtasiye ve matbu evrakı, telefon giderleri, elbise, çamaşır,ayakkabı masraf
ları, gardiyan melbusatı, ranza imalâtı, yatak levazımatı bedelleri, döşeme demirbaş 
ve sair her nevi öteberi giderleri karşılığı olan bu tertibe konan ödenek ihtiyacı kar-
şılıyamamakta ve her zaman için de ek ödenek istenmesi zaruretinde kalındığı nazara 
alınarak bu yıl 309 798 lira ilâvesiyle 729 298 lira konmuştur. 

721 2 Mevcutlara ilâveten alınacak demirba.ş aletler ve gereçler: 
Ecnebi memleketler adlî tıp müesseselerinde tetkikata uyabilmek için bir takım yeni 
cihazlara ihtiyaç görüldüğünden bunların temini için 20 000 lira konmuştur. 
Üniversitede okutturulan öğrenci burslar: 
Hukuk Fakültesinde Bakanlık hesabına okuttusulmakta olan öğrencilerin burslarını 
karşılamak üzere ve mevcut öğrenci adedine göre 51 250 lira konmuştur. Bu ödenek 
Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine aktarılacaktı]*. 

^ TAPU VE KADASTBRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

1951 Bütçesinin muhtelif tertiplerine geçen yıla nazaran fazla veya eksik konan ödeneklerin 
bölüm ve madde itibariyle gerekçeleri aşağıda arzedilmiştir. 
B. M. 

201 1 Merkez memurları aylığı : 
5602 sayılı Tapulama Kanunu ile kabul edilen kadrolardan 1%0 yjfeĞfca fidlî kadroya 
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eklenen 19 memur kadrosu ile beraiber bugünkü İmli kadro tutarı 385 500 liradır. Ta
sarruf hakları tesh&t edilmiş bulunan parsellerin m'esah.a'larmın yapılabilmesini teminen 
L cetvelinden 150 aded fen memurunun çıkarılması zaruri bulunmuş olduğundan bun
ların 11 aylık kadroları tutarı olan 338 250 lira ile üst derece aylık farklarının fiilî 
duruma göre hesaplanan 36 650 lira da nazara alınarak bu tertibe 760 400 lira kon-= 
muştur. 

2 İller memurları aylığı : 
5602 sayılı Tapulama Kanunu ile kalbul edilen kadrolardan fiilî kadroya eklenen 656 
memur kadrosu ile beralber bugünkü fiilî kadronun tutarı 4 966 200 liradır. Tapula
ma işlerinin esaslı bir şekilde kontrol ed i l to^r in i sağlamak için L ceijvelinden çıkarı
lıp Milî kadroya alman 30 lira aylıklı 20 aded kontrol memurunun 11 aylık kadroları 
kiarşılhğı olarak 49 500 lira ile üst derece ayllk alanların fiilî durumuna göre hesapla
nan 653 635 lira üst dereöe farkı da nazara alınarak bu tertîbe 5 669 335 lirıa konul
muştur. 

3 Merkez memurları aylığı : 
1950 Bütçelinde bu tertipte 2 000 lira varken hialen açıkta m^mur olmadığı için muh
temel ihtiyacı karşılamak üzere 1 000 Mra t)ir akıtmıştır. 

4 İller memurları açıik aylığı : 
Velkâlet emrinde Obulunanların açık aylııklarını ödemeye fcâffii •gfeîmec^İaden ihtiyacın 

* karşılanalbilmesi için 20 000 lira fazlası îte 38 000 lira konulmuştur. 

202 1 Merkez hizmetliler ücreti : 
5602 sayılı Tapulama Kanunu ile D cetveline dkJienmiş olan 175 lira ücretli iki dakti
lo ilte 100 er lira ücretli 3 odacının ücretlerini karşılamak ütfere 7 800 lira fazlasiyle 
45 120 lira konulmuştur. 

2 İller hizmetliler ücreti : 
5602 sayılı Kanunla D cetveline eklenmiş olan (hlzmetllerin ftcrefleri karşılığı 99 360 
liranın eklenmesi suretiyle SB2 500 lira 'konulmuştur. 

203 1 Merkez geçici hizmetliler ücreti : 
5602 »ayılı Kanun gereğince açılan tapulama kursu ve çalıştırılacak tapulama arşiv
cileri için alınacak kadroları karşılamak üzere 66 720 lira fazlasiyle 161 557 lira ko
nulmuştur. 

2 İller geçici hizmetliler ücreti : 
İller tapulama kursu ve tapulama arşivcileri için alınacak kadroları karşılamak üzere 
77 400 lira fazlasiyle 79 800 lira konulmuştur. 

205 Geçici tazminat : 
Bu husustaki kanunun tadili düşünülmekte olmasına (binaon tenzil edilmiştir. 

1 Merkez memurları çocuk zammı : 
Merkez kadrosuna 5602 sayılı Kanunla eklenen memurların çocuk zamlarını karşılamak 
üzere 20 000 lira zam yapılmıştır^ 

2 İller memurları Çocuk zammı : 
5602 sayılı 'Kanunla iller kadrosuna eklenen memurların çocuk zamlarını karşılamak üze
re 48 000 lira zam" yapılmıştır. 

3 M-e?îkez memurları doğum yardımı : 
5602 sayılı Kanuo. gereğince kadroya ilâve edilen ve bu defa L cetvelinden fiili kadro-
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ya alman memurların doğum yardımlarını karşılamak üzere 7 600 lira eklenmiştir. 

4 iller memurları doğum yardımı : 
5602 sayılı Kanunla kadroya ilâve edilen ve bu kerre L cetvelinden fiili kadroya alman 
memurların doğum yardımlarını karşılamak üzere İ l 000 lira ilâve edilmiştir. 

5 Merkez memurları ölüm yardımı : 
5602 sayılı Kanunla kadroya eklenen memurların Ölüm yardımını karslamak üzere 1 00Ö 
lira eklenmiştir. 

6 İller memurları ölüm yardımı : 
5602 sayılı Kanunla kadroya eklenen memurların ölüm yardımı karşılığı olarak 5 000 ?i-
ra eklenmiştir. • 

208 5439 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre memurlara verilecek ikramiye karşılığı : 
Bu husustaki Kanunun tadili düşünülmekte olmasına binaen tenzil edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
Aylık ve hizmetliler ücreti bölümierine konan ödeneğin % 5,5 nisbetinde hesaplanarak 
konulmuştur. 

219 Yargıç ödeneği : 
5602 sayılı Kanunla kabul edilen 18 arazi tapulama yargıcının bir yıllık Ödeneği 25 200 
lira tuttuğundan 1 800 lira noksan konulmuştur. 

301 12 Tapulama kırtasiyesi : 
5602 sayüı Kanunla teşkil olunan Arazi kadastrosu ve Fotoğrametri dairesi kırtasiye 
ihtiyacını sağlamak maksadiyle bu maddeye 1 100 lira konulmuştur. 

22 Tapulama döşeme ve demirbaşı : 
5602 sayılı Kanunla teşkil olunan arazi kadastrosu ve fotoğrametri dairesinin döşeme ve 
demirbaş ihtiyacını karşılamak üzere bu maddeye 1 000 lira konulmuştur. 

32 Tapulama öteberi giderleri : 
5602 sayılı Kanunla teşkil olunan arazi kadastrosu ve fotoğrametri dairesinin öteberi ih
tiyacını karşılamak için bu maddeye 500 lira konulmuştur. 

42 Tapulama aydınlatması : 
5602 sayılı Kanunla teşkil olunan arazi kadastrosu ve fotoğrametri dairesinin aydınlat
ma ihtiyacını karşılamak için bu maddeye 100 lira konulmuştur. 

302 12 Tapulama ve Kadastro kırtasiyesi : 
5602 sayılı Kanunla teşkil ohman tapulama idarelerinin ve kadastro heyetlerinin kırta
siye ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu maddeye 71 700 lira konulmuştur. 

22 Tapulama ve kadastro döşeme ve (temirbaşı : 
5602 sayılı Kanunla teşkil olunan tapulama idarelerinin ve kadastro heyetlerinin döşe 
me ve demirbaş ihtiyacını karşılamak üzere bu maddeye 25 000 lira konulmuştur. 

302 32 Tapulama ve kadastro öteberi giderleri :* 
5602 sayılı Kanunla teşkil olunan tapulama idarelerinin ve kadastro heyetlerinin öteberi 
giderleri ihtiyacını karşılamak üzere bu maddeye 43 500 lira konulmuştur. 

42 Tapulama ve kadastro aydınlatması : 
5602 sayılı Kanunla teşkil olunan tapulama idarelerinin ve kadastro heyetlerinin 
aydınlatma ihtiyacını karşılamak üzere bu maddeye 22 000 lira konulmuştur. 
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52 Tapulama ve kadastro ısıtması : 
5602 sayılı Kanunla teşkil olunan tapulama idarelerinin ve kadastro heyetlerinin 
ısıtma ihtiyacını karşılamak üzere bu maddeye 28 000 lira konulmuştur. 

303 Basılı kâğıt ve defterler . 
5602 sayılı Kanunla teşkil olunan tapulama idareleriyle kadastro heyetlerinin basılı 
kâğıt ve defter ihtiyacını karşılamak maksadiyle bu bölüme 309 000 lira zam edilmiştir. 

304 1 Merkez posta ve telgraf ücretleri: 
5602 sayılı Kanunla teşkil olunan merkez arazi kadastrosu ve fotoğrametri dairesinin 
posta ve telgraf ücretlerini karşılamak üzere bu maddeye 12 000 lira zam olunmuştur. 

2 İller posta ve telgraf ücretleri : 
5602 sayılı Kanunla teşkil olunan tapulama idarelerinin posta ve telgraf ücretlerini 
karşılamak üzere bu maddeye 22 000 lira eklenmiştir. 

3 Merkez telefon giderleri : 
5602 sayılı Kanunla teşkil olunan merkez arazi kadastrosu ve fotoğrametri dairesinin 
telefon ücretini karşılamak üzere bu maddeye 500 lira eklenmiştir. 

4 İller telefon giderleri : 
5602 sayılı Kanunla teşkil olunan tapulama idareleriyle kadastro heyetlerinin telefon 
giderlerini karşılamak üzere bu maddeye 2 920 lira eklenmiştir. 

305 3 Tapulama ve kadastro : 
5602 sayılı Kanunla teşkil olunan tapulama idareleriyle kadastro heyetlerinin kira 
karşılığını temin için bu maddeye 57 500 lira konulmuştur. 

306 2 5055 sayılı Kanun gereğince verilecek giyecek giderleri : 
5602 sayılı Kanun gereğince kadastro memurlarına verilecek giyim eşyasının temini 
maksadiyle bu maddeye 27 000 lira konulmuştur. 

3 5602 sayılı Kanun gereğince verilecek giyecek giderleri : 
5602 sayılı tapulama Kanunu gereğince tapulama memurlarına verilecek giyim eşyasının 
temini maksadiyle bu maddeye 87 000 lira konulmuştur. 

307 2 Geçici görev yolluğu : 
Tapulama ve kadastro memurlarına verilecek yolluklar için ayrıca madde açılmış oldu
ğundan bu maddeden 66 100 lira tenzil edilmiştir. 

4 Sürekli ve geçici görev yollukları: 
5055 ve 5602 sayılı kanunlar gereğince tapulama ve kadastro memurlarına verilecek 
gündeliklerle bu işlerde kullanılacakların sürekli ve geçici görev yolluklarını karşıla
mak üzere yeniden açılan bu maddeye 718 250 lira konulmuştur. 

308 1 Merkez : 
5602 sayılı Kanunla teşkil olunan merkez arazi kadastrosu ve fotoğrametri dairesi 
memurlarının tedavilerini sağlamak maksadiyle bu maddeye 2 400 lira eklenmiştir. 

2 i l l e r : 
5602 sayılı Kanunla teşkil olunan tapulama idareleri memurlarının tedavilerini sağ
lamak maksadiyle bu maddeye 5 000 lira eklenmiştir. 

417 Yönetim giderleri : 
1950 yılında bu tertipte mevcut olan 100 000 lira ait oldukları bölüm ve maddelere 
nakledilmiş bulunduğundan kaldırılmıştır. 
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517 1 Nirengi, sınır işaretleri, poligon ve taşıma giderleri : 
Kadastro idarelerinin nirengi, sınır ve poligon işaretleriyle taşıma giderlerini sağla
mak maksadiyle bu maddeye 28 300 lira konulmuştur. 

451 1,2 Yayın giderleri : 
5602 sayılı tapulama Kanunu ile teşkil olunan tapulama idarelerinin satmalına ve abo
ne karşılığı için birinci maddeye 2 500 ve yayma taallûk eden başka her çeşit giderler 
için de ikinci maddeye 10 000 lira eklenmiştir. 

476 2 Teknik okulda kadastro mühendisi olarak yetiştirilecek öğrencilerin burs ücretleri : 
Teknik okulda Genel Müdürlük hesabına 24 öğrenci okumaktadır. 1950 yılı içinde 25 
öğrenci daha alınmıştır. 49 öğrencinin ayda 100 er liradan bir senelik fouı?s üçr«-tleî4nin 
tutarı 58 800 liradır. 1951 yılı içinde 25 öğrenci daha alınacaktır. Bunlara Ekim 1951 
den itibaren burs verilecektir. Bunlasm 5 aylık bursları tutarı da İZ 500 liradır. Bu 
selbeple bu tertibe 31 300 lira eklenmiştir. 

3 Tapulama kursları genel giderleri : 
Tapulama işlerinde istihdam olunacak memurların yetiştirilmesi için açılan kurslardaki 
öğrencilerin gündelikleriyle diğer masraflarını karşılamak üzere bu maddeye 160 000 
lira konulmuştur. 

477 Tapulama Kanunu uygulama genel giderleri : 
Tapulama idarelerinin alet ve vasıtaları ihtiyacını karşılamak ve kayıt işlerinde çalıştı
rılacakların ve muhtar ve bilirkişilerin, amele ve jaloncuların gündeliklerine verilmek 
ve nirengi, poligon, sınır işaretleri ve taşıma giderlerini karşılamak üzere bu bölüme 
1 156 698 lira konulmuştur. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

İçişleri Bakanlığının 1951 yılı Bütçesi geçen yıla nazaran 222 782 lira noksanı ile teklif edilmiş 
buluMmktadır, 

Bütçenin (A/ l ) cetvelindeki değişiklikler aşağıda arzedilmiştir: 

İkinci kısım 

Personel giderleri 

Aylıklar, ücretler ve kanuni zam ve tenzilleri ihtiva eden bu kısımdaki değişiklikler şunlardır : 

Bakanlık kadrosuna d&hil iki müsteşarlıktan halen açık olan bir tanesi (L) cetveline alınmış ol-
duğundan 201/1 merkez memurları aylıklarmdan 10 500 lira, 210 temsil ödeneği bölümünden 2 100 
lira düşülmüştür. 

1951 yıteîda yabancı uzman getirilmiyeceğind en 204 ncü bölümden 24 000 lira ile geçici tazmi
nattan 80 000 -lira düşülmüştür. 

207 nci yabancı dil mükâfatı ve 208 nci memurlar ikramiyesi bölümlerine de ödenek konulması
na lüzum görülmediğinden bu iki tertipten de 16 900 lira indirilmiştir. 

Bu kısımda zam yapılan bölümler : 

203 neü merkez geçici hizmetliler ücretine 5 800 lira eklenmiştir 

5442 .sayılı İl İdaresi Kanununun 49 ncu maddesi gereğince meslek kursunu açmak lâzımdır, 



— 47 — 
Kursta öğretmenlik yapacakların ve diğer hizmetleri göreceklerin kadro ve ücretleri nazarı itibara 
alınarak yapılan, hesaba göre geçen yılın ödeneğinin 5 800 lira artırılması lâzımgelmiştir. 

1951 yılında kaymakamlık kursu açılmayacaktır. 

209 ncu « Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler » bölümüne de 2 985 
lira eklenmiştir. Bu bölüme, 201 nci aylıklar bölümü toplamı ile 202 nci hizmetliler ücreti bölümü 
toplamı üzerinden % 5,5 hesabiyle ödenek konulması gerektiğinden yapılan hesaba göre 2 985 li
ranın eklenmesi ieabeylemiştir. 

' . • ' . ' . , Ü ç ü n c ü k ı s ı m '*'*• .-' 

Yönetim giderleri 

Bu kısma merkez, iller büro giderleri, basılı kâğıt ve defterler, posta, telgraf ve telefon giderleri, 
kî ft kaaîşıliğı, giyecekler, yolluklar, tedavi giderleri ve taşıt giderleri dâhil bulunmaktadır. 

Geçen yıla nazaran bu kısımda ancak iki tertibe zam yapılmıştır. 

304/4 îller telefon giderleri maddesine 20 000 lira eklenmiştir. Şehirlerarası telefon şebekesi 
genişlemektedir. Geçen yıllar sarfiyatının verdiği kanaate göre iller telefonu ile konuşma gider
lerinin 20 000 lira ile idaresi asla kabil değildir. Bundan dolayı 20 000 lira zamla 40 000 liraya 
çıkarılmıştır. 

305 nci kira karşılığı bölümüne de 5 000 lira zam yapılmıştır. Merkezde kira altında bina yok
tur. 63 ilde halen 535 bina kıra altındadır. Bunların kiraları da illerden aîmjın malûmata müste
nit olarak 115 000 liradan ibarettir. 

1950 yılının ödeneği 110 000 lira olduğundan 1951 teklifinin fazlalığı bundan .ileri gelmektedir. 

Bu kısımdan geçen yıla nazaran yalnız 307/6 yabancı uzman yolluğundan 6 000 lira bir indir
me yapılmıştır.1951 de uzman getirilmiyecektir. Diğer tertiplerdeki ödenekler geçen yılm ayni
dir. Ve hepsi de asgari hadde inmiş olduğundan yeniden tasarruf edilecek tarafı bulunma
mıştır, 

- * - * — - « ~ - - • * ^ "' Dördüncü kısım 

. r^.^^, ™ ~v*^ Daire hizmetleri 

Bu''kışıma nüfus defterleri ve basılı kâğıtları, milletvekili seçimi için seçmen kütük ve kartla
rının düzenlenmesi giderleri, yayın giderleri, Milletlerarası kurum ve dernekler giderleri, kurslar 
yolluk ve giderleri dâhil bulunmaktadır. 

Geçen yıla nazaran bu kısımda yapılan indirmeler: 

417/1 nüfûs defterleri ve basılı kâğıtları mad desinden 3 100 ve 418 nei seçmen kütükleri r e 
kartları bölümünden 130 000 ve 451/2 yayın masrafından 4 000 ye 501/1 geçen yıl borcundai 117 
İka tasarruf için indirilmiştir. 

Bu kısımda yapılan zamlar : * 

476/1 kurs yollukları ve yevmiyeleri maddesine 15 400 ve 476/2 kurs yönetim giderleri mad
desine de 7 000 liradan ibaret olup 5442 sayılı Îİ îdaresi Kânununun 49 ncu maddesi gere|jince 
açılması kereken meslek kursuna getirilecek memurlarla kurs idare ihtiyaçlarının göz önüne 
alınmasından ileri gelmiştir. 
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Beşinci kısım 

Borçlar 

Bu kısmın bölümlerine konulan miktarlar 1950 ödenekleri kadardır. 

Aynı tertiplerden eski yıllarda vukubulan masraflar miktarına nazaran konulmuş olan öde
nekler ihtiyaca yeter derecededir. 

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Emniyet Genel Müdürlüğü 1951 yılı hizmetlerinin ifası için teklif edilen bütçesi 34 564 841 
lirası âdi 585 000 lirası da yatırımlar olmak üzere 34 849 841 liradan ibaret bulunmaktadır. 1951 
yılı toplamına göre 354 961 lira bir artış göster inektedir. 

Bu artışın ve teklif bütçesinin rakamlarında geçen yıla nazaran hâsıl olan farkların miktar 
ve sebebleri aşağıda arzolunmuştur. 

ikinci kısım 

Personel giderleri 

Bu kısma; memur aylıkları, hizmetliler ücreti, geçici hizmetliler ücreti, memurlara verilmekte 
olan çocuk zammı, doğum ve ölüm yardımları yakacak zammı, Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığına yapılacak ödemeler karşılığı, er tayın zammı tertipleri dâhildir. 

Bu kısım toplamının bütçe toplamına nispeti %90,5 tir. • 

Bu kısımda yapılan indirmeler: . 

204 yabancı, uzman ücretinden 60 001 lira (yabancı uzman getirilmiyecektir.) 

308/1 Memurlar ikramiyesinden 19 500 lira, 205 geçici tazminattan 308 932 liradır. 

Yapılan eklemeler: 

3201 sayılı Kanunun 86 ricı maddesi gereğince memleketin emniyet ve asayişini, Devletin 
menfaatlerini, efradın can ve mal ve ırzını koruyucu yüksek hizmeti görülenler, hayatını tehli
keye koyarak büyük yararlık gösterenlere verilecek para mükâfatı karşılığı olmak itibariyle 
lüzumu halinde bu kanun hükmünün yerine getirilmesi için 208/2 para mükâfatı maddesindeki 
ödeneğe 5 000 lira zam yapılması uygun görülmüştür. 

209 ncu bölüme de 525 993 lira eklenmiştir. Zira Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına ya
pılacak ödemelere mahsus olan bu bölüme; aylık ve hizmetliler ücretleri bölümlerinin toplamı 
üzerinden hesap edilen % 5,5 nispetindeki paradan başka 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 34 ncü, maddesi hükmünün uygulanmasına geçilmek üzere polis, kom-
şer yardımcısı, komiser ve Başkomiserlerin her yıl hizmetine eklenecek fiilî hizmet zamları mu
kabili % 10 lan mecmuu konulmuş ve artış da bu yüzden husule gelmiştir. Halen fiilî kadroda: 
6489 polis, 926 komiser muavini, 333 komiser ve »187 başkomiser vardır. 

Üçüncü kısım 

Yönetim giderleri 

Merkez ve iller büro giderleri, basılı kâğıt ve defterler, posta, telgraf ve telefon giderleri, 
kira karşılığı, giyecekler, yolluklar, tedavi giderleri, taşıt giderleri (işletme ve tamir) bu kısmı 
teşkil eden tertiplerdir. 

Bütçenin A / I cetvelinde de görüleceği veçhile bu kısımda yalnız kira karşılığına 10 002 lira 
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zam yapılmıştır. Merkezde kiralı bina mevcut değildir. İllerden toplanılan bilgi sonucuna göre 
589 karakolumuzdan 211 tanesi kiralıdır. Hangi vilâyette kaç karakolun kira altındaki bina
larda (bulunduğu ve kira bedellerini gösterir müfredat cetveli hazırdır. Bu cetvelin yekûnuna göre 
kiralar toyiamı 144 720 liradır. Yıeni Ibir karakol tesisi veya kanuni tahliye mecburiyeti ile veya 
her h'anigi idari sebeple tahliyesi Mzımıgelen binaların yerine bugünkü rayiçlere göre yeniden bina 
kiralamak ihtimalleri de göz önüme alınarak 1951 yılı Bütçesinin 305 nci bölümüne 150 000 lira ko
nulmuş ve 10 002 lira artış da bundan ileri ıgellmiştir. 

Ya)bancı uzman 'getirilmiyeiceği için 307/5 yabancı uzıman yolluğundan 5 001 lira düşülmüştür. 

Kışımın diğer tertiplerindeki rakamlar geçen yılın aynıdır. Her biri asgari hadde inmiş bulun
makta olduğu cihetle ne indirmeye ve ne de eklemeye imkân vardır. 

Dördüncü Kısmı 

Daire hizmetleri 

Bu kısma atlı polisin binek hayvanları bakım giderleri, haber alma giderleri, giyecek ve- teçhi
zat, okullar ıgiderleri, nezaret altında (bulunanların hudut dişi edilme giderleri,, polis telefonlarını 
işletime giderleri, Milletlerarası kurum ve demekler giderleri, prevantoryum giderleri dâhildir. 

Bu kısma dâhil ödeneklerden yalnız 410/1 giyecekler maddesine 607 500 lira eklenmiştir. 

Bu maddeye konulan ödeneğin hesabı : 

Memur 
adedi Lira 

Tutarı 
Lira 

8759 
4343 
8759 
1000 

500 
300 

78 
42 
35 
19 

10O 
55 

683 202 
182 406 
306 565 

19 000 
50 000 
m 500 

1 257 673 

Elbise 
Kaput 
'Fotin ve getr 
Palaska 
Muşamba 
Çizme 

Toplanı 

1 257 500 İhtiyaç olup 1951 yılı Bütçesine konu
lan 

650 000 1950 Bütçesindeki miktar 

607 500 Fazlası 
406/1 okullar masrafının hesabı (Ankara Polis Enstitüsü, istanbul 
Polis Okulu) 

Beherine 
öğrenci Günlüğü yolluk Tutarı 
adedi Güm Lira K. Lira Lira 

geliş ve 
570 
570 

300 
i 

1 35 
50 

230 850 
28 500 (Okula 

dönüş) 

259 350 
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416/2 yönetim ve Sınav giderleri 

Lira 

'25 000 Isıtma masrafları 
10 000 Su masrafları 
2 000 Telefon 

13 000 Elektrik, havagazı 
5 000 Kırtasiye ve temizlik eşyası 

55 000 

455 prevantoryum yönetim giderleri 

Bir yatağın yıllık 
genel masrafı 

Yatak adedi Lira Lira 

30 1 335 40 050 

Beşinci Kısım 

Borçlar 

Borçlara ait ol'an (bu «kısımdaki rakamlar geçen yılını aynı 'olarak ikonulmuştur. 

Altıncı Kısım 

Yardımlar 

Bu tısımda yalnız (bir bölüm vardır. Bu bölüme 'konulmuş olan 5 403 lira ödeneğin; Emniyet 
Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki 3201 sayılı Kanunun 31 nci ımaddesiîiıe dayanılarak Siyasal Bil
giler Fakültesinde okutulmakta olan 1 ve Hukuk Fakültesinde 5 ki ceman 6 öğrencinin burs unas-
raflarmdan ibarettir. Beherine ayda 75 lira burs verilmektedir. 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

Jandarma Genel Komutanlığının 1951 yılı hizmetleri için düzenlcuen teklif bütçesi: 39 209 773 
lirası âdi, 900 000 lirası da yatırımlara ait olmak üzere 10 109 773 liradır. Bu miktar umumi ola
rak 1950 Bütçesinin toplarumdaı 230 979 lira eksiktir. 

Geçen yıla nazaran daha az bir bütçe sunulmuş olmakla beraber (A/I) cetvelinin incelenme
sinden anlaşılacağı üzere bütçenin ikinci kısmına dâhil 201 nci aylıklar bölümünde 1 612 102 ve 
202 nci hizmetliler ücretinde 8 460 lira, 209 ncu, 5434 sayılı Kanun gereğince Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler bölümünde 395 991 lira bir fazlalık göze çarpmaktadır. 

Bu şartların sebebi teşkilâtın genişletilmesinden değil, subay, askerî memurlar ile gedikli erbaş 
aylıklarının 5609 ve 5619 sayılı kanunlar gereğince yükseltilmiş bulunmasından, bir de Emekli 
Sandığı Kanununun 34 ncü maddesi gereğince ödenecek % 10 ların bütçeye ithalinden ileri gel
mektedir. 

202 nci hizmetliler ücretindeki artış sebebi; bütçeye bağlı (D) cetvelinde de görüleceği üzere 
silâh ve malzeme tamirevi tüfekçisi ücretinin 350 liraya, İstanbul'da bulunan dikimevindeki kun
dura ve terzi ustaları ücretlerinin 450 şer liraya, makine tamircisi ücretinin 250 liraya, makine us
tası ücretinin 300 liraya çıkarılmasına idareten zaruret görülmüş olmasındandır. 
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Terzi ve kundura ustaları kesim işlerinde mütahassıs oldukları gibi çalışma tarzlariyle çok 

faydalı ve menfatli olmaktadırlar. 

Makine ustasına ve yardımcısına gelince; dikimevinde mevcut 400 e yakın muhtelif tip makine
lerin işlemesini temin vazifelerini başarı ile gören kimselerdir. 

İkinci personel giderleri bölümünün tertiplerine bu suretle yapılan eklemeler bütçenin diğer 
tertiplerinden indirmeler yapılarak sağlanmıştır. 5434, 5609, 5619 sayılı kanunların eklenmesini 
icabettirdiği ceman 2 milyonluk bir Ödeneğin bütçe içinden sağlanması kayda şayan görülmekte
dir. 

Bütçenin muhtelif yönetim giderlerini içine alan üçüncü kısmında kayda değer bir değişiklik 
mevcut değildir. 

Daire hizmetlerine taallûk eden dördüncü kısmın tertiplerinde mühim miktarda indirmeler ya
pıldığı görülmektedir. Bu indirme yukarda da arzedildiği veçhile ikinci kısmın lehine olmuştur. 
Fakat bu tertiplere 1951 yılı için konulan rakamlar hesaplara müstenit ve jandarma mürettep 
adedlerine uygun bulunmaktadır. / • 

Bunlara ait hesap listeleri incelenmeye hazır bir haldedir. 
412 nci ecza sağlık gereçleri bölümüne 11 000 lira zam yapılması şimdiye kadar bedelsiz alman 

serum ve aşıların bedeli mukabilinde verilmeye başlanmış olmasındandır. 

413 ncü veteriner ecza ve gereçleri bölümüne 4 000 lira zam da veterinerlere mahsus ecza ve 
alât sandıkları yapılmasının kararlaştırılmış bulunmasmdandır. 

Beşinci borçlar kısmına dâhil 501 nei geçen yıl borcu bölümüne 9 400 lira eklenmesi lüzumlu 
görülmüştür, 

502 nci eski yıllar bölümünden de 2 050 lira indirilmiştir. 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 
B. M. 

201 1-2 Memurlar aylığı: 
4598 sayılı Kanuna göre bir veya iki üst derece maaş alanlar dâhil olmak üzere mer
kezde görevli bulunan 208 memurun kadro aylıkları senelik tutarı bu sene olduğu 
gibi 1 054 500 lira olarak hesap edilmiş bulunmaktadır. Dış teşkilâtımızdaki 207 
memurun ödeneği ise 1950 ye kıyasen görünüşte 64 063 liralık bir fazlalıkla 6 652 303 
liradır. Bunda yeniden ihdası düşünülen Endonezya Büyükelçiliğinin bir büyükelçi 
bir müsteşar, bir başkâtip ve bir ikinci kâtipten ibaret kadrosunun icabettirdiği 
145 200 liralık ödenek de dâhil olduğuna göre hakikatta bu seneye nispetle 1951 
dı,ş teşkilâtı maaşlarında 81 140 liralık bir tasarruf sağlandığı anlaşılır. Kaldı ki, Ba
kanlığımız bu sene Rusya'da ruble kurunun yükseltilmesi neticesinde bu memleket
teki memurlara tatbik ettiği 7 emsalinin evvelce 11 ve daha. sonra da 14 e çıkarmaya 
mecbur ve bu ameliyenin bütçeye yüklemek istidadını gösterdiği 250 000 liralık 
ödenek ihtiyacını diğer memleketlerdeki memurlarımızdan yaptığı emsal indirmele
riyle karşılamıştır ki bu tasarruf da hesaba katılınca 1951 tasarısında gerçekleştiri
len tasarruf 250 000 + 81 137 = 331 137 lira olduğu neticesine varılır. 

202 2 Yabancı memleketler hizmetliler ücreti : 
Yabancı memleektlerdeki hizmetliler ücretinde Endonezya Büyükelçiliği ihtiyacını 
karşılamak üzere yalnız 19 000 liranın ilâvesine ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

301 1 Merkez kırtasiye : 
Bu maddeye 1950 bütçesinde konulmuş olan 8 100 lira bütün sıkı tasarruf tedbirleri-
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ne rağmen kâfi gelmemiş ve gelecek sene için bakanlığımızda muhabere işlerinin bi
rinci derecede önemi dolayısiyle ihmali mümkün olmıyacak ihtiyaçlara en az 4 900 
liralık bir zam istenmesi zarureti hâsıl olmuştur. Filhakika bu yıl yalnız vatandaşla
rımızın Suriye, Lübnan ve Yugoslavya'daki emlâkinin tesbiti için girişilen muamele 
şimdiye kadar 5962 yeni dosyanın teşkil edilmesini mucip olmuştur. Ayrıca Bakan
lığımızın Milletlerarası Ekonomik işlere tavassutundaki rolünün birdenbire büyüme
si ve yeniden bir umumi kâtip muavinliği ve bir iktisat dairesi teşkili suretiyle aynı 
şekildeki masrafların artmasını gerektirmiştir. Bütün bunlara ilâveten yeni sisteme 
göre tasnif edilmekte olan arşivlerimiz için 100 000 e yakın kalın ve ince dosya göm
leğine katî ihtiyaç bulunmaktadır ki tasarıda görülen cüzi fazlalıkla bunun da bir 
kısmı karşılanacaktır. 

Merkez döşeme ve demirbaş : 
Bu bölümde görülen 5 000 liralık fazlalık da döşeme ihtiyaçlarının asgari bir şekilde 
sağlanması ve bilhassa yeniden tesis edilecek arşiv kısmı tesisatına gerekli dolap, 
masa ve sairenin tedarik olunması bakımından çekinilmez bir ilâve olarak teklif 
olunmuştur. 

Yabancı memleketlerdeki teşkilâtın kırtasiye giderleri : 
Merkezde olduğu gibi dış teşkilâtımıza ait büro ve genel giderler bölümünde de kır
tasiye maddesine yapılan 13 800 liralık zam bilhassa, elçilikler ve konsoloslukların, 
merkezle mütenazır olarak en zaruri ihtiyaçlarını karşılamak endişesiyle konulmuştur. 
Birleşmiş milletler kurumu nezdindeki teşkilâtımız, Marshall plânı tatbikatı ve 
bilhassa Avrupa birliği teşkilâtının icabettirdiği ilâve vazifeler ilgili elçiliklerimi
zin kırtasiye sarfiyatını her gün biraz daha artırmakta ve esasen dar olan, ödenekler 
bütün elçilik ve konsolosluklarımızın, artan ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. 

Dış teşkilâtın döşeme ve demirbaşı : * 
Bu madde de görülen 30 000 liralık fazlalık da 1951 de yeniden açılacak bir Büyük
elçilik ve açılmış olan elçiliklerin bu sene içinde sağlanamıyan asgari ihtiyaçlarını 
karşılamak düşüncesiyle^ konulmuştur. Bu vesile ile yalnız Karaşi Büyükelçiliğimi
zin döşeme talebi 100 000 lirayı bulduğu ve bu sene ancak 20 000 lira gönderilmekle 
iktifa olunduğunu ve Ankara'da tesis olunan İsrail Elçiliğinin mütevazı binasının 
tefrişi için Telâviv hükümetince 80 000 Türk lirası sarfedildiğinin haber alındığını 
da burada kaydetmekte fayda vardır. 

Dış teşkilât öteberi giderleri • 
1950 de konulan ödeneğin yetişmediği görülerek bu maddeye 9 500 liralık bir ilâve 
yapılmıştır. 

Dış teşkilât taşıtlar onarma giderleri : 
Devlete ait olan Büyük Elçilik ve Elçilik otomobillerinin onarımına ayrılan miktar 
sene ortasında tükenmiş olduğundan bu maddeye 10 000 liralık bir zam yapılmıştır. 

Dış teşkilât taşıtlar satmalına giderleri : 
Yeniden ihdas olunacak büyük elçilikle Şili ve Kopenhag elçiliklerimizin miadlan 
dolmuş otomobillerinin yenileştirilmesi suretiyle ihtiyaçlarının temini maksadiyle 
1950 de olduğu gibi 1951 tasarısında da 36 000 liralık ödenek konulmuştur. 

Dış teşkilât ziyafet ödenekleri : 
Bu yıl, yukarda arzedildiği gibi yapılmasana ihtiyaç görülen emsal indirmeleriyle 
bilhassa büyük elçi ve elçilerimizin maaşları azalmış olduğundan 1949 malî yılı 
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bütçesinde 100 000 lira olarak kabul «dilmiş olan ziyafet ödenekleri ipka olunmak 
suretiyle 1950 ye nispetle 1951 de 25 000 liralık bir fazlalık görülmektedir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler : 
Elçiliklerimizin ve bilhassa konsolosluklarımızın kullanmak zorunda oldukları matbu 
evrak ve defterler ihtiyacını bu yıl karşılamak mümkün olamadığından bunlardan 
bazıları merkezden gönderilmiyen bu gibi ihtiyaçlarını mahallerinde yüksek bedeller 
mukabilinde tedarik etmek zorunda kalmışlardır. Bu ihtiyacın 1951 de sağlanması 
kaçınılmaz bir lüzum olduğundan bu maddeye 4 250 liralık fazla bir ödenek konmuş
tur. 

304 1 Merkez posta ve telgraf ücretleri : 
1950 bütçesindeki sarfiyata nazaran bu maddeden 50 000 lira tasarruf edilebileceği 
anlaşıldığından bu miktar bütçeden indirilmiştir. 

305 2 Yabancı memleketlerdeki teşkilâtın kira karşılıklariyle Belediye vergi ve resimleri : 
Yeniden tesis olunacak Büyükelçilik için yeni bir ödenek konulmaksızm 1950 rakam
ları ipka olunmuştur. * 

307 1 Sürekli görev yolluğu : 
Bakanlığımızın Memurin Kanunu mucibince hariçteki normal hizmet devreleri olan 
4 seneyi doldurmuş bulunan birçok memurlar bu maddeden tasarruf gayretiyle mer
keze geç celbolunabilmektedirler. îdari zaruretler olmadıkça nakil ve tâyinler yapıl
maması cihetine gösterilen itinaya rağmen 1951 de de bu halin temadisi caiz görül
mediğinden 1950 ye kıyasen asgarî ihtiyaç için 25 000 liralık fazla ödenek istenmesi 
zaruri görülmüştür. Hariçte müddetlerini ikmal ederek merkeze nakilleri icabedenle-
rin muhtaç bulunduğu fazla ödenek ise hakikatta bilhesap 70 000 liradır. 

308 1-2 Tedavi giderleri ve yollukları : 
Bu sene edinilen tecrübe merkez memurlarının tedavi giderlerine karşılık olarak 1950 
Bütçesine konulmuş olan 5 000 liradan 4 640 lirasının daha aLtmcı aym içinde sarfedilmiş 
olduğunu göstermektedir. Memurlarımızın pek zaruri olan bu ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere bu maddeye 5 000 lira ilâve edilmiştir. Dış teşkilât memurlarımızın tedavi ödenek
lerinde ise bir artış yoktur. 

403 Yabancı elçilerle konukların ağırlanma giderleri : 
Bu bölüm bir fazlalık arzetmemektedir. 1950 rakamlarının aynen ipkası ile iktifa olunmuş
tur. 

451 1 Satınalma ve abone karşılığı : 
1949 Bütçesinde 6 000 lira olarak mevcut ik«n MaHye Bakanlığınca 1&50 de 3 500 liraya 
indirilmiş olan bu ödeneğe 1951 Bütçesi için 2 500 ura zam yapılmasa zaruri görülmüş
tür. Bakanlımız yalnız kendi ihtiyacı için d^ğil diğer Devlet daireleri ihtiyaçları için de 
bilhassa Milletlerarası neşriyata abone olmak mecburiyetinde bulunmaktadır. 

453 1 Milletlerarası kurum ve derneklere katılma payı : 
* 
Milletlerarası kurum ve derneklerden katıtatış olduğumuz teşkilât ile bunlara ödenecek 
para nevi ve miktarlariyle Türk Lirası tutarları müfredatı aşağıda arzedildiği üzere 
2 209 864 liradan ibaret bulunmaktadır. Aneak, bu payların kmmı âzami henüz katî 
mahiyette olmamakla beraber geçen seneki miktarlara uygun olarak tahmin edilmek su* 
retiyle bütçeye konulmuştur. Birleşmiş Milletler Teşkilâtına (400 000) dolar mukabili 
1 130 080 lira, Avrupa konseyine (57 000 000) Fransız Frangı mukahdii (460 560), Av
rupa iktisadi İşbirliği Teşkilâtına (12 196 675) Fransız Frangı mukabili (98 551), ikti-
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saden az kalkınmış milletlere yardım olarak (182 000) dolar mukabili (514 187), Milletler 
arası Gümrük Tarifeleri Bürosuna (79 719) Belçika Frangı mukabili (4 506), Milletler
arası Diplomatik Akademiye (20 000) Fransız Frangı mukabili (167) lira ve Lâhey Da
imî Hakem Divanına (2 460) Florin mukabili (1 813) lira ki, mecmuu 2 209 864 lira tut-

- maktadır. 

2 Kongre, konferanslar ve komisyonlara iştirak edeceklerin yolluk ve giderleri : 
1950 rakamlarında bir değişiklik yoktur. 

3 Hakem ve mahkeme heyetleriyle uzlaşma komisyonları giderleri : 
Muayyen bir aidat olan 3 000 lira aynen ipka olunmuştur. 

454 Sigorta : 
Bu maddede bir değişiklik yoktur. 

455 Dış memleketlerde Türk Kültür varlığının korunması giderleri : 
Yeniden ihdas edilen bu bölüme konan 75 000 liralık ödeneğin 25 000 dolara tekabül 
eden kısmının Kolombiya Üniversitesi Yakın ve Orta Şark Enstitüsü Türkoloji kısmına 
Hükümetimizce yapılması vadolunan yardımı teşkil etmektedir. Bakanlığımız millî hu
dutlar haricinde kalmış olan Türk varlıklariyle yakından ilgilenmek ve buralardaki 
Türk Kültür varlığını korumak vazifesiyle yeni bir servis ihdasını bu vesile ile teemmül 
etmiş bulunmaktadır. 

MALÎYE BAKANLIĞI 

Maliye Bakanlığı Bütçesi ödeneklerini mahiyetleri itibariyle iki grupta mütalâa et. 
mek icabeder. 
1. Bakanlığın gördüğü hizmetlerin karşılığı olan ödenekler, 
2. Katma bütçeli dairelerle özel kurum ve derneklere yapılan yardımlara ait öde
nekler birinci grjpa giren ve Bakanlık hizmetlerine taallûk eden ödeneklerde görür 
len fazlalık ve eksikliklerin sebepleri aşağıda sırasiyle izah edilmiştir. 

201 1.2.3.4 Aylıklar : 
1950 malî yılı içinde yürürlüğe giren 5655 sayılı Teşkilât Kanunu bilhassa Gelirler Ge
nel Müdürlüğü, Vergiler Temyiz Komisyonu ve muvazzaf itiraz komisyonları kadror-
larında yapılan değişiklikler dolayısiyle aylık tertiplerine net olarak 846 600 lira ve 
açık aylığı tertiplerine 165 000 lira ki, ceman 1 011 600 lirana bir fazla ödenek 
konulmasını ıcabettirmektedir. Ancak bu yıl askerî muhasiplik kadrolarından bir 
kısmının ilgası ve teşkilât kadrolarından bir kısmının (L) cetveline alınması suretiyle 
536 500 liralık bir tasarruf sağlanmış olduğundan, aylık bölümıİLıe geçen yıla nazaran 
575 100 lira fculasiyle 27 772 350 liralık ödenek teklif olunmuştur, 

• 

202 1,2,3 Hizmetliler ücreti : 
1950 Malî yılı içinde yürürlüğe giren 5655 sayılı Teşkilât Kanunu ile başta yeni kuru
lan Muvazzaf İtiraz Komisyonu hizmetli kadroları olmak üzere (D) cetveline ilâve 
edilen hizmetli kadrolarının yıllık tutarı 93 240 liradır. Bu miktar ile geçen yıl 
bütçesinde noksan konulan 4 810 lira ki, ceman 98 050 liradan, hi/metli kadroları üze
rinde değişiklikler yapılmak suretiyle 96 520 liralık kısmı karşılanmış ve bu suretle 
1951 Bütçesinin 202 nci bölümüne gçen yıla nazaran 1 530 lira fazlasiyle 2 252 640 
lira ödenek teklif edilmiştir. 
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203 1 - 2 Geçici hizmetliler ücreti : 
Av Vergileri Kanunu kaldırılmış olduğundan bu vergi işlerinde çalıştırılanlara ait 
kadrolara lüzum kalmamış ve diğer işlerde çalıştırılan geçici hizmetlilerin kadro
larında mühim miktarda daraltılma yapılmak suretiyle bu tertiuten de 61 500 lira ta
sarruf sağlanmıştır. 

204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücretleri : 
Bu yıl uzman getirilmesi düşünülmediği için ödenek teklif edilmemiştir. 

205 Geçici tazminat : 
Bu bölüm bütçeden kaldırılmıştır. 

206 1-2 Çocuk zamftıı : 
1950 yılının ilk 8 ayında yapılan fiilî harcamalara göre bu tertipten 100 000 liranın 
tasarrufu mümkün olacağı tesbit edilmiştir. 

206 3-4 Doğum yardımı: 
1950 yılının ilk 8 ayı içinde yapılan fiilî harcamalara göre bilhassa iller memurları 
doğum yardımı tertibindeki ödenek ihtiyacın çok dununda olduğu anlaşılmış oldu
ğundan bu tertibe geçen yıla nazan 39 200 lira fazlasiyle ödenek istenilmesine za
ruret hâsıl olmuştur. 

5-6 ölüm yardımı: 
Bu tertiplerdeki ödeneğin ihtiyaca kâfi geleceği görülerek aynen teklif edilmiştir. 

- 7 Takacak zammı: 
Kanunu gereğince bulundukları mahallerin rakımı 1 500 den yüksek olan yerlerde 
çalışan memurlara verilmekte olan yakacak zammı bu şeraiti haiz mahallerde ça
lıştırılan memurların adedlerine ve aldıkları aylıklara göre hesaplanmıştır. 

207 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek yabancı dil para mükâfatı: 
Bu bölüm bütçeden çıkarılmıştır. 

208 5439 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre memurlara verilecek ikramiye karşılığı: 
Bu bölüm bütçeden çıkarılmıştır. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri 
gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler: 
Aylıklar ve hizmetliler ücretleri tertiplerine konulan ödeneğin, giriş ve terfi farkları 
da karşılanmak üzere % 5,5 dan hesaplanarak tesbit edilmiştir. 

210 Temsil ödeneği: 
Kanunu gereğince müsteşara verilen temsil ödeneği karşılığı olup ayda 175 lira üze
rinden hesaplanmıştır. ' 

211 1-2 Fazla çalışma ücret ve keseneği: 
5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun yürürlüğe girmesi üzerine eğlence yerleri
nin eskisi gibi kontolüne lüzum kalmadığı gibi Av Vergileri Kanununun kaldırılması 
dolayısiyle de kesenek vermeye ihtiyaç bulunmadığından, bu bölüm bütçeden tama
men çıkarılmıştır. 

218 4910 sayılı Kanunun 15 nci maddesi gereğince verilecek kasa tazminatı: 
4910 sayılı Kanunun 15 nci maddesi ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Malî Kontrol Ge
nel Müdürlüğünün 2 . 1 . 1947 tarih ve 13212 - 127 - 1 - 17 sayılı genel yazısı gere
ğince 1950 malî yılına kadar merkez nüfusu 5000 den aşağı olan ilçedeki veznedar-
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lara aldıkları aylığın % 15 şi, 5000 - 10000 olan yerlerdekilere !% 20 si ve 10000 den 
yukarı olan yerlerdekilere '% 25 şi nisbeetinds verilmekte olan kasa tazminatı. Bütçe 
ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğünün 7 . VII . 1950 tarih ve 13212 - 127/48 sayılı 
genel yazısiyle bulundukları mahallin nüfusu ne kadar olursa olsun bütün veznedar
lara aylıklarının |% 15 i nispetinde kasa tazminatı verilmesi kabul edilmiş olduğun
dan, mevcut veznedarların aylıklariyle almakta oldukları üst derece farkları nazarı 
dikkate alınarak bu tertibe geçen yıla nazaran 78 700 lira noksaniyle ödenek konul* 
muştur» 

301 1,2, 

3,4,5 Merkez büro giderleri: 
Bu bölüme tasarruf mülâhazasiyle geçen yıla nazaran 15 000 lira nok§»niyl# 108 S00 
lira teklif olunmuştur. 

203 1,2,3, İller büro giderleri : 
4,5 Bu bölümün bütün maddelerinde büyük ölçüde tasarruf yapılmış ise de, bu tasar

ruflar Gelir Vergisi teşkilâtının tatbikî dolayısiyie bu yıl yeni kurulan 40 aded ver
gi dairesinin ihtiyaçlarına karşılık tutulmuş olduğundan bu tertibe ait ödeneğin ge
çen yıla nazaran noksan değil 33 030 îira fazla siyle teklif edilmesi zaruretinde ka
lınmıştır. 

303 Basılı kâğıt ve defterler : 
Merkez ve iller teşkilâtımızın bastlr kâğıt ihtiyacı olarak tesbit olunan defter, koçan 
ve cetvellerin malzeme bedeli 1 402 250 liraya, baskı ücreti ise 620 113 liraya baliğ 
olacağı tahmin edilmiştir. Bunların dışında matbuaların sevk, nakil, ambalaj, tahta 
kapsül, mühür kurşunu ve evlenme evrakının tabı'na lüzumlu malzemenin bu yıl da-

. ha tasarruflu bir şekilde kullanılması yolunda tedbir alınmak ve bir kısım elde mev
cut matbualardan istifade edilmek suretiyle bu tertipten 210 000 liranın indirilmesi 
MKÜankan olabilmiştir. 

304 1-2 Merkez ve iller posta ve telgraf ücretleri : 
Zfemret otraadtkça mwhabe>reain pos4» ile ve tashhütsüz? olarak yapılmasa tedbiri ata
mış ve bu suretle 1950 yılının ilk altı ayrık sarfiyatı ge$e» yıllara nazaran bir mik
tar azalmıştır. Bu devre zarfında yapılan sarfiyata göre yukarda yazılı maddeler
den 80 000 liranın tasarruf edilebileceği anlaşılmıştır . 

3-4 Merkez ve M4er telefos giderleri : 
Bir kısım illerimizde Postar Telgraf ve Telefon İdaresince yem&ena. telefon tesisleri 
kurulmuş olması dolayısiyie evvelce jandarma telefonlarından parasız olarak istifa
de etmelerine imkân kalmamış olmasım rağmen alman tedbirlerle telefon mükâle-
melerinin azaltılması temin edilmiş olduğundan geçen yıl ödeneği ihtiyacı karşıla
yacaktır, 

305 İller kira karşuğı : 
Mevcut mukavelelere göre hesaplanmıştı. 

dm Giyecekler : 
Müstahdem adedlerine ve verilecek giyeceklere göre bü%esap« koaaılmuftur. 

307 1,2,3, Yolluklar : 
5,6,7, Süuekli görev yolluğm maddesme- iller idaresi ve geçici görev yolluğu maddesine Ta-
8,&,İÛ pulama Kanununun uygulanması dolâgrKâyle tahmil edimim bcdıman 100 000 liraya 

yakın külfetin mümkün olan kısuıılan da karşılandıktan başka bu bölümlerden di-
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ğer maddelerde yapılan tenzillerle ayrıca 294 295 liralık bir tasarruf da sağlanmış 
bulunmaktadır. 

308 1-2 Merkez ve iller tedavi giderleriyle yollukları : 
Hasta memurlar gün geçtikçe çoğalmakta ve ilâç bedelleri de yükselmekte olduğun
dan v 1950 yılı bütçesine konulan ödenek yılın 7 nci ayında tamamen harcanmış ol
duğu gibi hastanelerde yatmakta olan memurların tedavi ücretleri olarak tahakkuk 
ettirilen giderlere ait faturalar tertibinde tahsisat bulunmaması dolayısiyle ödeneme
mektedir. Bu durum göz önünde tutularak 1951 yılı Bütçesine geçen yıla nazaran 
60 000 lira fazlasiyle 140 000 lira ödenek konulmuştur. 

Taşıtlar giderleri: 
Bakanlığımıza ait nakliye işlerinin dışardan tutulacak vasıtalarla yaptırılması, Ba
kanlığımız vasıtalariyle yaptırılmasından daha tasarruflu olacağı yapılan incelemeler 
sonunda anlaşılmış olduğundan, yıllardan beri Bakanlığımız hizmetlerinde kullanıl
makta olan kamyon hizmetten çıkarılmış ve bu suretle 3 700 liralık bir tasarruf sağ
lanmıştır. 

310 1,2,3, Elçilikler maliye müşavirlikleri giderleri : 
4,5,6 Tedbir alınmak suretiyle bu tertipten de 4 200 liralık bir tasarruf sağlanmıştır. 
= 7,8 

Damga Basımevi giderleri : 
Bu yıl Damga Basımevinde yapılacak işlerin 'hacminin 'genişlemesine lüzum hâsıl ol
duğu gibi tşçi Sigortalan Kanunu gereğince verilmesi lâzımgelen primleri karşılamak 
üzere 26 500 lira zam yapılması icaibetmiştir. 

Temsil giderleri : 
1950 yılı Bütçesine konulan ödeneğim ihtiyacı karşüıyaeağı anlaşıldığından Ibu yıl ay
nen teklif edilmiştir. 

405 A/tlı tahsildarlara verilecek hayvan ve yem. karşılığı : 
4287 sayılı Kanunun 3 neü maddesi gereğince hayvan tedarik edecek tatlı tahsildarlara 
ayda 15 lirayı ıge<çmemek üzere hayvan yem (bedeli verilmesi ieabetmektedir. Bakan
lık teşkilâtında bugün 1403 'aded atlı tahsildar mevcuttur. Blumlara yılda 180 lira üze
rinden 252 '540 lira yem bedeli verilmesi ioalbetmektedir. Ayrıca hayvan satınalacak-

• lara da avans verilmek fezere 1820 liraya ihtiyaç olacağı tahmin edilmekte olduğundan 
4Ö5 nci JbÖlüime geçen yılın aynı olarak 254 360 lira ödenek konulmuştur. 

407 1,2,3, Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesinin ilgilendiren giderler : 
4,5 Yıllardan beri son üç yıllık harcamaların vasatilerine göre, teklif edilmekte olan hu 

tertibe ait ödenekler, (bayilere verilmekte olan aidatın 1950 yılında % 5 ten % 4 e in
dirilmesi eskiı kanuna göre re 'sen takdir edilen vergilerden peşinen tahsil edilen vergi
lerin % 50 l'eri komisyon Skararlariyle hak (kazanınca mükelleflere iade edilmekte iken 
yeni Vergi Uöul Kanunu ile Ibu esas değiştirilerek vergi kedbikatiyet etmedikçe tah
silat yapılmaması ve (bir kısım millî mülklerin tasfiye edilmesinin düşünülmekte ol
ması selbefbiyle (bu yıl üç yıllık fiilî harcamaların vasatileri alınmak suretiyle hu bö
lüme ait ödeneklerin teslbiti usulünden vazgeçilmiş ve tahmin esasına dayanarak 4 
40 000 lira noksaniyle teklifte bulunulmuştur. 

408 1,2,3 Komisyonlar ücretleri : 
5432 sayılı Vergi Uısul Kanununun 82 nci maddesi gereğince "komisyon azalarına ve
rilmekte olan 2 - 7 lira üeret çok az görülerek Ibirçok eamanlarda üyelerin komisyon-

309.1,2,3, 
4,5,6 

401 1,2,3 

403 
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lara iştirak etmek istemedikleri görülmektedir. Bu durumu önileımek için ücretlerin 
Ib'ir miktar artırılması maksadiyle 25 000 lira teklif edilmiştir. 

417 1-2 Kıymetli kâğıtlar /gereçleri karşılığı ve Ibaskı ıgiderleri ve menkul ve gayrimenkul mal-
' Harın haciz, satış ilân ve taşıma giderleri : 

Yıllardan Iberi yapılmakta olan harcamaların seyrine göre Ibu maddelerdeki ödeneğin 
kâfi geleceği görülmüş ve geçen yıl ödeneği aynen teklif olunmuştur. 

418 1 Faiz ve acyo : 
Hazine cani hesaplarının faiz ve Muamele Vergileriyle Hazine muameleleri için muh-
telif kanunların verdiği yetkiye dayanıiaraik 1951 yılı içinde çukarilacak honolarm 
faiz, komisyon, 'Muamele Vergisiyle ısair giderlerdne taallûk «den Ibu tertilbe küsurat 
atılmak suretiyle 3 600 000 lira ödenek konulmuştur. 

2 Para taşıma giderleri : 
Basılmakta olan 60 000 000 liralık ufak paranın nral'sandıklarma sevkı dolayısiyle 
yapılacak giderlerle mallandıklarından merkeze ve darphaneye gönderilecek parala
rın her türlü giderleri karşılığıdır. 

419 1 Belirtme işlerö. : 
1951 yılında (belirtilmesi gerekecek Hazine emvalinin Ibu ödenek dâhilinde teslbitine 
çalışılacaktır. ' 

419 2 Menkul ve gayrimenkul genel idarekri : 
1950 yılında yürürlüğe giren 5519 ve 5520 sayılı kanunlar gereğince Hazine adına tescil
leri ieabedecok gayrimenkuller için yapılacak giderleri karşılamak üzere konulmuştur. 

3 Memur konutları genel giderleri : ' . 
Mühim kısmı Ankara'daki Saraçoğlu Mahallesinin giderleridir. Bu mahallenin idaresi 
hakkında yeni bir karar verilmemiş olduğu cihetle bu bölüme geçen yıl olduğu gibi 
165 000 lira ödenek konulması zaruretinde kalınmıştır. 

420 4353 sayılı 'Kanunun 36 nci maddesinin gerektirdiği giderler : 
Kanunu gereğince teşkilâtımız bulunmıyan mahallerde sözleşmeli ve aylık ücretli olarak 
-çalıştırılmakta olan avukatlarımıza kadrolarına göre verilmesi icabeden ücret tutarı 
106 500 liradır. Ancak bir kısmının münhal olması dolayısiyle 1950 yılındaki 100 000 
liralık ödenek dâhilinde kalınmış ise de bu kadrolar daimî mahiyet arzetmekte oldukla
rından karşılıklarının bütçeye tam olarak konulması zaruri görülmüştür. Esasen bu şekil
de çalıştırılmakta olan avukatların çoğunun aylık ücreti 50 - 100 lira arasındadır. în-
hilâl vuku buldukça çıkan yeni talipler bu ücretleri az bularak işi kabul etmemektedir. 
Bu itibarla sözleşmeli avukatların ücretlerinin bir miktar artırılması kaçınılması kabil 
olmıyan bir hale gelmiştir. Diğer taraftan 1951 yılında pek mühim bir istisnai sebeplerle 
teşkilât haricindeki avukatlara dâva tevdi etmek zarureti ile karşılarmıası mümkün oldu
ğu gibi Avukat Cafer Tüzel'e mevdu dâvaların hitamı halinde ödenecek bakiye ücret 
için de ayrıca 30 000 liraya ihtiyaç olacaktır. Bu itibarla âzami tasarrufa da riayet olun
mak ve mümkün bulundukça münhalleri doldurmamak suretiyle bu tertibe geçen yıla 
nazaran 20 000 lira fazlasiyle 120 000 lira ödenek konulmuştur. 

451 1,2,3 Malî tetkik giderleri : ' ' * * * ¥ • * • ^*«fc* ? - ş - t ^ ;•*-**« 
Bu bölümün 1 nci satmalma ve abone karşılığı maddesinden 2 000 lira tenzil edilmiş ol
duğu gibi 3 ncü Malî Kanun, tüzük ve yönetmeliklerinin toplama ve düzenlenmesi gider
leri maddesindeki 8 500 liralık ödenek de bütçeden çıkarılmıştır. 2 nci maddeden 1950 
yılı Bütçesiyle esasen mühim miktarda tenzilât yapılmış olduğundan bu maddeden tasar
ruf yapmaya imkân görülememiştir. 
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452 4489 sayılı Kanuna göre staj için yabancı memleketlere- gönderileceklerin- yolluklariyle 
başka her çeşit giderleri : 
Staj için yabancı memleketlerde bulunan memurlarımız" yurda dönmüş ve bu yıl staja 
memur gönderilmemesi kararlaştırılmış olduğundan bu tertibe ödenek teklif edilmemiştir. 

456 Düşünülmiyen giderler : 

48© Ifeeiyat ödeneği : 

461 Ford Sözleşmesi gereğince ödenecek pirim karşılığı : 
Bu bölümlerin geçen yıl bütçesindeki ödenekleri aynen konulmuştur: Esasen bu tertiple
re ait ihtiyaçların hakiki olarak tesbi tine imkân yoktur,. 

470: Kurslar genel giderleri : f tfV*^'" 
Maliye Okulu 1950 yılı içinde son mezunlarını da vererek kapanmış: bulunmaktadır. 1951 
yılı Bütçesindeki ödenek kursun giderleri karşılığıdır, kursun iki. sınıfında 118 öğrenci 
mevcut olup bunların yıllık yevmiyeleri 109 800 lira tutmaktadır. Bunun dışında kalan 
ve kursun idare giderlerine taallûk eden elektrik, su, telefon, posta, kırtasiye, temizlik 
malzemesi ve bahçe bakımı gibi ihtiyaçlar için 9 200 liraya ihtiyaç bulunduğu tesbitr 
edilmiş olduğundan bu tertibe 119 000 lira teklif edilmiştir. 

479 3242 ve 5254 sayılı kanunlar gereğince tohumluk işlerj için Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankasına yapılacak ödemeler: 
Türkiye Cufhuriyetj Ziraat Bankası eliyle muhtaç çiftçilerle göçmenlere borçlandı
rılmak suretiyle dağıtılan tohumluklardan mütaakıp senelerde tahsil edilemiyen senet 

1 karşılıklariyle Ziraat Bankasınca yapılan giderler ve faiz olarak tahakkuk eden pa
raların ödenmesi için konulmuştur. 

480 5420 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler karşılığı: 
Kanuna göre tevzi edilmek üzere alman gayrimenkullerin eski sahiplerine ödenek 
bedelleri karşılığıdır. 

481 Yangın söndürme cihazı ve giderleri: 

Bti bölüm ve ödeneği bütçeden çıkanlmıştır. * 

501 Geçen yıl borçları: 

502 Eski yıllar borçları: 
Geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. Sarfiyat seyrine göre kâfi gelmemekte ise 
de Bütçe Kanununun 17 inci maddesine dayanılarak yapılan aktarmalarla ihtiyaç 
karşılanmaktadır. 

504 Millî Savunma Bakanlığının Toprak Mahsulleri Ofisine olan ber^u karşılığı: 
1949 ve 1950 yılları bütçelerinin Maliye Bakanlığı kısmında yer almış olan Millî Sa
vunma Bakanlığının T«prak Mahsulleri Ofisine olan borcu bu yıl kendi bütçelerine 
aktarılmış olduğundan, teklifte bulunulmamıştır. 

ikinci grupa taallûk eden ve katma bütçeli idarelerle diğer kurumlara yapılan yardımları ihtiva 

eden ödenekler 

601 Devlet Havayolları Genel Müdürlüğüne: 

602 Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne: 
603 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne: 
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604 Vakıflar Genel Müdürlüğüne: 

605 Ankara Üniversitesine: 

606 İstanbul Üniversitesine; 

607 İstanbul Teknik Üniversitesine: 
Katma bütçe ile idare edilmekte olan bu müesseselerin gelirleri ile giderleri arasın
daki farkın karşılanması için konulmuştur. 

612 Türkiye Malûl Gaziler Birliğine: 

613 Yardım Sevenler Derneğine: 
Bu tertipler bir kısım dernek ve kurumlara yapılan yardımlara taallûk etmektedir. 

614 • Darülacezeye : 
615 Kızılay Kurumuna : 
616 Çocuk Esirgeme Kurumuna : 
617 Darüşşefakaya: 
618 Türk Eğitim Derneğine (Yurtlar için) 
619 Musevi Hastanesine : 
620 Balıklı Rum Hastanesine : 
621 Ermeni Hastanesine : 
622 Manisa'da Moris Şinasi Jlastanesine : 

Esnaf Hastanesine : 
623 Türkiye Sağır, Dilsiz ve Körler Derneğine : 
624 Şehitlikler İmar Derneğine : 

Türk Ekonomi Kurumuna : 
626 Türk Tarih Kurumuna : 
627 Türk Dil Kurumuna : 
628 Türk Hukuk Kurumuna : * 
629 Türk Coğrafya Kurumuna : 
630 Ağaç Koruma Derneğine : 
632 Bâzı Milletlerarası Derneklere : 
633 Menkul kıymetler ve kambiyo borsalarına yardım : 
634 Muhtelif turizm teşekküllerine : 
635 2834 sayılı Kanuna göre kurulu kurumların yönetim giderlerine yardım : 
636 İzmir fuarına yardım : 
637 4837 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin (A) fıkrası gereğince İş .ve İş Bulma Kuru

muna yardım : -
Bu tertipler bir kısım dernek ve kurumlara yapılan yardımlara taallûk etmektedir. 

611 özel idareler ve Belediyeler hastaneleri genel giderlerine yardm .-
Özel idare ve belediyelerce idare edilmekte olan 'hastanelerin giderleri günden güne artmakta ol

duğu halde gelirleri bir inkişaf göstermemekte olduğundan hastanelerin hiç olmazsa yiyecek gider
lerinin bir kısmının umumi muvazeneden karşılanması maksadiyle bu tertibe 950 000 lira zam ya
pılması icabetmiştir. 
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DEVLET BOSÇLABI 

ikinci kısım 

Aylık, ücret, ödenek ve benzeri özlük haklar 
# 

1 Emekli, dul ve yetim aylık ve ödene nekleri : 
Emekli, dul ve yetimlerin bir yıllık aylıklarının ödenebilmesi için geçen sene olduğu 
gibi 1951 yılı Bütçesine de 79 431 200 lira ödenek konulması teklif edilmiştir. 

1 Vatani hizmet karşılığı aylıkları : 
Aylıklar: Bu tertipten aylık alanların adları, aylık miktarları bütçeye bağlı (Ç) cetve
linde gösterilmiştir. Bu aylıkların ödenebilmesi için 1951 yılı Bütçesine 450 000 lira 
tahsisat konulması teklif olunmuştur. 
Bu cetveldeki rakamlara nazaran aylık alanların maaşlarının yıllık tutan 404 881 
liraya baliğ olmakta ise de 5269 sayılı Kanun gereğince 1951 yılı nihayetine kadar B 
M. Meclisi 1 nci Devre Milletvekillerine ve Sivas Kongresince seçilen temsil he
yeti üyeleriyle yetimlerinden müracaat edeceklere bağlanacak aylıklara karşılık ola
rak 45 119 ilâvesiyle 450 000 lira ödenek kâfi görülerek 1950 yılı Bütçesine nazaran 
50 000 lira noküaniyle gösterilmiştir. 

2 4992 sayılı Kanun gereğince verilecek çocuk zammı : 
Vatani hizmet tertibinden maaş alanlara beher çocuk başına ayda verilecek beş lira 
çocuk zammını karşılamak üzere 1950 yılında olduğu gibi aynen 5 000 lira ödenek 
teklif olunmuştur. 

551 sayılı Kanun gereğince malûllere verilecek arazi bedeli : 
551 sayılı Kanun, 5434 sayılı Kanunu n 133 neü maddesiyle yürürlükten kaldırılmış 
ise de sözü geçen 551 numaralı Kanunun yürürlükte bulunduğu zaman 5 ve 6 ncı de
receden malûl erlere verilmesi resmî senetlerine işaret'edilmek suretiyle kabul olunan 
ikişer yüz liralık arazi haklarının verilmesi ve bunların bedellerinin mahsubu kar
şılığı olarak geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 50 000 lira ödeneğe ihtiyaç olduğu tes-
bit olunmuştur. 

5434 sayılı Kanun gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak öde
meler karşılığı : • 
1950 yılında yalnız bölümde toplanan ödenek 1951 yılı içinde maddelere ayrılmak 
suretiyle teklif olunmuştur. 

1 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (F) fıkrası gereğince ödenecek % 1 1er: 
Genel Bütçeye dâhil dairelerin maaş ve ücretleri tutarının % 1 i nispetinde Eemekli 
Sandığına ödenmesi gereken paralar karşılığı için geçen yıla nazaran 200 000 lira 
fazlasiyle 4 500 000 lira. , 

2 28 nci maddesi mucibince ödenecek yönetim giderlerinden Hazine payı : 
Yönetim giderlerinden Hazinece sandığa ödenecek miktar 1 200 001 lira olarak san
dıkça tesbit edildiğinden bu miktar ödenek teklif edilmiştir. 

3 65 nci madde gereğince harb malûllerine yapılacak yardımlar : 
5434 sayılı Kan mun 65 nci maddesi gereğince harb malûllerine, eksilen vücut organ
larının ve yurt içhıde tedavilerinin ve sair yapılacak yardımların karşılığı olarak 
1950 yılındaki teklif veçhile 50 000 lira. 
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89 ncu madde gereğince' ödenecek emekli ikramiyesi : 
5434 sayılı Kanunun 89 ncu maddesi gereğince emekliye ayrılanlardan fiilî hizmeti 30 
sıene ve daha fazla olanlara Emekli Sandığınca ödenecek ikramiyelerin karşılığı ola-
rafc 1950 yılında teklif olunan 2 400 000 liraya nazaran 2 600 000 lira fazlasiyle 
5 000 000 lira. 

42,56,64 ve 81 nei maddeleri gereğince yapılacak ödemeler karşılığı : 
Emekli Cumhurbaşkanlığının emekli ayiıklariyle askerî subay ve erlerin vazife ve 
harb malûllüğü zamları ve-, erlerin yetimlerine bağlanacak aylıkların yıllık karşılığı 
olarak 131 400 lira. 

Geçici 15, 16, 24, 27, 60 ve 61 nci maddeleri gereğince yapılacak ödemeler karşılığı: 
Emekliye ayrılacak subay ve askeri memurlarla polis mensuplarının mmtaka ve yıp
ranma zamlariyle itibari zamlarının • 5434 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
Başbakan ve Bakanlıkta bulunanlarla. Milletvekili bulunanlardan Başbakanlık ve Ba
kanlık yapmış olanlara, bağlanacak-maaşların yıllık karşılığı olarak-Emekli Sandığı
mla ödenecek paralar için 600 000 lira ödenek teklif edilmişttir. 

Borçlar 

1. İç Borçlar 

A) İstikrazlar 

2094 sayılı Kanun gereğince yapılan istikraz : 
İkramiyeli ve % 5 faizli Ergani istikrazı 12 milyon liradır. Bu istikrazın faiz ve 
resülmali için ödenecek miktar* itfa plânına göre hesap edilmiş olup genel giderlerin 
geçen seneye nazaran; 2 900 lira; noksaniyle kifayet edeceği anlaşıldığından o miktar 
noksaniyle ödenek teklif eedilmiştir., -

2463 ve 2914 sayılı Kanun gereğince yapılan istikraz': 
% 7 gelirli (Sivas-Erzurum Demiryolu 1934 istikrazı) 30 milyon lira' olup 7 tertipte 
tedavüle çıkarılmıştır. Faiz, ikramiye ve itfa* miktarları itfa plânına göre hesap edil
miştir. Genel giderler geçen yıla nazaran 2 60Ö lira noksaniyle kifayet edeceği an
laşıldığından o miktar noksaniyle ödenek teklif edilmiştir. 

3322 sayılı Kanun gereğince çıkarılan tahviller : 
1918 dahilî istikraz tahvilleriyle değiştirilen1 ikramiyeli ve % 5 faizli 1938 ikramiyeli 
tahvillerinin itibarî kıymeti 8 279 740 liradır. Faiz ve ikramiye ve itfa-miktarları itfa 
plânına, göre hesap edilmiştir. Genel giderler geçen seneye nazaran 1 900 lira noksa* 
niyle kifayet edeceği anlaşıldığından o miktar noksaniyle ödenek teklif edilmiştir. 

4057 ve: 4625 sayılı kanunlar gereğince.yapılan; istikraz : . 
4057 ve 4625 sayılı kanunlarla hasılatı Demiryolları: inşaatına sarfedilmek üzere 85 
milyon liraya kadar istikraz akdine yetki verilmiştir. Buna karşL senevi % 7 faizli 
30 milyon liralık 1-3 ncü tertip, ikramiyeli ve % 5 faizli 20 milyon liralık 4-5 nci 
ve senevi % 6 faizli 10 milyon liralık 6* fici tertip tahviller ihraç edilmiştir. Ceman 
60 milyon liraya baliğ olan bu istikrazın faiz, ikramiye ve itfa miktarları itfa plâ
nına göre hesap edilmiştir; Genel giderlerin. 9 000 lira noksaniyle kifiayet edeceği 
anlaşılmakla bu miktar noksaniyle ödenek teklif edilmiştir, 

4275 sayılı Kanun gereğince yapılan istikraz : 
Millî Müdafaa istikrazı adiyle 150 milyon liraya kadar tahvil ihracına 4275 sayılı 
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Kanunla yetki ve-rilmişÇjr. Bu miktara karşı 12 milyon lirahk % 5 faizli 1 nci, 123 
^milyon liralık % 7 faizli. 1-4 neü tertip -olmak üzere 135 milyon liralık tahvil ih-
mç edilmiştir. Bu istikrazın faiz, ikramiye ve itfa miktarları itfa plânına göre he-

;fi&p edilmiştir. Genel giderler geçen yüa .nazaran 8.500 lira noksaniyle kifayet ede-
ooği aihetle o miktar ödenek teklif edilmiştir. 

$1$ -4İ98 sayılı Kanun gereğince yapılan istikraz: 
'4938 sayılı Kanunla hâsılatı ekonomi kalkınmasına sarf edilmek üzere 150 milyon lira
ya kadar istikraz akdine yetki verilmiştir* 3:946 - 1947 yılları Bütçe kanunlarında büt
çe açığının 130 milyon lirasının bu istikraz hâsılı ile karşılanacağı kaydolunmuştur. 
Bu yetkiye karşılık 1946 yılında senevi % 6 faizli 50 milyon liralık 1 nci, 1947 yılın
da ise aynı faizle 40 ar milyon liralık 2 nci ve 3 ncü tertipler olmak üzere 130 mil
yon liralık tahvil çıkarılmıştır. îşbu istikrazın faiz fve itfa miktarları itfa plânına gö
re hesap edilmiştir. Genel giderler geçen seneye nazaran 3 000 lira noksaniyle kifa
yet edeceği anlaşılmakla o miktar noksaniyle ödenek teklif edilmiştir. 

811 5072 sayılı Kanun gereğince yapılan istikraz: 
Bankalar, şirketler ve tekaüt sandıklarının 4060 sayılı Kanun hükümleri dairesinde 
ayırmaya mecbur oldukları karşılık ve ihtiyatlar mukabilinde almış oldukları Hazi
ne bonolarının değiştirilmesine tahsis edilmek üzere 5072 sayılı Kanunla 250 milyon 
liraya" kadar tahvil ihracına yetki verilmiştir. Bu hükme dayanılarak 228 054 400 li
ralık tahvil çıkarılmıştır. îşbu istikrazın faiz ve itfa miktarları itfa plânına göre he
sap edilmiştir. Genel giderlerin geçen yıla nazaran 2 000 lira noksaniyle kifayet ede
ceği anlaşılmakla bu miktar noksani/le ödenek teklif edilmiştir. 

812 5185 sayılı Kanun gereğince yapılan istikraz: 
1948 yılı: Bütçe açığını karşılamak üzere 5185 sayılı Kanunla 125 milyon liraya kadar 
istikraz akdine yetki verilmiştir. Bu miktara karşı 65 milyon liralık 1 nci, 35 milyon 
liralık 2 nci tertip olmak üzere 100 milyon liralık tahvil çıkarılmıştır. İşbu istikrazın 
iaiz ve itfa miktarları itfa plânına göre hesap edilmiş olup geçen yıla nazaran 
19 661 lira ve genel giderlerin de 4 000 lira noksaniyle kifayet edeceği anlaşılmakla 
ceman 23 691 lira noksaniyle ödenek teklif edilmiştir. 

813 4753, 5618 sayılı kanunlar gereğince yapılan.istikraz: 
4753 .sayılı Çiftçiyi Topraklandırın Kanununun 45 nci maddesi gereğince toprak tah
villeri ihraç edilmektedir. 1947 yılında yapılan kamulaştırmaya mukabil 68 000 li
ralık (1947 toprak tahvilleri), 1948 yılında yapılan kamulaştırmaya karşılık 313 300 
liralık (1948 toprak tahvilleri) çıkarılmıştır. Mezkûr kanunla çıkarılan toprak tah
villerinin faiz «nispeti ve evsafiyle beraber istimlâkin matrahı 5618 sayılı Kanunla 
değiştirilmiştir. Eski tahviller yeni kanunla çıkarılan tahvillerle değiştirilebileceği gibi 
1950 malî yılı zarfında yapılan yeni kamulaştırmalar için çıkarılacağı tahmin olunan 
-tahviller mürettebatı tia göz imünde bulundurulmak suretiyle jgdişen yıla nazaran 
510 781 lira fazlasiyle ödenek teklif edilmiştir. 

814 5382 sayılı Kanunla çıkarılan tahviller: 
1949 yılı bütçe açığının kapatılması için 5382 sayılı Kanunla 120 milyon liralık iç 
istikraz akdine yetki verilmiş bulunmaktadır. Bu miktara karşı Ağustos 1949 ayı zar
fında % 4,5 faizli 5 milyon ve % 6 faizli 15 milyon liralık olmak üzere 20 milyon li
ralık -tahvil tedavüle çıkarılmıştır. 1951 yılı zarfında 120 milyon liralık istikraz için 
'teklif olunan faiz, itfa ©denekleri istikrazın itfa tablosuna müstenit bulunmaktadır. 
Genel giderler geçen yıla nazaran 13 000 ura noksaniyle kifayet edeeeği anlaşılmak
la- o îaiktar -notaıaaiyle ödenek teklif edihııiştir. 
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Olağanüstü ödenek karşılıklarından doğan borçların itfa bedelleri: 
1934 - 1944 yılları zarfında muhtelif kanunlarla kabul olunan olağanüstü ödenekle
rin karşılığını teşkil eden dalgalı borçların artığı 329 651 659 liradır. Bu borcun büt
çeye konulacak ödenekle itfası icap etmektedir. Haleti bu borç Hazine mevcudundan 
ödenmiş bulunmaktadır, ödemeye tahsis olunan paranın mühim bir kısmı evvelki yıl
lar bütçe gelir fazlalarından Hazine mevcudu meyanmda kalan mebaliğden ibarettir. 
Bu kısmın borçla mahsubu için bütçe kanunu ile ayrıca teklifte bulunulduğundan 
1951 malî yılı için ödenek teklif edilmemiştir. 

4649 sayılı Kanun gereğince su işleri kredisi için yapılacak ödemeler : 
4649 sayılı Kanunla büyük su işleri için sarfına mezuniyet verilen 81 000 000 liranın 
temini için alman kredinin faiz ve itfa tutarının Devlet Borçları Bütçesine konula
cak tahsisattan ödenmesini âmir bulunmaktadır. Bu husus için Ziraat Bankasından 
temin olunan kredinin itfası için mütaakıp yıl bütçesinde ödenek teklif edileceği ci
hetle 1951 malî yılı içinde ödenmesi lâzımgelen faiz miktarında ödenek teklif edil
miştir. 

4604 sayılı Kanun gereğince Zirai Donatım sermaye kredisi için yapılacak ödemeler: 
4604 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesi, Millî Korunma sermayesinden ayrılarak 
Zirai Donatım Kurumuna verilen 14 600 000 lira sermayenin her sene bütçeye konu
lacak ödenekle kapatılmasını âmir bulunmaktadır. Halen 11 726 000 lira bakiye ar-
zeden kredinin bu sene için tahakkuk edeceği tahmin olunan faizi için 113 000 lira 
noksaniyle 122 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

4911 sayılı Kanun gereğince Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğü sermaye kredisi 
için yapılacak ödemeler : 
4911 sayılı Kanun, Millî Korunma sermayesinden indirilerek Devlet Kâğıt ve Basım 
Genel Müdürlüğüne sermaye olarak verilen 10 milyon liranın her sene 1 milyondan 
aşağı olmamak üzere Devlet Borçları bütçesine konulacak ödenekle kapatılmasını 
âmir bulunmaktadır. Halen mevcut bulunan bakiye için geçen yıla nazaran daha fazla 
miktarda faiz verilmesi icabedeceği düşünülerek 75 000 lira fazlasiyle ödenek teklif 
edilmiştir. 

Ceza evleri inşaat kredisi faizi: 
Ceza evleri için 3892 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak temin olunan kredi 
resülmalinin itfası Adalet bütçesinden yapılmaktadır. Resülmalin kısmen itfası dola-
yısiyle ödenecek faiz miktarı azalmış bulunmasına binaen ge^çen yıla nazaran 27 500 
lira noksaniyle ödenek teklif edilmiştir. 
5358 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına 

yapılacak ödemeler : 
Paris^te 16 Ekim 1948 de imzalanan «Avrupa Memleketleri arasında ödeme ve Takas 
Anlaşması» ile eklerinin onanmasına dair olan 5358 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ge
reğince bu Anlaşmanın icabettirdiği karşılıklı ödemeler'Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası ile yapılan ve 5256 sayılı Kanunla onanan Sözleşmeye igöre yapılmaktadır. 
Bu ödemelerden mütevellit açığın miktarını karşılamak üzere geçen yıla nazaran 
3 414 201 lira fazlasiyle 11 290 179 lira ödenek teklif edilmiştir. 

Devlet Üretme Çiftliklerinin sermaye kredisi için yapılacak ödemeler : 
5433 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesinin B fıkrasiyle Devlet Üretme Çiftlikleri
nin sermaye kredisi için verilen 9 844 567 liranın Millî Korunma sermayesinden düşü
lerek her sene Devlet Borçları bütçesine konulacak paralarla itfa edilmesini âmir bu-
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lunmaktadır. Bu sene için ödenmesi lâzımgelen faiz miktarında ödenek teklif edil
miştir. 

826 ingiltere Hükümetinden temin olunan 10 000 00Û sterlinlik kredi : 
3525 sayılı Kanunla kabul olunan Anlaşma gereğince İngiltere'de ihraç olunan ve 
bedeli malzeme satınalınmasma tahsis olunan 10 milyon sterlinlik bono hâsılından 
Muvazenei Umumiyeye dâhil daireler tarafından kullanılan % 25, 656 kısım için itfa 
plânı gereğince geçen yıl 430 000 sterlinden ibaret olan itfa miktarı bu sene 680 000 
sterline yükseldiğinden 451 997 lira fazlasiyle 2 050 144 lira ödenek teklif edilmiştir. 
10 milyon dolarlık kredi : 
4882 sayılı Kanunla tasdik olunan Anlaşma gereğince Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümetinden temin olunan 10 milyon dolarlık krediden Muvazenei Umumiyeye dâ
hil daireler tarafından istimal olunan kısım için geçen yıl kabul olunan ödenek me-
yanmda bâzı teslimatın müterakim taksitleri de mevcut bulunmakta idi. Bunlar öden
miş bulunduğundan bu yıl için 17 642 lira noksaniyle ödenek teklif edilmiştir. 
Milletlerarası îmar ve Kalkınma Ba likasından temin olunan kredi : 
5676 sayılı Kanunla tasdik olunan Anlaşma mucibince Milletlerarası îmar ve Kalkın
ma Bankasından limanlar inşaatı için temin olunan 12 500 000 dolarlık kredinin 1951 
yılında ödenmesi lâzımgelen faizi için ödenek teklif edilmiştir : 

MtLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Bölüm : 201 - Madde : 1 - 2 — Merkez ve iller memurları aylığı 

1950 yılı 1950 yılı 
ödeneği teklifi Fazlası 
Lira Lira Lira 

1 674 000 1 761 000 87 000 Merkez memurları 
89 316 300 110 367 900 21 051 600 İller memurları 

90 990 300 112 128 900 21 138 600 

5479 sayılı Kanun gereğince 1950 yılında aylığa geçen ve 1951 yılında d i aylığa geçecek olan 
köy enstitüsü mezunu öğretmenlerin aylıkları ile 2919 sayılı Kanuna göre kadrosuz istihdam 
edilenlerin aylıklarını ve 4o';8 sayılı Kanun gereğince iki terfi müddetini doldurup da kadrosuz
luk yüzünden 3 nçü derece terfii yapılamıyan öğretmen ve memurların terfilerini sağlamak 
maksadiyle (L) cetvelinden serbest bırakılacak kadroların aylıklarını karşılamak üzere 21138 600 
liranın eklenmesi lüzumlu görülmüştür. Buna ait müfredat aşağıda gösterilmiştir. 

Lira 

5 950 000 Bütçeye bağlı ^K) işaretli cetvelde gösterilen öğretmenlerde ı 5479 sayılı Kanuna 
göre aylığa seçeceklerin bir yıllık aylıkları için : 

2000 X 175 r= 350 000 X 12 — 4 200 000 
2000 X 175 X 350 000 X 5 = 1 750 000 

5 950 000 
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240 613 1950 yılında 5479 sayılı Kanuna göre aylığa geçen öğretmenimi ı 4 aylık olarak he
sap edilen ayaklarının yıla çıkarılmasından : (Köy öğretmenleri ücretini teşkil 
'eden 202 - 3 bölümdeki ödeneğin kâfi gelmemesinden bu aç, k kapatılamamış ve 
açıktan ilâvesi gerekmiştir) 

1 914 000 2919 sayılı Xmunla mecburi hizmte tâbi olup da kadrosuz tâyin edilenlerin ay
lıklarını ve 4598 sayıiı Kanunun 4 ncü maddesine göre 1950 yılında yerinde terfi 
edenlerin aylık farklarını karşılamak için (Bu iki kanuna istinaden verilmesi gere
ken aylık tutan 13 333 200 lira olup bunun 11 419 200 lirası bütçede mevcut olduğu
na göre 1951 yılı için fark olarak 1 914 000 liranın verilmesi gerekmektedir.) 

91 200 5662 sayılı Kanunla Bakanlığımız teşkilâtına eklenen yurtlar kadrosunun bir yıllık 
tutarı. 

1 517 400 Ortaöğretim : 
a) îki üst derece maaş alıp 4598 sayılı Kanuna göre 1950 yılı içinde terfie hak 

kazandığı halde kalrosuzluk yüzünden muhtelif derecelerden 96 öğretmen terfi ettiri-
lememektedir. 1951 yılında terfie hak kazanacak 371 öğretmen ve 25 memur da terfi 
ettirilmiyecektir. öğretmenlerin mağdur edilmemesi için (L) cetvelinden yüksek kadro
ların fiilî kadroya alınması zaruridir. 

b) Malen öğretmen maaş kadroları tamamen dolmuş bulunduğundan yeni tâyinler 
ancak 2919 sayılı Kanuna göre maaş karşılığı ücretle yapılabilmektedir. 1950 Haziran 
ve Eylül devrelerinde mezun olarak mecburi hizmetli öğretmenleri de tâyin 
edebilmek için en az 360 kadroya ihtiyaç vardır. Bunların 244 ü (L) cetvelinden ser
best bırakılacak yüksek kadrolardan boşalacak kadrolara tâyinleri mümkün olacaktır. 
Bunlara ilâve olarak 30 liralık 191 kadronun da (L) cetvelinden fiilî kadroya geçiril
mesi lâzımgelmektedir. 

L. cetvelinden serbest bırakılacak kadrolar 

Görevin çeşidi Aded Aylık Tutarı 

öğretmen 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Memur 

10 
25 
75 
50 
3 
6 

191 

360 
25 

90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 

25 X 

X 

6 250 
13 750 
35 625 
20 000 
1 050 
1 800 
42 975 

121 450 
12 

5 000 
12 

1 457 400 

60 000 

1 517 400 



— 67 
Lira 

307 200 Meslekî ve Teknik öğretim : 
Okullarda değişik derecelerde olmak üzere 3705 aded öğretmen kadrosu mevcuttur. Bu 
kadrolar tamamen kullanılmaktadır. İhtiyaçtan fazla kadro bulunmadığı için Bakanlık 
hesabına yatılı okuyan öğrencilerden mezun olanlar 2919 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desine göre kadrosuz olarak tâyin edilmektedirler. Bu suretle tâyin edilen öğretmenle
rin, kanunların diğer öğretmenlere verdiği birçok yetkilerden istifade edemedikleri 
gibi bu halin devamı müddetince mesleklerindeki kıdemleri de işlememektedir. Emek-
lilik haklarından da istifade edememekte ve bu, meslekte ikilik yaratmaktadır. 
4644 sayılı Kanunun 11 nci maddesine göre atanan Öğretmenlerin durumları geçici 
mahiyet arzetmektedir. Bu gibi öğretmenlerin görevleri daimî olmadığından Memurin 
Kanunu ile 3656 ve 4598 sayılı Kanunlardan faydalanamamaktadırlar. Bunların terfi-
lerini sağlamak ancak (L) cetvelinden serbest bırakılacak kadro ile mümkün olabile
cektir. 
Kadro bulunmaması yüzünden 4598 sayılı Kanun gereğince yerinde terfi müddetini 
doldurmuş olan öğretmeliler vardır. Başarısı saptanmış ve terfie hak kazanan öğret
menlerin terfilerini sağlamak maksadiyle (L) cetvelinden aşağıda gösterilen kadrola
rın serbest bırakılmasına katî zaruret vardır. 

L. cetvelinden serbest bırakılan kadrolar 

ödeneğin çeşidi Aded Aylık Tutarı 

Öğretmen 

Kâtip ve hi jsap memuru 
> 

290 
38 
12 
4 

2 
6 

35 
40 
50 
60 

40 
35 

72 500 
11 400 
4 200 
1 600 

89 7 0 0 X 1 2 = 1 076 400 

600 
1 500 

2 1 0 0 X 1 2 = 25 000 

1 101 600 

L. cetveline iadesi lâzımgelen kadrolar 
öğretmen 240 25 48 000 

» 104 20 18 200 

66 2 0 0 X 1 2 = 794 400 
v 

307 200 
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35 000 Yüksek öğretmen Okulunun açılmasiyle'(L) cetvelindeki kadroların serbest bırakılması 
lâzımgeldiğinden ; 

680 000 İlköğretim : 
5283 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetveldeki kadrolar arasında yapılacak değişiklik do
lay isiyle aradaki fark aylıklarını karşılamak için. 

10 403 087 1950 de aylığa geçen köy enstitüsü mezunu öğretmenlerin aylıkları ile Millî Kütüpane 
kadrosunun bir yıllık aylıkları iç%ı bütçemizin diğer tertiplerinden naklen bu bölüme ilâ
ve edilen miktar. 

21 138 600 

Bölüm : 201 - Madde : 4 — iller memurları açık aylığı 

1950 ödeneği 1951 teklifi Fazlası 
Lira Lira Lira 

3 727 23 727 20 000 
Kadrosunun lağvından dolayı açıkta kalanlarla bakanlık emrine alınmış bulunanların ve millet

vekilleri seçiminin yenilenmesi üzerine tekrar milletvekilliğine soçilemiyen ve millî eğitim mensubu 
olanların açık 'aylıklarını bütçedeki ödenekle karşılanması mümkün olamamış ve 1950 de iki defa 
aktarma yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur. Hâlen açık maaşı almakta olanlrm sayısı artmış bu
lunduğundan bütçedeki 3 727 liralık ödenek ancakl,5 aylık açık aylıklarını karşılıyabilmektedir. Bu 
bakımdan gelecek yılın daha ilk ayında aktarmaya mahal kalmamak ve alacak sahiplerini beklet
memek için 1951 yılı Bütçesiyle bu maddeye 20 000 liranın eklenmesi uygun görülmüştür. 

Bölüm 202.-. Madde 1 — Merkez hizmetlileri ücreti 

1950 ödeneği 1951 teklifi Noksanı 
Lira Lira Lira 

156 960 171 300 14 340 
5632 sayılı Kanunla bakanlık teşkilâtına eklenen Millî Kütüpane hizmetlilerine ait kadronun 

bir yıllık ücret karşılığı olarak bu miktarın ilâvesi gerekmektedir. 

Bölüm 202 - Madde 3 — Köy öğretmenleri ücreti 

1950 ödeneği 1951 teklifi Fazlası 
Lira Lira Lira 

19 441 968 9 198 000 10 243 968 
Noksan olarak görünen bu ödenekten 9 504 924 lirası 5479 sayılı Kanunun verdiği yetkiye göre 

1950 de aylığa geçen köy enstitüsü mezunu öğretmenlerin aylıkları için aylık bölümüne, 500 000 
lirası çocuk zammına, 100 000 lirası emekli keseneğine, 60 000 lirası tedavi ve yolluk bölümüne 
ve 79 044 lirası da ek görev tazminatına ait bölümün 1 nci maddesine eklenmiştir. Esasen bu öde
nekler 1950 yılında 5579 sayılı Kanunla bu tertiplere aktarma suretiyle ilâve edilmiştir. 
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Bölüm 202 - Madde 4 — Eğitmenler ücreti 

1950 ödeneği 1951 teklifi Noksanı 
Lira Lira Lira 

3 492 200 3 099 000 393 200 
1951 yılında tasfiye edilecek 500 eğitmen kadrosundan tasarruf edilen bu miktar ödenek, ay

lığa geçen köy enstitüsü mezunu öğretmenlerin aylıklarından doğan açığı kapatmak maksadiyle 
aylık bölümüne «eklenmiştir. 

Bölüm 203 - Madde 2 — İller geçici hizmetliler ücreti 

1950 ödeneği 1951 teklifi Fazlası 
Lira Lira Lira 

159 200 172 060 12 860 
Bütçeye bağlı (E) işaretli cetvele istinaden Bakanlar Kurulundan alman kadroların illere ait 

olması ve aktarmaya mahal bırakılmaması dolayısiyle birinci maddeden düşülmek suretiyle ikin
ci maddeye bu miktar ödenek eklenmiştir. 

Bölüm 206 - Madde 2 — İller memurları çocuk zammı 

1950 ödeneği 1951 teklifi Fazlası 
Lira Lira Lira 

3 269 000 3 769 000 500 000 
5479 sayılı Kanunun verdiği yetkiye göre aylığa geçen köy enstitüsü mezunu öğretmenlerin ço

cuk zamlarını karşılamak üzere 500 000 lira eklenmiştir. (Bu ödenek 1950 yılında 5579 sayılı 
Kanunla 202 - 3 ncü köy Öğretmenleri ücretinden düşülmek suretiyle bu maddeye aktarma sure
tiyle ilâve edilmiştir.) 

Bölüm 209 - Madde — 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu 
maddeleri gereğinee T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler karşılığı 

1950 ödeneği 1951 teklifi Fazlası 
Lira Lira Lira 

6 705. 067 6 T33 751 528 684 
Aylık, ücret ve köy öğretmenleri ücreti bölümündeki ödenekler esas tutularak % 5,5 hesabiy

le bu miktar ödeneğin ilâvesi gerekmektedir. 

Bölüm 217 - Madde 1 — 4644 sayılı Kanun, gereğince verilecek ek görev tazanİBatı 

' 1950 ödeneği 1951 teklifi Fazlası 
Lira Lira Lira 

2 700 348 2 819 048 118 700 
1951 yılında vazifeye katılacak 2 000 başöğretmenin 5 aylık ek görev tazminatı için, 2 000 X 

11,87 = 23 740X5 = 118 700 

Bölüm 219 — inönü ve İslâm Ansilklopedileriyle klâsik eserlerin tercümelerinin hazırlanması iş
lerinde çalıştırılacak (memurlara verilecek fazla mesâi ücretleri 

1950 ödeneği 1951 teklifi Fazlası 
Lira Lira Lira 

34 500 34 500 
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İnönü ve İslâm Ansiklopedileriyle klâsik eserlerin tercümelerinin hazırlanması işlerinde çalıştı

rılacak memurlara 3656 sayılı Kanunun 22 nci maddesi ıgereğince verilecek fazla mesai ücretleri 
için yeniden açılan Ibu Ibölüme konulan 34 500 lira '203 neü Ibölümün 1 ve ikinci maddelerinden indi
rilmek suretiyle ilâve edilmiştir. 

Bölüm 307 - Madde 4 — Yalbancı memleketler yolluğu 

1950 ödeneği 1951 teklifi Fazlası 
Lira Lira Lira 

— 10 001 10 001 
Yalbancı memleketlere geçici olarak gönderileceklerin yolluklarını karşılamak maksadiyle büt

çemizin diğer tertiplerinden indirilmek suretiyle yeniden Ibu maddeye 10 001 lira eklenmiştir. 

Bölüm 308 - Madde 2 — 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve 
yolluklar 

1950 ödeneği 1951 teklifi Fazlası 
Lira Lira Lira 

71 500 131 500 60 000 
Bu maddeye istenilen zam açıktan değildir. Çünkü 1950 yılında aylığa geçen köy enstitüsü me

zunu öğretmenlerin tedavi giderleri karşılığı için 2 0 2 - 3 köy öğretmenleri ücreti bölümünden 60 000 
lira düşülerek 5579 sayılı Kanunla bu maddeye eklemişti. 1951 yılında aynı hizmete karşılık 
olmak üzere bu miktarın muhafazası gerekmektedir. 

Bölüm 417 - Madde 1 — Yüksek öğretmen Okulu Genel giderleri 

1950 ödeneği 1951 teklifi Fazlası 
Lira Lira Lira 

- . 110 000 110 000 
Yeniden açılmış olan Yüksek öğretmen Okulunun genel giderlerini karşılamak maksadiyle 

416 - 2 bölümden indirilmek suretiyle yeniden açılan bu maddeye 110 000 lira konulmuştur. 

Bölüm 417 - Madde 2 - 3 — Eğitim enstitüleri ve öğretmen Okulları 

1950 ödeneği 1951 teklifi Fazlası 
Lira Lira Lira 

1 197 000 1 326 840 129 840 
Bu maddede görülen fazlalık 416 ncı bölümün 2 nci maddesinden düşülüp eklenmesinden ileri 

gelmektedir. 

Bölüm 425 - Madde 13 — 5445 sayılı Kanun uyarınca yabancı memleketlere gönderilecek 
sanat istidatlı çocukların her çeşit giderleri 

1950 ödeneği 1951 teklifi Fazlası 
Lira Lira Lira 

23 000 27 000 4 000 
Olağanüstü istidatlı çocukların her türlü giderleri için 1949 yılı bütçesine 30 000 lira konul

muştu. Bu ödenekten tasarruf yapılması düşünülmüş ve bu maksatla 1950 yılı bütçesine 7 000 lira 
noksaniyle 23 000 lira konulmuştu. Halen Fransa 'da bulunan Suna Kan ile îdil Biret 'in anne
leri Şaziment Kan ve Leman Biret ile birlikte bir senelik aylıkları tutarı 14 400 liradır. Bunla
rın bir senelik öğrenimleriyle ilgili her türlü giderleri de 8 000 liradan aşağı düşmemektedir. 
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Bu iki çocuğun yetiştirilmesini sağlamak için stüdyo kiralanmasına kesin olarak zaruret görül
mektedir. Bu ihtiyacın sağlanabilmesi için 4 000 liranın bu maddeye eklenmesi lâzımdır. 

Bölüm 453 - Madde 4 — Milletlerarası Kurumlara katılma payı 

1950 ödeneği 1951 teklifi Fazlası 
Lira Lira Lira 

— 240 000 240 000 
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu Sözleşmesinin onanması, hakkındaki 4895 

sayılı Kanuna göre Milletlerarası kurumlardan katılma payı vermekle ahden ödevli bulunduğu 
muz Üneskoya bir yıl vereceğimiz pay bu kurumun Kasım ayında toplanan genel kurulunca kar
şılaştırılmakta olduğundan bütçe hazırlanırken kesin bir rakam tesbitine imkân yoktur. Yalnız 
1950 yılı katılma payı 83 243 dolar karşılığı olarak 1951 yılı için yeniden açılan bu maddeye 
240 000 liranın konulması zaruri görülmektedir. 

1950 yılındaki katılma payımız için 1949 yılındaki 2 aylık hizmetler için ek ödenek olarak 
290 000 lira alınmıştı. Aynı yıl için tekrar ödenek konulmasına lüzum olmadığından bu sebeple 
1950 yılı bütçesine ödenek konulmamış bulunmaktadır. Halbuki ahden ödevli bulunduğumuz bu 
kuruma 1951 yılında da yukarda tesbit edilen miktarın verilmesi gerekmektedir. 

Bölüm : 459 — Korunmaya muhtaç çocuklar genel giderleri 

1950 ödeneği 1951 teklifi Fazlası 
Lira Lira Lira 

500 000 1 000 000 500 000 
5387 sayılı Kanunla bugüne kadar 4 yerde açılmış bulunan yetiştirme yurtlarındaki kimsesiz 

çocuk sayısı 662 dir. Halen kanuni formalitesi tekemmül etmiş ve yetiştirme yurtlarına şevke ha
zır 650 çocuk sıra beklemektedir. 1950 yılında yetiştirme yurtları için tesbit edilen çocuk sayısının 
tamamlanmış olması ve bütçeye konmuş olan ödeneğin de kifayet etmemesi yüzünden beklemekte 
olan 650 çocukla 1951 yılında kanuni formalitesi ikmal edilecek olan çocukların yeniden açılacak 
yurtlara yerleştirilmesi için bu ödeneğin 1951 yılında 1 000 000 liraya çıkarılması zaruri görül
müştür. * >^ v 

Lira 

Yiyecek 

• a) Mevcutlar 
b) Kanuni formalitesi ikmal edilipte 

yurda şevke hazır olanlar 
c) 1951 yılma kadar müracaat ede

cekler (tahminen) 

H< 
Aded 

662 

650 

500 

Giyecek her bir çocuk için 1812X100 lira hesabiyle 
Kırtasiye 
Tesisat 
Yönetim giderleri 
Elektrik ve su tesisatı ve çeşitli onarım 

* 

m çocuk için günde 
Kuruş 

90 

90 

90 

Gün 

365 

365 

365 

- -

= s 

"—T 

= 5 

2SS 

= S 

Tutarı 

227 457 

213 525 

164 250 

605 232 
181 200 

3 000 
150 000 

8 000 
52 568 

1 000 000 
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Bölüm 602 — Üniversite ve yüksek okulların muhtaç öğrencilerine ilâç ve tedavi yardımları 

1950 ödeneği 1951 teklifi Fazlası 
Lira Lira Lira 

80 000 100 000 20 000 
Üniversite ve yüksek okullardaki muhtaç öğrencilere ilâç tedavi ve para yardımı olarak öden

mekte olan bu ödeneğin kâfi gelmemesinden 1951 yılı için bu bölüme 20 000 liranın eklenmesi lü
zumlu görülmüştür. 

Bölüm 609 — Memleket içi ve dıgı bilim, öğretim ve meslek kurumlariyle gençlik teşek
küllerine yapılacak Yardım 

1950 ödeneği 1951 teklifi Fazlası 
Lira Lira Lira 

10 000 50 000 40 000 
Bütçeye konulan 10 000 lira sayıları 50 yi bulan öğretmen dernekleriyle istanbul - Ankara 

Üniversitelerinde yüksek okullardaki talebe dernekleri öğretmen ve talebe birliklerine esaslı bir 
yardım yapılamamaktadır. 1951 yılı için 40 000 lira ilâvesiyle bu bölümdeki ödeneğin 50 000 liraya 
çıarılması zaruri görülmüştür. 

Bölüm 612 — Ünesko Türkiye Millî Komisyonuna 

1950 ödeneği 1951* teklifi Fazlası 
Lira Lira Lira 

15 000 30 000 • 15 000 
4895 sayılı Kanunla üyesi bulunduğumuz Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu 

(Ünesko) Sözleşmesi uyarınca her üye Devletin bir millî komisyonla temsili gerekmiş ve bu 
maksatla (Türkiye Ünesko Millî Komisyonu) teşekkül ederek faaliyete geçmiştir. 1950 yılı büt
çesine konulan ödenek bu kamisyohun ihtiyaçlarına yetmemektedir. Büro çalışmaları, basın - ya
yın işleri telif ve tercüme, teknik çalışmalarla bu çalışmaların gerektirdiği her türlü giderler 
için bu ödeneğin artırılması gerekmiştir. Bu itibarla 1951 yılı için bu bölüme 15 000 lira fazla-
siyle 30 000 liranın konulması teklif edilmiştir. 

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI 

B. M. 

201 1-2 Memurlar aylığı : 
Bu 'bölümün ödeneği geçen yıldan 184 220 lira noksandır. Bu sene tasarruf maksadiy-
le 13 kadro (L) cetveline ilâve edilmiştir. Bu suretle 1023 adedine indirilen fiilî kad
ronun senelik tutarı 4 302 000 liradan ibarettir. Aradaki fark üst derece maaşları kar
şılığıdır. 

3-4 Açık aylığı : 
Bakanlık emrinde Ibulunan memurlarda bir tebeddülat olmadığından geçen yılki öde
nek aynen konulmuştur. 

202 Hizmetliler ücreti : 
Bu Ibölüme konulan ödenek geçen yıl ödeneğinin aynıdır. Liman İnşaatı için Milletler-
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arası tımar ye Kalkınma Bankası tarafından açılacak krediden satmalmacak büyük 
tarak gemisinde istihdam edilmek üzere Ibu sene (D) cetveline 500 lira aylık ücretli bir 
kaptan ile 400 lira aylık ücretli bir makinist kadrosu İlâve edilmiştir. Bunların sene
lik tutarları (D) cetveline dâhil çeşitli hizmetlilerden îbâzüarının kadrodan çıkarılmak 
suretiyle temin olunan tasarrufla karşılanmış ve yine ibu tasarrufla uzun zaman aynı 
ücreti alan bıâzı çeşitli hizmetlilerin ücretlerine zam yapılmıştır. 

Geçici hizmetliler ücreti : 
Bu ıbölüme geçen yıl ödeneğine nazaran 440 000 lira fazlasiyle 1 641 380 lira konul
muştur. Bu sene fazla ödenek teklif edilmesinin iki sebebi vardır. Birincisi 5676 sayılı 
Kanunla tasdik olunan anlaşma gereğince Milletlerarası tmar ve Kalkınma Bankası 
tarafından açılacak kredi ile yapılacak ıSamlsun, Salıpazaın, Haydarpaşa, izmir, İsken
derun limanlarının inşa ve tevsii idlerinde istihdam edilecek geçici hizmetliler için alı
nacak kadrolar karşılığı olarak 250 000 lira ilâve edilmiştir. 
İkincisi! su işlerine 1951 programında her ıseneki ile kıyas kabul etmiyecek şekilde 
ehemmiyetli yer verilmiş bulunmaktadır. Geçici mahiyette olan bu işlerin ihtiyaç gös
terdiği etüd, proje ve kontrol işlerinin başarılalbiknesi için gerekli kadrolar karşılığı 
olarak ayrıca 190 000 lira konulmuştur. 

Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücreti : 
1950 yılı içinde alınan yabancı uzman kadrolarından tasarruf edilmek suretiyle bu bö
lüme 12 800 lira noksaniyle 49 200 lira teklif edilmiştir. Konulan ödenek halen istih
dam edilmekte olan 3 yabancı uzmanın yıllık ücret tutandır. 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar : 
Bu bölümde değişiklik yapılmamış ve geçen sene konulan ödenek aynen teklif edil
miştir. 

Merkez büro giderleri : 
1950 yılı Bütçesine konulan ödenek ihtiyaca kâfi gelmediğinden S 720 lira fazlasiyle 
33 720 lira konulmuştur. 

îtler büro giderleri : 
Bu bölümün 2 nci döşeme ve demir») aş maddesinden 1 280 lira tasarruf ve diğer mad
delere konulan ödenekler aynen teklif edilmiştir. 

Posta ve telgraf ücret ve giderleri: 
Posta, telgraf muhaberatından alınacak bâzı tedbir ve takyitlerle tasarruf yapılması 
mümkün görüldüğünden bu bölümün 1 ve 2 nci maddelerinden 12 000 lira tasarruf 
edilmiştir. Merkez Telefon giderleri maddesine geçen yıllarda konulan ödenekler ih
tiyacı karşılamadığından bu maddeye bu sene 7 500 lira fazlasiyle 20 000 lira konul
muştur. Bu suretle bölüm 1950 yılı bütçesine nazaran 4 500 lira noksaniyle 61 040 
lira teklif edilmiştir. 

Sürekli görev yolluğu: 
1950 yılı bütçesiyle bu maddeye konulan ödenek kâfi gelmediğinden 3 defa aktarma 
yapılmak zaruretinde kalınmıştır. 1951 yılı bütçesinin tanzimi sırasında geçen ve eski 
yıllar sarfiyatı göz önünde tutularak 3 472 lira fazlasiyle 25 000 lira ödenek konul
muştur. 

Temsil giderleri: 
Tasarruf yapılması mümkün görüldüğünden geçen yıla nazaran 2 000 lira noksan tek
lif edilmiştir. , 
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453 Milletlerarası kurum ve dernekler giderleri: 
Bu bölümün birinci maddesinden 1 500 ve ikinci maddesinden de 23 999 lira olmak 
üzere ceman 25 499 lira tasarruf edilmek suretiyle 501 lira konulmuştur. 

476 Kurs giderleri: 
Mühendislik kursu 1951 yılında açılmıyacsaktır. Birinci maddeye konulan 24 000 lira
lık ödenek tamamen tasarruf edilmiştir. İkinci maddeyi teşkil eden yapı kalfa kursu 
ödeneği de geçen yıla nazaran 6 000 lira noksandır. 

477 Yer sarsıntısından evvel ve sonra alınacak tedbir: 
Geçen sene bütçesinin 602 nci bölümünün birinci maddesine mevzu 100 000 liralık 
ödenek mahiyeti itibariyle yatırım olmadığı gibi yardım mahiyetinde de bulunmadı
ğından dairje hizmetleri bölümüne? alınmıştır. 

EKONOMİ BAKANLIĞI 

201 1 Merkez memurları aylığı: 
Fiilî kadroya göre merkez memurları aylığı 1 584 000 liradır. Bu miktara 4598 sayılı 
Kanun gereğince bulundukları kadroda bir ve iki üst derece aylığı alanların terfi fark
ları karşılığı 105 600 lira eklenmek suretiyle 1 689 600 lira konulmuştur. Geçen yıla 
nazaran görülen fazlalık, tasarrufla karşılanması düşünülen ve üst derece farkı olan 
91 700 lira ile tekaüt edilen memurların aylıkları tutarı olan 49 200 lira bütçeye ko
nulmamış ve* sonradan 5639 sayılı Kanunla Su Ürünleri Müdürlüğü için kabul edilen 
kadroların aylıkları tutarı olan 34 200 liranın bütçeye eklenmesinden ileri gelmiştir. 

2 İller ve yabancı memleketlerdeki memurlar aylığı : 
İller memurlarının fiilî kadroya göre aylıkları tutarı 693 900 lira, bir ve iki üst derece 
farkları da 60 900 lira ki ceman 754 800 liradır. Hükümetçe alman tasarruf tedbirleri 
dolayısiyle hizmetin aksamaması ve mümkün olabilen tasarrufun yapılabilmesi için 
dış kuruluş memurlarından (L) cetvelinde bulunanlardan bir kısmının serbest bıra
kılması ve daha yüksek dereceli memurlardan bir kısmının (L) cetveline alınarak bir 
kadro tahavvülü yapılmış ve fiilî kadrolara da yüksek derece karşılık gösterilmek su
retiyle daha aşağı dereceden memur gönderilmesi prensibi kabul edilmiş ve bu sebep
lerden dolayı, dış kuruluş memurları aylıklariyle em»al farkı tutarı olan 709 8Ş5 lira
dan 217 300 lira gibi bir tasarruf sağlanmıştır. Bu itibarla geçen yıla nazaran bu 
tertibe 186 675 lira noksaniyle 1 247 325 lira ödenek konulmuştur. 

3 Merkez memurları açık aylığı : 
Halen açık aylığı alan memur adedine ve tasarruf tedbirlerine gere bu maddeden 
15 080 lira düşülmüştür. 

4 İller memurları açık aybğı : 
Geçen yıl ödeneği aynen konulmuştur. 

202 1 Merkez hizmetlileri ücreti : 
1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı D cetvelindeki kadro ve ücretlerde bir değişiklik 
yapılmamıştır. 5639 sayılı Kanunla kabul edilen ve bu sebeple D cetveline konul
ması icabeden 300 ve 210 lira ücretli, iki daktilonun yıllık ücretlerinin 1950 yılı ödene
ğine ilâvesi suretiyle 203 880 lira konulmuştur. 
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2 İller ve yabancı memleketlerdeki hizmetliler ücreti : 
Ateşelik daktilolarının u n v a n ı sekreter - daktilo olarak değiştirilmiş ve adedleri 15 e 
çıkarılmıştır. Bu suretle sekreter - daktilo unvaniyle harice gönderilecek memurlara 
ayrıca misil zammı verilmemiş olacaktır. 

203 2 İller geçici hizmetliler ücreti : 
Pamukçuluk kursu öğretmenleri için 1950 yılı Bütçesine konulmuş olan ödenek tasar
ruf tedbirleri dolayısiyle 1951 yılı teklifinden çıkarılmıştır. 

205 Geçici tazminat : 
1951 yılı zarfında Ankara 'da bulunan memurlara geçici tazminat verilmemesi kararlaş
tırılmış olmasından bütçeden çıkarılmıştır. 

206 1,-7 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar t 
Bu tertiplere geçen yıl ödeneklerinin aynen konulması icabetmiştir. 

207 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince Ödenecek yabancı dil para mükâfatı *. 
Alman karar gereğince bu tertibe Ödenek konulmamıştır. 

208 5â39 sayılı Kanunun 3 neü maddesine göre memurlara verilecek ikramiye karşılığı : 
Alman karar gereğince bu tertibe ödenek konulmamıştır. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 neü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 nen maddeleri 
gereğince T. C. Emekli Sandığına ya$ıLaeak ödemeler : 
Aylıklar ve hizmetliler ücreti bölümlerine konulan (Emsal farkı hariç) Ödeneğin °/c 
5,5 üzerinden 158 995 lira konulması icabederse de 8705 lirasının eyyamı haliye tasar
ruf atından karşılanabileceği düşünülerek 150 290 lira ödenek konulmuştur. 

301 Merkez büro giderleri : 
Bu gölüme konulan ödeneğin ihtiyacımızı karşılıyamamakta olmasına rağmen alman 
tasarruf tedbirlerine uyularak kırtasiye maddesinden 3 000 lira düşülmüştür. 

303 Basılı kâğıt ve defterler : 
Bu tertibe 1950 yılı ödeneğine nazaran 750 lira noksan konulmuştur. 

304 3 Merkez daireleri telefon giderleri : 
Bu maddeye geçen yıla nazaran 4 000 lira noksan konulmuştur. 

3Ö5 İller kira karşılığı : 
Bölge ticaret ve ekonomi müdürlüklerinin işgal ettikleri binaların söyleşmelerinde 
bir değişiklik yapılmadığından geçen yıl ödeneğinin aynen konması itabetmiştir. 

306 Giyecekler : 
Giyim eşyası verilecek hizmetlilerin adedi 99 dur. Vasati olarak elbiselerin 70, ayak
kabıların 20 liva olduğuna göre bunlara 8 910 lira ve hizmetlilerin nısfına palto ya
pıldığı takdirde vasati olarak 3 000 lira da palto bedeli ki, ceman 11 910 lira ödenek 
konulması zaruridir. Bununla beraber geçen yıl bütçe rakamına fasMaştırmamak 
düşüncesiyle. 1950 yılı ödeneği aynen konulmuştur. 

307 3 Müfettişler yolluğ-u : 
Tasarruf tedbirleri dolayusiyle bu tertibe göçen yıla nazaran 17 ,760 lira noksan öde
nek konulmuştur. 

311) Ticaret at&şelıMeri giderleri : 
Bir kı»îm ataş^Kkîerin MrleştÂ^lmeBİ, bal lar ının kaidıfrlması ve bazılarının da 
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daha az kadro ile çalıştırılması düşünülmekte ve hu sebeplerle hu holümün muhte
lif maddelerinden 31 199 lira tasarruf edilmiştir. 

419 Mekşuf madenlerin ilân ve sair giderleri : 
Tasarruf tedbirleri dolayısiyle bu tertibe geçen yıla nazaran 10 000 lira noksan öde
nek konulmuştur. 

453 1 Katılma payı karşılığı : 
Beynelmilel Paris ölçüler ve Ayar Bürosu aidatı olarak 5 000 lira konulmuştur. Bti 
aidat 1949 yılı Bütçesine ek ödenek verilmek suretiyle temin edilmiş olmasından 
1950 yılı Bütçesine konulmamıştı. 

476 Standardizasyon kursu: 
Memleketimizde ilk defa tatbikma tevessül edilen pamuk ve pamukçuluk standardı 
işleri üzerinde İzmir ve Adana'da iki ay müddetle açılması kararlaştırılan kursun istil
zam ettiği ödeneğin bütçenin diğer masraf tertiplerinden tenkisi suretiyle temini de 
mümkün olmadığından bizzarur tekliften çıkarılmıştır. 

501 Geçen yıl borçları: \ 
1950 yılı zarfında yapılan ödemeler göz önünde bulundurulmak suretiyle bu tertibe 
1 000 lira fazlasiyle 15 000 lira ödenek konulmuştur. 

502 Eski yıllar borçları: 
Tahakkuk eden ve edecek olan borçlar nazarı itibara alınarak 1 000 lira eksik teklif 
edilmiştir. 

722 Madenler fen heyetine lüzumlu mesaha alât ve edevat satmalma giderleri: 
Mesaha aletleri 1950 yılı içinde temin edilmiş olduğundan bu yıl için ödenek konul
mamıştır. 

SAĞLİK VS SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 

1050 Bütçesiyle kalbul olunan ödenek yekûnu iskân hariç 54 140 702 lira olup 1951 yılı için 
4 879 088 lira fazlasiyle 59 019 790 lira ve ayrıca envestisıman karşılığı olimak üzere 3 496 404 
lira teklif edilmiştir. 

ödeneklerin 1950 yılı Bütçesine nazaran artış ve eJdsiliş sebepleri taallûk ettikleri tertiplerde 
arz ve izah edilmiştir. 

B . M . . • • i 

201 1 Merkez memurları aylığı : , 
îskân kadrolarına isabet eden 189 000 lira tenzil ve fiilî kadrto tutarı olan 1 271 100 
liraya fiilen üist derece aylığı alanların istihkakını teşkil eden 128 700 lira ilâve olu
narak 1 399 800 lira teklif edilmiştir. 

2 iller memurları aylığı : 
1950 yılında iner'i teşkilât kanunlarına bağlı kadro eetvellerindeki fiilî kadrolar kar
şılığı 16 755 300 lira olup 'buna fiilen üst derece aylığı alanların istihkakları karşılığı 
olarak 1 274 100 lira ve kadro dışında olarak halen istihdam edilen ve 1950 yılı »onu 



na kadar hizmete girecek 156 tajbip ile 232 sağlık memuruna medburi hizmetlerinden 
dolayı 2000 ve 2919 sayılı kanunlara göre verilmesi icafoeden aylıklar karşılığı olarak 
966 200 lira ile 1951 yılında (K) cetvelinden aylıklı kadrolara geçirilecek 186 köy sağ
lık memuru için bu miktar kadronun (L) cetvelinden çıkarılarak senenin 6 ncı ayın
dan itilbaren fiilî (kadroya alınmalarını ve fbu kadrolardan aylıklarının ödenmesini te
min için 195 300 lira ve yeniden açılacak 2000 yataklı 10 verem (hastanesi için 256 
kadro karşılığı olarak 5 ay için 306 500 ki, ceman 19 486 400 lira teklif olunmuştur. 
2919 sayılı Kanun hükmüne tâJbi olup 1951 yılında okuldan mezun olacak 157 tabip, 16 
eczacı, 186 sağlık memuru için bu tertibe Ibir ödenek konulmaması, Bakanlıkça bu gibi
lerin askerlik vazifesini ifa etmeden hizmete alınmamalarının tafcarrür ettirilmiş olma
sından ileri gelmektedir. 

4 İller memurları açılk aylığı : 
İskân teşkilâtı ile İstanbul Yatılı Tıp öğrenci Yurdunun ilgası sırasında açıkta kalan 
memurlardan henüz tâyinleri yapılamamış olan 101 memurun hizmet müddetlerine gö 
re müstahak oldukları aylılk miktarı hesap olunarak 130 000 lira teklif' edilmiştir. 

1 tMerkez hizmetliler ücreti : 
1950 yılı D cetveline dâhil hizmetliler sayısı 101 ve senelik ücretleri 158 340 lira olup 
(bundan 5613 sayılı Kanunla kaldırılan 17 islkân kadrosunun tutarı olan 23 940 lira ile 
D cetlvelinde iller kısmına dâhil olduğu halde merkez ödeneği meyanmda gösterilen 
Refik Saydam Merkez Hıfzıösıhha, kinin komprime ve ampulleri imalâthanesi Hıtzıs-
sıJhha Okulunun hizmetli kadrolarının ödenekleri iller kıömmda ıgösterilmsK suretiyle 
(bu tertip 148 560 lira ve (kadro adedi 93 olarak teklif edilmiştir. 

2 İller hizmetliler ücreti : 
1951 yılında mevcut ve mer'i kadro adedi 6227, ödeneği de 6 236 280 lira olup kad
ro aded ve ücretlerini tasarruf esaslarına ve ihtiyaca göre ayarlamak ve yeniden ih
das edilen 2000 verem yatağı ile mevcut hastanelere ilâve edilen 710 hasta yatağı
nın icabettirdiği personel nazara alınmak suretiyle aded 6130 ve ödeneği 6 196 960 
lira olarak tesbit edilmiştir. " .'*... 

3 Stajiyer köy sağlık memurları ücreti : 
1950 Bütçesine bağlı K cetvelinde stajiyer köy sağlık memuru sayısı 1233 olup üc
retlerini bu cetvele istinaden alanların sayısı 919 ve aylığa geçirilmiş olanların ye
kûnu da 479 dur. Mevcut 919 ücretliden 186 sının 1951 yılı 6 nçı ayından itibaren 
aylığa geçirilmeleri ve bunların yerlerine de o sene içinde mezun olacak aynı aded-
deki köy sağlık memurunun ücretli kadroya alınmaları düşünülmüş ve bu sebeple 
919 kadronun şehri 105 lira hesabiyle bir senelik ödeneği tutarı olarak 1 157 940 lira 
konulmuş ve 1951 yılı K cetveli yekûnu da 1233 919 a tenzil olunmuştur. 

Geçici hizmetliler ücreti : 
Trahom ilâçlayıcısı olarak kulanılan 107 kişiye ait hizmetin mecburi hizmetli sağlık 
ve köy sağlık memurlarına gördürülmesi düşünülerek tertip öedeneği ile birlikte 
bütçeden çıkarılmıştır. 

Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücretleri : 
1950 yılında ücretleri bu tertipten verilmek suretiyle Bakanlar Kurulu karariyle 
kabul edilen kadrolara müsteniden istihdam olunan 5 yabancı hizmetlinin 1951 yı
lında da istihdamlarını temin için 42 696 lira olarak teklif edilmiştir. 

Geçici tazminat : 
Kaldırılmıştır. 
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SP6 1 -Merkez m«nra*l«ri e#euk zammı : 
Jfefcâ&m- kaldîTtfeîi kadlmiarı karşrlığı &{>&& 5 000 lira tew«il ve sarfiyat miktarı nazara 
alışarak 5 000 lira noksaniyk teklif edilmiştir. 

2 İller memurları çocuk zammı : 
•-fsk&Kin kaldırılan kadroları kar§ıh<ğı düşülmek ve sarfiyat miktarı v« çoeuk ade-
dfeıte artsşı nazarı itibara aMarak 145 000 lira factaftiyfe teklif «dilmi|tir. 

3 Îİİst#ez memurları doğum yanlımı: 
Kailterılan iskân kadirolarma isabet e#en mîkt&'r çıkarılarak 1© Ğ©0 li*a konulmuş
tur. 

4i Üier «a««Mirları d#ğwnı yardımı : 
iskân kadrolarına isabet eden miktar düşülmek ve sarfiyat inaktan » izan itibara 
alınmak ve 20 000 yataklı verem has tanelerinin yeniden ihdas -edilen ^S© maaşlı kad-
rosa fcessfea katılmak mwetiyle SS S®0 Ura, fazlasiyle teklif dhınmuftıar. 

6 fite? nıeöMirkrı ölüm yafdiaaı : 
iskân kadrolaşma isabet «dıgn mito&r ve sarfiyat vasatisi göz «aüiade tutölarak 22 500 
lira teklif olunmuştur. 

7 Yakacak zammı : 
Yukardaki maddedeki sebebe binaen 20 000 lira teklif .alınımug&ır. 

'298 İkramiye karşılığı : •; ^ 
J£«tors$mi§iır. 

209 ' Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler karşılığı : 
Aylık ve ücret ödeneklerinin % 5,5 ıı üzerinden hesap olunarak 1 568 663 lira teklif 
olunmuştur. 

217 Ek görev tazminatı : 
Teşkilât kanunlarına bağlı cetvellere ve bunlara 5573 sayılı Kanunla eklenen kadrolar*, 

, ve 2000 yataklı 20 verem hastanesinin başhekim kadrolarına göre hesap ve teklif 
olunmuştur. 

305 2 İller kira karşılığı : 
Yeni ihdas edilen hükümet tabipleri için kiralanacak binaların ka r be*Mi nazarı iti
bara alınmak suretiyle 13 0S1' lira f âzlasiyle teklif olunmuştur. 

307 5 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının yolluk ve başka giderleri : 
Marshall yardımından gönderilecek sıtma savaş ilâçlarının tatbikine nezaret etmek 
üzere Amerika hükümeti tarafından gönderilecek 4 yabancı uzmanın günde 9 dolar 
hesabiyle verilecek yevmiyeleri olarak 37 128 ile geliş ve dönüş yollukları olarak 
15 972 lira ki ceman 53 100 lira konulmuştur. 

10 Verem savaş geçici yörev yolluğu : 
V«rem savaşı için alınmış oiam 2 aded seyyar mikrofilm cihazlarında vazife görecek
lerin yolluklarını karşılamak üzere yeniden açılan bu tertibe 20 @0G lira konulmuştur. 

3Q8 1 Tedavi giderleri ve yollukları : 
; Bütçelere konulan ödenekler kifayet etmemekte ve binnetice karşılıksız borç devret

mekte olduğundan 500 lira fazlasiyle 1 500 lira konulmuştur. 
2 Birinci maddedeki sete-el^ binaen 18 000 lira konulmuştur. 

309 7-9 Taşıt giderleri : • » » - : - ? - " 
Zührevî hastalıklar savaşında kullanıha 3, sıtma savaşında çalışan 53, hastane ye 
sağlık müesseseleri hizmetinde kullanılan 54 taşıtın işletme ve tamir gidfcrisri olarak 
bütçelere konulan' ödenekler kifayc:, etmemekte ve ezcümle 1950 yılı için mevzu öde 
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nekler senenin altıncı ayında sarf edilmiş bulunmakta olduğundan gerek buiŞttîtın 
v& getekae sağlık merkezleri için 1951 de mubayaasi düşünülen 15 atted J ip ' in işlet
me ve onarma ihtiyaçlarını karşılamak maksadiyle bu tertiplerin ödenekleri artırıl
mıştır. • 

11 Jtö-eveut kaptıkaçtının tamirine harcanmak üzere 1 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 
12 Verem savaşında kullanılmak üzere bu yıl satm alınmış olan seyyar mikrofilm cihaz

ları memlektiaı muhtelif mıntıkalarında veremlileri muayene ve tesfeit etmek ve bu 
ı&eysaıda B. S. G. aşısı yapmak üzere faaliyete geçirikeeğkıden yemi ihdas olunan 
bu hizmetin karşılığı olarak yeniden açılan bu tertibe 8 000 lira köauJmuştur. 

Sağlık memurları ve sağlık koruyucuları hayvan yem bedeli : 
Seyyar vaziyette çalışan 1150 sağlık mumum ile 850 sıtma sağlık koruyucusuna 4192 
ve 4988 sayılı Kanunlar hükümlerine göre şehri 15 lira hesabiyle verilmesi lâzımgelen 
hayvan yem1 bedelinin senelik tutan 360 000 liraya baliğ olmakta ise de bunlardan 
bir ksımının hayvanlarını elden çıkarkıdları ve bu sebeble 300 000 liranın ihtiyacı 
karşılayacağı anlaşılmış olduğundan 60 000 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 

2 Sağlık memurları okulları : 
Mezun olacak talebe 150X120X275= 49 500 
2 sınıf talebesi 300X270X270=224 400 
Personel 60X365X275=60 225 

Toplam 334 125 

îstftnbul ve Ankara sağlık memurları okullarının bir senelik ihtiyacı olarak 334 000 
lira hesap olunmuş ve 1950 yılı ödeneğine nazaran 26 000 lira n^sftttiyle teklif olun
muştur. . * ' • ' 

Köy enstitülerinde sağlık memurlarının yetiştirme ve eihazlandırma : 
Teçhizat bedeli 186-X 60 =* 11 İ60 
Ç&rta btâeîi 18G X 60 = 11 160 
Yol pmram 186 X 56 = 10 416 
îlâç 139§ X 10 = 13 980 

TofilaM 46 716 

Mevcut köy sağlık memurlarmm sarf etmiş oldukları ilâçların ikmali ve Hasanoğlan Köy 
Enstitüsündeki öğrencilere 4459 sayılı Kanuna göre verilmesi lâzımgelen teçhizat bedelle
riyle çantaların bedeli olarak 46 700 lira konulmuştur. 

4 Yatılı ebe yurdu : y ( , 
Tftîeije mevcudu 50 X 325 X 27D = 43 $75 
Personel _ 4 X 250 X 270 = 2 f 00 
Kam n x -mm = 12 

Telâna 58 575 

Talebe sayısı 50 oian İstanbul Yatılı Ebe Yurdunun genel giderleri karşılığı olarak 46 575 
ve bunların Şişli'den Haseki Hastanesine günde iki defa gidip gelme suretiyle zaman 
kaybetmelerini önlemek için Haseki Hastanesi civarında bir bina kiralanmasına zaruret 
görüldüğünden bu sebeple yıllık kira bede,H^feı»iık 12 090* ura ki, ceı»«t» kesir hazfedilmek 
58 500 lira teklif alüiınnaştuı-. 
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422 

422 

452 

453 

Devlet hastaneleri : 
Hasta 
Verem 
Personel 
öğrenci 
Ankara Hemşire Okuluna 1951 de alınacak 
renci 
İlâve hasta yatağı 
İlâve personel 
Tesis masrafı 
îlâve verem yatağı 
tlâve personel 
Tesis masrafı 

Toplam 

7329 
2107 
3548 
230 

öğ-
30 

710 
142 

2000 
808 

• 2000 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 

X' 
X 
X 

230 X 365 
300 X 365 
215 X 365 
215 X 365 

350 
230 X 365 
215 X 365 
710 X 200 
300 X 120 
215 X 120 

1000 X 

= 
= 
= 
= 

= 
= ; 
= 
î== 
= 
= : 

6 152 695 
2 307 165 
2 784 293 

180 492 

10 050 
596 045 
111 434 
142 000 
720 000 
208 460 

2 000 000 

15 212 539 

Hastanelere sağlık kurulları için yukarda sureti hesabı gösterildiği üzere 15 212 539 lira 
ödenek konulmuştur. 

Sağlık merkezleri : 
Mevcut yatak 
Mevcut personel 
1951 de ilâve yatak 
1951 de ilâve personel 
Tesis masrafı 

Toplam 

Doğum ve çocuk bakım evleri 
Mevcut doğum yatağı 
1951 de ilâve çoeuk yatağı 
Personel 
öğrenci 
Okul personeli 
Teçhizat bedeli 

Toplam 

290 X 230 X 365 = 243 455 
319 X 215 X 365 = 250 335 
70 X 230 X 365 = 58 769 
77 X 215 X 365 = 60 425 
70 X 1000 = 70 000 

682 980 

710 X 230 X 365 = 596 045 
456 X 100 X 365 = 166 440 
330 X 215 X 365 = 258 967 
140 X 215 X 270 = 81 270 
46 X 215 X 365 = 36 098 
140 X 60 = 8 400 

1 147 220 
Kan Bankası genel giderleri : 
Yeniden tesis edilecek olan bankanın iptidai tesis giderlerini karşılamak üzere yeni
den açılan bu teritibe 100 000 lira konulmuştur. 

4489 sayılı Kanunla staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin yolluklariyle 
başka her çeşit giderleri : 
Kanun hükmüne istinaden yabancı memleketlere gönderilmiş olan 3 doktorla 1951 yı
lında gönderilmesi düşünülen 4 doktorun gidiş ve dönüş ve yollukları ve okul gider 
masrafları ve aylık farkları olarak 1950 yılında olduğu gibi 20 900 lira teklif olun
muştur. 

Milletlerarası kurum ve derneklere katılma payı : 
Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Teşkilâtına 1951 yılında ödenmesi icâp eden 64 502 
dolar mukabili 182 £32 liranın tediyesini temin için aynı miktar teklif edilmiştir. 
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459 Millî Türk Tıp Kongresi genel giderleri : 
Kongrenin 1951 yılında içtimai mukarrer olmadığından tertibini muhafaza maksa-
diyle 1 lira konulmuştur. 

477 Sağlık memurları ve sağlık koruyucuları hayvan avansı : 
Sarfiyat ve ihtiyaç miktarı nazara alınarak 7 000 lira noksaniyle 3 000 lira konulmuştur. 

503 5434 sayılı Kanunun geçici 8 nci maddesi gereğince T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler karşılığı : 
5434 sayılı Kanunun geçici 8 nci maddesi gereğince köy öğretmenleri ve koy sağlık 
memurları emeklilik sandığı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına devrolunduğun-
dan bu memurların yeni kanun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçmiş hizmet müd
detlerinin her yılı içi* kanunun meriyet tarihindeki ücretlerinin yıllık toplamının 
% 15 i iki müsavi taksitte ödemek lâzımgeldiğinden birinci taksit olarak 1950 büt
çesiyle 121 000 lira verildiği nazara alınarak 1950 yılında ödenmesi gereken miktar 
arasındaki fark ile faizinin ve 1951 yılında ödenmesi icabeden ikinci taksitin tutarı 
olarak aşağıda sureti hesabı gösterildiği*veçhile 380 317 lira konulmuştur. 

% 15 şi 

1950 de ödenmesi lâzımgelen 

1951 de ödenmesi lâzımgelen 

1950 de ödenen 
1950 de noksan ödenen 

1950 de noksan ödenenin faizi 

1950 de noksan ödenen 
1950 de noksan ödenenin 1% 5 hesabiyle bir senelik faizi 
1951 taksiti 

1951 de ödenmesi lâzımgelen 380 317 

416 3 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı (Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi): 
Burslu öğrencilerin ödeneği olarak Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesine aktarılmak üze
re 694 900 lira teklif edilmiştir. 
ödeneği 1950 yılma nazaran eksik teklif "olunan tertiplerden yapılan indirmeler ta
sarruf maksadına müstenittir. 

Toplam 

494 962 
247 481 

247 481 

121 000 
126 481 

247 481 
& 355 

Beyanı : 
126 481 
6 355 

247 481 



GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI 
Bakanlığın bütçesi; 1949 malî yılma kadaıugümrük.ve.muhafaza,teşkilâtı. Hihaaîiyle gideriMe-

nekleısi a$m : aym oia«ak bârer :kısîm Jhalinde bütçelerde gösterilmekte iken Muhafaza Genel Komu
tanlığının, Bakanlığın görevlerinden birini idare eden bir şube olması hasebiyle tertiplerin bir 
arada gösterilmesinin bütçe tekniğine daha uygun olacağı ve bütçe tatbikatı bakımından da 
tasarruf sağlıyacağı mülâhazasıile 1949 ve 1950 yıllarına ait gümrük ve muhafaza tertipleri bir
leştirilerek tek bütçe haline getirilmiş idi. 

Halbuki gümrük ve muhafaza teşkilâtı, gördükleri vazife itibariyle biri vergi cib ayeti, diğeri 
kaçakçılığı önleme ve takip olunmak üzere birbirinden farklı hizmet görmekte olup bu iki teş
kilâtın her biıi için yapılan masrafların nelerden ibaret olduğunun bilinmesi zaruri bulunmak
tadır. Bugünkü bütçe şekli ise buna imkân bırakmamaktadır. Gerçi Bakanlıkça bütçenin tatbiki 
ve ödeneklerin tevzii sırasında, Büyük Millet Meclisince kabul edilen miktarlar, Gümrük ve Mu
hafaza Teşkilâtı hizmetlerine tefrik edilmekte ve bunun için* ayrı ayrı kayıt tesis edilmiş bu
lunmakta ise de taşradaki gümrük ve muhafaza ita âmirleri üzerine ayrı ayrı ödeme emirleri 
gönderdiği halde, bunların ve defterlerde açılan tertiplere kaydolunan giderlerin , masrafın aynı 
saymanlıkta birleşmesi ve ödeneğin de aynı tert ipten verilmiş olması hasebiyle gümrük ve mu-
hafazanmkini ayrı ayrı kaydetmeye masraf müfredat cetvellerinde bu şekilde göstermeye muha
sebe ®sulü müsait olmadığından bütçenin hazırlanması sırasında daire itibariyle ödeneklerin tes-
bittne5 ymrıyaeak surette yapılan masrafları, hizmetlerin mahiyfetine göre tefrike imkân bulun
mamaktadır. 

Zikrolunan bu sebep ve mahzurlar nazara alınarak 1951 bütçesinin birbirine benziyeft gider 
tertiplerinin de aynı bölüm içerisinde (gümrük) ve (nmhafaza) olarak ayrı ayrı maddeler ha
linde gösterilmesinde fayda mülâhaza olunmuştur. 

Geçen yıla nazaran bu yılki bütçede mevcut olan farklar aşağıda gösterilmiştir. 

'E . ''M. 

201 11 Gümrük merkez memurları aylığı: 
Fiilî kadroda hiçbir değişiklik yoktur. Geçen yıla nazaran fazla görülen (50 000) 
lira ödenek 4598 sayılı Kanun gereğince 1951 yılımda üst dere&e alacak olanların 
istihkakını kaaşalaınak üz«re # bomılanuştur. 

12 Muhafaza merkez aylığı: 
Geçen yıla nazaran subay ve memur kadrolarında her hangi bir değişiklik yoktur. 
Bu tertipte görülen (50 040) lira fazlalıkğm (24 612) lirası, :56Q9 sahalı Kanun ge
reğince subay ve gediklilere yapılan zamlara, (13 428) lirası da 4598 sayılı Kanun 
mucibince yerinde terfi edecek memurlara ve (12 000) lirası, illerden merkeze, alı
nan yüksek dereceli kadro farkına aittir. 

21 Gümrük iller memurları aylığı: 
İller fiilî kadrolarında da değişiklik yoktur. Teklif olunan (177 065) lira fazlalık, 
4598 sayılı Kanun gereğince illerde, yerinde terfii yapılacaklara verilecek üst derece 
farkına aittir. 

22 Muhafaza iller aylığı: 
îller muhafaza teşkilâtı kadrolarında geçen yıla nazaran bir değişiklik yapılmamış
tır. Bütçede bu tertipte görülen (381 725) lira fazlalığın (201300) lirası, yukarda zik
rolunan kanun gereğince subay ve gedikli aylıklarına yapılan zamma karşılıktır. 
(180 425) lirası da 4598 sayılı Kanun mucibince yerinde terfi edip bir üst derece farkı 
alacak olanlar için konulmuştur. 

202 11-21 Gümrük merkez ve iller hizmetlileri ücreti : 
1950 Bütçesinin (D) cetvelinde bulunan 100 lira ücretli iki kalorifer ateşçisinden biri 
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ve bir aded dağıtıcı (Bisikletli) kadrosu kal&Hataüj§, ,200 l i ra .üeretü teksire! kadrosu 
da 150 liraya indirilmiştir. Ankara gümrüğü ile bava meydanı arasmda işliyen kap
tıkaçtı için 150 lira ücretli ehliyetli şoför bulunmadığından (D.) cetvelindeki kadro 
ücretinin 200 liraya çıkarılması zaruretiyle (600 lira ödenek ilâve olunmuş ve bu su
retle merkez ve iller müteferrik müstahdem 'fcadröiarmâa (2 700) liralık tasarruf te
min edilmiştir. 

206 51-61 Gümrük merkez, ve iller memurları ölüm yardımı-: 
Geçen yıla nazaran (3 670) lira eksiktir. 

42 Muhafaza iller doğum yardımı : 
1950 yılındaki doğumun fazlalığı dolaytsiyle Mîtçeye konulan'miktara ilâveten öde
nek istenecektir. 1950 yılı doğumu göz önüne al ınarak ' bu <yf!ki bütçeye de (43 500) 
lira fazla ödenek konulmuştur. 

209 1-2 T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler.: 
Merkez ve iller subay ve memurları aylıkları teıtiplemne-konulan.fazla»ödenek nispe
tinde bu tertibe (72 443) l i ra eklenmiştir, 

220 1615«ayılı Kanun geregmee verilecek yemeklik bedeli : 
Deniz vasıtalarının, kaçakçılığı takip için fazla, seyir yapmaları neticesi olarak 1950 
Bütçesine konulan, ödeneğin yetmiyeeeği. anlaşılmış ve aktarma suretiyle ödenek temi
ni icabetmiştir. 1951 yılında da bu cihet göz .önünde.tutuLarak; (5 000) lira fazla öde
nek konulmuştur. 

-301 2f Muhafaza döşeme ve demirbaşı : 
32 Muhafaza öteberi giderleri : 

Muhafaza merkez ihtiyacı için konulmuştur. 
41 Gümrük merkez aydınlatması : 

1949 yılında fiilen (8 415) lira masraf olmuştur. Bu sebeple .1950 yılı Bütçesindeki 
Ödenek miktarına nazaran (2 000) lira.fazla teklif olunmuştur. 

51 Gümrük merkez ısıtması : 
1951 yılında (1 000) liranın tasarrufu mümkün görülmüştür. 

302 31 Gümrük iller öteberi giderleri : 
51 Gümrük iller'ısıtması : 

Bit, bolümden (1^00) lira tas«rruf edîhöiş#r. 

303 11 Gümrük defter ve diğer basılı kâğıtları : 
(720) liranın tasarrufu mümkün görülmüştür. 

304 11 Merkez 'posta ve 'Mgraf-ücretleri : 
21 iller posta ve telgraf ücretleri : 
31 Merkez daireleri telefon giderleri : 

(8 000) lira tasarruf edilmiştir. 

305 1 €Hîmrttk iller Mira karşılığı : 
Ga^iaöt6blÖe-GüEffl?ük dtdaresânee kiralansaacak bina ipn- -(U5ÖÛ5)liıaofasla ödenek ko
nulmuştur. 

307 11 Gümrük sürekli,görev yolluğu : 
1950 yılı Bütçesine konulan miktar yetmediğinden (2200) lira fazla ödenek teklif 
edilmiştir; 
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307 21 Gümrük geçici görev yolluğu: 
1950 yılı bütçesine konulan miktar yetmediğinden (7 264) lira fazla ödenek teklif 
edilmiştir. 

308 11-21 4598 sayılı Kanun gereğince merkez ve iller memurlarına ödenecek tedavi gider
leri ve yollukları: 
Memurlar arasında tedaviye muhtaç olanların artması dolayısiyle 1950 yılı bütçesine 
konulan ödeneğin yetmiyeceği ve munzam ödenek istenmesine zaruret hâsıl olacağı 
anlaşıldığından bu yıl için (12 000) lira fazla teklif edilmiştir. 

309 5 Gümrük iller taşıtları işletme giderleri: 
Geçen yıl bütçesine konulan ödeneğin yetmiyeceği anlaşıldığından bu yıl için (1 500) 
lira fazla ödenek teklifi zarureti hâsıl olmuştur. 

7 Merkez muhafaza taşıtları işletme ve kira karşılığı: 
(4 300) liranın tasarrufu mümkün görülmüştür. 

8 Merkez muhafaza taşıtları onarma karşılığı: 
(2 000) liranın tasarrufu mümkün görülmüştür. 

9 İller kara, hava taşıtları ve deniz muhafaza vasıtaları işletme ve kira karşılığı: 
(21 091) lira tasarruf edilmiştir. 

408 Gümrük tahsilat komisyonlarında bulunacak belediye üyelerine verilecek huzur ücreti: 
5385 sayılı Gümrük Kanununun 89 ncu maddesi gereğince gümrük başmüdür ve mü
dürlüklerinde kurulmuş olan gümrük tahsilat komisyonlarında bulunacak belediye 
meclisi üyelerine verilecek huzur ücreti için geçen yıl konulmuş olan ödeneğin fazla
lığı anlaşılmış ve bu yıl bütçesinden (1 000) lira indirilmiştir. 

409 1 Tayinat: 
3 Yakacak, aydınlatma ve ısıtma: 

1950 yılında un ve şeker fiyatlarında vuku bulan indirme dolayısiyle (112 669) lira
nın tasarrufu mümkün görülmüştür. 

410 2 Teçhizat: 
(26 000) liranın tasarrufu mümkün görülmüştür. 

418 1 Kimyahaneler giderleri ve dışarda yaptırılacak tahlil ücreti: 
İstanbul, İzmir ve İskenderun gümrük başmüdürlükleri kimyahanelerinde eksik bâzı 
kimyevi maddelerin yeniden mubayaası icabettiğinden bu tertibe geçen yıla nazaran 
(2 500) lira fazla ödenek konulmuştur. 

2 Satmalmacak örnekler karşılığı: 
1951 yılındaki ihtiyaç nazara alınarak bu tertipten (500) lira tasarruf mümkün ol
muştur. 

721 1 Kimyahanelerde mevcut makine, alet ve araçların onarılması ve yenilenmesi : 
2 Mevcutlara ilâveten satmalmacak makine, alet ve gereçler karşılığı: 

Halen îzmir, İstanbul, iskenderun gümrük başmüdürlükleri kimyahanelerinde mev
cut olan makine alet ve araçların onarılması için birinci maddeye (2 000) lira öde
nek konulması kâfi görülmüş ve geçen yıla nazaran bu tertipten tasarruf edilen 
(2 000) liranın (1 000) lirası kimyahanelerde mevcut olan makine, alet ve gereçlere 
ilâveten mubayaa yapılması için 2 nci maddeye eklenmiştir. 

723 1 Mevcut vasıtaların yenilenmesi maksadiyle yapılacak satınalmalar: 
Mevcut vasıtaların 1951 yılında (62 000) lira ile yenilenmesi mümkün görüldüğün
den (80 000) lira tasarruf edilmiştir. 
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Merkez memulları aylığı : 
1950 yılı ödeneği olan 1 622 114 liradan senesi içinde 5613 sayılı Kanunla 236 700 
lira ve 5459 sayılı Kanunla 46 500 lira kadro karşıhğı olarak düşülmüş ve yine 
5459 sayılı Kanunla 30 000 lira eklenmiştir. 1951 için teklif olunan ] 501 000 lirar 
dan 1 017 900 lirası (272) aded merkez memurlarının kadrosu karşılığı ve müte
bakisi de üst derece farkı ve stajyerler için konulan ödenekten ibarettir. 
İller memurları aylığı : 4 

1950 yılı ödeneği ol&n 10 945 000 liradan senesi içinde 5613 sayılı Kanunla 
980 400 lira düşülmüştür. 1951 için teklif edilen 10 098 500 Uranın 7 154 100 lirası 
(2373) aded iller memurlarının kadro karşılığı olup mütebakimi üst derece farkı 
ve stajyerler için konulan ödenekten ibarettir. 
Merkez ve iller memurları açık aylığı : 
Teklif tarihUle açık maaşı alan memur yqk ise de kanuni tatbikata imkân sağ
lamak üzere merkez için 2 000 iller için de 8 000 lira ödeAek teklifinde bulunul-, 
muştur. 

Merkez hizmetlileri ücreti : 
1950 yılı ödeneği .lan 270 260 liradan senesi içerisinde 5613 îavılı Kanunla 
112 920 lirav. düşülmüş ve mevcut bir maddi hatanın tasni1 i için 1 000 liranın 
eklenmesiyle laliği olan 158 340 lira (123) aded merkez hizmetlil-. »inin yıllık üc
ret tutarı olarak teklif -edilmiştir. 
îller hizmetlileri üv.Tti : 
1950 yılı ödo* eği olan 3 311 740 liradan senesi içinde 5613 sav l̂ı Kamunla 264 060 
lira ve 5661 »ayılı i'cnunla 6 360 lirası düşülmüş ve mevcut bir uu.ddi hatayı tas
hih için 1 000 lirurın tenziliyle bakiye kalan 3 040 320 lira/a E cetvelinden (31) 
aded hizmetli kadrosu nakledilerek karşılığı olan 38 580 li.*>» ve y-..ıiden 32 aded 
hizmetli kadrocu karşılığı olarak da 65 280 lira ilâve olunmuştur: Böylece merkez 
hizmetlileri adedi (.İ576) adede ve yıllık ücret tutarı da 3 144 180 liraya baliğ ol
muştur. 

Merkez geçi-û hizmetliler ücreti : 
1950 yılı ödeneği olan 29 200 liradan senesi içinde 5613 sayılı Kanunda 8 592 lira dü
şülmüş bakiyesi olan 20 608 lira ödeneğe mukabil 1951 yılı için yalnız (1) kadro 
karşılığı olarak 3 600 lira teklife alınmıştır. ' 
İller geçici uizmetlüer ücreti : 
1950 yılında kullanılmış bulunan kadroların bir kısmının alicmar.ji.dan sarfınazar 
edilmiş olduğudan 1951 senesi için 70 050 lira teklif -edilmiştir, 

Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücreti : 
1950 yılı öder.eği 126 480 lira olup 1951 de bâzı kadroların alınmamndan sarfınazar 
edilmiş bulunduğundan 116 280 lira teklife alınmıştır. 

4178 ve 4598 S. K. G. Yapılacak zamlar ve yardımar : 
Doğum ve çocuk adedi artmakta olduğundan kifayet etmiven 19f>0 ödeneği, bö
lüm itibariye 65 7'»0 lira, fazlasiyle teklife alınmıştır. 

http://alicmar.ji.dan


5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri ge
reğince Emekli Sandığına yapılacak ödemeler karşılığı : 
1950 yılı ödeneği olan 869 453 liradan senesi içinde 87 673 lirası düşülmüş ve ba
kiyesi olan 781 778 liraya mukabil 1951 yılı maaş ve ücret tertiplerindeki artışa mu
vazi olarak 49 843 lira fazlasiyie 819610 lira teklif edilmiştir. 

-3 îller posta telgraf ücreti ve merkez: daireleri telefon giderleri : 
1950 yılı ödenekleri ihtiyarca kifayet etmediğinden 1951 için 2 500 + 10 000 lira faz
lasiyie teklifte bulunulmuştur. 

- 2 Merkez ve iller kira karşılığı : 
Teşkilâtın imkân nispetinde bir araya toplanması ve kiralık bina tutulmaması sağlan
mış bulunduğundan 1951 yılı için merkez ve iller kira ödeneği 2 250 + 13 750 = 
16 000 lira noksan teklif olunmuştur. 

1 Sürekli görev yolluğu : . 
1950 yılı ödeneği olan 75 000 liranın ihtiyacı karşüıyamadığı anlaşıldığından 1951 yılı 
için 25 000 lira fazlasiyie teklif yapılmıştır. 

4 Yabancı memleketler yolluğu : 
Bakanlığın yurt dışı temasları artmış bulunduğundan 1951 yılı için 10 000 lira faz
lasiyie 50 000 lira teklif edilmiştir. 

5 Yabancı uzman ve hizmetliler ile tercümanlarının yolluk ve giderleri : 
Mevcut ve yeniden getirilecek uzmanların zat ve aile geliş ve dönüş yolluklariyle yurt 
içi gezilerinin gerektirdiği masraf karşılığı bulunan bu madde ödeneği 1951 yılı için 
40 000 lira fazlasiyie teklife alınmıştır. 

6 Zirai savaş geçici görev yolluğu : 
Zararlılarla mücadeleye daha geniş ölçüde devamedileceğinden 1951 yılı için 100 000 
lira fazlasiyie teklifte bulunulmuş tur, 

7 Tarla ziraati geçici görev yolluğu : 
Tohum ıslah servisine bağlı enstitü ve istasyon ve deneme tarlaları elamanlarının 
temsil bölgeleri içinde yapacakları incelemelere ve takip ve kontrolleri altında 20 
yerde yapılan çeşit denemelerinin müşahede işlerine ait yolluğu ihtiva eden maddeye 
kifayet edeceği anlaşılmasına binaen 1951 yılı için 20 000 lira noksaniyle teklifte bu
lunulmuştur. ,. 

8 Bahçe ziraati geçici görev yolluğu : 
Enstitüleri ve bütün teşkilâtiyle yeni zeytincilik organizasyonunun bir yıllık geçici 
görev yolluğu 60 000 lira olarak tesbit edilmiş ve 35 aded meyvacılık ve bağcılık 
müesseselerinin ihtiyacı da 40 000 lira olarak hesaplanmıştır. Bu suretle müesseselerin 
araştırma işlerini, bölgelerinde yapacakları tetkîkat ve dağıttıkları fidanlarla kurulan 
meyva bahçelerinin kontrollerinin hakkiyle yapılması temin edilecektir. Böylece 1951 
yılı için maddeye 40 000 lira fazlasiyie teklifte bulunulmuştur. 

10 Kau,çuk işleri geçici görev yolluğu : 
Kauçuk bitkileri üzerindeki deneme ve araştırma işleri tohum ıslah istasyonlarına tev
di edildiğinden ayrıea bu maddeye ödenek konulmasına ;ihtiya§ kalmamıştır. 

12 Okullar geçici görev yolluğu : « 
Beylikçayır Teknik Tarım Okulu ile Adana Makinist Okulunun kapatılması dolayı-
siyle 1950 yılı ödeneğinden 10 500 liranın tasarrufu mümkün görülerek 1951 için 
noksan teklifte bulunulmuştur. 

13 Kurslar geçici görev yolluğu : 
20 ilde açılacak ve üıçer ay devam edecek olan arıcılık kurslarından öğreticilik yapa
caklara, Bakanlığın mevcut müessese ve teşekküllerinde vazife almış bulunan teknik 
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eiâmanJamn zjraiiyapm servasinde çalışacaklarına A§ıkçak. tekâmül kullarında kurs 
görecek 800 ©Umanın yoJluklarnU' l^rşılâin^ ü^re 19 .̂0, yalı. ödentine 250 000 lira 
fazlasdyle teklifte bulunulmuştur. 

14 ^j^üfesüve suiama işleri geçici görev yolluğu : 
J3welee;:her, tarafta yapılmakta olan suluma etütleri daraltalamk mcsk üç müessese
ye (M*nemen, Alifakalı, Kaşban) hasnedibniş okunduğundan 1050 yılı ödeneğinden 
6,000 lira tasarruf edilmiştir. 

15 Veteriner savaş geçici görev yolluğa : 
30 u tecavüz eden:saigın hayvan hastalıMariyle »bütün sene devamlı:mücadele yapan 
380. veteEİner ve 2^5 sağlık memurunun yûUuğunu karalamak üzere maddeye 1950 
ödeneğine nazaran 100 000 lira fazlasiyle teklifte bulunulmuştur. 

19 îç fuarlar geçici görev yolluğu : 
Bu madde ödeneğine lüzum kalmadığından kaldımlnuştır. 

23 TSayın= teşkilâtı geçici .görev yolluğu : 
Y?eni kuımlmakta olan bu teşkilât elâmanlaranna bölgeleri dâhilinde yapacakları ge
zilerde tahakkuk edecek yolluklarına karşılık olmak üzere ilk defa olarak 225 000 lira 
teklif edilmiştir. 

-2 Babanljk jötomeMii işletme .ve onatmajgidffderi : 
Bakanlığa bağlı teşkilâtın çok geniş bulunması sebebiyle işletme ve onarma ödeneği 
kifayet etmediğinden 1951 yılı için 1 000 lira artırılması teklif olunm'Bştur. 

3li Jfefeez: taşıttei: işletme ve onarma giderleeri : 
Bakanlık daire hizmetlerine tahsis, edilmiş bulunan iki motes^let, miadlarım fazlasiy-
le doldurmuş ve tamir kabul etmez bir hale gelmiş olduğundan birisi Maliyeye dev-
rediteişM diğeri de teslim edilmek ügş^e bulunî33»ştur. Bunlasa mukabil yine daire 
3iâzme£km için bir. pikap aatm alınmak ügeRe ödenek teklif edilm^,bulunduğundan-
bu maksatla; tertibe-4 000 lira fazla^iyl* tekitte bulunulmuştur. 

üW»' ÎLler ziraat teşkilâtı taşıtları işletme ve > onaşaaa giderleri : 
Altı ilde mevcut ziraat teşkilâtında halen 30 taşıt bulunmakta İfiasshall plânından 
memtekete girecek olan pikaplardan 95 adedi de hikmete konulmak üzere bulundu
ğundan ve 1951 de yeniden alınacaklar peyderpey* hizmete gireceklerinden bu vasıta
ların işletme, yedek parça ve revizyonları için 1950 ödeneğine nazaran 462 500. lira 
JazlasiyJe teklifte bulunulmuştur. 

-8 Zirai savaş taşıtları işletme ve onarma gidftrlari : 
Halen mücadele teşkilâtı emsinde 40 pikap, 30 kamyon, 15 motosiklet j»eveut olup ah-
nao«k. belikso^to? ile birlikte bu taşıtlara geniş ölçüde mücadele yapabilmeleri için 
10J5O- örteneğinenazaran 355000 Ura jtozla^yle^letm* ve yedek ;paiîça. masrafı teklife 
ithal edilmiştir. 
I&iîla sinaat işteıa\ taşıtları işletme ve.onoRma ig44erl«ri : 
Tohum ıaiah vedeneme anü^ejglejusden yıprıatnuş' duınımd^ olm&k üzere 12 taşıt 
mevcuttur. Bunların eskiliği sebebiyle dış denemeler seyyar ekipleri için başkaca 15 
aded pikap ve kamyonet alınmak zaruri bulunduğu gibi ayrıcada Ankara, Samsun, 
^Eskişehir, Adapazarı müesseselerinin şehirden uzaklıkları sebebiyle elamanlarının gi
dip gelmeleri için 4 otobüse ihtiyaç bulunduğundan böylece 31 adede varacak olan 
taşıtların işletme ve yedek parça ve revizyonları için maddeye 25 000 lira fazlasiyle 
ödenek teklif olunmuştur. 

12 Bahçe ziraati işleri taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
8 müessesede mevcut 11 vasıtadan faal 9 adedi ile 1951 de «atın alınacak 11 vasıta 
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ile birlikte adetleri 20 ye baliğ olacak taşıtların işletme ve onarılma masrafları kar-, 
şılığı olarak tertibe 27 500 lira fazlasiyle teklife konulmuştur. 

309 13-14 Tavukçuluk, ipekböcekçilik ve ancılık işleri taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
Bursa ipek Böcekçilik Enstitüsüne yeniden alınması teklif edilen iki aded motorlu ta
şıt ile Arıcılık Enstitüsünden alınacak bir aded motorlu nakil vasıtasının ve aynı 
zamanda Tavukçuluk Enstitüsü hizmet kamyonetinin bir senelik işletme masrafla
rına karşılık olmak üzere 1 500 ve onarma için de 500 lira fazlasiyle maddeye tek
lifte bulunulmuştur. 

17-18 Veteriner savaş işleri taşıtları işletme ve •onarma] giderleri : 
İller veteriner teşkilâtında mevcut 57 motorlu taşıta ilâveten sunî tohumlama işleri 
için satın alınacak 12 vasıtanın dahi işletme ve onarma masrafı için maddeye 120 000 
lira fazlasiyle teklif yapılmıştır. 

27-28 Tohum temizleme evleri ve makine işleri taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
Tohum temizleme evleri için alınması düşünülen taşıt vasıtaları illere tevzi edilen va
sıtalar meyanında mütalâa edildiğinden bu tertibe ayrıca ödenek konulmamıştır. 

416 1 Bölge tarım okulları : 
Okullarda öğrenci miktarı geçen seneye nazaran azalması ihtiyaçlarında o nispette 
indirilmesini icap ettireceğinden 1951 yılı için 70 000 lira noksaniyle teklif yapılmıg-
tir. 

2 Teknik tarım okulları : 
Beylikçayır ve Koçaş teknik okullarının kapatılması dolayısiyle 1951 ödeneği 182 000 
lira noksaniyle teklif edilmiştir. 

3 Teknik bahçıvanlık okulları : 
Yeni sene zarfında Alata ve Çayirova Teknik Bahçıvanlık okullarının birinci sınıfla
rına öğrenci alınmıyacağmdan. 1951 yılı 91 000 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 

5 Ziraat Alet ve Makineleri Uzmanlık Okulu ve Makinist okulları : 
Bu okullar kapatılmış olduğundan 1951 yılı için ödenek teklif olunmamıştır. 

6 Kimyevi maddeler, ecza ve ilâçlar : 
Kapatılan okulların masrafları meyanında kimyevi maddeler için de bu tertipten 4 700 
lira noksaniyle teklifte bulunmuştur. 

417 1 Savaş genel giderleri : 
Zararlılarla mücadeleye daha geniş ölçüde devam olunacağından 1951 yılı için 
1 046 250 lira fazlasiyle teklif yapılmıştır. 

2 Merkez, Savaş Enstitüsü ve savaş istasyonları : 
Mevcut müesseselerin ihtiyaçlarına 110 000 liranın kifayet edeceği anlaşıldığından 
1950 yılı ödeneğine nazaran 10 000 lira noksaniyle teklifte bulunulmuştur. 

4 Kimyevi maddeler, ecza ve ilâçlar : 
Zararla mücadelede kullanılan ecza ve ilâçların ödeneği de mücadelenin genişletil
mesi nispetinde '198 000 lira artırılarak 1951 teklifine alınmıştır. 

418 2 Kimyevi gübre denemeleri genel giderleri : 
Yurdun tabiat şartlarına, hangi bitkilere ne zaman ve ne miktarda ve ne şekilde güb
re verileceğini teyit maksadiyle müesseselerde yapılmakta) olan deneme ve araştırma ve 
ve ayrıca halka kullanma ve faydalarını bizzat görmek için çeşit denemeleriyle birlikte 
kimyevi gübre demostrasyon denemeleriyle birlikte kimyevi gübre demostrasyon de
nemeleri ve müesseselerin tarlalarının verimini muhafaza ve artırma maksadiyle güb
releme ve hususiyle Merkez Tarım Islah İstasyonuna ilâve edilen gübreleme şube-



— İ9 — 

sinin giderlerini ihtiva eden maddeye 1950 yılı ödeneğine nag»ran< 46 250 lira fazla-
sijple &denek konmuştur. 
Hayvan yemi ve yağ ve lif bitkileri: 
Hayvan yemi ıslahı üzerinde müesseseler vaajieM buîttodtrkferı »gibi geniş mikyasta 
tohum üretme işleriyle Devlet Üretme Çiftlikleri Genel -Müdürlüğü vazifelendirilmiş 
bulunduğundan geçen yıla nazaran 1951 için 100 000 Mra noksaniyle teklif yapılmış
tır. 

Kimyevî maddeler ecza ve ilâçlar: 
Tonum M â h müesseselerinin kimyevi madde ecza ve ilâç mâsra5flarinin 10 000 lira ile 
1951 senesinde karşılanabileceği anlaşıldığından maddeye 20 000 lira noksaniyle 
teklifte bulunulmuştur. 

Bahçe ziraati işleri ve kurumları: 
Fidan yetiştiren mevcut müesseselere ilâveten Cide fidanlığı, Kocaeli fidanlığı, Niğde fi
danlığı ve İzmir bölge bahçe kültürleri araştırma lâboratuvarı ilâvesiyle bu sahadaki mü
esseselerin adedi 35 e baliğ ölmüş ve hesaplanan ödenek ihtiyaçları 816 200 lira ile karşı
lanabileceğinden 1951 yılı için 18 800 lira noksaniyle teklifte bulunulmuştur. 
Zeytin işleri: 
İzmir bahçe kültürleri istasyon zeytincilik enstitüsü "Mlkıe getirilmiş ve Gemlik fi
danlığı da bu enstitünün bir şubesi halinde ve bir mütehassısın idaresine verilmiş ve 
Güney Doğu zeytin sahaları teşkilât dâhiline alınmaya başlanmıştır. Yabani zeytin 
sahalarının tesbitine devam edilmekte ve parsellajlı amatiejman haritalarının yaptı
rılmasına ve böylece yakm zamanda tevzilerine başlanmakta ve aşı ve budama kurs
ları geniş ölçüde sağlanmaktadır. Bütün bu işlerin icap ettiği masrafı karşılamak 
üzere 1951 yılı ödeneği 25 000 lira fazlâ-siyle teklif olunmuştur. 
Kimyevi madde ve ilâçlar: 
Bahçe ziraati müesseselerinin kimyevi madde ecza ve ilâçlara oian ihtiyacı artmış 
bulunduğundan 1951 yılı için maddeye 23 600 lira fazlasiyle teklifte bulunulmuştur. 

İpek böcekçilik: 
Edirne ve Denizli ipek böcekçilik istasyonları kapatılmış olduğundan 1951 ödene
ği 7 085 lira noksaniyle teklif olunmuştur. 
Tavukçuluk ve arıcılık: 
Ankara Tavukçuluk Enstitüsünün ve yeni kurulan Türkiye Aneıfek Enstitüsünün 
çeşitli giderlerini ihtiva eden maddeye 1951 senesi için 73 000 lira fâzlasiyle ödenek 
konulmuştur. 
Kimyevi maddekr ecza ve ilâçlar: 
Denizli ve Edirne ipek böcekçilik istasyonları kapatılmış bulunduğundan 1951 yılı 
ödeneği 375 lira noksanı ile teklif edilmiştir. " .„ • 

Kauçuk bitkileri: 
Ankara Kauçuk İstasyonunda yapılmakta olan deneme ve lâborâtuvar araştırma ve 
Antalya'da Guvayyük bitkili üzerindeki d«neme ve üretme faaliyetine bölüm itibariyle 
10 10© liranın kifayet edeceği anlaşıldığından 1951 yılı içki 1 400 lira noksanı ile tek
lif yapılmıştır. 

Tohum temizleme evleri ve makina işleri genel giderleri: 
726 adede ilâveten bu yıl 100 aded setektör daha almaoağında» g e r i l i masrafları 
kaı$dam&k üüfcae 14HS1 yılı için 220 568 lira fazlası ile teklif yapılmıştır. 
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424 • 1 Genel giderler: 
Salgın hayvan hastalıkları ile yapılmakta olan mücadeleye devamlı ve sistemli olarak 
yönetilmiş olan teşkilâtın çeşitli masrafları 118 000 liraya baliğ bulunduğundan ve 
ekiplerin motorlu taşıtlarla teçhizi sebebiyle 1951 ödeneği 10 000 lira noksanı ile tek
life alınmıştır. 

2 Veteriner sağlık kurumları: 
Bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadelenin esasını teşkil eden aşı ve serum ve biyo
lojik maddelerle ilâçların mücadeleye yeter miktarda imalini sağlıyan ve hastalıkların 
teşhis ve araştırmalar ve teknik bilgilerin artırılması için kurslar açan kuramların 
çeşitli giderlerini ihtiva eden maddeye, istihsalâtm 16 000 000 doz'a çıkarılmasını te
min için 1950 yılı ödeneğine nazaran 138 870 lira fazlası ile ödenek teklif olunmuştur. 

424 5 Veteriner savaş kimyevi madde, ecza ve ilâçları : 
Bakteriyoloji enstitüleri ile diğer sağlık kurumlarının ve iller mücadele teşköiâtt-
nm her türlü kimyevi madde, ecza ve ilâç ihtiyaçlarını ihtiva eden maddeye lâbora-
tuvarlarm istihsal artışını ve mücadele faaliyetinin her yıl genişlemesi karşısında 
1950 ödeneğine nazaran 50 000 lira fazlası ite teklifte bulunulmuştur. 

428 1 Küçük su ve arteziyen genel giderleri : 
Su ve sulama işlerinin Bayındırlığa devri mukarrer bulunduğundan maddeye 13 000 
lira noksanı ile teklif yapılmıutır. 

451 2 Başka her çeşit giderler : 
Çeşitli meslek kitaplarının tabı ve neşir işlerinin istilzam ettiği ödenek 1951. yılı 
için 2 000 lira fazlası ile teklif edilmiştir. 

452 Staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin yolluk ve giderleri :. 
Marshall Yardımı teknik asistans fonundan da faydanılarak daha çok adedde elema
nın görgü ve ihtisaslarını artırmak maksadı ile yabancı memleketlere gönderilebil-
meleri için 1951 teklifi 224 250 lira fazlası ile yapılmıştır. 

453 1 Katılma payları : 
Milletlerarası kongre ve konferanslara üye olarak katılmış bulunduğumuz yerler 
için ödenmesi gereken iştirak hissemiz 1950 yılında, 1949 yılı ek ödenek bütçesine 
ithal edilmiş bulunduğundan bütçede ödenek bulunmamakta idi. 1951 paylarının 
tutarı olan 169 380 lira yeniden açılan bu tertibe teklif edilmiştir. 

2 Yolluk ve giderler : 
Bakanlığın üyesi bulunduğu veya daVet edildiği Milletlerarası meslekî toplantılara 
iştirak ettireceği elemanlarının yolluğunu ihtiva eden maddeye geçen yıl ödenekleri 
yetişmediğinden 1951 yılı için 45 000 lira fazlasiyle teklifte bulunulmuştur. 

458 1 îç fuarlar genel giderleri : ' - ' 
Bakanlığın îzmir Fuarına iştirak masraflarının karşılanması için 3 000 lira kâfi gö
rüldüğünden 1951 yılı için 2 000 lira noksanı ile teklifte bulunulmuştur. 

3 Tarım sergi ve meşherleri ve teşvik ikramiyeleri : 
Geçen yıllardan beri ödenek konulmayan bu tertibe 1951 yılı için 28 000 lira teklif 
edilmiştir. 

476 1 Yatılı makinist kursları : 
Marshall Yardım Plânı ve sajir suretlerle yurda ithal edilmekte olan ziraat alet ve 
makinelerinin ehil makinistler elinde kullanılmasını sağlamjak maksadı ile 1951 yi 
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lmda da on yerde yatılı makinist kursu açılması zaruri görüldüğünden, geçen yit 
20 yerde yapılmış olan bu kursların, 1951 yılı için 320 000 lira ile yapılması mümkün 
görüldüğünden 114 000 lira noksanı ile teklife alınmıştır. 

2 Zirai kurslar : 
Okullarca çevrelerindeki müstahsıllarm çeşitli ziraat şubelerine ait bilgilerini artır
mak ve tavukçuluk, arıcılık, ipekböeekçilik işleri ile iştigal edenlerin bilgilerini 
takviye maksadı .ile yurdun muhtelif yerlerinde açılacak kursların ve yeni kurulan 
Türkiye Arıcılık Enstitüsünce 20 yerde açılacak kursların kezalik teknik okul öğret
menlerinin çalıştıkları branşlarda teknik ve pratik bilgilerini artırmak için tâbi 
tutulacakları tekâmül kurslarının masraflarını ihtiva eden bu tertibe 1950 ödeneği
ne nazaran 50 000 lira fazlası ile ödenek konmuştur. 

5 Kurslar kimyevi madde, ecza ve ilâçları : 
Zirai kursların ihtiyacı olan kimyevi madde, ecza ve ilâç tedarikine kâfi geleceği an
laşılan 4 400 lira teklife alınmıştır. 

478 Tütün Tekel Kanunu uygulama giderleri : 
Şimdiye kadar sarfiyat yapılmadığı anlaşılan bu tertipteki ödenek 1951 de kaldırıl
mıştır. 

479 Çeltik Ekim Kanunu uygulama giderleri : 
Sarfiyat yapılmadığı anlaşılan bu tertip ödeneği 1951 teklifinde kaldırılmıştır. 

480 Yarışlar : 
30 000 lira olan 1950 ödeneği 1951 teklifine ahnıaarmştır. 

501 
502 Burçlar : 

Bütçe zarureti ile senesi içerisinde ödenmesi veya mahsubu mümkün olmıyan masraf
ları karşılamaya kifayet etmediği görülen kısım yekûnu itibariyle 25 000 liralık 
1950 ödeneği 30 505 lira fazlası ile teklife alınmıştır. 

504 Karasığır tecrübelerinin giderleri : 
En son 1950 yılında yapılan ödemelerle bu borçlar hitam bulduğundan tertibe öde
nek teklif edilmemiştir. 
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TOPRAK VE İSKÂN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

1 Merkez memurları aylığı: 
5613 sayılı Teşkilât Kanunu ile alınmış olan 96 aded kadro aynen muhafaza edilmek
tedir. ödenek bu kadronun yıllık tutarıdır. 

2 îller memurları aylığı: 
5^13 sayılı Teşkilât Kanunu ile iller teşkilâtı için fiilî de 446 kadro mevcuttur. Yıl
lık tutarı 1 407 600 liradır. 1951 yılında mevcut toprak komisyonlarına ilâveten da
ha 30 komisyon kurulacaktır. Bu 30 komisyonun başkan, üye ve diğer teknik memur
ları için lüzumlu 296 aded kadro (L) cetvelinden fiiliye geçirilmektedir. Bu sebeple ge
çen yıla nazaran 1 074 600 lira fazla ödenek teklif edilmiştir. 

3 Merkez memurları açık aylığı: 
Her hangi bir suretle açıkta kalacak memurun maaşını karşılamak üz«re bu tertibe 
1 000 lira ödenek konmuştur. 

4 îller memurları açık aylığı: 
Her hangi bir suretle açıkta kalacak iller memurlarının maaşını karşılamak üzere 
bu maddeye geçen sene ödeneğine nazaran 1 399 lira zam yapılmıştır. 

1 Merkez hizmetlileri ücreti: 
5613 sayılı Teşkilat Kanunu ile alman merkez ücretli kadrosu 77 aded ve yıllık tuta
rı 40 040 lir.ad.ir. Teşkil olunan traktör gruplarına ait 33 aded hizmetli kadrosu tatbi
katta kolaylığı temin bakımından merkezden tenzil edilerek iller kadrosuna nakledil
miştir. 1951 yılında mevcuda ilâveten 30 toprak komisyonunun faaliyete geçmesi do-
layısiyle merkez işleri de o nisbette artmış olacağından merkez kadrosuna 5 aded 
daktilo ve genel müdürlüğün gece bekçisi olmadığından ayrı ayrı binalarda çalışan 
dairelerimiz için iki aded bekçi kadrosu ilâve edilmiştir. Ayrıca Toprak ve İskân iş
leri kursuna da bu yıl 68 öğrenci alınmak suretiyle öğrenci kadrosu çok genişletil
miş olduğundan kurs için de kâtip daktilo, bekçi, hademe ve aşçı olmak üzere 5 kad
ro ilâve edilmiştir. Bu suretle merkeze ceman 12 aded ücretli kadrosu ilâve edilmiş 
ve bu kadronun yıllık tutarı olan 22 380 lira tertibe zam edilmiştir. 

2 İller hizmetlileri ücreti: 
5613 sayılı Teşkilât Kanunu ile alman iller hizmetli kadrosu 280 aded ve yıllık tuta
rı 333 180 liradır. 1951 yılında mevcut toprak komisyonlarına ilâveten 30 komisyon 
daha kunul&caktır. Bu komisyonların hizmetli ihtiyacına karşılık 248 kadro ve iskân 
teşkilâtı için de 7 aded daktilo kadrosu teklif edilmiştir. Bu 255 kadronun yıllık tu
t a n 364 720 liradır. Gteçen yıl ücretine zam edilmiştir. îller kadrosunda mevcut 145 
lira ücretli 5 aded ve 150 lira ücretli 3 aded şoför kadroları kaldırılmıştır. Şoför üCr 
retleri 170 ve 200 lira olmak üzere 2 derecede toplanmıştır. Merkez ücretleri kısmın
da. dp, bahsedildiği üzere 1950 yılında Merkez kadrosuna dâhil traktör gruplarına 
ait 30 kad^o bu yıl iller kadrosuna nakledilmiştir. Bu suretle iller hizmetli ücreti kad
rosu 560 adede baliğ olmaktadır. Ve yıllık tutarı da 729 60O fâpadır. 

JL Çerkez geçici hizmetliler ücreti: 
Toprak ve îskân îşleri Kursu öğretmenlerinin kadro k&rşftlılj^dır. 150 l$ra ücretli il 
öğretmen t&drosu mevcuttur. 

2 îller geçici hizmetliler ücreti: 
îljer teşkilâtına (E) cetvelinden almmış kadro bu^tınmadı,ğm<ian ya^nı^ madde açıl
mıştır. 

# 
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Geçici tazminat: 
Bu ödenek kaldırılmıştır. - . 

1 Merkez memurları çocuk zammı : 
Merkez teşkilâtında mevcut memurların çocuk durumuna göre teklif edilmiştir. 

2 İller memurları çocuk zammı : ' 
İller Toprak ve İskân Teşkilâtı ile toprak komisyonları ve yeniden kurulacak &Q. komis
yon için tâyin edilecek memurların, çocuk durumu nazarı dikkate alınarak ödenek tek
lif edilmiştir. 

3 Merkez memurları doğum yardımı •: 
Merkez teşkilâtında çalışan memurların doğum yardımı karşılığıdır. 

4 İller memurları doğum yardımı : 
İller teşkilâtında çalışan memurların ve yeniden kurulacak İskân müdürlükleri ile 30 
toprak komisyonuna tayin edilecek memurların doğum yardımı olarak teklif edilmiştir. 

5 Merkez memurları ölüm yardımı : 
İller teşkilâtı memurlarına yapılacak ölüm yardımı karşılığıdır. 

6 İller memurları ölüm yardımı : 
İller teşkilâtında mevcut memurların ve yeniden kurulacak 30 toprak komisyonu memur
larının ölüm yardımı karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

7 Yakacak zammı : 
1500 den yukarı rakımlı mahallerde mevcut teşkilâtta çalışan memurların ve yeniden ku
rulacak teşkilâtta vazife alacakların yakacak zammı karşılığıdır. 

3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek yabancı dil para mükâfatı : 
Bu bölüme ödenek teklif edilmemiştir. 

5439 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre memurlara verilecek ikramiye karşılığı : 
Bu bölüme ödenek teklif edilmemiştir. 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrası ile 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince Türkiye. Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
Merkez ve iller teşkilâtı ve ücretli memur ve hizmetlilerin aylık maaş ve ücret kar
şılığı olarak 201 ve 202 nci bölümlere konulmuş olan 3 709 620 liranın % 5,5 nispe
tinde ödenek teklif edilmiştir. 

1 Merkez kırtasiyesi: 
Merkez teşkilâtının işleri, göçmen akını ve komisyonların çoğalması dolayısiyle eski 
yıllara nispeten çok artmıştır. 1951 yılında mevcuda ilâveten daha otuz komisyon 
kurulacaktır. İş hacmi nazari dikkate alınarak geçen sene ödeneğine 3 500 lira zam 
yapılmıştır. 

2 Merkez 'döşeme ve demirbaşı: 
Merkez teşkilâtının ihtiyacı olan yazı makinesi ve sair demirbaş ihtiyaçlarını karşıla
mak üzere geçen yıla nazaran 750 lira fazla ödenek teklif edilmiştir. 

3 Merkez öteberi giderleri: 
Merkez teşkilâtına her türlü müteferrik ihtiyaçlarını ve dairenin kullanma suyu ve 
ilân bedellerini karşılamak üzere geçen yıl tahsisatına 2 173 lira ilâve edilmiştir. 

4 Merkez aydınlatma: 
Genel müdürlük merkez teşkilâtı ayrı ayrı binalarda çalışmakta olduğundan bürolar 
fazla kısımlara ayrılmış bulunmaktadır. Toprak ve göçmen işlerinin çokluğu ve müs
taceliyeti dolayısiyle akşamın geç saatelerine kadar çalışma yapılmaktadır. Bu sebep
ten elektrik sarfiyatı bedelini karşılamak üzere bu maddeye 2 242 lira zam yapılmış
tır. 
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Merkez ısıtma: 
Ayrı ayrı binalarda çalışan merkez dairelerinin ısınmasını temin için bu maddeye 
2 501 lira zam yapılmıştır. 

Kırtasiye -
önümüzdeki yıl zarfında mevcut 24 Toprak ve îskân Müdürlüğü 34 e iblâğ edilecek 
ve mevcut 29 toprak komisyonuna ilâveten önümüzdeki yıl zarfmda daha 30 toprak 
komisyonu kurulacaktır. Bu suretle iller teşkilâtımız çok genişlemiş olacaktır. Bu 
sebeple eski ödeneğe nazaran 16 050 lira fazla ödenek teklif dilmiştir. 
Döşeme ve df-i;iirbas • 
1951 yılında mevcut komisyonlara ilâveten kurulacak 30 toprak komisyonundan 
her birine bir aded portatif yazı makinesi bir cetvel makinesi bir hesap makinesi alı
nacaktır. Komisyonların makine ihtiyacı ile birlikte toprak ve iskân teşkilâtının 
zaruri büro eşyasını temin etmek üzere eski ödeneğe nazaran 28 325 lira bu bölü
me fazla teklif edilmiştir. 
öteberi gideriri : 
34 toprak ve iskân teşkilâtının ve mevcut 29 toprak komisyonunun ve 1951 de yeni
den kurulacak 30 toprak komisyonunun her türlü müteferrik masraflarına karşılık 
olarak eski ödeneğe 6 000 lira fazla teklif «dilmiştir. 
Aydınlatma : 
34 toprak ve iskân müdürlüğü halenmevcut 29 komisyon ve 1961. de kurulacak 30 
toprak komisyonunun aydınlatma ihtyacmı karşılamak üzere eski ödeneğe 6 065 lira 
zam yapılmıştır. 
Isıtma : 
34 toprak ve iskân müdürlüğü halen mevcut 29 toprak kmoisyonu ve ?951 de kurula
cak 30 toprak komisyonunun ısıtma ihtiyacını karşılamak için eski Öder pğe 10 570 lira 
fazla ödenek teklif edilmiştir. 

Basılı kâğıt ve defterler : 
Genel müdürlü'*-merkez teşkilâtının ve 34 ilde toprak ve iskân müdürlüğü, halen 
mevcut 29 toprak kxuisyonu ve 1951 de kurulacak 30 toprak komisyonunun matbu 
evrak ve dcftyleriıin malzeme ve tabı masrafı karşılığıdır. Eski ödeneğe nazaran 
29 250 lira f .zla ödenek teklif edilmiştir. 

Merkez posta telgraf ücretleri : 
2vGenel müdürü'k birlettikten sonra merkez iş hacmi çok artmış bulunmaktadır. Göç
men akını eski senelere göre nispet kabul etmiyecek derecede çoğalmıştır. önümüz
deki yıl toprak koraisy nları 29 dan 59 a çıkarılacaktır. Bu suretle iller teşkilâtının 
genişlemesi nispetinde merkezin işi artacaktır. Bunun için eski ödeneğe nazaran 5 000 
lira fazla ödenek teklif edilmiştir. 
iller posta ve telgraf ücreti : 
34 il toprak ve iskân teşkilâtının ve halen mevcut 29 toprak komisyonu ve 1951 
de kurulacak 30 toprak komisyonunun muhabere ücreti karşılı^n.!jr. Göçmen işlerinin 
eskisine nispetio çok artmış bulunması dolayısiyle bilhassa iskln teçkilâtı için bu 
ödeneğe çok fazla ihtiyaç vardır. Bu sebepten eski ödeneğe nazaran 2 472 lira fazla 
ödenek teklif edilm'stir. 
Merkez daireleri telefon giderleri : 
Genel Müdürlük merkez teşkilâtında mevcut telefonlarla yapılacak mükâleme bedeli 
ve telefon masrafı karşılığıdır. Eski ödeneğe göre 948 lira fazla ödeıtek teklif edil-
miştir. 
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4 iller telefon giderleri 
Toprak ve İskân müdürlükleri ile toprak komisyonlarının telefon mükâleme bedeli 
karşılığıdır. Teşkilâtın genişlemekte olması dolayısiyle eski ö i tn jğe nazaran 4 025 
lira fazla ödenek teklif edilmiştir. 

1 Merkez kira karşılığı : 
Genel Müdürlük merkez daireleri için kiralanan 5 binadan ikisi lahliye edilmiştir. 
Halen iki binada çalışılmaktadır. 1951 de bu biaların kira karşıligı olarak 25 000 
lira teklif edilmişti e. 

2 îller kira karşılığı : 
Toprak ve iskân 'müdürlükleri ve toprak komisyonları Hükümet konaklarında yer bu
lunmaması diolayısiyle hariçten bina, amfbar ve 'garaj kiralamak mecburiyetinde kal
maktadırlar. 1951 yılında yeniden kurulacak 30 ^toprak komisyonu için de hariçten ki
ra ile bina tutulması hususu nazarı dikkate alınarak 36 317 lira 'bu iböiüme fazla öde 
nek, teklif edilmiştir. 

Gfiyecekler : 
Genel 'müdürlük merkez teşkilâtında çalışan hizmetlilerin giyecek eşya karşılığıdır. 
Eski ödeneğe 1 000 lira ilâve edilmiştir. 

1 Sürekli görev yolluğu : 
1951 yılında toprak ve iskân müdürlüğü teşkilâtı 34 e çıkarılmış olacaktır. Yine önü
müzdeki yıl zarfında mevcut 29 toprak komisyonuna ilâveten 30 toprak komisyonu 
kurulacaktır. Gerek bu yeni teşkilâta 'tâyin edilecek memurların ve gerekse _ teşkilât 
arasında nakledilecek memurların sürekli görev yolluğu olarak eski ödeneğe na
zaran 34 636 lira fazla ödenek teklifi' edilmiştir. 

2 Geçici igörev yolluğu : 
Mevcut toprak ve iskân teşkilâtı ile 29 toprak komisyonunun ve 1951 yılında yeniden 
kurulacak 30 toprak komisyonunun geçici görev yolluğu ve toprak komisyonlarının 
4784 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi hükmüne göre verilmesi lâzınngelen yevmiye ve 
merkez teşkilâtınca memleketin mu beli! •bölgelerinde yaptırılacak toprak etüdleri için 
gönderilecek memurların 'harcırahları karşılığıdır. Eski ödeneğe nazaran 338 425 lira 
fazla ödenek teklif edilmiştir. 

3 Müfettişler yolluğu : 
. Merkez teşkilâtında mevcut 9 müfettişin toprak ve iskân müdürljüklerinde toprak ko

misyonlarında yapacakları tahkik ve tef iş işleri diolayısiyle tahakkuk edecek harcırah
larına karşılık olarak eski ödeneğe nazaran 14 000 litra fazla ödenek teklif edilmiştir. 

4 Yabancı memleketler yolluğu : 
Yabancı memleketlerde toprak ve iskân 'm'evzuunu alakadar eden işler üzerinde tetki-
katta (bulunacak memurların yol. parası ve yevmiyeleri karşılığı olarak eski ödeneğe 
nazaran 796 lira fazlasiyle ödenek teklif edilmiştir. 

5 Yalbancı uzman ve tercümanlarının yolluğu : 
Amerika'dan getirtilecek iskân uzmanının yol parası ve yevmiyeleri karşılığı olarak 
fbu maddeye 15 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

6 Kurslar geçici görev yolluğu : 
Ankara'daki toprak ve iskân kursuna QS ziraatçı ve ormancı öğrenci alınmıştır. Bu 
öğrencilerin vazife mahallerinden geliş ve dönüş yol paralan ve öğrencilere 3656 sayılı 
Kanun gereğince verilecek yevmiye karşılığıdır. Toprak komisyonlarının eleman ihti
yacını karşılamak üzere bir komisyon dalha açılacaktır. Bu itibarla eski ödeneğine na
zaran 44 000 lira fazla ödenek teklif edilmiştir. 



— w -
B. M. 

308 1-2 Merkez ve iller memurlarının tedavi giderleri : 
Merkez ve iller teşkilâtında mevcut memurların ve 30 teomisyona tayin edilecek me
murların tedavi giderleri karşılığı olmak üzere eski ödeneğe nazaran fou maddelere 
9 000 lira fazla Ödenek teklif edilmiştir. 

309 Merkez taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
Genel müdürlük merkez teşkilâtı daire hizmetlerini görmek üzere satmalınacak ibir na
kil vasıtasının işletme ve onarma gideri olarak teklif edilmiştir. 

309 3-4 îller taşıtları işletme ve, onarma giderleri : 
Halen toprak komisyonlarında 27 aded motorlu nakil vasıtası mevcut olup iskân işleri için 
de Edirne îskân Müdürlüğünde başkaca bir vasıta bulunmaktadır. 1951 yılında yeni
den kurulacak 30 toprak komisyonu için 30 aded kamyonet satmalınacağmdan bu 
suretle 58 vasıtanın işletme ve onarması için eski ödeneğe nazaran 118 850 lira faz-
lasiyle teklifte bulunulmuştur. 

405 Hayvan yem bedeli: 
Toprak komisyonları emrinde meveut üç aded çift atlı arabanın 6 baş atının iaşe ve 
çeşitli gideri olarak teklif edilmiştir. 

414 1 Toprak işleri taşıma giderleri : 
Mevcut 29 ve 1951 de kurulacak 30 toprak komisyonunun her türlü nakliye işleri 
karşılığı olarak eski ödeneğe nazaran 32 225 lira fazlasiyle teklifte bulunulmuştur. 

2 îskân taşıma giderleri : 
1951 yılında Bulgaristan'dan takriben 100 000 göçmen geleceğinden bunların iskân 
mahallerine kadar sevkı için gerekli masraf olarak teklife alınmıştır. 

425 1 İskân yiyecek giderleri : 
Bulgaristan'dan gelecek olan 100 000 muhacirin iaşesi mukabili teklif dilmiştir. 

2 Giyecek giderleri : 
Yurda gelecek göçmenlerden muhtaç olanlarının giyecek ihtiyaçlarını karşılamak üze
re bu miktar teklife alınmıştır. 

3 Tedavi giderleri : 
Yurda gelen göçmenlerden hastalaanlarm tedavi karşılığı olarak işbu miktar ödenek 
teklif edilmiştir. 

4 Muhacir ve mülteciler için derneklere yaptırılan giderler karşılığı : 
Yurda gelen göçmenlerin giriş kapılarında hayır derneklerince idare edilmekte olan 
aş ocaklarında yapılan iaşelerine karşılık olarak bu derneklere yapılacak ödemeleri 
ihtiva eden maddeye eski ödeneğine nazaran 400 000 lira fazlasiyle teklif yapılmıştır. 

5 Başka her çeşit giderler : 
Göçmenlerin yatacak, yakacak, donatım ve sair ihtiyaçlarını karşılamak üzere eski 
ödeneğine nazaran 119 153 lira noksaniyle işbu ödenek teklif olunmuştur. 

427 Toprak bayramı uygulama giderleri : 
4760 sayılı toprak bayramı uygulama gideri olarak 1 000 lira teklifte bulunulmuştur. 

429 Arazi açma giderleri : 
Üç adedi Muş'ta yedisi de islahiye'de hali faaliyette bulunan 10 traktörle muhtaç 
köylüye tevzi edilmekte olan araziden ham bir halde bulunanların açılarak teslimine 
devam edilmekte olup 1951 yılı için beher traktör 5,000 lira olmak üzere 50 000 lira 
teklif edilmiştir. 
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Yayın giderleri : 
Toprak ve iskân mevzuatına ait broşür, mecmua, dergi, kitap ve saire satmalma ve 
neşretme mukabili olarak işbu ödenek teklif olunmuştur. 

iç kongreler ve teknik toplantılar genel giderleri : 
Toprak komisyonları başkan ve üyeleri ve teknik elamanlarının her yıl olduğu gibi 
çalışma programlarını toplu bir halde tetkik ve tesbit etmek üzere merkezde yapa
cakları toplantı masrafını ihtiva eden bu tertibe eski ödeneğine nazaran 1 000 lira faz-
lasiyle teklifte bulunulmuştur. 

Toprak ve iskân işleri kursu genel giderleri : 
Toprak ve iskân işleri için Ankara'da devamlı olarak açılmış bulunan toprak kursu
na bu yıl 68 öğrenci devam etmekte olup kursun yatacak, yakacak ve diğer eşya ve 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere tertibe 25 000 lira teklif edilmiştir. 

Borçlar : 
Bütçe zaruretleri dolayısiyle yılları içinde ödenmemiş veya mahsupları yapılamamış 
giderleri karşılamak üzere işbu tertibe kısım itibariyle, 11 899 lira teklif edilmiştir. 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Merkez memurları aylığı : 
4770 sayılı Kuruluş ve 4915 sayılı Yüksek Denizcilik Okulu ve Denizcilik Meslek okul 
ve kursları kanunlarına bağlı cetvellerde 399 memur kadrosu vardır. Bu kadrolar
dan 140 ı merkeze aittir.^ Merkez memurlarının bir yıllı^ aylık tutarı 617 700 liradır 
Bu kadrolardan 1951 malî yılı Bütçesiyle 12 si (L) cetveline alınarak ödeneği bulu
nan 39 600 lira tasarruf edilmiştir. Bu suretle 578 100 lira olarak tesbit edilen mer
kez memurları aylığına 4598 sayılı Kanun gereğince kadrosu dâhilinde terfi etmiş 
memurların aylık farkları karşılığı olarak 31 300 lira eklenerek ödeneğin tutarı 
609 400 liraya baliğ olmuştur. 
iller memurları aylığı : 
Yukarda arzolunan kanunlar gereğince iller ve okul aylıklı memur kadrosu 254 tür. 
Bu kadrolardan 7 si 5661 sayılı Kanun gereğince Millî Eğitim Bakanlığı kadro cet
veline eklenmiştir. Geri kalan 247 kadronun bir yıllık aylık tutarı 898 800 liradır. 
Yüksek Denizcilik Okulu öğrencilerinin amelî ve tatbiki olarak ders görmekte ol
duğu Hamit Naci Gemisinin yerine daha büyük bir geminin mubayaası düşünüle
rek mezkûr gemi 1950 yılında hizmetten kaldırılmış ve tatbikatın 1950 ders yılı 
içinde Denizyolları gemilerinde yapılmasına çalışılmışsa da bundan iyi bir netice alına
mamıştır. Bu sebeple 1951 malî yılından itibaren Hamit Naci Gemisinin eskisi gibi 
okul tatbikat gemisi olarak kullanılması kararlaştırılmış olduğundan bu gemiye ait 
6 maaşlı memur kadrosunun 1950 yılında (L) cetvelinden çıkarılmasına mecburiyet 
hâsıl olmuştur. 
Bu kadro hariç olmak üzere geri kalan ve 1951 malî yılı Bütçesiyle (L) cetveline alı
nan 16 kadronun ödenek tutarı 68 700 liradır. Bu ödenek 898 800 liradan çıkarıldık
tan sonra geriye 830 100 lira kalmaktadır. Bu miktara 4598 sayılı Kanun gereğince 
terfi etmiş memurların aylık farkları karşılığı olarak 27 200 lira eklenerek 1951 
malî yılı Bütçesinin bu tertibine 857 300 lira ödenek konulmuştur. 
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Merkez hizmetlileri ücreti : 
Geçen yıla nazaran fazla olarak teklif edilen 10 860 lira uzun zamandan beri pek az 
ücretle çalışan ve zam görmemiş olan hademe ve emsaline yapılan zamlardan ileri 
gelmektedir. 
İller hizmetlileri ücreti : 
5661 sayılı Kanun gereğince Millî Eğitim Bakanlığına aktarılan kadroların ücret tu
tarı çıktıktan sonra iller hizmetlileri kadrosunun yıllık tutarı 169 920 lira
dır. Bu miktara 1951 yılında okul tatbikat gemisi olarak kullanılacak olan Hamit 
Naci Gemisinin müstahdemin kadrolarının yıllık ücret tutarı olan 21 300 lira eklen
miş ve bu suretle iller hizmetlileri kadrosu 191 220 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Kırtasiye: " 
1948 yılı hesabı katîsindeki sarfiyat 4 000 liradır. Hakiki ihtiyaç da bu merkezdedir. 
1949 ve 1950 yıllarında 3 000 er lira ödenekle idare edilmesi eski yıllardan müdevver 
elde mevcut bulunan kırtasiye ile mümkün olmuştur. Hakiki ihtiyaç göz önünde tu
tularak 1 000 lira fazla ödenek istenilmiştir. 

iller kırtasiyesi: 
1948 yılı hesabı katîsindeki sarfiyat 4 606 liradır. Hakiki ihtiyaç da bu merkezde 
olduğundan 400 lira fazla ödenek teklif edilmiştir. 

Yüksek Denizcilik Okulu genel giderleri: 
Yüksek Denizcilik Okulunun bir yıllık ödenek ihtiyacı, burs gideri olarak Millî Eği
tim Bakanlığı bütçesine nakledilecek olan 170 000 lirada dâhil olduğu halde,226 000 
liradır. Bu miktara 1951 yılında hizmete girecek olan Hamit Naci gemisinin bir yıl
lık masrafı olan 52 000 lira eklenmiş ve bu suretle okulun bir yıllık ödenek ihtiyacı 
278 000 lira olarak tesbit edilmiştir. : 

Limanları temizleme, tarama ve mendirek giderleri: 
Bu tertibe konulan ödenekle aşağıdaki işler yapılacaktır. 

Lira 

Çanakkale - Eceabat limanının onarımı 
Çanakkale - Kilidil bahir limanının onarımı 

» » » taranması 
Silivri iskelesi civarının taranması 
Şamandıra, bakım ve onarım giderleri 

126 900 Toplam 

26 525 
37 450 
22 925 
30 000 
10 000 
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ÇALIŞMA BAKANLIĞI 

Çalışma Bakanlığının 1950 yılı Bütçesi 1 545 529 lira idi. 1951 yılı için 162 420 lira fazlasiyle 
1 707 949 lira teklif olunmaktadır. 

Aşağıda (A) işaretiyle gösterilen tertiplere çok zaruri sebep ve ihtiyaçlar dolayısiyle 248 729 
lira eklenmekte ise de (B) işaretiyle müfredatı gösterilen tertiplerden de 86 309 lira indirildi
ğinden geçen yıla nazaran fazlalık 162 42Ö liradan ibaret bulunmaktadır. 

A — Artırılan miktarlar : ! 

Lira 

2 849 îller açık aylığı : -
Bakanlık emrinde bulunan 70 lira aylıklı bir îş Müfettişinin yarım aylık hesabiyle 
konulan açık aylığının karşılığıdır. 

6 900 Merkez hizmetlileri ücreti : 
îş Kanununda yaplan değişiklik dolayısiyle Çalışma ve îşçi Sağlığı Genel Müdürlük
leri ile Araştırma Kurulu yazı işleri 1946-1950 yıllarına nazaran bir misli artıp mev
cut daktilo kadrosiyle idare edilememekte olmasından dolayı birisi yabancı dil bilen 
daktilo olmak üzere (D) cetveline 250, 175 ve 150 şer lira ücretli uç daktilonun ilâ
vesine lüzum görülmesindendir. 

1 380 iller hizmetlileri ücreti : 
Ankara Bölge Çalışma Müdürlüğü iş yerlerinin günden güne ve dağınık surette faz
lalaşması devair ve müessesata yapılacak tebliğlerin odacılar vasıtasiyle yapılması ha
linde de dairenin diğer hizmetlerinin aksamakta bulunması ve aynı zamanda idareye 
daimî surette müracaat eden işçilerin kalemlerle temas işi intizamını kaybetmekte 
olması hasebiyle aynı zamanda posta ücretinden de tasarruf edilmek üzere bu mü
dürlük emrine 115 lira ücretli bir dağıtıcı verilmesi zaruri bulunmasından, 

1 200 îller çocuk zammı : 
Bu tertipten yapılan sarfiyatın yıldan yıla arttığı nazara alınarak tahakkuk eden 
istihkakın karşılıksız kalmamasını teminen ayda 100 er lira hesabiyle artırılmasından, 

2 400 îller doğum yardımı : 
Geçen yıl bütçesindeki ödeneğin tamamının daha şimdiden sarfedilmiş bulunması göz 
önüne alınıp 20 bölgede 12 çocuk doğumu için bu miktar fazlasiyle konulmasından, 

500 Emekli keseneği karşılığı : 
Merkez ve iller kadrolarına ilâve olunan hizmetlilerin kesenekleri karşılığı olarak 
eklenmesinden, 

2 000 Merkez telefon giderleri: 

1 500 îller telefon giderleri: 
Telefon konuşmalarının mazbutiyet altına alınmış ve tahdide tâbi tutulmuş olmasına 
rağmen bu yıl alınan ödenekle idare edilemiyerek aktarma yapılmak mecburiyeti 
karşısında kalındığı nazara alınarak bu tertipler birer miktar artırılmıştır. 

1 Tetkik için yabancı memleketlere gönderilecek müfettişler yolluğu: 
Üç yıl önce açılan müfettiş yardımcılığı imtihanında taahhüt edildiği veçhile müfet
tiş yardımcılığından müfettişliğe terfi edenlerin imkân elverdiğinde ihtisaslarını ge
nişletmek ve tetkikat yapmak üzere yabancı memleketlere gönderilmelerini teminen 
bu namlı bir bölümün açılması için. 
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20 000 îş mahkemelerine iştirak edeceklerin ödeneği : 
5521 sayılı Kanuna göre kurulmakta olan iş mahkemelerine intikal edecek davalara 
katılacak İşçi ve İşveren temsilcilerine o kanun gereğince Bakanlık Bütçesinden ve
rilmesi gereken ödenek, en asgari bir hesapla bu miktar olarak tahmin edilip bu yıl 
ilk defa teklif olunmaktadır. 

209 999 Milletlerarası Çalışma Bürosuna katılma payı: 
Milletlerarası Çalışma Bürosuna Üye Devlet sıf atiyle katılma payı olarak her yıl öde
mek mecburiyetinde olduğumuz paradan 1950 yılına ait olanı 1949 yılı ek ödeneğin
den Şubat 1950 tarihinde verildiği için 1950 yılı Bütçesine 1 lira konulmuştu. Adı ge
çen teşkilâtın 1951 yılı umumi masraflarından hissemize 74 208 dolar isabet etmekte 
olduğu için bunun kambiyo farkı da nazara alınarak 210 000 liranın ödenmesi gerek-
meşindendir. 

248 729 

B — İndirilenler 

2 849 İller memurları aylığı 

Bakanlık emrindeki bir memurun açık aylığının tasarruflardan karşılanması mak-
sadiyle, 

22 560 Geçici tazminat 

1 500 Yabancı dil para mükâfatı 

900 Memurlara verilecek ikramiye 

1 000 îller posta telgraf ücreti 
İller telefon ücretlerinin posta telgraf ücretlerine nazaran artmış olmasından, 

2 500 Merkez kirası 
Kiralı yerin sadece garaj ve ambardan ibaret kalacağından, 

50 000 Çalışma Konseyi üyeliği yolluğu 
1951 yılında bu üyelikten çıkılacağından. 

4 999 Çalışma Konseyi giderleri 

1 Geçen yıl borçları 

86 309 

Ayrıca Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinde bulunan Bakanlığımıza ait yabancı memleketlerdeki 
öğrenciler ödeneğinden de geçen yıla nazaran 50 000 liralık indirme yapılmış bulunmaktadır. 



— m — 
İŞLETMELER BAKANLIĞI 

İşletmeler Bakanlığı 1951 malî yılı teklif bütçesi ıgeçen yıl bütçesine nazaran 1 740 756 lira 
noksaniyle 9 223 928 lira olarak teklif edilmişir. 

B. M. 

201 1 Merkez memurları aylığı : 
Bakanlık Teşkilât Kanunu ile alman kadrolarla .bu kadrolardan bir veya iki üst dere
ce aylık alanların ve 1950 - 1951 seneleri içinde terfi edeceklerin farkları da hesap 
edilmek suretiyle geçen yıldan 6 925 lira noksaniyle 543 075 lira teklif edilmiştir. 

3 [Merkez memurları açık 'aylığı : 
Teşkilât Kanununun tatlbikı dolayısiyle açıkta kalan memurlardan Ib'âJzılarmm diğer 
kadrolara tâyinleri yapılmış olduğundan açıkta kalan bir memurun açık aylığını kar
şılamak üzere geçen yıldan 15 000 lira noksaniyle 5 000 lira teklif edilmiştir. 

202 1 Merkez hizmetliler ücreti : 
Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. Aı.cak merkez taşıt vasıtasının kaldırılmış olması 
'hasefbiyle (D) cetvelindeki şoför unvanı teksinci olarak değiştirilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri ge
reğince T. C. Emekli Sandığına yapılan ödemeler : 
Aylık ve ücret (bölümlerine konulan (ödeneklerin % 5,5 üzerinden hesap edilerek ge
çen yıldan 1 206 lira noksaniyle 36 ,315 lira teklif edilmiştir. 

301 1 Merkez kırtasiye giderleri : 
2 400 lira indirilerek 3 000 lira teklif olunmuştur. 

3 Merkez ötelberi giderleri : 
4 300 lira ile idare edilebileceği tahmin edildiğinden 3 200 lira noksan teklif edilmiş
tir. 

4 Merkez aydınlatma : 
1 000 lira düşülerek 9 000 lira konulmuştur. 

303 Basılı kâğıt ve defterler : 
2 500 lira noksaniyle 2 500 lira teklif olunmuşur. 

304 1 Merkez posta ve telgraf ücretleri : 
4 500 liranın kâfi geleceği anlaşıldığından 5 500 lira noksan konmuştur. 

3 Merkez daireleri telefon giderleri : 
3 000 lira tasarruf edilmek suretiyle 13 000 lira teklif edilmiştir. 

307 1 Sürekli görev yolluğu : 
'500 lira noksaniyle 2 500 lira konulmuştur. 

2 Geçici görev yolluğu : 
Tasarruf maksadiyle 10 000 lira düşülerek 15 000 lira konulmuştur. 

3 Müfettişler, -yolluğu : 
35 000 lira ile idare edilmek üzere ıgeçen yıl ödeneğinden 10 000 lira noksan konul-

; muştur. 

308 1 Merkez tedavi giderleri ve yollukları : 
1 000 lira noksaniyle 4 000 lira konulmuştur. 

309 2 Bakanlık o'tomofbili onarma giderleri: 
1 000 lira noksaniyle 1 000 lira teklif edilmiştir, 
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309 3 - 4 Merkez taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
Merkez taşıtları seferden kaldırılmış olduğundan ödenek teklif edilmemiş ve madde-

, leri muhafaza için birer lira konulmuştur. 

403 Temsil giderleri : 
500 lira tasarruf edilmek suretiyle 1 500 lira konulmuştur. 

451 1 Satmalma ve abone karşılığı : 
Halen Bakanlıkta bir kitaplık mevcut olmadığından ekonomik ve teknik çalışmalar
da rehbrlik yapacak yerli ve yabancı kitap, broşür, meslekî dergi ve gazetelerle etüd, 

- plân, program, yayın ve istatistik işlerinin gerektirdiği malzemenin tedariki için bu 
maddeye 4 000 lira fazlasiyle 7 500 lira konulmuştur. 

2 Başka her çeşit giderler : 
1 500 lira noksaniyle 1 000 lira teklif olunmuştur. 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin yollukla-
riyle başka her çeşit giderleri : 
4489 sayılı Kanun gereğince meslekî bilgi ve ihtisasını artırmak üzere Fransa'ya gi
den işletmeler dairesi uzmanının memlekete dönüş yolluğunu karşılamak üzere 1 000 
lira konulmuştur. 

457 iç kongreler : 
Geçen yıl bütçesiyle kabul edilen 1 500 lira bu yıl bütçesinden tasarruf maksadiyle 
kaldırılmış ve bölümün muhafazası için bir lira konulmuştur. 

501 Geçen yıl borçları : 
Geçen yıldan 1 000 lira noksaniyle 1 000 lira teklif edilmiştir. 

601 2804 sayılı Kanun gereğince Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne yardım : 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne Hazine yardımı olarak konulan 8 362 000 lira 
ile yapılacak işlerin başlıcaları şunlardır : 

A) ilmî grup : 

1. Bu yıl 1/100 000 lik jeolojik harita ihzarına devam olunarak Erzurum, Kars, Artvin böl
gelerinin rölövesi ikmal edilecektir. Bunun dışında Adana, Hatay ve Ramandağ civarındaki strük-
türlerin etüdüne; karbonifer etütleri programı gereğince Zonguldak kömür havzasının doğu kesi
miyle Amasra - Kurucaşile taşkömür zuhurlarının jeolojik tetkikma ve Muğla, Fethiye, Burdur, 
Hatay - Gazianteb - Maraş - Seyhan bölgeleri kromlarının, Akseki Boksit, Balıkesir Manganez, Gi
resun - Tirebolu bakır yataklarının özel maden jeolojisi ve detay prospeksiyonlarının ikmaline 
çalışılacaktır. 

. 2. Keza petrol ve maden ile ilgili patakların özel etüdü için adı geçen bökelerde jeofizik 
ekipleri sismik, gravimetri ve revistivite etüdleri yapacaktır. Yeniden organize olunan su ve in
şaat jeolojisi kolu da yurdun ekonomik hayatında önemli yeri olan konuların hydrujeolojik ve je-
oteknik etüdlerini yapacaktır. Sflıa etütlerinin istilzam, ettiği mikyastaki özel haritalar topog
rafya servisince temin edile^ek^'r. 

3. Sahadaki bu ilmî çalışmalarla muvazi olarak merkezdeki tahlil ve tecrübe, mineraloji -
petrografi ve paleontoloji l;Voorotuvarları alman maden ve sahra numunelerinin tahlil, tetkik ve 
teşhisini sağlıyacaktır, 
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B) Teknik grup : 

a) Petrol sondajları : 

1. Siird ilinde Kaman petrol sahasında derin horizor araştırılmak üzere sondaj ameliyesine de
vam olunacaktır. 

2. Garzan ve Kentalan s&ük+ürlerinde başlanmış olan petrol arama sondaj ameliyelerine 
1951 yılı içinde de devam olunacaktır. 

3. Adana - Hocah bölgesinde faaliyette olan sondajlara devam olunacaktır. 

4. İskenderun - Çengdiı bölgelinde kurulmakta olan sondaj arama kampı 1951 yılında da faali
yetine devam edecektir. 

b) Petrol istihsali : 

Açılmış ve açılacak olan kuyuların verim tecrübeleri yapılmak üzere Batman'daki rafineri
nin kapasitesi nazara alınarak istihsale devam edilecektir. 

c) Batman rafinerisi : 

Kurulması düşünülen yeni rafineri tahakkuk edinciye kadar normal kapasitesi ile faaliyetine 
devam edilecektir. 

d) Maden aramaları ve maden sondajları : 

1. Çeltek, Balkaya, Dodurga bölgelerinde linyit aramalarına devam olunacaktır. 

2. Karadeniz kıyı bölgesinde karbonifer etüdleriyle elde edilmiş olan jeolojik denemelerin tah
kiki ile kömür varlıklarının tesbiti için sondajlarla kömür aramalarına devam olunacaktır. 

3. Koeaeli'nin Çamdağ mmtakasmda tezahür eden demir madeninin Ferizli ve Akçukur çev
resi aramaları sona erdiğinden buralarda alman numuneler üzerinde yapılacak tecrübeler müspet 
netice verdiği takdirde tezahürün doğu kısmındaki imtidadı üzerinde de arama faaliyetine girişi
lecektir. 
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A/Z - Cetveli gerekçeleri 

İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

B. M. 

901 1 Mevcut makinalarm onarılması ve yenilenmesi : 
Halen mevcut çeşitli istatistik ve hesap makinalarınm onarılma ve yenilenmesiyle 
yedek parçalarının tedariki zaruretiyle geçen yıla nazaran 28 000 lira fazla konulmuş
tur. 

2 Mevcutlara ilâveten alınacak makinalar : 
Marshall Yardım Pilâna fonlariyle satnmlınmış ve alınmakta bulunan 300 000 dolar 
kıymetinde istatistik makineleriyle diğer tamamlayıcı makinelerin ithal limanından 
Ankara'ya kadar nakliye masraflariyle Gümrük Resmi için 189 999 lira fazla konul
mak suretiyle bölüm açılmıştır. 

ADALET BAKANLIĞI 

901 Ceza ve tevkif evleri yapma ve esaslı onarma giderleri : 
1951 yılında Yalova, Silivri, Kiği, Altuntaş, Şile, İskilip^ Haymana, Çubuk, Balâ,Bhıgöl 
Bulanık, Çal, Seydişehir, Çiçekdağı, ilçelerinde birer ceza evi yaptırılması düşünülmekte
dir. Bunların beherinin ortalama hesapla 77 000 liraya mal olacağı tahmin edilerek mec
muu için 1 155 000 liraya ihtiyaç bulunduğu, Zonguldak Ceza Evi binası için de emsali
ne kıyasla 500 000 lira sarfı lâzımgeleeeği ve en mübrem ve zaruri tamir masraflarına 
karşılık olarak da 300 000 lira ayrılması lüzumlu görülmüş, olduğumdan bu tertibe 
1 955 000 lira konmuştur. Bu ödenek Bayındırlık Bütçesine aktarılacaktır. 

902 , Adalet binaları yapma ve esaslı onarma giderleri : 
Diyarbakır Adalet binasının esaslı tamiri ve döşemelerinin betonarmeye çevrilmesi, Tar
sus Adalet Binası inşaatının tamamlanması, Eskişehir, Kadıköy, Beyoğlu, İzmir 'de yeni 
binalar yaptırılması düşünülmekte olduğundan bunlardan mümkün görülenlerine başla
nacak ve 1951 yılı içinde vuku bulacak tamiratı karşılamak üzere 750 0Ö0 lira konmuş
tur. • , 

908 Taşıt satmalına giderleri : ""*'" 
Yozgad, Gazianteb, Balıkesir ve Kars ceza evlerinde mahkum naklinde kullanılmak üze
re satıftalınacak birerden 4 aded kamyon ile İstanbul için satınalınmış olup da karoseri-
si bulunmıyan bir aded şasi karoseri yaptırılması ve bakanlık kâğıt işleri müdürlüğü 
için bir motorsiklet alınması için Maliye Bakanlığı Bütçesine nakledilmek üzere 70 000 
lira konulmuştur. 
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JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

901 nci bolümde teklif edilen 475 000 lira onarma ödeneğinin 251 895 lirası, 22 yerde yapıl
masına lüzum görülen karakol ve sair küçük yapılara. 223 105 lirası da 67 binanın zaruri tamir
lerine karşılıktır. 

iler birinin inşa ve tamir bedellerini gösteren cetvel incelenmeye hazır bir haldedir. 

Motorlu nakil vasıtaları mubayaası için gösterilen 425 000 lira ile 50 cip otomobili satın alın-
rmasma karşılık olarak konulmuştur, 

MALİYE BAKANLIĞI 

Bölüm 901 — Onarma işleri : 

Harap bir durumda bulunan devlete ait binaların dam aktarılması, saçak tamiri ve buna ben
zer harabiyeti önleyici tamirleri karşılığıdır. Geçen yıla nazaran 400 000 lira noksandır. 

Bölüm 902 —- Taşkışla tadilâtiyle diğer onarmalar için İstanbul Teknik Üniversitesine : 

istanbul Teknik Üniversitesine yapılan yardımın 1 500 000 lirası oturmakta olduğu binada 
yapılacak tadilât içiri ve geri kalan 500 000 lirası da diğe» kısımlarda yapılan onarmalar karşı
lığıdır. 

Bölüm 903 — Tıp sitesi tesisi ve diğer yapı ve onarma işleri için İstanbul Üniversitesine 
yardım : 

istanbul Üniversitesine yapılan bu yardımın 1 000 000 lirası Tıp Fakültesi siteleri, 4 000 000 
lirası ile 4999 sayılı Kanun gereğince girişilmiş olan taahhütler karşılığı olarak verilen bonolar
dan 1951 yılında vâdeleri gelecek olanlar itfa edilecek, 310 000 lira i,le de Üniversitenin birkı-
sım binalarında esaslı olarak yapılan tadil ve onarmalara ait giderler karşılanacaktır. 

Bölüm 904 — Onarma işleri karşılığı olarak Ankara Üniversitesine yardım : 

Ankara Üniversitesine yapılan yardım bu üniversite binalarında yapılacak tadilât ve onarma
lar karşılığıdır. 

Bölüm 905 — Onarma işleri karşılığı olarak hudut ve sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne 
yardım : 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne yapılan yardım bu idareye ait iskele ve diğer 
tesislerde yapılacak onarmalar içindir. 

Bölüm 906 — Yatırımlar için Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne yardım : 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne yapılan yardım bir kısım spor gereçleriyle beden eğitimi 
enstitüsü binasında yapılan tadiller ve diğer bir kısım onarmalar karşılığıdir. 

* Bölüm 907 — Damga Basımevi demirbaşlarından mevcut makina ve araçların onarılması ve 
yenilenmesi : 

Damga Basımevinin ihtiyacı olan bir, kısım küçük makina ve demirbaşlar satmalrnacak ve 
tamire muhtaç bir kısım1 makina ve demirbaşlar onarılacaktır. 

Bölüjn 908 -— Millî em lâk kamulaştırma ve satın alma giderleri : 



Milli emlâk kamulaştırma ve satınalma giderleri tertibine konulan ödenek ile mecburi tefeV* 
vüzler, satmalmalar ve kamulaştırmalar karşılanacaktır. 

Bölüm 909 — 4604 sayılı Kanun gereğince sermayesine mahsuben Türkiye ] 
Zirai Donatım Kurumuna : I , 

Bölüm 910 — 3202 sayılı Kanun gereğince Ziraat Bankasına ödenecek ser- [ Sermaye tesisleri 
maye karşılığı : f olup özel kanunla-

Bölüm 911 — 3202 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince Ziraat Ban- | rina göre teklif 
kasına ödenecek ihtiyat sermaye karşılığı : j olunmuştur. 

Bölüm 912 — 4947 sayılı Kanun gereğince sermayesine mahsuben Türkiye J 
Emlâk Kredi Bankasına ; 

Bölüm 913 — 3867 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler : 

3867 sayılı Kanuna göre istimlâk edilmiş olan kömür ocakları sahiplerine verilmiş olan bono
lardan 1 . III . 195*1 tarihi ile 28 . II . 1952 tarihi arasında vâdeleri gelecek bonoların itfa kar
şılığıdır. 

Bölüm 914 — 5539 sayılı Kanunun 20 nci maddesi geeğince Karayolları Genel Müdürlüğüne ya
pılacak ödemeler karşılığı : 

5539 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 2 numaralı bendi gereğince dahili İstihlâk Vergisi Ka
nunundaki 1718 sayılı Kanun ile ek ve değişiklikleri ve 3828 sayılı Kanun gereğince akaryakıtlar
dan İstihlâk Vergisi, 3 numaralı bendi gereğince 5336 sayılı Kanunla benzin ve benzerlerinden 
alman Yol Vergisi, 4 numaralı bendi gereğince akaryakıtların Gümrük Resimlerinden Hazinece 
cibayet olunarak Gelir Bütçesine irat kaydolunan miktarın karşılığı, aynı kanunun 20 nci maddesi 
gereğince Karayolları Genel Müdürlüğüne verilmek üzere her yıl gelir tahminleri tutarında Ma
liye Bütçesine ödenek konulması icabetmektedir. Yıl sonunda sağlanan gelir, bütçeye konan öde
nekten fazla veya eksik olduğu takdirde bu miktarın ertesi yıl ödeneği hesabında nazarı dikkate 
alınması icabetmektedir. Buna göre yukardaki kaynaklardan 1951 yılında 40 690 494 liranın sağ
lanacağı tahmin olunmuştur. i *'y'**.'""!? 

Bölüm 915 — 5539 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 5 nci fıkrası gereğince Karayolları Genel 
Müdürlüğüne yardım : 

5539 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 5 nci fıkrası gereğince yardım yapılmaktadır. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Yatırımlar 

Bölüm 901 — 5210 sayılı Kanuna göre köy okulları öğretmen ve köy sağlık memurlarına yapıla
cak evler için para ve âyin yardımı 

1950 ödeneği 1951 teklifi Fazlası 
\ Lira Lira Lira 

8 000 000 5 000 000 3 000 000 

5210 sayılı Kanun gereğince iller köy okulları için her yıl 10 milyon lira para ve ayın yardımı 
ödeneği verilmekte idi. 1949 yılında Ocak ve Şubat ayları için iki aylık ek ödenek alınırken 1950 
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yılı koy okulları inşaatının sekteye uğramaması ve lüzumlu malzemenin ilk bahardan önce sağlan* 
ması için 2 milyon lirası ek ödenekle 8 milyon lirası da 1950 yılı bütçesine konulmak suretiyle 
1950 yılı inşaat programının uygulanması sağlanmıştır. 1951 yılında doğudaki köy okulları inşa
atı için 4 000 000 lira ve garpteki köy okullarının ikmali inşaatı için de 1 000 000 lira ki ceman 
5 000 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

Bölüm 902 — îl ve ilce merkezlerinde halk tarafından yaptırılan okul binaları için müteşebbis 
derneklere 

1850 ödeneği 1951 teklifi Fazlası 
Lira Lira Lira 

100 000 100 000 — 

Bütün ilçelerimizin kısa zamanda ortaokula kavuşturulabilmesi için her yıl 50-60 ortaokul açıl
ması bir zarurettir. Üç yıldan beri Bakanlık bu yolda yürümektedir. Bu binaların mahallî yar
dımlarla yaptırılmasına çalışılmakta ise de birçok ilçelerin ekonomik durumu bu binaları yaptırma
ya imkân vermemektedir. Devlet bütçesinden teşvik mahiyetinde bir miktar yardım yapılması bu 
büyük dâvanın tahakkukunu kolaylaştıracaktır. Bu maksatla 1951 yılı için. 100 000 liranın eynen 
muhafazası teklif edilmiştir. 

Bolüm 903 - Madde 1 - 2 — Onarmalar ; • • , 

1950 ödeneği 1951 Teklifi Fazlası Noksanı 
Lira Lira Lira Lira 

600 000 500 0O0 — 100 000 

Orta Öğretime bağlı okuUarin onarımı için 2 208 481 liraya ihtiyaç vardır. Buna diğer daire
lere bağlı okul ve kurumlar binalarının onarımı için de bir miktar ödenek eklemek icap ederse 
de bu miktar ödeneğin sağlanmasına imkân görülemediğinden en mübrem ihtiyaçları karşılamak 
maksadiyle bu maddelere 1951 yılı için 100 000 lira noksaniyle 500 000 liranın konulması zaruri 
görülmüştür. 

Bölüm 909 — Meslek ve teknik okullar* açılması ve eldekilerin büyütülmesi hakkındaki 4304 sa
yılı Kanuna ek 5642 sayılı Kanun gereğince yapılacak hizmetler 

1950 ödeneği 1951 teklifi Fazlası 
Lira Lira Lira 

— 2 000 000 2 000 000 

Meslekî ve teknik okullar açılması ve eldekilerin büyütülmesi hakkındaki 4304 sayılı Kanuna 
ek 5642 sayılı Kanunun icap ettirdiği hizmetleri karşılamak üzere 1951 yılı için 2 000 000 liranın 
bütçeye konulması teklif edilmiştir. 

Bölüm 910 — Doğu Üniversitesinin kuruluşu ile ilgili her türlü giderler 

1950 ödeneği 1951 teklifi Fazlası 
Lira Lira Lira 

~ 100 000 100 000 

Doğuda kurulması derpiş edilen üniversitenin kuruluşu ile her türlü giderlerini karşılamak 
maksadiyle yeniden açılan bu bölüme 100 000 liranın konulması lüzumlu görülmüştür. 



Bolüm 911 — İstanbul Topkapı sarayı müzesi yangın tesisatı giderleri 

1950 ödeneği 1951 teklifi Fazlası 
l i r a Lira Lira 

— 300 000 300 000 

Kıymetli hazineleri ihtiva eden topkapı sarayı müzesinin yangına karsa esaslı bdr surette ko
runma tesisatı yoktur. Bu tesislerin yapılabilmesi için WO 000 liranın 1951 yılımda yeniden açılan 
bu bölüme konulması zaruri görülmüştür. 

B. M. 

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI 

901 Onarma işleri •. 
1950 yılında bu bölüme konulmuş olan 30 000 liralık ödenekle Bakanlık binalarında 
yapılmasına zaruret görülen esaslı onarma ve safoit tesisat yaptırılmadığından bu bö
lüm kaldırılmış ve 731 nei yeni yapı ve esaslı onarmalar bölümünde (Bayındırlık Ba
kanlığı) adı ile yeniden açılan maddeye 30 000, lira teklif edilmiştir. Bu ödenekle 
Bayındırlık Bakanlığı Binasında bâzı lüzumlu sabit tesisat ile esaslı onarmalar yap
tırılacaktır. -

903 Yeni yapı ve esaslı onarmalar : 
.- Bu bölümün muhtelif bakanlıkları ilgilendiren maddelerine konulan ödenekler 1950 

yılında girişilmiş taahhütlerin 1951 yılma sirayet eden kısımlarını karşılamak üzere 
teklif edilmiştir. 

904 5011 sayılı kanun gereğince Büyük Millet Meclisi Binası ve eklentileri yapımı : 
Sözleşmeleri gereğince 1951 yılına sirayet eden taahhütleri kısmen karşılamak üzere 
geçen seneye nazaran 750 000 lira noksan tklif edilmiştir. 1951 yılında yapılması za
ruri fazla işler için 1952 vadeli bonolar verilecektir. 

905 4626 sayılı Kanun gereğince yapılacak memur meskenleri : 
1951 yılma sirayet eden taahhütleri karşılamak ve meskenlerin kullanılabilmesi için 
gerekli sıhhi tesislerin yapılmasını temin etmek üzere bu bölüme geçen seneye naza
ran 500 000 lira noksaniyle 1 000 000 lira teklif edilmiştir. 

Wl 5511 sayılı Kanun gereğince Gördes ilçesinin nakledileceği yerde yapılacak mesken
ler karşılığı : 
Gördes ilçesinin nakledileceği yerde kanunla yaptırılması kararlaştırılan meskenler 
için 1951 yılı Bütçesi ihtiyacı göz önünde tutulmak suretiyle geçen yıl olduğu gibi 
500 000 lira konulmuştur. 

909 5367 sayılı Kanun gereğince hava meydanları yapımı için girişilecek yüklenmeler kar
şılığı : 

1 Yapım giderleri : 
Yeşilköy, Esenboğa ve Trabzon Hava meydanlarının inşaatı ile Adana, Afyon, Di
yarbakır, Erzurum, Konya, Eskişehir, Elâzığ hava meydanlarının uçuş emniyet tesi
satı yapımı için geçen seneye nazaran 1 000 000 lira noksaniyle 6 057 752 lira konul
muştur. 
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Mevcut makine ve araçların onarılnlası ve yenilenmesi : 
Amerika'dan satmalınan ve inşaat işlerinde kullanılmakta olan makine ve araçların 
onarılması için 298 Ö00 lira teklif edilmiştir. 
Mevcutlara ilâveten alınacak maki nalar karşılığı : 
Amerika'dan W estinghause firmasından mukavelesi mucibince satınalman makina 
ve cihazların 1951 yılında ödenecek bonolar karşılığı olarak 2 644 248 lira konul
muştur. 

4677 ve 5581 sayılı kanunlar gereğince yapılacak Atatürk Anıt - Kabir yapma ve her 
türlü giderleri : 
4677 sayılı Kanunla verilmiş olan 10 000 000 liralık gelecek yıllara geçici yüklenmele
re girişilme yetkisi 5581 sayılı Kanunun 1 nci maddesi ile 24 000 000 liraya ve yıllık 
ödeme miktarı da 4 000 000 liraya çıkarılmış olduğundan 1951 yılı Bütçesine bu 
maksatla 3 700 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

3262, 3813, 4643 ve 5075 sayılı kanunlarla yapılacak Diyarbakır - Cizre, Elâzığ • 
Van hudut hatlariyle Bitlis şube hattı yapma karşılık ve giderleri : 
Elâzığ - Van hattında 7 - 14, kısımlar arasında çalışılmaktadır. Bu hat için 1950 yılı 
Bütçesiyle 13 000 000 lira ödenek verilmiş olup 4 000 000 lirası 1949 yılında verilen 
1950 vadeli bonolara tahsis edilmiştir. Geriye kalan 9 000 000 lira ile bu hat üzerinde 
yıl sonuna kadar yapılacak inşaat bdelleriyle işletme idaresinin yapacağı nakliye ve 
bakım giderleri ve Karabük fabrikalarına sipariş edilen ray ve traves bedelleri karşı
lanacaktır. Demiryolları inşaatı için hazırlanan 3 yıllık malî programa göre 1951 yılı 
için bu tertibe 11 000 000 liralık ödenek tefrik edilmesi lâzımgelmekte ise de yapıla
cak işlerin bir kısmı 1952 yılma bırakılmış olduğundan 1951 yılı için 4 500 000 lira 
noksaniyle 8 500 000 lira teklif edilmiştir. İhtiyacın mütebaki kısmı 1952 vadeli bo
nolarla karşılanacaktır. 
4643 sayılı Kanun gereğince yapılmakta olan Erzurum hattı uzatma karşılık ve gider
leri : 
Erzurum temdidi hattında 2 kısım üzerinde çalışılmaktadır. Bu hat için geçen yıl büt
çesiyle 2 690 000 lira verilmiş olup bu paradan 2 533 477 lirası 1950 vadeli bonolara 
tahsis edilmiştir. 1951 yılında bu hatt ın üzerinde yapılacak inşaat bedelleriyle diğer 
iş ve hizmetleri karşılamak üzere 4500 000 liraya ihtiyaç görülmektedir. Maliye Ba
kanlığınca kabul edilen malî programda 1951 yılında bu hat içia 3 750 000 liralık öde
nek derpiş edilmiş olmakla beraber işlerin bir kısmı 1952 yılına bırakılmak suretiyle 
1951 yılı için geçen yıla nazaran 190 000 lira noksaniyle 2 500 000 lira teklif edil
miştir. 
4643 ve 5413 sayılı kanunlar gereğince Maraş şube hattı ile Narlı - Gazianteb - Karka-
mış hattı yapma karşılık ve giderleri: 
Narlı - Gazianteb hattında 3 kısım üzerinde çalışılmakta ve ayrıca Köprüağzı.- Maraş 
istasyon binaları inşaatı devam etmektedir. Geçen yıl bütçesiyle verilmiş olan para
dan 1 500 000 lirası 1949 yılında verilmiş olan 1950 vadeli bonolara tahsis edilmiş
tir. Geriye kalan miktarla yıl sonuna kadar yapılacak inşaat bedelleriyle işletme ida
resinin yapacağı nakliye ve bakım giderleri ve Karabük fabrikalarına sipariş edilen 
ray ve travers bedelleri kısmen karşılanacak ve bu hizmetler için yeniden 1952 va
deli bonolar verilecektir. Maliye Bakanlığınca kabul edilen malî programda 1951 yı
lında bu hat için 5 000 000 liralık ödenek derpiş edilmiş olmakla beraber işlerin bir 
kısmı 1952 yılına bırakılmak suretiyle 1951 yılı için geçen yıla nazaran 1 186 280 
lira fazlasiyle 4 000 000 lira teklif edilmiştir. 
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4 5415 sayılı Kanun gereğinue Kozlu - Ereğli hattı ile Armutçuk - Şube hattı yapma kar
şılık ve giderleri r a 

Ereğli r Armutçuk hattında inşaata devam edilmektedir. Bu hat inşaatı için 1950 yılı 
Bütçesine 5 500 000 liralık ödenek konulmuş olup bunun 3 325 000 lirası inşaata 
tahsis edilmiştir. Geriye kalan 2 175 000 lirası da demiryollar ihtiyacı ile Alman fir
malarına sipariş edilen 12 900 000 liralık demiryol malzemesi bedelinden 1950 yılında 
ödenecek miktarın bu hatta isabet eden kısmı için ayrılmıştır. 1951 yılı içerisinde bu 
hat üzerinde yapılacak inşaat bedelleriyle diğer iş ve hizmetleri karşılamak üzere 
Maliye Bakanlığınca kabul edilen malî pragram gereğince 4 000 000 liralık ödeneğe 
ihtiyaç bulunmaktadır. Geçen yıla nazaran 2 225 000 lira noksaniyle 3 275 000 lira 
teklif edilmiştir. 

8 İstikşaf, etüd, aplikasyon ve proje ihzarı ve kamulaştırma giderleri -
İnşaata açılmış bulunan hatlarda yapılmasına lüzum ve zururet bulunan kamulaş
tırmalar ile evvelce yapılmış kamulaştırmalardan dolayı bedel tezyidi olarak ilâma 
müstenit ödemeleri yapabilmek ve yeni Kamulaştırma Kanununun muvakkat bir mad
desi ile kamulaştırmanın hakiki bedeli üzerinden yapılacağı nazarı itibara alınarak 
yapılacak kamulaştırma bedelini kaşılıyabilmek maksadiyle geçen yıla nazaran 
45 000 lira faz]siyle 225 000 lira teklif edilmiştir. 

1 2214 ve 5223 sayılı kanunlar gereğince yapılacak Ereğli limanı yapma karşılık ve 
giderleri: 
Bu limanın inşaatı devam etmektedir. 1951 yılında ikmal edilecektir. 2214 ve 5223 
sayılı kanunlarla kabul edilmiş bulunan 20 000 000 liralık yetkiden 1 300 000 lira 
bakiye kalmıştır. 1951 yılı için geçen yıla nazaran 1 787 000 lira noksaniyle 1 200 000 
lira teklif edilmiştir. 

2 5643 ve 5222 sayılı Kanunlar gereğince yapılacak Trabzon limanı yapma karşılık ve gider
leri: 
Trabzon limanı inşaatında çalıştırılacak makinelerin mühim bir kısmı yurda gelerek 
Trabzon'a sevkedilmiş ve montajları yapılarak liman inşaatında çalıştırılmağa başlan
mıştır. 1950 yılı Bütçesiyle verilen ödenekten 459 590 lirası 1949 yılı içinde verilmiş 
olan 1950 yılı vadeli bonolara tahsis edilmiştir. Geriye kalan miktarla kısmen 1950 
yılı zarfında yapılacak iş bedelleriyle evvelce sipariş edilen ve yurda gelmekte olan 
makine bedelleri karşılanacak ve bu işler için yeniden 1951 vadeli bonolar verilecek
tir. 1951 yılı için sözleşmesi gereğince taahhüt bedelini karşılamak üzere geçen yıla 
nazaran 800 000 lira fazlasiyle 2 750 000 lira teklif edilmiştir. 

3 4870 ve 5241 sayılı kanunlar gereğince Amasra - İnebolu limanlarını yapma karşılık 
ve giderleri: x •" 
Bu limanlar için 1950 yılı Bütçesiyle verilen ödenekten 1 119 122 lirası 1949 yılı içeri
sinde yaptırılan inşaat bedeli için verilen 1950 yılı vadeli bonolara tahsis edilmiştir. 
Geriye kalan miktarla 1950 yılında yapılacak iş bedelleri kısmen karşılanacak, karşı-
lanamıyan miktar için 1951 yılı vadeli bonolar verilecektir. Bu bölüme 1951 yılı için 
sözleşmesi gereğince taahhüt bedelini karşılamak üzere geçen yıla nazaran 225 000 
lira fazlasiyle 1 325 000 lira teklif edilmiştir. 

6 Liman inşaatında mevcut makine ve araçların onarılması ve yenilenmesi maddelerine 
1950 yılında her liman için ayrı ayrı ödenek konmuştur. Bunların bir madde altında 
toplanması daha uygun olacağından demiryollar tertibinde olduğu gibi 1951 yılı 
Bütçesine (mevcut makine ve araçların onarılması ve yenilenmesi) adı ile bir mad
de açılarak geçen yıla nazaran 25 000 lira fazlasiyle 150 000 lira konulmuştur, 
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Yukardaki mucip sebeble bu üç madde birleştirilerek 1951 yılı Bütçesinde (mevcut
lara ilâveten alınacak makineler karşılığı ) adı ile açılan maddeye geçen yıla nazaran 
1 225 000 lira noksaniyle 150 000 lira konulmuştur. 
İstikşaf, etüd, aplikasyon ve proje ihzarı ve kamulaştırma giderleri: 
Bu tertibe geçen yıl bütçesine nazaran 15 000 lira noksaniyle 50 000 lira teklif edil
miştir. 

5414 sayılı Kanun gereğince iskele ve ufak barınaklar yapımı karşılık ve giderleri: 
Şarköy iskelesi onarımına devam edilmektedir. İskele ve ufak barınakların 10 yılda 
inşaları için 5414 sayılı Kanunla 25 000 000 liraya kadar gelecek yıllara sâri taahhü
de girişmeye yetki verilmiştir. Bu yetkinin 1951 yılma isabet eden miktarı olarak 
bu bölüme 2 500 000 lira konulmuş tu?. 

5676 sayılı Kanun gereğince yapılacak liman ve sair deniz tesisleri karşılığı: 
Salıpazarı rıhtımı, Haydarpaşa, tzmir, İskenderun ve Samsun limanlarının inşalarına 
dair gerekli kanun teklif edilmiştir. Kanunlaşmış olan kredi anlaşması gereğince 
1951 yılında faaliyete geçileceğinde n limanların inşaat, tesisat ve sair masraflarını 
karşılamak üzere yeniden açılan bölüme 20 150 000 lira konulmuştur. Bu miktarın 
4 450 000 lirası kredi anlaşması gereğince yapılacak işlerin Türk parası karşılığı 
olarak bu bölümün 1 nci ve 4 ncü maddelerine; 15 700 000 lirası da dış ödemelere 
karşılık olmak üzere konulmuştur. 

4373 sayılı Kanun gereğince taşkın sulara ve su baskınlarına karşı yapılacak korun
ma giderleri: 
Her sene raslanmakta olan sel ve taşkınlara karşı yapılacak âcil tedbirler için ge
çen yıl olduğu gibi 1951 bütçesine de 50 000 lira konmuştur. 

Su işleri: 
5259 sayılı Kanun diğer bütün su işlerini şümulü içine almış olduğundan geçen sene 
bütçesinin 775, 778 #ve 779 ncu bölümleri kaldırılarak bu sene bir bölümde birleştiril
miştir. Bu bölümün muhtelif maddelerine mevzu ödenekler aşağıda gösterilmiştir. 
3132, 4100, 4649 ve 5259 sayılı kanunlar gereğince yapılacak su işleri giderleri: 
Daha önceden başlanıp da büyük paralar harcandığı halde yarıda kaldığı için bekle
nen faydaları ^ağlıyamıyan su işlerinden en mühimlerini tamamlamak maksadiyle 
gerek ihale edilmiş bulunan ve gerek yeniden ihale edilecek olan işler için bu terti
be 5 957 000 lira fazlasiyle 19 357 000 lira teklif edilmiştir. 
5259 sayılı Kanunim 1 nei maddesi gereğince yapılacak diğer su işlerinin yeni yapı 
ve esaslı onarma giderleri: 
Memleketin muhtelif yerlerine dağılmış olan münferit su mevzuları ile bir havzada 
başlanmış işlerle irtibatı bulunmıyan veya yalnız münferit bir havzayı alâkadar eden 
ve kısa bir zamanda derhal faydalanılması mümkün görülen yerüstü ve yeraltı su 
işlerinin muayyen bir program altında ve daha plânlı bir şekilde ele alınması bir za
ruret halini almıştır. Bu bakımdan etüd ve projeleri hazırlanmakta olan mevzuların 
en kısa zamanda tahakkukunu Bağlıyabilmek üzere bu sene bütçesine geçen yıl büt
çesinin 778 nei küçük su işleri bölümüne mevzu ödenekten 6 000 000 lira fazlasiyle 
8 000 000 lira konulmuştur. 
İşletme giderleri: 
Su işlerindeki sürekli onarma ile işletme işleri aynı olduğundan geçen sene bütçesin
de bu" iki maddeye mevzuu ödenekler birleştirilmek suretiyle aynen 2 500 000 lira 
teklif edilmiştir. 
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6 İstikşaf, etüd ve aplikasyon: 
Bu sene Meriç su işleri bölümü kaldırılarak su işleri bölümünün içine alınmış oldu
ğundan; Meriç su işleri için 1951 yılı bütçesine konulan 50 000 lira bunların bu sene 
yapılacak etüd, istikşaf ve aplikasyon işlerine karşılık olmak üzere bu maddeye ek
lenmiştir. 

921 4099 sayılı Kanun gereğince Ankara lâğımlarının yapma [giderleri: 
Daha çok bir şehir hizmeti olan bu iş için konulan ödenek evvelce iba*Le edilmiş olan 
işlerin tesviyesi için zaruri görülen miktardan ibaret olup 1950 yılma nazaran 
687 935 lira noksandır. 

"922 Teknik hizmetler geçici görev yolluğu: 
1950 yılma nazaran *0 000 lira rroksaniyle 395 000 Hra teklif editaaişMr. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 

9Û1 Onarma işleri : 
Bakanlığa bağlı hastanelerde bilûmum sağlık müesseselerinin ufak taAiüerini yaptıra
bilmek için bu tertibe 150 000 lira konulmuştur. 

902 Hükümet tabiplikleri için satmalmac ak tıp aletleri ve gereç karşılığı : • 
Hükümet tabiplerinin âcil tedavi ve tıbbi müdahale işlerinde kullanılması için lüzumlu 
görülen tıp âletlerinin satın alınmasını temûıen 7 000 Ura teklif olunmuştur. 
3827 sayılı Kanun gereğince satın alınacak taşıtlar kargılığı : 
Mevcut sağlık merkezlerinden taşıtı bulunmıyanlar. için 15 aded ve beheri 7 000 lira mu
hammen bedelli jip satın alınmasını sağlaanak ve Maliye Bakanlığı Bütçesine aktarılmak 
üzere 14)5 000 lira teklif olunmuştur. 
Yeni yapı ve esaslı onarımlar : 
1. Rize, Siird, Sivas ve Van hastanelerinin 2 ve 3 ncü kısım inşaat be
delleri r 

2. Yeniden inşasına başlanacak olan Edirne Devlet Hastanesi 
3. Yeni inşa edilecek Bitlis Hastanesi 
4. Etimesgut Sağlık Merkezi tamiratı 
5. Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi et hangar kısaatı 
6. Çankırı Devlet Hastanesi su tesisatı 
7. Kalan Sağlık Merkezinin kamulaştırma bedeli 
8. Keskin Sağlık Merkezinin ikmali' inşaatı 
9. 1951 de tesisi düşünülen 2 000 verem yatağı için bütanaeâk binaların 
kamulaştırma ve tamir bedeli ve tesisat masrafları 

10. Yalova kaplıca binalarının esaslı tamiri 
H . t^enderun . ve Antakya hastaneleriyle İsfetnfoul Kuduz Mü#s«oseaaımı 
kalorifer tesisatı 
12. Düzce. Sağlık Merkezi ilâvei inşaatı 
13. BlİZiiğ Ku4ıoz Müessesesi bina inşaatı 
:14. Bartın «zel idaresinden devralınacak natamam hastanenin ikmali inşaatı 
iejn 

1 000 000 
250 000 
100 000 
10 «87 
20 000 
15 517 
83 000 
45 000 

1 000 000 
250 000 

100 000 
20 000 
250 000 

90 000 

Toplam 3 234 404 
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1 Zirai savaş işleri onarmaları : 
1 500 liraya kadar olan küçük tamirat ve tesisler yapımını ihtiva, eden maddeye lü
zumunda kullanılmak üzere 1 000 lira ödenek kâfi görüldüğünden 2 000 lira noksa-
niyle teklifte bulunulmuştur. 

2 Merkez savaş enstitüsü ve savaş istasyonları onarmaları : 
Mücadeleyi tanzim eden teknik müessesatm onarma işlerini ihtiva eden maddeye, İs
tanbul ilinde gümrük muayene ve ambar zararları lâboratuvarlarınm tesisi için Zi
raat Dairesi odalarında tadilât icrası ve ihracat ve ithalât yapan limanlarda gümrük 
dairelerinde saklanacak birer odanın tadili suretiyle karantina lâboratuvarları haline 
ifrağı için gerekli tadil masraflarını karşılamak üzere, 1950 yıh ödeneğine nazaran 
10 000 lira fazlasiyle teklif yapılmıştır. 

3 Mersin Fümigatuvarı onarımı : 
Lüzumunda gerekli onarmalara sarf e dilmek üzere 500 lira kâfi görüldüğünden 1950 
ödeneğine nazaran 500 lira noksan teklifte bulunulmuştur. 

5 Bahçe ziraatı işleri onarmaları : 
35 müessesenin ufak tamiratı için maddeye 3 000 lira fazlasiyle teklifte bulunulmuş
tur. 

6 îpekböcekçilik, tavukçuluk ve arıcılık işleri onarmaları : 
İki müessesenin ihtiyaçlarına kifayet etmiyeceeği anlaşılan 1950 ödeneeği 1 540 lira 
fazlasiyle teklif edilmiştir. 

8 Okullar onarımı : 
On bir okulun ihtiyacı olarak tesbit edilen 28 000 lira 1950 ödeneğine nazaran 500 
lira fazlasiyle teklif edilmiş bulunmaktadır. 

10 Veteriner savaş onarmaları : 
Veteriner sağlık kurumları, laboratuvarlar ve hayvan hastaneleri küçük onarmalarına 
yetişmediği anlaşılan 1950 yılı ödeneği artırılarak 50 000 lira fazlasiyle teklif edilmiş
tir. 

12 Merinos işleri onarmaları : 
Merinos müesseselerinin ufak tamiratına 2 000 liranın kâfi geleceği anlaşıldığından 
1951 ödeneği 1 000 lira noksaniyle yapılmıştır. 

1 Bahçe ziraati işleri kamulaştırması : 
Mukarrer olan kamulaştırma 1950 yılında yapılıp bitirilmiş olduğundan yeni sene için 
ödenek teklif edilmemiştir. 

2 Veteriner zootekni işleri : 
Yeni kurulmakta olan Erciş - Altınder harasında yapılması mukarrer kamulaştırma
lar için 30 000 lira teklife alınmıştır. 

3 Tohum ıslah işleri : ' 
Erzincan deneme tarlasının bir ıslah istasyonu haline getirilmesine lüzum görüldüğün
den gerekli kamulaştırmanın yapılması için 1951 ödeneğine yeniden 80 000 lira tek
lifte bulunulmuştur. 

Teknik okullardan mezun olacaklara verilecek vasıta karşılığı : 
1951 yılında yedi teknik okuldan 284 öğrenci mezun olacak ve bunların her birine 300 
liralık vasıta ve malzeme yardımı yapılabileceğine nazaran 284X3=85 200 liraya ih
tiyaç bulunduğundan bu miktar teklife alınmış ve 1950 yılına nazaran 50 800 lira 
noksan bulunmuştur. 
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4481 sayılı Kanuna göre mevcutlara ilâveten alınacak makine ve araçlar karşılığı: 
Teknik teşkilâtta mevcut pulluk, mibzer gibi aletlerin alınması için 1950 ödeneğine na
zaran 128 500 lira fazlasiyle teklif yapılmıştır. 

Mevcut makine ve araçların onarılması: 
Zirai mücadelede kullanılan makine ve araçların onarılması için 40 000 lira kâfi gö
rüldüğünden 1 000 lira noksaniyle teklifte bulunulmuştur. 
Zirai savaş makine ve araçlar karşılığı: 
Yeni yılda savaş işlerine geniş mikyasta devam olunacağından çeşitli mücadele ma
kine ve araçlarının satın alınabilmesi için geçen yıl ödeneğine nazaran 1 328 000 lira 
fazlasiyle teklifte bulunulmuştur. 

Veteriner sayaş işleri makine ve araçlar karşılığı: 
Salgın hayvan hastalıkları ile mücadelede kullanılan araçların yeter miktarda muba
yaası için geçen yıl ödeneğine nazaran 163 005 lira fazlasiyle teklifte bulunulmuştur. 

İller ziraat teşkilâtı makine ve araçları: 
Yeni kurulmakta olan teşkilâtın ihtiyacı bulunan makine ve araçların 
bilmesi için 1951 yılma ilk teklif olarak 300 000 lira konmuştur. 

satın alına-

Muhtelif kanunlarla Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına ödenmesi icabeden borç
lar: 
1951 yılında bankaya ödenmesi gereken miktarlar hakkında alınan dekontlar gere
ğince üc kalemde, 1950 ödeneğine nazaran 2 914 358 lira fazlasiyle teklifte bulunul-
muştur . 

Haralar döner sermayesi: 
Yeniden kurulmakta olan haraların çeşitli ihtiyacını karşılamak üzere geçen yıl öde
neğine nazaran 181 000 lira fazlasiyle ödenek konulmuştur. 
Okullar döner sermayesi: 
1951 yılında okullara döner sermaye verilmesine ihtiyaç bulunmadığından geçen yıl 
ödeneği olan 50 000 lira kaldırılmıştır. 

Taşıt satmalma karşılığı: 
Bakanlık teşkilâtının motorlu vesaitle teçhizi için 
1 322 000 lira fazlasiyle teklifte bulunulmuştur. 

geçene yıl ödeneğine nazaran 

Bayındırlık İnşaat ve esaslı tamirat karşılığı: 
Veteriner teşkilâtının ikmali zaruri inşaatı ve Bölge Ziraat okullarının bâzı ufak in
şaat ve esaslı tamiratını karşılamak üzere geçen yıl Ödeneğine nazaran 225 999 lira 
fazlasiyle teklifte bulunulmuştur. 
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4753 ve 5618 sayılı Kanunun 45 ve geçici 2 nci maddelerine göre yapılmış ve yapılacak 
kamulaştırma bedel ve farklarından nakden ödenecekler karşılığı : 
4753 sayılı Kanunun tatbikmdaıı bugüne kadar kamulaştırılmış elan arazini» 5618 sayılı 
Kanun hükümlerine göre vergi kıymetlerinin 4 misline ve kamulaştırmalarda 3 000 lira
dan aşağı bedellerin ödenmesini temin için bu bölüme eskisine nazaran 122 000 lira 1951 
yılı Bütçesine fazla ödenek teklif edilmiştir. 

Optik alet ve teknik malzeme : 
Mevcut 29 komisyona ilâveten 30 komisyon kurulacaktır. Bu komisyonlar için asgari 2 
şer aded takumetreye ihtiyaç vardır. Lüzum olan 60 aded takumetrenin bedeli beheri 
2 500 liradan 150 000- lira tutmaktadır. Mevcut komisyonların teknik malzeme ihtiyacı 
için lO00#lira ayrılmıştır. Bu suret lebu maddeye geçen sen« öSeneğfee nazaran 130 000 
lira fazİasiyle ödenek teklif edilmiştir'. 
Traktör grupları için traktör, pulluk alet ve sair malzeme bedeli : 
3 tanesi Muş 'ta, 7 adedi de islâhiye 'd e olmak üzere halen 10 traktör faaliyettedir. Bu 
traktörlerin, yedek parça ve malzeme ihtiyacını karşılamak üsere bu maddeye geçen sene 
ödeneğine nazaran 60 000 lira noksan ödenek teklif edilmiştir. 

4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma 'Kanununun 47 nci maddesi gereğinee açılacak özel 
fon : 
Topraklandırılacak çiftçiye kuruluş, onarma ve yıllık işletme karşılığı olarak geçen yıl 
ödeneğine nazaran 1 249 999 lira fasla ödenek teklif edilmiştir. 
Motorlu nakil vasıtaları bedeli : 
1951 yılında mevcut komisyonlara ilâveten 30 toprak komisyonu kurulacaktır. Bu koMİs-
yonfer için S& aded motorlu nakil vasıtası alınmak üzere bu böMme 30© 000 lira ö^--^»k 
teklif edilmiştir. 

İŞLETMELER BAKANLIĞI 

Onarma giderleri : 
Bakasrhk b m a s ı d â h ü M e k i küçüik oBajîaaaları kalmamak için 1 500 lira tasarruf 
edilmek suretiyle 1 000 lira konulmuştur. 

2'804 sayılı Kanun gereğince Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne yardım : 
Hazine yardımı olarak konulan 938 000 liranın sarf yerlerinin baslıcaları şunlardır i 

Lira 

300 000 Jeofjik ve topografya teçhizat ve taşıtları 
188 000 Mineraloji ve paleontoloji teçhizat ve tesisleri 
200 Ö00 Kimya lâboratuvarı teçhizat ve tesisleri 
242 000 Varil Fabrikası taksit ve tesis bedeli 

8 000 Tesisatın bakımı 

j> îlmî Grup 

J 
> Teknik Grup 

988 000 
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903 Batman'da yeni kurulacak rafineri ve müştemilâtı için Maden Tetkik ve Arama fînö-
tatfösüife : 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü tarafından» Ramamdsı#'i petrol sahasında sondajlar
la yapılan araştırmalar müspet sonuçlara müücer olduğundan (bu sahadan istihsal 
edilmesi mümkün ham petrolün işlenerek bit an önce istihlâke aıraolunmasını teminen 
Batman istasyonunda bütün müştemilâtı ile günde üç bin varil kapasitelik bir rafineri 
tesisatının kurulması için 10 000 000 liraya ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

9#l Sarıyer Baraj ve santrali için sermayesine mahsuben. Etibanka : 
Kuzey Batı Anactalu 'nmn elektiriMenddritosaJb^ile ügftli olaaSamyeı? Baraj ve saatrali 
tesislerine harcanması icabeden 55 800 Oûfr lirakk iç fiaansmanm temin şekli hak
kında hazırlanan ve Hükümetimizle İktisadi îş Birliği arasındaki 21 . IX . 1950 ta
rihli Anlaşmaya esas teşkil eden plân gereğince Etîbankça karşılanması gereken ilk yıl-
Ihk sarfiyat ©tea»k 1 560 000 lira kowtaaf&sjtor. 
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Hükümetin Gelir Bütçesi gerekçesi 

1951 Malî yılı içinde elde edileceği tahmin olunan gelirlerin toplamı 1 344 590 000 liradır. Bu 
miktar 1950 yılı tahminlerinden 31 320 437 lira fazladır. 

1950 yılma nazaran 1951 de başlıca gelir menbal arından Gelir, Kurumlar, Esnaf, Hizmet erba
bı Kazanç, Buhran, Muvazene, Hava Kuvvetlerine Yardım, Gümrük, Banka muamele, Elektirik 
Havagazı, Nakliyat vergileri ve Damga Kesmi, Katma Bütçe ile idare edilen işletmelerden alı
nan Hazine hissesinde ve Millî Piyango Gelirinde Genel kurumlar ve şirketler gelirlerinden Devlet 
paylarında, Hazine gelirlerinde fazlalık Hayvanlar, İthalât ve İmalât, Muamele vergilerinde 
Şeker, Kahve istihlâk vergilerinde, Madenler resminde Tekel hasılatında, para ve zam cezala
rında ve çeşitli gelirlerde noksanlık vardır. 

Bütün fazlalıkların tutarı 204 185 000 lira ve eksilişlerin tutarı 172 864 563 liradır. 

204 185 000 liralık artışın 149 300 000 lirası, geçen sene muhammenatma 1 700 000 lira olarak 
girmiş olup 1951 Malî yılında tam neticelerini verecek olan Gelir Vergisinin ücretler unsuru 
haricinde kalan kısmı ve Kurumlar ve Esnaf vergileri hasılatının 1951 Bütçesine 151 000 000 lira 
olarak ithal edilmiş bulunmasından, bunun haricinde 1951 yılında da hizmet erbabının istihkak
larına tatbiki takarrür eden Hizmet Erbabı, Kazanç ve İktisadi Buhran, Muvazene, Hava Kuv
vetlerine Yardım vergileri hasılatının 1951 de, evvelki seneye nispetle 12 100 000 lira fazlalıkla 
296 000 000 lira tahmin olunmasından ve mülhak bütçeli Devlet Ormanları ve Devlet Üretme 
çiftliklerinin kârlarından Hazine hissesi olanak 15 000 000 liranın tahmin içine alınmasından 
mütevellitti!. 

Buna mukabil 172 864 563 liralık eksilişin; 95 000 000 lirası, 1950 Malî yılı Bütçesinde 
120 430 000 lira olarak tahmin edilen hizmet erbabı ve gündelik gayrisâfi kazançları üzerinden 
teklif edilen müstahdemler haricinde kalan mükelleflerin Kazanç, Fevkalâde zam ve İktisadi Buh
ran vergilerinin yürürlükten kaldırılmış olması itibariyle 1951 yılında mezkûr vergilerden sade
ce 25 430 000 lira hâsılat sağlanacağı tahmin edilmiş bulunmasından ileri gelmektedir. 

Geri kalan artış ve eksiliş miktarları her bölümde izah olunacağı veçhile muhtelif gelir kaynak
larına dağılmış bulunmaktadır. 

Tahmine esas teşkil eden sebep ve unsurlar aşağıda bölümlere taallûk eden açıklamalar me-
yanmda ayrı ayrı arzolunmuştur. 

f Birinci kısım 
* " ^ ' İrat ve Servet vergileri 

Bölüm 1 — Gelir Vergisi 

Gelir Vergisi Kanunu, 1950 yılı iptidasında yürürlüğe girmiş olduğundan 1951 Malî yılı tahmin
lerini evvelce, yapılmış fiilî tahsilat miktar ve rakamlarına istinat ettirmeye imkân yoktur. 

Bu itibarla Kazanç Vergisi Kanununun mer'i bulunduğu son iki sene zarfında safi kazançla
rını beyanname ile bildirmiş olan mükelleflere ait bilgiler ile bu hususta toplanması mümkün olan 
diğer ihsaî malûmattan faydalanarak vasati miktarlar ve emsaller bulunmak ve her mükellefe 
kanunla muayyen had vasatileri üzerinden asgari geçini indirimi tatbik olunmak suretiyle Gelir 
Vergisi mevzuuna giren : 

A) Ticari kazançlar, 

B) Serbest meslek kazançları, | 
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C) Gayrimenkul sermaye iratları, 

D) Menkul sermaye iratları, -

E) Sair kazanç ve iratlar, 

Unsurları üzerinden tarh ve tahsil olunacak Gelir Vergisinin ayrı ayrı hesap ve tahmin edil
mesi cihetine gidilmiştir. c -

Ücretler hakkındaki hükümlerin bir sene daha temdidi mukarrer bulunduğundan Hizmet Erbabı 
Kazanç, Buhran, Muvazene ve Hava Kuvvetlerine Yardım Vergileri aşağıda izah olunacağı veçhile 
1950 fiilî tahsilâtına istinaden hesaplanmıştır. 

a) Gelir Vergisine tâbi olmak itibariyle tasdikli defter tutan mükellef adedi serbest meslek 
erbabı hariç olmak üzere, 34 500 ü bulmakla beraber bu miktarın sene sonuna kadar 40 000 e ba
liğ olacağı anlaşılmaktadır. 

1948 - 1949 yılları vasatisine nazaran beheri 6 000 lira safi kazanç göstermiş olan bu mükel
leflerin ortalama safi kazançlarının, f fıkrasında açıklanan sebeplere ve bilhassa vergi nispetleri
nin % 34, 92 - % 79,8 nispetinden küçük bir matrah kısmına tatbik edilen % 40 - 45 nispeti 
hariç âzami % 35, asgari % 15 e düşürülmüş olması keyfiyetine müsteniden bu defa 10 000 lira 
civarında olacağı ve buna nazaran 400 000 000 lira matrah üzerinden 36 000 000 liraya baliğ olan 
asgari geçim indirimleri düşüldükten sonra geri kalan kısma % 20 nispetinin tatbiki suretiyle 
72 800 000 lira hasılat elde edileceği hesaplanmış ve buna nazaran 1951 yılında bu unsurdan sağ
lanacak gelir 72 000 000 lira tahmin olunmuştur, 

b) Serbest meslek erbabının adedi 8 250 ve 1948 - 1949 yıllarında beyannameye tâbi Serbest 
Meslek erbabının beyannamelerinde gösterdikleri safi kazanç ortalaması 2 500 liradır. Buna naza
ran 1951 yılında serbest meslek kazançlarının 20 625 000 en az geçim indirimlerinin 7 425 000 
ve vergi matrahlarının 13 200 000 lira olacağı, bu miktara % 15 nispetinin tatbiki suretiyle 
bu gurup mükelleflerden 1 980 000 lira vergi sağlanacağı, buna ilâveten götürü usulde teklif 
edilecek olan serbest meslek erbabının vergileriyle birlikte bu miktarın 2 500 000 liraya varacağı 
hesaplanmıştır. Bundan başka aşağıda f fıkrasında tadat edilen sebepler dolayı&jyle bu varidatın 
2 000 000 liralık bir inkişaf göstereceği nazara alınmış ve bu suretle bu unsurdan sağlanacak 
gelir 4 500 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 

c) İstanbul, Ankara ve İzmir illerinden toplanan malûmata göre sahip bulundukları binala
rın gayrisâfi iradı, 2 500 lirayı mütecaviz 4 998 aded mükellef mevcuttur. Bunlara ait gayrisâfi 
irat mecmuu 35 660 000 liradır. 

Gayrisâfi iradı 2 500 ilâ 10 000 lira olan mükelleflerin adedi 4 259 ve iratları mecmuu 
18 710 000 liradır. Gayrisâfi iradı 10 000 lirayı mütecaviz olanların adedi 739 ve iratları mec
muu 16 950 500 liradır. 

Buna nazaran bu gurup mükelleflerden, 

A) Gayrisâfi iradı 2 500 - 10 000 lira olan 4 25£ mükellefe ait ceman 18 710 000 liralık 
irattan % 20 masraf karşılığı olan 3 742 000 ve kalan miktardan asgari geçim incirimi ve istisna 
haddi baliği olan 14 480 000 lira tenzil edilmesi suretiyle bulunan 488 000 liralık matrah üzerin
den % 15 nispetle 73 000 lira, 

B) Gayrisâfi iradı 10 000 i mütecaviz olan 739 mükellefe ait ceman 16 950 500 liralık irat
tan % 20 hesabiyle masraf karşılığı olarak 3 390 000 ve kalan miktardan asgari geçim indirimi 
baliği olarak 665 000 lira tenzil edilmek suretiyle bulunan 12 895 500 lira üzerinden % 20 den 
2 580 000 lira, sağlanacağı hesaplanmıştır. 

Ancak evvelce yapılan tetkikler ile İstanbul, Ankara ve İzmir'deki bu nevi gayrisâfi iratların 
diğer illerdeki mümasil gayrisâfi iratların heyeti umumiyesinin % 55 i miktarında bulunduğu! tes-
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bit edilmiş olduğundan üç il için yapılmış olan tahminin bu -esaslar dairesinde bütün Türkiye'ye 
teşmili suretiyle mecmu varidatın 4 800 000 liraya baliğ olacağı hesaplanmıştır. 

Buna ilâveten arazi ve sair hakların kiralanmasından alınacak iratlar ile bir şahsa ait muh
telif mahallerde, istisna haddi altında kalan fakat heyeti umumiyesi vergi mevzuuna giren irat
lar, ve kiraların gayrisâfi iratlara nisbetle daha yüksek gelirler sağlamakta bulunduğu ve aşağı
da f fıkrasında tadat edilen sebepler dolayısiyle bu varidatın 1 200 000 liralık bir inkişaf göste
receği nazara alınmış ve bu suretle bu unsurdan sağlanacak; gelir 6 000 000 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

d) 1949 yılındaki ihsaî malûmata nazaran mevduatı 5 000 lirayı aşan mudi adedi ile bunlara 
isabet eden mevduat baliği ve faiz miktarı, ve mudi adetlerine göre 200 liralık istisnalar yekûnu 
ve bunlara ilâveten sair hususi alacak ve tahvilât faizleri nazara alınmak suretiyle, mevduat ve 
sair alacak faizlerinden 1 000 000 lira; 

Kurumlar Vergisine tâbi şirketlerin 1950 senesinde; 1948-1949 kazançları olan 68 000 000 lira 
raddesinde kâr elde edecekleri nazara alınmak ve bu miktara % 10 nispetinin tatbiki ile bulu
nan Kurumlar Vergisi tenzil edilmek suretiyle bulunan 61 200 000 lira üzerinden % 15 hesıabiyle 
9 000 000 lira, 

1949 yılı Kurumlar Kazancını teşkil eden 63 000 000 liradan kazanç ve buna müteferri vergi
ler yekûnu olan 26 000 000 liranın tenzilinden sonra kalan 37 000 000 liranın % 50 sinin 1950 
yılında tevzi olunduğu nazara alınmak suretiyle bulunan 18 500 000 lira üzerinden % 20 nispetle 
3 700 000 lira, 

Olmak üzere ceman 13 700 000 lira ve buna da bir miktar inkişaf payı ilâve edilmek suretiyle 
menkul sermaye iratlarından 15 000 000 lira sağlanacağı tahmin olunmuştur. 

e) Sair kazanç ve iratlar arızi gelirler olmaları itibariyle, bunlar hakkında sıhhatli bir tah
min yapmak kabil olmamakla beraber bu unsurun büyük ehemmiyet arzetmemesi sebebiyle an-
ca,k 500 000 lira raddesinde varidat sağlanacağı- tahmin olunmuştur. 

f) Her unsura ait fıkralardaki tahminler umumiyetle, eski hükümlerin mer T bulunduğu sene
lerdeki tatbikattan alman neticelere istinat ettirilmekle beraber <bu tahminlere her fıkrada ayrı ay
rı kayıt ve işaret edilen miktarlarda inkişaf payı ilâve «dilmesi; 

1. Gelir Vergisi sistemine göre, gelirlerin muhtelif! menbalardan toplanarak bunların heyeti 
umumiyesine müterakki nispetin tatbik edilmesi, 

2. Kontrola tâbi mükellef adedi kazanç ve buna müteferri vergiler zamanında 7 000 iken bu 
defa bu miktarın 50 000 e baliğ olması ve buna ilâveten karine usulünde vergiye tâbi olanların 
dahi, Gelir ve Kurumlar Vergilerine tâbi mükelleflerle yaptıktan muamelelere müteallik evrak 
ve vesaiki muhafaza ve ibraz etme mecburiyetine tâbi tutulmaları dolayısiyle vergi ziyamın azal
ması, 

3. Kazanç Vergisi zamanında beyannameli mükelleflere tatbik olunan asgarî nispet % 34,92 
ve âzami nispet % 79,8 olduğu halde bu nispetlerin Gelir Vergisiyle asgarî % 15 âzami % 35 
miktarına indirilmiş bulunmasının vergi matrahlarının hakikata uygun olarak beyan edilmesmi 
sağlaması, 

4. Kazanç Vergisi zamanında kanuni imkânlardan âzami derecede faydalanmak suretiyle, ver
gi mevzuuna girmiyen veya beyanname esasına tâbi tuturmıyan fakat aslında büyük kazançlar te
min edegelen mühim bit mükellef gurupunun bu defa beyan esası üzerinden vergiye tâbi tutul
ması, 

Sebepleriyle zaruri görülmüş ve, buna nazaran; 
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Yukarda a ilâ e fıkralarında açıklandığı veçhile Gelir Vergisi hasılatından: 

Ticari kazançlarda 72 000 000 
Serbest meslek erbabının kazançlarında 4 500 000 
Gayrimenkul sermaye iratlarında 6 000 000 
Menkul semtâye iratlarında 15 000 000 
Sair kazanç ve iratlarda 500 000 lira 

olmak üzere ceman 98 000 000 lira olacağı hesaplanmıştır. 

Bölüm 2 — Kurumlar Vergisi 

1. Sermaye ve Kooperatif şirketleri ve ecnebi transit ve nakliye şirketleri : 

a) Sermaye ve Kooperatifi Şirketlerinin 194S - 1949 yılları Kurumlar Vegisine tâbi ortalama 
kazançları 68 000 000 lira olduğuna nazaran % 10 nispetiyle bu kurumlardan 6 800 000 lira, 

b) Beynelmilel ecnebi transit ve nakliye şirketlerinin 1949 yılındaki muamele hacımla rı 
olan 51 499 000 liranın % 10 unu teşkil eden 5 150 000 lira Kurum Vergisi matrahı üzerinden % 10 
nispetiyle 515 000 lira; 
olmak üzere bu nevi kurumların 1951 yılı Kurumlar Vergisi yekûnu 7 315 000 lira, 

2, İktisadi kamu müesseseleri ve dernek, tesis ve Vakıflara bağlı iktisadi işletmeler: 

a) iktisadî kamu müesseselerinin 1948 takvim yılında elde ttikleri kâr esas- ittihaz edilmek 
suretiyle hesaplanan 60 03® 000 liralık 19"50 kazançları üzerinden % 35 nispeti ile 21 013 000 lira, 

b) Dernek, tesis ve vakıflara ait iktisadi işletmelerin 1948 - 1949 kâr ortalamaları olan 
400 000 liradan muaflıklara isabet edeceği kabul edilen 200 000 lira çıktıktan sonra bakiyesi üze
rinden % 35 nispeti ile 70 000 lira sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

Yukarda izah olunan mucip sebepler dolayısiyle 1951 yılında Kurumlar Vergisinden 21 398 000 
lira hasılat elde edileceği hesaplanmış ve bir miktar inkişaf payı nazara alınmak suretiyle Kurum
lar Vergisi hasılatı 28 500 000 lira olarak tahmili edilmiştir. 

Bolüm 3 — Esnaf Vergisi 

a) Sabit Esnaf Vergisi : 

Adedi 251 000 i bulan sabit esnafın kira ve iratları üzerinden hesaplanan vergi matrahı 
20 000 000 lira olup bunun 4 000 000 lirası kira ve 16 00C Ö00 lirası irada tekabül etmektedir. Bu 
matrah üzerinden mükelleflerin bulundukları mahallin nüfusuna ve iştigal nevileri için kanunda tâyin 
edilen nispetlere göre 16 638 000 lira vergi hesaplanmış olmakla beraber kira ve irat farkı dolayısiyle 
bu ısâktara % 25 nispetinde bir zam yapılarak sabit esnaf vergisinin 1951 senesinde 20 500 000 
lira olacağı tahmin edilmiştir. 

b) Gezici Esnaf Vergisi : 

. Adedi 170 000 i bulan geziei esnafın bulundukları mahallin nüfusuna göre ödemeleri gereken en 
az vergi miktarları ile bu mükelleflerin vergi matrahlarının Takdir kominyonlarınca takdiri 
sırasında % 20 nispetinde bir artış husule gelebileceği keyfiyeti nazara alınmak suretiyle bu 
grup »riikelkflerden 1951 yılında 4 000 000 lira varidat sağlanacağı tahmin ohınmaştur. 

Yukarda a ve b fıkralarında açıklanan hesaplara göre 1951 yılında Esnaf Vergisinden elde 
edilecek hasılat 24 500 000 lira tahmin edilmiştir, 



— 122 — 
Bölüm : 4 — Hizmet erbabından alman Kazanç Vergisi 

1950 yılı Bütçesinde bu gelirin 61 000 000 lira getireceği tahmin edilmiştir. 
I . 1949 - 31 . Bu vergiden 1949 yılının 1 

XII . 1949 devresinde 
1 . I I I . 1949 - 28 . I I . 1950 devresinde 

1950 yılının ilk 8 aylık tahsilatı : 

58 656 232 lira 
63 459 716 lira nakden ve mahsuben tahsilat ya-
= = = = = pılmıştır. 
25 774 867 lirası nakden 
18 331 874 lirası mahsuben olmak üzere ceman 

' 44 106 741 liradır. 

1950 yılının ilk 8 aylık ıuırdî tahsilatı olan 25 774 867 lira, 1949 yılının aynı devresindeki 
nakdî tahsilatı olan 23 909 607 liradan 1 865 170 lira fazladır. Artış nispeti % 7,80 dir. 

1950 yılının ilk 8 aylık nukdî tahsilatı olan 25 774 867 liraya, 1949 yılının son 4 (1 . XI . 
1949 - 28 . II . 1950) aylık nakciî tahsilatı olan 13 056 868 lira ilâve ve bu son miktara artış nis
petinin tatbiki suretiyle bulunan 1 018 435 lira bu son yekûna eklenmek suretiyle 1950 yılı sonun
da nakdî tahsilatın 39 850 170 liraya baliğ olaca ğı hesaplanmıştır. 

1950 yılında yapılacağı hesaplanan nakdî tahsilata, aynı yıl içinde mahsuben yapılan 18 331 874 
liralık tahsilat ile 1 . XI . 1950 - 28 . I I . 1951 devresinde mahsuben tahsil olunacağı hesapla
nan 4 795 733 lira ilâve edilmek suretiyle 195Ü#yılı sonunda hizmet erbabı Kazanç Vergisinden 
nakden ve mahsuben 62 977 777 lira elde edileceği hesaplanmıştır. 

Buna göre 1951 yılında bu bölüm, hasılatı 63 000 000 lira tahmin olunmuştur. 

Bölüm : 5 — Hizmet erbabından alınan iktisadi Buhran Vergisi 

1950 yılı Bütçesinde bu gelirin 101 500 000 lira getireceği tahmin olunmuştu. 

31 . Bu vergiden 1949 yılının I I . 1949 
XII . 1949 devresinde 

1 . I I I . 1949 - 28 . I I . 1950 devresinde 

1950 yılının ilk 8 aylık lahsüâtı 

97 690 166 lira 
106 226 271 lira nakden ve mahsuben tahsilat 

- ===== yapılmıştır. 
41 277 049 lirası nakden 
33 227 536 lirası mahsuben olmak üzere ceman 

74 504 585 liradır. 

1950 yılının ilk 8 aylık nakdî tahsilatı olan 41 277 049 lira 1949 yılının aynı devresindeki 
nakdî tahsilatı olan 37 158 313 liradan 4 118 736 lira fazladır. Artış nispeti % 11, 08 dir. 

1950 yılının ilk 8 aylık nakdi tahsilatı olan 41 277 049 liraya 1949 yılının son 4 aylık ( l . X I . 
1949 - 28 . I I . 1950) nakdi tahsilatı olan 21 469 195 lira ilâve ve bu son miktara artış nisbetinin 
tatbiki suretiyle bulunan 2 378 786 lira bu son yekûna eklenmek suretiyle 1950 yılı sonunda nakdi 
tahsilatın 65 125 030 liraya baliğ olacağı hesaplanmıştır. 

1950 yılında, yapılacağı hesaplanan nakdi taİsilâta aynı yıl içinde mahsuben yapılan 33 227 536 
liralık tahsilat ile, 1 . XI . 1950 - 28 . I I . 1951' devresine mahsuben tahsil olunacağı hesaplanan 
8 481 276 lira ilâve edilmek suretjyle 1950 yılı s<munda hizmet erbabı iktisadi buhran vergisinden 
nakden ve mahsuben 106 833 842 lira elde edileceği hesaplanmıştır. 

3una nazaran 1951 yılında bu bölüm hasılatı 107 000 000 lira tahmin olunmuştur, 



Bölüm 6 — Muvazene Vergisi 

İ950 yılı bütçesinde bu gelirin 71 500 000 lira getireceği tahmin edilmişti: 

Lira 

Bu vergiden 1949 yılının 1.1.1949 - 31 . XII . 1949 devresinde 69 652 396 
1.III.1949 - 28 . I I . 1950 » 74 961 422 nakden ve mahsuben 

= tahsilat yapılmıştır 
1950 yılının ilk 8 aylık tahsilatı 29 472 494 nakden 

22 682 237 mahsuben olmak 
üzere ceman 

52 154 731 dır. 

1950 yılının ilk 8 aylık nakdi tahsilatı olan 29 472 494 lira 1949 yılının aynı devresindeki nak
di tahsilatı olan 27.602 006 liradan 1 870 488 lira fazladır. Artış nisbeti % 6,77 djr. 

1950 yılının ilk 8 aylık nakdi tahsilatı olan 29 472 494 liraya, 1949 yılının son 4 aylık (1 . X I . 
1949 - 28 . II . 1950) nakdi tahsilatı olan 15 215 672 lira ilâve ve bu son miktara artış nisbetinin 
tatbiki suretiyle bulunan 1 030 100 lira bu son yekûna eklenmek suretiyle 1950 yılı sonunda nak
di tahsilatın 45 718 266 liraya baliğ olacağı hesaplanmıştır. 

1950 yılında yapılacağı hesaplanan nakdi tahsilata, aynı yıl içinde mahsuben yapılan 
22 682 237 liralık tahsilat ile, 1 . XI . 1950 - 28 . II . 1951 devresinde mahsuben tahsil olunacağı 
hesaplanan 5 495 121 lira ilâve edilmek suretiyle 1950 yılı sonunda Muvazene Vergisinden nakden 
ve mahsuben 73 895 624 lira elde edileceği hesaplanmıştır. 

Buna nazaran 1951 yılında bu bölüm hasılatı 74 000 000 lira tahmin olunmuştur.. 

Bölüm 7 — Hava Kuvvetlerine Yardır Vergisi 

1950 yılı bütçesinde bu gelirin 49 900 000 lira getireceği tahmin edilmiştir. 

Lira 

Bu vergiden 1949 yılının 1.1.1949 - 31 . XII. 1949 devresinde 49 001 257 
1.III.1949 - 28 . I I . 1950 » 52 734 228 nakden ve mahsuben 

• - = tahsilat yapılmıştır 
1949 yılının ilk 8 aylık tahsilatı: 22 667 637 nakden 

14 107 056 mahsuben olmak 
üzere ceman 

36 774 693 dır. 

1950 yılının ilk 8 aylık nakdî tahsilatı olan 22 667 637 lira 1949 yılının aynı devresindeki 
nakdî tahsilatı olan 21 384 153 liradan 1 283 484 lira fazladır. Artış nispeti % 6,00 dır. 

1950 yılının ilk 8 ayljfc nakdî tahsilatı olan 22 667 637 liraya, 1949 yılının son 4 aylık nakdî 
tahsilatı olan 11 370 002 lira ilâve ve bu sön miktara artış nispetinin tatbiki suretiyle bulunan 
682 200 lira bu son yekûna eklenmek suretiyle 1950 yılı sonunda nalkdî tahsilatın 34 719 839 liraya 
baliğ olacağı hesaplanmıştır. 

1950 yılında yapılacağı nakdî tahsilata aynı yıl içinde mahsuben yapılan 14 107 056 liralık 
tahsilat ile 1 . XI . 1950 - 28 . II . 1951 devresinde mahsuben tahsil olunacağı hesaplanan 
3 461 982 lira ilâve edilmek suretiyle 1950 yılı sonunda Hava Kuvvetlerine Yardım Vergisinden 
nakden ve mahsuben 52 288 877 lira elde edileceği hesaplanmıştır. 

Buna nazaran 1951 yılında bu bölüm hasılatı 52 000 000 lira tahmin olunmuştur, 



Bölüm 8 — Gündelik gayrisâfi kazançları üzerinden teklif edilecek nrüstahdemlerin Kazanç Vergi
si fevkalâde zam vergileri ve Buhran Vergisi zamları ve karne harçları 

1. Gündelik (gayrisâfi kazançları üzerinden teklif edilecek müstahdemlerin karne harçları : 

1948 senesinde gayrisâfi iratlı mükellefler yanında çalışan müstahdemlerin adedi 113 000 dir. 
Aynı senede !bu mükelleflerin ödedikleri karne harcı 60 O00 liradır. ÛBu rakamlar nazara alınmak 
suretiyle 1951 yılı içinde Ibu madde 'hasılatı 60 000 lira temin olunmuştur. 

2. Gündelik ıgayrMfi kazançları üzerinden teklif edilecek müstahdemlerin Kazanç vergileri ve 
fevkalâde camları : 

1948 senesinde gayrisâfi iratlı mükellefler yanında çalıdan müstahdemlerin ödedikleri Kazanç 
Vergisi 2 317 000 fevkalâde zamları 231 000 lira olup eeman 2 548 000 liradır. Bu rakamlar na
zara alınarak 1951 yılı içinde Ibu madde hasılatı 2 550 000 lira taihmin edilmiştir. 

3. Gündelik gayrisâfi kazançları üzerinden teklif edilecek fflüstaihdemlerin Buhran zamanı : 

1951" yılı için tahminlere esas tutulan, 2 317 000 liralık 1948 Kazanç Vergisinin (beşte Mm hesa-
(biyle (bu (bölümden elde edilecek nasılat 460 000 lira tahmin olunmıaştur. 

(Bölümı 9 — Hayvanlar Vergisi 

1. Davar, Deve ve Domuz Vergisi. 

Bu verginin 1949 senesi 1 . I . 1949 - 31 . XII . 1949 devresi tahsilatı 24 545 022 lira, 1. I I I . 
1949 - 28 . II . 1950 devresi tahsilatı 24 803 611 lira Te 1950 yılı tahmini 24 000 000 liradır. 1950 
malî yılının ilk 8 ayında yapılan tahsilat 20 621 856 liradır. tBu miktar 1949 yılının aynı devresin
deki tahsilata nazaran 2 095 433 lira noksanlık arzetmektedir. Eksilme nispeti % 9,22 dir. 

1950 malî yılının ilk 8 aylık tahsilatı olan 20 621 856 liraya 1949 yılının son 4 aylık (1 . XI . 
1949 - 28 . II . 1950) tahsilatı olan 2 086 322 lira ilâve ve (bu son miktara eksiliş nispetinin tat
biki suretiyle (bulunan 19'2 358 lira bu yekûndan düşülmek »uretiyle 1950 yılı «önnnda 22 515 820 
lira elde edileceği hesaplanmıştır. 

Ancak 1951 yılından itibaren Hayvani ar Vergisinde % 20 nispetinde tenzilât yapılması hakkında 
Hükümetçe tasarı hazırlanmış olduğundan 1951 yılında bu bölüm hasılatı 18 Ö20_00ö lira olarak tali
min edilmiştir. , 

2. Diğer hayvanlar vergisi : 

Bu verginin 1949 yılı 1.1.1949 - 31. XI I . 1949 devresi tahsilatı 6 026 597 lira, 1. I I I . 1949 - 28. 
I I . 1950 devresi tahsilatı 6 128 584 lira ve 1950 yılı tahmini 6 100 000 liradır. 1950 yılının ilk 8 ayın
da yapılan tahsilat 4 419 787 liradır. Bu miktar 1949 yılının aynı devresindeki tahsilata nazaran 691 094 
lira noksanlık arzetmektedir. Eksiliş nispeti % 13,52 dir. 

1950 yılının ilk 8 aylık tahsilatı olan 4 419 787 liraya; 1949 yılman son 4 aylak (3. . .XI. 1949 - 28 . 
I I . 1950) tahsilatı olan 1 017 703 lira ilâve ve bu son miktara eksiliş nispetinin tatbiki suretiyle bu
lunan 137 593 lira bu son yekûndan düşülmek suretiyle 1950 yılı sonunda 5 299 897 lira elde edile
ceği hesaplanmıştır. 

Ancak 1951 yılından itibaren Hayvanlar Vergisinde % 20 nispetinde tenzilât yapılması bakkalda 
Hükümetçe tasarı hazırlanmış olduğundan .1951 yılında bu bölüm hasılatı 4 240 000 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

Bölüm 10 — Veraset ve intikâl Vergisi 

Bu verginin 1949 yılı 1.1.1949 - 31. XI I . 1949 devresi tahsilatı 2 780 739 Tira ve 1. l i f .1949 -
28 . I I . 1950 devresi tahsilatı 2 762 587 lira ve 1950 ytfı tahmini 2 700 000 İteadır. 1950 malî .yılının. 



- M -
ilk 8 ayı içinde yapılan tahsilat 1 613 768 liradır. Bu miktar 1949 yılmm aynı devresindeki tahsilata 
nazaran 451 200 lira noksandır. Eksilme nispeti % 21,85 tir. 

1550 malî yalanın, ilk 8 aylık tahsilatı olan 1 613 768 liraya 1949 yılmm son 4 aylık (1 . X I . 1949 -
28-. 11,1950) tahsilatı olan 697 619 lira ilâve ve bu son miktara eksiliş nispetinin tatbiki suretiyle 
bulunan 152 429 lira bu yekûndan düşülmek suretiyle 1950 yılı sonunda 2 158 958 lira tahsil edile
ceği hesaplanmıştır. 

Buna nazaran 1951 yılı Bütçesi için bu bölüm hâsılatı 2 160 000 lira tahmin edilmiştir. 

Bolüm 11 —- Binalardan alınan Savunma Vergisi 

Bu verginin 1949 yılı 1.1.1949 - 31. XI I . 1949 devresi tahsilatı 4 144 909 lira ve 1. III .1949 -
28 . I I . 1950 devresi tahsilatı 4 371 091 lira ve 1950 yılı tahmini 4 200 000 liradır. 1950 malî yılının ilk 
8 ayı içinde yapılan tahsilat 3 072 129' liradır. Bu miktar 1949 yılmm aym devresindeki tahsilattan 
89 504 lira fazladır. Artış nispeti % 3 tür. 

1950 malî yılmm ilk 8 aylık tahsilatı olan 3 072 129 liraya, 1949 yılmm son 4 aylık (1 . XI . 1949 -
28.11 T950) tahsilatı olan 1 388 466 lira ilâye ve bu son miktara artış nispetinin tatbiki suretiyle 
bulunan 41 6Ş3 lira bu yekûna eklenmek suretiyle 1950 yılı sonunda 4 502 248 lira elde edileceği he
saplanmıştır. 

Buna nazaran 1951 malî yılı Bütçesi için bu bölüm hasılatı 4 500 000 lira tahmin edilmiştir. 

İkinci kısım 

Muamele ve îstihlâk Vergüeri 

Bölüm 12 — Gümrük Vergileri 

1. Öümrijk Resmi : 

Bu verginin-1949 yılı 1 . I . 1S49 - 31 . XII . 1949 devresi tahsilatı 111 565 1?2 lira1, l.III.lf49 -
28.11.1950 devresi tahsilatı 115 521 867 lira re 1950 yılı tahmini 113 000 000 liradır. MO malî yılmm 
ilk 8 ay içinde yapılan tahsilat ,74 839 162 liradır. Bu miktar 1949 yılının aym devresindeki tahsilattan 
41 847 lira noksanlık arzetaıektedir. Eksiliş nispeti % Ô öö tir/ 

1950 malî yılının ilk 8 aylık tahsilatı olan 74 839 162 liraya 194$ yılmm son 4 aylık (1 . X I . 
1949 - 28 . II ' . 1950) tahsilatı olan 40 640 858 Hra ilâve ve bu son miktara eksiliş nispetinin tatbiki 
suretiyle 22 8f>$ lira bu yektedan d%$lmek suretiyle 1950 fıhr sonunda 115 4&1 6€$îlra tahsil edi-
leeaği hesapl«nmiftır. 

Buna nazaran 1951 yılı için bu madde hasılatı 115 460 000 İka tahmin oi»nmu§tur. 

2» Ardiye ücreti : 

Ba gelMa 9*9 yılı 1 . I . 1«40 - 31 . XII . İ t e devresi tahMlâtî 209 300 lira, 1 . M . 1&49 - 28 . 
İT. im% âevrem tahsilatı m 18$ lira v« 1950 yih tâ&îfiini 210 000 Hradlr. 1950 malî- yilmm ilk 8 
ayı içinde yapılan tahsilat 131 671 liradır. Bu miktar 1949 yılmm aynı devrfc&btt&ki tahsilattan 
6 820 lira noksandır. Eksiliş payı % 4.92 dir. 

1950 mâlî yılmm ilk 8 aylık tahsilatı olan 131 671 liraya 1949 yılmm son 4 aylık (1 . XI . 1949 -
28 . II . 1950) tahsilatı olan 86 698 lira ilâve ve bu son miktara eksiliş nispetinin tatbiki sure
tiyle bulunan 4 265 lira bu yekûndan düşülmek suretiyle 1950 yıla sonunda 234 104* lira tahsil edi
leceği hesaplanmaktır. 

Btma nazaran 1951 yılı için bu. madde hasılatı 210 000 lira tahmin olunmuştur. 
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Bölüm 13 — Muamele Vergisi 

İ, İthalât Muamele Vergisi : 

Bu verginin 1949 yılı 1 . I . 1949 - 31 . XII .1949 devresi tahsilatı 104 182 030 lira, 1.III.1949 • 
28 . II . 1950 devresi tahsilatı 99 140 181 lira ve 1950 yılı tahmini 106 000 000 liradır. 1950 mali 
yılının ilk 8 ayı içinde yapılan tahsilat 67 500 979 liradır. Bu miktar 1949 yılının aynı devresindeki 
tahsilata nispetle 2 801 132 lira noksanlık arzetmektdir. Eksiliş nispeti % 3,98 dir. 

1950 yılının 8 aylık tahsilatı olan 67 500 979 liraya 1949 yılının son 4 aylık (1 . XI . 
1949 - 28 . II . 1950) tahsilatı olan 28 838 071 lira ilâve ve bu son miktara eksiliş nispetinin tatbiki 
suretiyle bulunan 1 147 755 lira bu yekûndan düşülmek suretiyle 1950 yılı sonunda 95 191 295 lira 
tahsil edileceği hesaplanmıştır. 

Buna nazaran 1951 yılında bu madde hasılatı 95 190 000 lira tahmin olunmuştur. 

2. İmalât Muamele Vergisi. 

imalât Muamele Vergisi mevzuuna dâhil bulunan un ve unlu maddeler, makarna, şehriye, bul
gurdan 1950 senesi Temmuz ayından itibaren vergi alınmamakta olduğu malûmdur. 

Aşağıdaki hesaplarda mukayeseler bu maddeler haricinde kalan mevzulara taallûk eden Mua
mele Vergisi rakamları üzerinden yapılmıştır. 

Yukarda yazılı ve muafiyete tâbi maddeler haricinde, İmalât Muamele Vergisinin 1949 yılı 
1 . I . 19'49 - 31 . XII 1949 tahsilatı 98 000 000 lira olduğu hesaplanmıştır. 1950 tahmini 
100 000 0§0 liradır. 1950 yılının ilk 8 ayı içinde yapılan tahsilat 63 000 000 liradır. Bu miktar 
1949 yılının aynı devresindeki tahsilata nispetle 1 400 000 lira noksanlık arzetmektedir. Eksiliş 
nispeti ,% 0,218 dir. 

1950 yılının ilk 8 aylık tahsilatı olan 63 000 000 liraya 1949 yılının son 4 aylık (1.XI.1949 -
28.11.1950) tahsilatı olan 34 000 000 lira ilâve ve bu son miktara eksiliş nispetinin tatbiki su
retiyle bulunan 741 000 lira bu yekûndan düşülmek suretiyle 1950 Malî yılı sonunda 96 259 000 
lira tahsil edileceği hesaplanmıştır. - » -

Buna nazaran 1951 yılında bu madde hasılatı 96 260 000 lira tahmin olunmuştur. 

3. Bankalar Muamele Vergisi. * . " . . ' • • ! • • . 

Bu verginin 1949 yılı 1 . 1 . 1949 - 31 . XII . 1949 devresi tahsilatı 15 857 953 lira,, 1.HI.1949-
28.11.1950 devresi tahsilatı 16 402 086 lira ve 1950 tahmini 15 500 000 liradır. 1950 Malî yılının 
ilk 8 ayı içinde yapılan tahsilat 10 812 536 liradır. Bu miktar 1949 yılının aynı devresindeki 
tahsilata nazaran 785 268 lira fazladır. Artış nispeti ffc 7,83 tür. 

1950 yılının ilk 8 aylık tahsilatı olan 10 812 536 liraya, 1949 yılının son 4 aylık (1.XI.1949 -
28 . II . 1950) tahsilatı olan, 6 374 818 lira ilâve ve bu son miktara artış payının tatbiki sure
tiyle bulunan 499 148 lira bu yekûna eklenmek suretiyle 1950 yılı sonunda 17 686 502 lira tahsil edile
ceği hesaplanmıştır. 

Buna göre 1951 yılında bu madde hasılatının 17 690 000 lira olacağı tahmin edilmiştir. 

- : ^ : T ? r ^ r r Bölüm 14 — Dahilî İstihlâk Vergileri . > 

1. Şeker ve Glikoz İstihlâk Vergisi. 
A) Şeker fiyatlarının ve buna mütenazır olarak, şekerden alınmakta olan munzam istihlâk 

resminin indirilmesine mütaallik Hükümet ve Karma Komisyonu gerekçelerinde de tebarüz et-

Şeker ve Glikoz İstihlâk Vergisi ve buna müteferri sair gelirler hakkında aşağıda ayrı ayrı 
açıklamalar yapılmıştır: 
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tiril diği veçhile fiyat indiriminden sonra şeker istihlâkinin senede 140 000 tona kadar yükselece
ği tesbit edilmiş bulunmaktadır. Fiyatın indirildiği tarihten bugüne kadarki istihlâk miktarı 
ile geçen senenin aynı aylarındaki istihlâk miktarı arasındaki farklar bu tahminin isabetini te
yit eylemektedir. Bu itibarla 1951 tahminlerine de 140 000 tonluk şeker istihlâki esas ittihaz 
edilmiş ve buna nazaran mütehavvil ve munzam istihlâk resminin 94 850 000 liraya baliğ olacağı 
hesaplanmıştır. 

B) İthal malı şekerlerin maliyet • fiyatları ile satış fiyatları arasındaki farklardan 1950 Malî 
yılı sonuna kadar teraküm edecek Hazine alacağının da 5 105 000 lira olacağı hesap edilmiştir. 

C) Muhtelif senelerde şeker istihsal maliyetine ithal edilmek suretiyle hasar ve saire kar
şılığı olarak ayrılan 15 811 000 liralık fondan bu nevi hasar ve saire karşılığı olarak kifayeti der
piş olunan 5 811 000 lira düşülerek mütebakisini teşkil eden 10 000 000 lirasının maliyet kâr 
farkı olarak Hazineye irat edilebileceği anlaşılmıştır. 

D) Yukarda (Â) fıkrasında bahsi geçen fiyat indirimi ve istihlâk artışı mevzuunun 1949 ve 
1950 seneleri Temmuz ilâ Ekim ayları satışlarının mukayesesi muvacehesinde (Mevcut stoklarla 
1950 kampanyası hasılası nazara alınarak), 10 000 tonluk fazla şeker sarfiyatı yapılabileceği ve 
binnetiee Hazineye 6 775 500 lira sağlanacağı hesaplanmıştır. 

Hulâsa, yukarda A ilâ D fıkralarında açıklanan sebep ve âmillere dayanılarak 1951 senesi için 
bu madde hasılatı 117 000 000 lira tahmin olunmuştur. 

2. Elektrik ve Havagazı İstihlâk Vergisi. 

Bu verginin 1949 yılı 1 . I . 1949 - 31 . XII . 1949 devresi tahsilatı 6 162 787 lira, 1. I I I . 1949 
- 28 . II . 1950 devresi tahsilatı 6 295 059 lira ve 1950 tahmini 6 200 000 liradır. 1950 yılının ilk 
8 ayı içinde yapılan tahsilat 4 311 996 liradır. Bu miktar 1949 yılının aynı devresindeki tahsilata 
nazaran 601 591 lira fazladır. Artış nispeti % 16,21 dir. 

1950 yılının ilk 8 aylık tahsilatı olan 4 311 996 liraya 1949 yılının son 4 aylık (1 . XI . 1949 -
28 . II . 1950) tahsilatı olan.2 584 654 lira ilâve ve Ibu son miktara artış nispetinin tatbiki sure
tiyle (bulunan 418 972 lira Ibu yekûna eklenmek suretiyle 1950 yılı sonunda 7 315 622 lira tahsil 
edileceği hesaplanmıştır. 

Buna göre 1951 yılında bu madde hasılatı 7 320 000 lira tahmin olunmuştur. 

3. Ham Petrol istihlâk Vergisi, 

Bu verginin 1949 yılı 1 . I . 1949 - 31 . XII . 1949 devresi tahsilatı 12 638 522 lira, 1 . m . 
L949 - 28 . II .1950 devresi tahsilatı 11 836 881 lira ve 1950 tahmini 13 500 000 liradır. 1950 yılı
nın ilk 8 ayı içinde yapılan tahsilat 8 296 432 liradır. Bu miktar 1949 yılının aynı devresindeki 
tahsilata nazaran 673 618 lira fazladır. Artış payı % 8,83 tür. 

1950 yılının ilk 8 aylık tahsilatı olan 8 296 432 liraya, 1949 yılının son 4 aylık (1 . X I .1949 
- 28 . II . 1950) tahsilatı olan 4 214 065 lira ilâve ve bu son miktara artış nispetinin tatbiki sure
tiyle bulunan 372 101 lira Ibu yekûna eklenmek suretiyle 1950 yılı sonunda 12 882 598 lira tahsil 
edileceği hesaplanmıştır. 

Buna göre 1951 yılında bu madde hasılatı 12 '880 000 lira tahmin olunmuştur. 

4. Kahveden alman İstihlâk Vergisi. 

Bu verginin 1949 yılı 1 . I . 1949 - 31 . X n . 1949 devresi tahsilatı 20 410 277 lira, 1 . m . 
1949 - 28 . II . 1950 devresi tahsilatı 19 362 818 lira ve 1950 tahmini 20 000 000 liradır. 1950 yi-
linin ilk 8 ayı içinde yapılan tahsilat 11 993 997 liradır. Bu miktar 19İ9 yılının aynı devresindeki 
tahsilata nazaran. 799 118 lira noksandır. Eksiliş payı % 6,24 tür.-



— 1® — 
18S0 yıhma Mk 8 ayfok tadilâtı olan 11913 997 liraya, 1949 yûmm 4 aylak (1 . XI . 1&4S -

28 •'. II . 1950) tahsilatı 'olan 6 569t 703 İka ilâye ve ibret son miktara ekaüif nispetinin tatfeikı sure
tiyle flralunan 400 94® lira 1bu yekûndan tenzil edilmek suretiyle 1950 yılı somanda 18 153 751 İka 
taiusil edil&eeği hesaplanmıştır. 

Buna göre 1951 yılında !bu madde hasılatı 18 160 000 lira tahımin olunmuştur. 

Bölüm 15 — Benzinden alman Yol Vergisi ***i* ' -.••-? 

Bu verginin 1949 yılı 1 . I . 1949 - 31 . XII . 194» devresi tahsilatı 13 683 450 lira, 1 . III . 
1949 - 28 . II . 1950 devresi tahsilatı 15 566 901 lira ve 1950 tahmini 15 500 000 liradır. 

195&yıtam ilk 8 ayı işinde yapılan tahsilat 11 288 070 liradır. Bu »miktar 1949 yılının aynı 
dffv^esin^tfei taJhsilIta nazaran 1 439 3§9 lira fazladır: Artış nispeti % 14,61 dk. 

1950 yılının ilk 8 aylık tahsilatı olan 11 288 079 liraya 1949 yılının son 4 aylık (1 . XI'. 1940 -
28 . 1 1 . 1950) tahsilatı »lan 5 718 191 lira ilâve ve bu son miktara artış ni#betinin tatbiki suretiyle 
buluna» 835 427 lira bu yekte» eklenmek suretiyle 1950 yılı sonunda 17 841 69,7 İka tahsil edile
ceği hesaplanmıştor. 

Buna göre 1951 yılında bu bölüm hasılatı 17 840 000 lira tahmin olunmuştur. 

' Üçüncü kısım 

Tedavül Vergileri ve Harçlar 

Bölüm 16. — Maden Besimleri 

Bu verginin 1949 yılı 1 . I . 1949 - 31 . XII . 1949 devresi tahsilatı 5 036 213 lira. 1 . III . 1949-
28". H . 1950 devresi tahsilatı 5 427 249 lira ve 1950 tahmini 5 000 000 liradır. 

1950 yılının ilk 7 ayı içinde yapılan tahsilat 1 936 153 liradır. Bu miktar 1949 yılının aynı 
devresindeki tahsilata nazaran 983 590 lira noksandır. Eksiliş payı % 33,68 dir. 

1950 yilmın ilk 7 aylık tahsilatı olan 1 936 153 İkaya, 194ft yılının son 5 aylık (?1 . X . 1949 -
28 . II . 1950) tahsilatı olan 2 507 476 lira ilâve ve bu son miktara eksiliş nkfo&tiain tatbiki saıe* 
tiyle bulunan 844 517 lira bu yekûndan düşülmek suretiyle 1950 yılı sonunda 3 599 112 lira tahsil 
edileceği hesaplanmıştır. 

Buna göre 1951 yılında bu bölüm hâsılatı 3 600 000 lira tahmin olunmuştur. 

Bölüm 17 — Gümrüklerde kullanılan kâğıtlara yapıştırılan savunma pulu 

Bu vergkân 1949 yılı 1 . I . 1949 - 31 . XH . 1949 devresi tahsilatı 303 030 lira ve 1 . I I I . 1949»-
28 . II . 1950 devresi tahsilatı 295 597 lira ve 1950 tahmini 300 000 İkadır. 1950 yılının ilk & ayı 
içinde yaipılan tahsilat 210 650 liradır. Bu miktar 1949 yılının ayni devresindeki tahsilata naza
ran 5 257 lira^ noksandır. Eksiliş payı % 2,43 tür. 

1950 tfümm ilk S aylık tahsilatı olan 210 650 liraya 1949 yılının son 4 aylık (1 . XI . 194Ö -
28 . II . 1950) tahsilatı olan 79 690 lira ilâve ve bu son miktara eksiliş payının tatbiki suretiyle 
bulunan 1 936 lira bu yekûndan düşülmek suretiyle 1950 yılı sonunda 288 404 lira tahsil edile
ceği hesaplanmıştır. 

Buna-göre 1951 yılında bu bölüm hasılatı 290 000 lira tahmin olunmuştur. 

! Bölüm 18 — Nakliyat Vergisi 

Htt veırgiöinı 1#49; yıiı 1 . 1 . 1949P - 3 1 . X I I , 1949. devresi tahsilatı 14 791 371 İka, 1 . III . 
1949 - 28 . II . 1950 devresi tahsilatı Î5 278 304 İka ve1950 t a h w i 14 700 OOOrlkadw. 1050^3^ 



; nın ilk 8 ayi içinde yapılan tahsilat 9 292 199 liradır. Bu miktar 1949 yılının aynı devresindeki 
tahsilata nazaran 54- 328 lira fazladır. Artış nispeti % -0,58 dir. 

1950 yılının ilk 8 aylık tahsilatı olan 9 292 199 liraya 1949 yılının son 4 aylık (1 . XI . 1949-
28 . II . 1950) tahsilatı olan 6 040 433 lira ilâve ve bu son miktara artış nispetinin tatbiki suretiy
le bulunan 35 034 lira bu yekûna eklenmek snretiyle 1950 yılı sonunda 15 367 666 lira tahsil 
edileceği hesaplanmıştır. 

Buna göre 1951 yılında bu bölüm hasılatı 15 370 000 lira tahmin olunmuştur. 

Bölüm 19 — Sefineler Vergisi 

Bu verginin 1949 yılı 1.1.1949 - 31.XII.1949 devresi tahsilatı 149 668 ve 1 . III . 1949 - 28 . II . 
1950 devresi tahsilatı 151 643 lira ve 1950 tahmini 150 000 liradır. 1950 yılının 7 ayı içinde yapı
lan tahsilat 108 539 liradır. Bu miktar 1949 yılının aynı devresindeki tahsilata nazaran 18 508 li
ra fazladır. Artış payı % 20,55 dir. 

1950 yılının ilk 7 aylık tahsilatı olan 108 539 liraya, 1949 yılının son 5 aylık (1 . X . 1949 -
28 . II . 1950) tahsilatı olan 61 612 lira ilâve ve bu son miktara artış payının tatbiki suretiyle bu
lunan 12 661 lira bu yekûna eklenmek suretiyle 1950 yılı sonunda 182 812 lira tahsil edileceği 
hesaplanmıştır. , 

Buna göre 1951 yılında bu bölüm hasılatı 180 000 lira tahmin olunmuştur. 

Bölüm 20— P. T. T. müraseleleriyle telefon abonelerinden alman Savunma Vergisi 

Bu verginin 1949 yılı 1 . I . 1949 - 31 . XII . 1949 devresi tahsilatı 3 108 563 lira, 1 . III . 1949 -
28 . II . 1950 devresi tahsilatı 3 379 433 lira ve 1950 tahmini 3 500 000 liradır. 1950 yılının ilk 
8 ayı içinde yapılan tahsilat 2 372 957 liradır. Bu miktar 1949 yılının aynı devresindeki tahsi
lata nazaran 145 728 lira fazladır, Artış payı % 6,54 dür. 

1950 yılının ilk 8 aylık tahsilatı olan 2 372'957'liraya, 1949 yılının son 4 aylık (1 . XI . 1949 -

28 . II . 1950) tahsilatı olan 1.152 203 lira ilâve ve bu son miktara artış nispetinin tatbiki ile bu
lunan 75 354 lira bu yekûna eklenmek suretiyle 1950 yılı sonunda 3 600 514 lira tahsil edilece
ği hesaplanmıştır. 

Buna göre 1951 yılında bu bölüm hasılatı 3 600 000 lira tahmin olunmuştur. 

. Bölüm 21 — Damga .Resmi 

Damga resminin 1950 muhammenatı 32 000 000 liradır.. 

Bu verginin 1949 yılı 1 . I .1949 - 31.XII.1949 devresi tahsilatı 30 613 051 lira ve 1.III.1949 -
28.11.1950 devresi tahsilatı 31 093 506 liradır. 1950 yılının ilk 8 ayı içinde yapılan tahsilat 
21 728 130̂  liradır. Bu miktar 1949 yılının aynı devresindeki tahsilata nazaran 1 509 267 lira faz
ladır. Artış payı •% 7,46 dır. 

1950 yılının ilk 8 aylık tahsilatı olan 21 728 130 liraya, 1949 yılının son 4 aylık (1 . XII . 1949-
28 . I I . 1950) tahsilatı olan 10 874 643 lira ilâve ve bu son rakama artış payının tatbiki suretiy
le bulunan 811 248 lira bu yekûna eklenmek suretiyle 1950 yılı sonunda 33 414 021 lira tahsil 
edileceği hesaplanmıştır. 

Buna göre 1951 yılında bu bölüm hasılatı 33 420 OOfrKra tahmin olunmuştur. 

Bölüm : 22 — Tayyare Resmi 

Bu verginin 1949 yılı 1 . I . 1949 - 31 . XII . 1949 devresi tahsilatı 3 923 555 lira ve 1 . HI . 
1949 - 28 MI . 1950 devresi tahsilatı 4 031 136 lira 1950 tahmini 3 900 000 liradır. 1950 yılının ilk 
8 ayı içinde yapılan tahsilat 2 795 194 liradır. Bu miktar 19491 yılının aynı devresindeki tahnîMta 
nazaran 148 256 lira noksandır. Eksiliş payı !% 5,03 tür. 
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1950 yılım 8 aylık tahsilatı olan 2 795 194 liraya, 1949 yılının son 4 aylık (1 XI . 1949 - 28 

I I . 1950) tahsilatı olan 1 187 486 lira ilâve ve bu son rakama eksiliş nispetinin tatbiki suretiyle 
bulunan 59 730 lira bu yek ün-lan düşülmek suretiyle 1950 yılı sonunda '3.922 950 lira tahsil 
•edileceği hesaplanmıştır. 

Buna göre 1951 yılında bu bölüm hasılatı 3 920 000 lira tahmin olunmuştur. 

Bölüm : 23 — Tapu harçları ve kaydiyeleri 

Bu verginin 1949 yılı 1 . I . 1949 - 31 . XII . 1949 devresi tahsilatı 11 163 249 lira, 1 . I II . 
1949 - 28 . I I . 1950 devresi tahnilâtı 11 161 202 lira ve 1950 tahmini 11 000 000 liradır. 1950 yı
lının ilk 8 ayı içinde yapılan tahsilat 6 601 350 liradır. Bu miktar 1949 yılının aynı devresindeki 
tahsilattan 640 356 lira noksandır. Eksiliş payı % 8,84 tür. 

1950 yılının ilk 8 aylık tahsilatı olan 6 601 350 liraya 1949 yılının son 4 aylık (1 . XI . 1949 -
28 . II . 1950) tahsilatı olan 3 919 496 lira ilâve ve bu son rakama eksiliş nispetinin tatbiki sure
tiyle bulunan 346 483 lira bu yekûnden düşülmek suretiyle 1950 yılı sonunda 10 174 363 lira tahsil 
edileceği hesaplanmıştır! 

Diğer taraftan bu defa yürürlüğe giren Tapulama Kanunu gereğince şimdiye kadar nenetsk 
olarak tasarruf edilegelen gayrimenkullerden bugüne kadar 400 000 parselin hukuki durumu ve 
haritaları tesbit edilmiş olmasına binaen bunlardan 1951 Malî yılı içinde ayrıca 1 000 000 liralık 
hasılat elde edileceği düşünülmektedir. 

Buna görf 1951 senesinde bu bölüm hasılatı 11 180 000 lira tahmin edilmiştir. 

Bölüm : 24 — Mahkeme haçları 

Bu verginin 1949 yılı 1 . I 1949 - 31 . XII . 1949 devresi'tahsilatı 5 566 479 lira, 1 . I I I . 1949 -
28 . II . 1950 devresi tahsilatı 5 821 468 lira ve 1950 tahmini 5 750 000 liradır. 1950 yılının ilk 8 
ayı içinde yapılan tahsilat 3 699 188 liradır. Bu miktar 1949 yılının aynı devresindeki tahsilata 
nazaran 12 168 lira fazladır. Artış nispeti % 0,33 tür. 

1950 yılının ilk 8 aylık tahsilatı olan 3 699 188 liraya, 1949 yılının son 4 aylık (1 . XI . 1949 -
28 . II . 1950) tahsilatı olan 2 1S4 448 lira ilâve ve son rakama artış nispetinin tatbiki suretiyle 
bulunan 7 043 lira bu yekûna eklenmek suretiyle 1950 yılı sonunda 5 840 679 lira tahsil edile
ceği hesaplanmıştır. 

Buna göre 1951 yılında bu bölüm hasılatı 5 840 000 lira tahmin olunmuşt'ir. 

Bölüm 2§ —• Pasaport, Kançılarya harçları 

Bu verginin 1949 yılı 1.1.1949 - 3 1 . X I I . 1949 devresi tahsilatı 2 428 726 lira, 1 . I I I . 1949 - 28 . 
I I . 1950 devresi tahsilatı 2 569 560 lira ve 1950 tahmini 2 350 000 liradır. 1950 yılının ilk 8 ayı için
de yapılan tahsilat 1 304 943 liradır. Bu miktar 1949 yılının aynı devresindeki tahsilata nazaran 
582 393 lira noksandır. Eksiliş nispeti % 30,85 tir. 1950 yılının ilk 8 aylık tahsilatı olan 1 304 943 li
raya 1949 yılının son 4 aylık ( 1 . XI .1949 - 28 . I I . 1950) tahsilatı olan 682 224 lira ilâve, ve bu son 
rakama eksiliş nispetinin tatbiki suretiyle bulunan 210 466 lira bu yekûndan düşülmek suretiyle 1950 
yılı sonunda 4 776 701 lira tahsil edileceği hesaplanmıştır. 

Buna göre 1951 yılında bu bolüm hasılatı 1 780 000 lira tahmin olunmuştur. 

Bölüm 26 — Noter harçları 

Bu verginin 1949 yılı 1.1.1949 - 3 1 . X I I . 1949 devresi tahsilatı 2 169 764 lira, 1 . I I I . 1949 - 28 . 
11.1950 devresi tahsilatı 2 270 623 lira ve 1950 tahmini 2 000 000 liradır. 1950 yılının ilk 8 ayı 
içinde yapılan tahsilat 1 531 378 liradır. Bu miktar 1949 yılının aynı devresindeki tahsilata nazaran 
154 938 lira fazladır. Artış nispeti % 11,25 tir. 
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1950 yılının ilk 8 aylık tahsilatı olan 1 531 378 liraya 1949 yılının sön dört aylık (1 . X I . İ94Ö -

28 . I I . 1950) tahsilatı olan 894 182 lira ilâve ve bu son rakama artış nispetinin tatbiki suretiyle bulu
nan 100 595 lira bu yekûna eklenmek suretiyle 1950 yılı sonunda 2 526 155 lira tahsil edileceği he
saplanmıştır. 

Buna göre 1951 yılında bu bölüm hasılatı 2 530 000 lira tahmin olunmuştur. 

~; . Bölüm 27 — Diğer harçlar 
• • » t - 4 - - ^ • * * -

1. Nüfus harçları : 

Bu verginin 1949 yılı 1.1.1949 - 31. XI I . 1949devresi tahsilatı 30 392 lira 1. I I I . 1949 - 28-. I I . 
1950 devresi tahsilatı 30 956 lira, 1950 tahmini 30 000 liradır. 1950 yılının ilk 7 ayı içinde yapılan tah
silat 17 121 liradır. Bu miktar 1949 yılının aynı devresindeki tafsilâta nazaran 1 159 lira noksandır. 
Eksiliş nispeti % 6,34 tür. 

1950 yılının ilk 7 aylık tahsilatı olan 17 121 liraya 1949 yılının son 5 aylık ( 1 . X . 1949 - 28 . I I . 
1950) tahsilatı olan 12 676 lira ilâve ve bu son rakama eksiliş nispetinin tatbiki suretiyle bulunan 803 
lira bu yekıJLndan düşülmek suretiyle 1950 yılı sonunda 28 994 lira tahsil edileceği hesaplanmıştır. 

Buna göre 1951 yılında bu madde hâsılatı 30 000 lira tahmin edilmiştir. 

2. Eczane ve ecza depoları ve uzmanlık vesikaları harçları. 

Bu verginin 1949 yılı 1 . I . 1949 - 31 . XII . 1949 devresi tahsilatı 16 583 lira, 1 . IH . 1949 * 
28 . II . 1950 devresi tahsilatı 16 826 lira ve 1950 tahminî 12 000 liradır. 1950 yılının ilk yedi ayı 
içinde yapılan tahsilat 22 650 liradır, ^u miktar 1949 yılının aynı devresindeki tahsilata nazaran 
13 500 lira fazladır. Artış nispeti % 147,54 tür. 

1950 yılının ilk 7 aylık tahsilatı olan 22 650 liraya, 1949 yılının son 5 aylık ( 1 . X . 1949 -
28 . II . 1950 ) tahsilatı olan 7 672 lira ilâve ve bu son miktara artış nispetinin tatbiki suretiyle 
bulunan 11 319 lira bu yekûna eklenmek suretiyle 1950 yılı sonunda 41 641 lira tahsil edileceği 
hesaplanmıştır. 

Buna göre 1951 yılında bu madde hasılatı 40 000 lira tahmin edilmdztir. 

3. ihtira beratları harçları. 
Bu verginin 1949 yılı 1 , 1 . 1949 - 31 . XII . 1949 devresi tahsilatı 21 482 lira, 1 . III . 1949 -

28 . II . 1950 tahsilatı 21 439 lira ve 1950 tahmini 18 000 liradır. 1950 yılının ilk 7 ayı içinde 
yapılan tahsilat 14 114 liradır. Bu miktar 1949 yılının aynı devresindeki tahsilata nadaran 2 023 
lira noksandır. Eksiliş nispeti % 12,53 tür. y 

1950 yılının ilk 7 aylık tahsilatı olan 14 114 liraya, 1948 yılının son 5 aylık ( 1 . X . 1949 -
28 . II , 1950 ) tahsilatı olan 5 302 lira ilâve ve bu son miktara eksiliş nispetinin tatbiki suretiyle 
bulunan 664 lira bu yekûndan düşülmek suretiyle 1950 yılı sonunda 18 752 lira tahsil edileceği 
hesaplanmıştır. tv* -

Buna göre 1951 yılında bu madde hasılatı 20 000 lira tahmim edilmiştir. 

4. Su ve kara avı ruhsat tezkeresi harçları. 

Eski seneler bütçelerinde su ve kara av vergileri bölümünde su ve kara av vergileriyle memzu-
cen gösterilmekte bulunan bu gelir avcı adedleri nazara alınmak suretiyle 1951 yılında 50 000 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

*'•""•" ..„ j . : % * t „* """•*••'; Bölüm 28 — Hayvan Sağlık Zabıta Resmi ' >: v -

•Bu verginin 1949 yılı 1 . I . 1949 - 31 . SOI . 1949 devresi tahsilatı 94 772 lira, 1 . İÜ , 1949 * 
'28 , II . 1950 devresi tahsilatı 100 647 lira ve 1950 tahmini 125 000 liradır, 1950 yılı ilk 7 ayı 



içinde.• yapıdan- tahsilat 44 785 liradır. Bu miktar 1949 yılının aynı devresindeki tahsilata navaratî 
5 534 lira noksandır. Eksiliş nispeti % 10,99 dur 

1950 yılının ilk 7 aylık tahsilatı olan 44 785 Jiraya, 1949 yılının son 5 aylık ( 1 . X . 1949 -
28 ; II . 1950 ) tahsilatı olan 50 328 lira ilâve ve bu son miktara eksiliş nispetinin tatbiki suretiyle 
bulunan 5 53.1 lira bu yekûndan düşülmek suretiyle 1950 yılı sonunda -89 582 lira tahsil edileceği 
hesaplanmıştır. 

Buna göre 1951 yılında bu bölüm hasılatı 90 000 lira tahmin olunmuştur. 

Dördüncü Kısım 

Tekel Gelirleri 

Bölüm 29 

1. Tekel. Hasılatı. 

1949 yılı 1 . I . 1949 - 31 . XII . 1949 devresinde 66 877 117 ve 1 . I . 1949 - 28 ;. I I . 1950 dev 
resinde 76 920 357 lira tahsil olunmuştur. 1950 :> yılı bütçesinde tekel hasılatı 83 358 096 lira ola
rak tahmin edilmişti. 

Tekel katma bütçesinde verilen izahattan d-ı anlaşılacağı veçhile 1951 yılında Tekel hasılatı 
olarak genel bütçeye intikal edecek olan safi miktar 76 087 422 lira olup, 1949 bilançosuna göre 
tahakkuk eden 7 000 000 lira fazla hasılattan, safi hasılata taallûk eden 5 690 000 lira bu yekûna 
ilâve edilmek suretiyle 195.1 yılında bu madde hasılatı 81 780 000 lira tahmin olunmuştur. 

2. Tekel maddelerinden alınan savunma vergisi. 
Bu verginin 1949 yılı 1 . I . 1949 - 31 . XI I . 1949 devresi tahsilatı 96 498 214 lira, 1 . I . 1949 -

28 . II ; . 1950 devresi tahsilatı 111 050 971 liradır. 1950 yılı Bütçesinde bu vergi 100 753 154 lira 
o]arak«tahmin edilmişti. 

Tekel katma bütçesinde verilen izahattan anlaşılacağı veçhile 1951 yılında tekel maddelerinden 
alman Savunma Vergisi hasılatı 98 701 695 lira tahmin olunmuştur. Bu miktara Tekel İdaresinin 
1949 bilançosuna nazaran tahakkuk eden 7 000 000 lira fazla hasılattan Millî Savunma Vergisine 
taallûk eden 1 310 000 liranın ilâvesiyle, 1951 yılında bu madde hasılatı 100 010 000 lira tahmin 
edilmiştir. 

Bölüm 30 — Oyun kâğıdı 

Bu gelirin 1949 yılı .1 . I . 1949 - 31 . XII . 1949 devresi tahsilatı 202 699 lira, 1 . I I I . 1949 - 28 . 
II . 1950 devresi tahsilatı 173 338 lira ve 1950 tahmini 200 000 liradır. 1950 yılının ilk 7 ayı içinde 
yapılan tahsilat 135 327 liradır. Bu miktar 1949 yılının aynı devresindeki tahsilattan 30 631 lira 
fazladır. Artış nispeti % 29,25 tir. 

1950; yılının ilk 7 aylık tahsilatı olan 135 327 liraya, 1949 yılının son 5 aylık (1 . X . 1949 -
28 . II . 1950) tahsilatı olan 68 643 lira ilâve ve bu son rakama artış nispetinin tatbiki suretiyle 
bulunan 20 078 l,ira eklenmek suretiyle 1950 yılı sonunda 224 048 lira tahsil edileceği hesaplan
mıştır. 

Buna göre 1951 yılında bu bölüm hasılatı 220 000 Kra tahmin olunmuştur. • -



Beşinci kısım 

Devlet mallan gelirleri 

Bölüm 31 — Gayrimenkullerden alınan 

1. Peşin para ile satılan gayrimenkuller satış. bedeli. 

Bu gelirin 1949 yılı 1 . I . 1949 - 31 . XII . 1949 devresi tahsilatı 2 750 340 lira, 1 . III . 1949 -
28 . II . 1950 devresi tahsilatı 2 521 831 lira, ve 1950 tahmini 2 800 000 liradır. 1950 yılmm ili. 
8 ayı içinde yapılan tahsilat 1 495 378 liradır. Bu miktar 1949-yılmm aynı devresindeki tahsilattan 
357 958 lira noksandır. Eksiliş nispeti % 19,31 dir. 

1950 yılının ilk 8 aylık tahsilatı olan 1 495 378 liraya, 1949 yılının son 4 aylık (1 . XI . 1949 -
28 . II . 1950) tahsilatı olan 668 495 lira ilâve ve bu son rakama eksiliş nispetinin tatbiki sure
tiyle bulunan 129 086 lira bu yekûndan düşülme* suretiyle 1950 yılı sonunda 2 034 787 lira tahsil 
dileceği hesaplanmıştır. 

Ancak bâzı gayrimenkullerin satışlarının tesrii mukarrer bulunduğundan 1951 yılında bu mad
de hasılatı 3 040 000 lira tahmin olunmuştur. 

2. Taksitle satılan gayrimenkuller satış bedeli. 

Bu gelirin 1949 yılı 1 . I . 1949 - 31 . XII . 1949 devresi tahsilatı 742 880 lira, 1 . III . 1949 -
28-. II . 1950 devresi tahsilatı 757 837 lira ve 1950 tahmini 750 000 liradır. 1950 yılmm ilk 8 ayı 
içinde yapılan tahsilat 382 527 liradır. Bu miktar 1949 yılmm aynı devresindeki tahsilattan 
79 528 lira noksandır. Eksiliş nispeti % 17,21 dir. 

1950 yılmm ilk 8 aylık tahsilatı olan 382 527 liraya 1949 yılmm son 4 aylık (1 . XI . 1949 -
28 . II . 1950) tahsilatı olan 295 782 lira ilâve ve bu son rakama eksiliş nisbetinin tatbiki suretiy
le bulunan 50 904 lira bu yekûndan düşülmek suretiyle 1950 yılı sonunda 627 405 lira tahsil edi
leceği hesaplanmıştır. 

Buna göre 1951 yılında bu madde hasılatı 630 000 lira tahmin edilmiştir. 

3. Borçlanma taksit bedelleri. 

Bu gelirin 1949 yılı 1 . I . 1949 - 31 . XII . 1949 devresi tahsilatı 812 671 lira, 1 . I I I . 1949 -
28 . II . 1950 devresi tahsilatı 767 253 lira ve 1950 tahmini 800 000 liradır. 1950 yılmm ilk 8 ayı 
içinde yapılan tahsilat 312 741 liradır. Bu miktar 1949 yılmm aynı devresindeki tahsilattan 
225 327 lira noksandır. Eksiliş nispeti % 41,87 dir. 

1950 yılının ilk 8 aylık tahsilatı olan 312 741 liraya, 1949 yılmm son 4 aylık (1 . XI . 1949 -
28 . II . 1950) tahsilatı olan 259 185 lira ilâve ve bu son rakama eksiliş nisbetinin tatbiki suretiy
le bulunan 108 520 lira bu yekûndan düşülmek suretiyle 1950 yılı sonunda 463 406 lira tahsil edi
leceği hesaplanmıştır. 

Buna göre 1951 yılında bu madde hasılatı 460 000 lira tahmin olunmuştur. 

4. Kiralar. 

Bu gelirin 1949 yılı 1 . I . 1949 - 3 1 . XII . 1949 devresi tahsilatı 1 143 078 lira, 1 . I II . 1949 -
28 . II . 1950 devresi tahsilatı 1 264 376 lira ve 1950 tahmini 1 200 000 liradır. 1950 yılmm ilk 
8 ayı içinde yapılan tahsilat 667 124 liradır. Bu miktar 1949 yılmm aynı devresindeki tahsilattan 
74 »316 lira noksandır. Eksiliş nispeti % 10,02 dir. 

1950 yılmm ilk 8 aylık tahsilatı olan 667 124 liraya, 1949 yılmm son 4 aylık (1 . XI . 1949 -
28 . II . 1950) tahsilatı olan 522* 936 lira ilâve ve bu son rakama eksiliş nisbetinin tatbiki suretiyle 
bulunan 52 398 lira bu yekûndan düşülmek suretiyle 1950 yılı sonunda 1 137 662 lira tahsil edile
ceği hesaplanmıştır. 
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feuna göre İ95İ yılında bu madde hasılatı 1 140 000 lira tahmin edilmiştir. 

5. Ecrimisiller. 

Bu gelirin 1949 yılı 1 . I . 1949 - 31 . XII . 1949 devresi tahsilatı 182 535 lira, 1 . III . 1949 -
28 . II . 1950 devresi tahsilatı 208 695 lira ve 1950 tahmini 150 000 liradır. 1950 yılının ilk 8 ayı 
içinde yapılan tahsilat 154 633 liradır. Bu miktar 1949 yılının aynı devresindeki tahsilattan 
31 625 lira fazladır. Artış nispeti % 25,70 dir. 

1950 yılının ilk 8 aylık tahsilatı olan 154 633 liraya 1949 yılının son 4 aylık (1 . XI . 1949 -
28 . II . 1950) tahsilatı olan 85 687 lira ilâve ve bu son rakama artış nisbetinin tatbiki suretiyle 
bulunan 22 021 lira bu yekûna eklenmek suretiyle 1950 yılı sonunda 262 341 lira tahsil edileceği 
hesaplanmıştır. 

Buna göre 1951 yılında bu madde hasılatı 260 000 lira tahmin olunmuştur. 

'-• Bölüm : 32 — Menkul inallar satış bedeli 

Bu gelirin 1949 yılı 1 . I . 1949 - 31 . XII . 1949 devresi tahsilatı 2 676 845 İh*. 1 . III . 1949 -
28 . II . 1950 devresi tansilâtı 2 446 577 lira ve 1950 tahmini 6 000 liradır. 1950 yılının ilk 8 ayı 
içinde yapılan tahsilat 1 191 936 liradır. Bu miktar 1949 yılının aynı devresindeki tahsilattan 
367 971 lira noksandır. Eksiliş nispeti % 23,58 dir. 

1950 yılının ilk 8 aylık tahsilatı olan 1 191 936 liraya 1949 yılının son 4 aylık (1 . XI . 1949 -
28 . II . 1950) tahsilatı olan 886 670 lira ilâve ve bu son rakama eksiliş nispetinin tatbiki sure
tiyle bulunan 209 076 lira bu yekimden düşülmek suretiyle 1950 yılı sonunda 1 860 530 lira, tahsil 
edileceği hesaplanmıştır. 

Buna göre 1951 yılında bu bölüm hasılatı 1 870 000 lira tahmin edilmiştir. 

Altıncı kısım 

Devletçe idare edilen kurumlar 

Bölüm : 33 - Katma Bütçe ile idare edilen işletmeler 

1. Devlet ormanları, Devlet sermayesi ile işliyen bir müessese olmak itibariyle, bu idarenin 
Hazineye yardım yapabilecek şekilde kâr sağlaması esasları üzerinde durulmaktadır. Bu bakım
dan esas ittihaz edilen bu prensip kararma uyugun bir başlangıç olmak üzere 1951 yılında bu 
mülhak bütçeden Hazineye yapılacak yardım 5 000 000 lira tahmin olunmuştur. 

2. Devlet Üretme Çiftlikleri, Devlet sermayesi ile işliyen müesseseler olmak itibariyle, bu ida
renin Hazineye yardım yapabilecek şekilde kâr getirmesi esasları üzerinde durulmaktadır. 

Bu prensip kararma uy^u.ı olarak Bütçe Kanununa konulmuş bulunan hükme tevfikan 1951 
yılıda bu mülhak bütçein kârlarından 10 000 000 lirasının Hazineye yardım olarak alınması takar
rür eylemiş ve buna göre 195J yılında bu madde hasılatı 10 000 000 lira tahmin dunmuştur. 
Bölüm : 34 — Sabit ve müAedavil Sermaye ile işletmeler veya Genel Bütçe içinde bulunanlar 

1. Darphane ve Damga Basımevi. 

Bu gelirin 1949 yılı 1 . I 1949 31 . XII . 1949 devresi tahsilatı 132 756 lira, 1 . III . 1949 . 
28 . II , 1950 devresi tahsilatı 77 971 lira ve 1950 tahmini 150 000 liradır. 1950 yılının ilk 7 ayı 
içinde yapılan tahsilat 69 807 liradır. Bu miktar 1949 yılının aynı devresindeki tahvilâta nazaran 
14 316 lira fazladır. Artış m$L eti % 25,79 dur. 

1950 yılının ilk 7 aylık tahsilatı olan 69 807 liraya, 194Ö yılının son 5 ayhk (1 . X . 1949 -
28 . II . 1950) tahsilatı olan 22 480 lira ilâve ve bu son rakama artış nispetinin tatbiki suretiyle 
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bulunan 5 797 lira bu yekûne eklenmek suretiyle 1950 yılı sonunda 98 084 lira tahsil edileceği he
saplanmıştır. Buna göre 1951 yılında bu madde hasılatı 100 000 lira tahmin edilmiştir. 

2. Resmî Basımevleri : 

Bu gelirin 1949 yılı 1 .1.1949 - 31 . X I I . 1949 devresi tahsilatı 112 928 lira, 1 . I I I . 1949 - 28 . 
I I . 1950 devresi tahsilatı 112 740 lira ve 1950 tahmini 100 000 liradır. 1950 yılmm ilk 7 ayı içinde 
yapılan tahsilat 44 099 liradır. Bu miktar 1949 yılmm aynı devresindeki tahsilata nispetle 20 261 li
ra noksandır. Eksiliş nispeti % 31,48 dir. 

1950 yılmm ilk 7 aylık tahsilatı olan 44 099 liraya 1949 yılmm son 5 aylık ( 1 . X . 1949 - 28 . 
I I . 1950) tahsilatı olan 48 380 lira ilâve ve bu son rakama eksiliş nispetinin tatbiki suretiyle bulunan 
15 230 lira bu yekûndan düşülmek suretiyle 1950 yılı sonunda 77 249 lira tahsil edileceği hesaplan
mıştır. 

Buna göre 1951 yılında bu madde hasılatı 80 000 lira tahmin edilmiştir. 

3. Resmî okullar geliri : 

Bu gelirin 1949 yılı 1.1.1949, - 3 1 . X I I . 1949 devresi tahsilatı 8 524 lira, 1 . I I I . 1949 - 28 . I I . 
1950 devresi tahsilatı 8 788 lira ve 1950 tahmini 20 000 liradır. 1950 yılmm ilk 7 ayı içinde yapılan 
tahsilat 7 332 liradır. Bu miktar 1949 yılmm aynı devresindeki tahsilata nazaran 93 lira noksandır. 
Eksiliş nispeti %, 1,25 tir. 

1950 yılının ilk 7 aylık tahsilatı olan 7 332 liraya, 1949 yılmm son 5 aylık ( 1 . X . 1949 - 28 . I I . 
1950) tahsilatı olan 1 363 lira ilâve ve bu son rakama eksiliş nispetinin tatbiki suretiyle bulunan 17 
lira bu yekûndan düşülmek suretiyle 1950 yılı sonunda 8 678 lira tahsil edileceği hesaplanmıştır. 

Buna göre 1951 yılında bu madde hasılatı 10 000 lira tahmin edilmiştir. 

4. Sulama idareleri geliri. 

Bu gelirin 1949 yılı 1.1.1949 - 3 1 . X I I . 1949 devresi tahsilatı 351 372 lira, 1 . I I I . 1949 - 28 . 
I I . 1950 devresi tahsilatı 391 075 lira ve 1950 tahmini 300 000 liradır. 1950 yılmm ilk 7 ayı içinde 
yapılan tahsilat 159 451 liradır. Bu miktar 1949 yılmm aynı devresindeki tahsilata nispetle 19 684 
lira fazladır. Artış nispeti % 14,08 dir. 

1950 yılmm ilk 7 aylık tahsilatı olan 159 451 liraya 1949 yılmm son 5 aylık ( 1 . X . 1949 - 28 . I I . 
1950) tahsilatı olan 251 308 lira ilâve ve bu son rakama artış nispetinin tatbiki suretiyle bulunan 
35 384 lira bu yekûna eklenmek suretiyle 1950 yılı sonunda 446 143 lira tahsil edileceği hesaplan
mıştır. 

Buna göre 1951 yılında bu madde hasılatı 450 000 lira tahmin edilmiştir. 

5.̂  Diğer kurumlar. 

Bu gelirin 1949 yüı 1.1.1949 - 3 1 . X I I . 1949 devresi tahsilatı 899 790 lira, 1 . I I I . 1949 - 28 . 
I I . 1950 devresi tahsilatı 456 947 lira ve 1950 tahmini 1 500 000 liradır. 1950 yılmm ilk 7 ayı içinde 
yapılan tahsilat 541 074 liradır. Bu miktar 1949 yılının ayni devresindeki tahsilata nispetle 292 935 
lira fazladır. Artış nispeti % 118,05 tir. 

1950 yılmm ilk 7 aylık tahsilatı olan 541 074 liraya 1949 yılının son 5 aylık ( 1 . X . 1949 - 28 . I I . 
1950) tahsilatı olan 208 808 lira ilâve ve bu son rakama artış nispetinin tatbiki suretiyle bulunan 
246 497 lira eklenmek suretiyle 1950 yılı sonunda 996 379 lira tahsil edileceği hesaplanmıştır. 

Buna göre 1951 yılında bu madde hasılatı 1 000 000 lira tahmin olunmuştur. 

Bölüm 35 — Radyo geliri 

Bu gelirin 1949 yüı 1 .1 .1949 - 3 1 . X I I . 1949 devresi tahsilatı 2 479 091 lira, 1 . I I I . 1949 - 28 . 



— 136 — 
I I . 1950 devresi tahsilatı 2 524 993 lira ve 1950 tahmini 2 750 000 liradır. 1950 yılının ilk 8 ayı içinde 
yapılan tahsilat 2 870 158 liradır. Bu miktar 1949 yılının aynı devresindeki tahsilata nazaran 
476 434 lira fazladır. Artış nispeti % 19,90 dır. 

1950 yılının ilk 8 aylık tahsilatı olan 2 870 158 liraya, 1949 yılının son 4 aylık (1 . XI .1949-
28 . II . 1950) tahsilatı olan 131 269 lira ilâve ve bu son rakama artış nispetinin tatbiki suretiyle 
bulunan 26 122 lira bu yekûna eklenmek suretiyle 1950 yılı sonunda. 3 027 549 lira tahsil edilece
ği hesaplanmıştır. 

Buna göre 1951 yılında bu bölüm hasılatı 3 030 000 lira tahmin edilmiştir. 

Bölüm 36 — Millî Piyango Geliri 

1949 yılında Millî Piyangonun senelik hasılatı 9 233 445 liradır. 1950 bütçesinde bu -bölüm 
tahmini 11 400 000 liradır. 

Millî Piyango idaresince yapılan tahminlere göre 1950 yılında, elde edilecek hasılat tatbik olu
nacak plân neticesinde, yıl sonunda 10 500 000 lira olacaktır. Plânın 10 aylık tatbikatı bu neti
ceyi teyit etmektedir. Bu itibarla bu bölümden 1950 takvim yılında elde edilerek 1951 Malî yı
lında Hazineye irat kaydolunacak hasılat 10 500 000 lira olarak hesalanmıştır. 

Diğer taraftan bu idarenin 1951 takvim yılında tahakkuk ettireceği 10 500 000 liralık hasıla
nın da bilançosunun tanzimini mütaakıp 1951 Malî yılının son iki ayında tahsili mukarrer bulun
duğundan 1951 yılında bu bölüm hasılatı 21 000 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 

Yedinci Kısım 

Genel kurumlar ve şirketler gelirlerinden Devlet payı 

Bölüm 37 — imtiyazlı şirketlerden Alman 

Bu bölümden 1951 yılında da Gelir sağlanamıyaeağı anlaşılmıştır. 

Bölüm 38 —• Fenerler Geliri karşılığından alman 

Bu gelirin 1949 yılı 1 . I . 1949 - 31 . XII . 1949 devresi tahsilatı 492 804 lira, 1 . I I I . 1949 -
28 . II . 1950 devresi tahsilatı 478 101 lira ve 1950 tahmini 450 000 liradır. 1950 yılının ilk 8 ayı 
içinde yapılan tahsilat 352 081 liradır. Bu miktar 1949 yılının aynı devresindeki tahsilata nispetle 
53 319 lira fazladır. Artış nispeti % 17,84 dür. 

1950 yılının ilk 8 aylık tahsilatı ve 1949 yılının son 4 aylık (1 . XI . 1949 - 28 . II . 1950), tahsi
latı ve artış nispeti nazara alınarak 1950 sonunda 563 417 lira tahsil olunacağı hesaplanmış ve bu
na göre 1951 yılında bu bölümden elde edilecek hasılat 560 000 lira tahmin olunmuştur. 

Bölüm 39 — Mükerrer sigorta şirketlerinden alman , 

Bu şirketten, anlaşma mucibince, her sene maktuan 200 000 lira ve ayrıca şirketin yıllık geliri
nin % 58 i alınmaktadır. Kâr % 58 lerinin son seneler vasatileri ve 1950 yılının son 7 aylık tah
silatı nazara alınmak suretiyle 1951 Bütçesi için bu bölüm hasılatı 550 000 lira -tahmin olun
muştur. 

Bölüm 40 — Sözleşmesi gereğince Musul petrollerinden alınan 

Musul petrollerinden alınmakta olan hisse, yılda 200 000 sterlin civarında olmakla beraber 1950 
yılında 272 712 sterlin muadili bulunan 2 138 000 liranın tahsili derdest bulunduğundan 1951 yı
lında bu bölüm, hasılatı 2 200 000 lira tahmin olunmuştâur. 
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Sekizinci kısım 

Çeşitli gelirler ve cezalar 

Bölüm 41 — Hazine muameleleri gelirleri 

1. Hazine portföyü ve iştirakleri 

Hazine portföyünde mevcut hisse senetleriyle tahvillerde Hazinenin iştiraki olan bankalardan 
alınan faizlerden ve hisselerden teşekkül eden bu madde 1949 yılında 1 . I . 1949 - 31 . XII . 1949 
devresinde a 296 978 ve 1 . III . 1949 - 28 . II . 1950 devresinde 3 850 275 lira gelir sağlamıştır. 
1950 yılının ilk 7 aylık devresi içinde yapılan tahsilat 1 832 760 liradır. Sene sonuna kadar 
2 795 000 lira tahsil edileceği hesaplanmıştır. 

Haleni Hazinede mevcut kıymetlere ve vâdelerine göre 1951 senesinde bu madde hasılatı 
2 850 000 ljra tahmin olunmuştu. 

2. Faiz. 

Hazinenin mevduatından teşekkül eden bu kaynaktan 1949 yılının 1 . 1 . 1949 - 31 . XII . 1949 
devresinde 515 400 ve 1 . III . 1949 - 28 . II . 1950 devresinde 1 349 358 lira gelir sağlanmıştır. 1950 
yılının ilk 7 aylık tahsilatı 374 163 liradır. Sene sonuna kadar 1 403 000 lira tahsil edileceği he
saplanmıştır. 

1951 yılında bu maddeden 1 330 000 lira hasılat temin edileceği tahmin edilmiştir. 

3. 1951 yılında Hazineden, Amortisman sandığına devredilmesi takarrür eden menkul kıymet
ler bedeli olarak 3 000 000 liralık hasılat temin edileceği hesaplanmıştır. 

Bölüm 42 — Muayyen giderler karşılığı gelirler 

1. Kambiyo murakabesi mukabilinde Cumhuriyet Merkez Bankasından alman. 

Her sene maktuan alınmakta olan 125 000 lira 1951 Bütçesine de aynen konulmuştur. 

2. Teftiş mukabili şirketlerden alman. 

Teftiş mukabili şirketlerin yatırmakta oMukla^ı para1 arın son 5 senelik vasatileri ve 1950 j*ılmm 
ilk 7 aylık tahsilatı nazara alınmak suretiyle 1951 senesinde bu madde hasılatı 50 000 lira tahmin 
olunmuştur. 

3. Teberruat. 

Bu madde için gelir tahmini yapılmamıştır. 

Bö'üm 43 — Kıymetli kâğıtlar 

Bu gelirin 1949 yılı 1 . I . 1949 - 31 . XII . 1949 devresi tahsilatı 468 724, 1 . III . 1949 -
28 .T l . 1950 devresi tahsilat1 490 748 lira ve 1950 tahmini 450 000 liradır. 1950 yılının ilk 7 ayı 
içinde yapılan tahsilat 262 550 liradır. Bu miktar 1949 yılının aynı devresindeki tahsilata nis
petle 43 980 lira noksandır. Eksiliş payı % 14,34 tür. 

1950 yılının ilk 7 aylık tahsilatı olan 262 550 liraya, 1949 yılının son 5 aylık (1 . X . 1949 
28 . I I . 1950) tahsilatı olan 184 218 lira ilâve ve bu son rakama eksiliş payının tatbiki sure
tiyle bulunan 26 416 lira bu yekûndan düşülmek suretiyle 1950 yılı sonunda 420 352 lira tahsil 
edileceği hesaplanmıştır. 

Buna göre 1951 yılında bu bölüm hasılatı 420 000 lira tahmin olunmuştur. 
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Bölüm 44 — Eski alacaklar 

1. Tavizlerden ve ikrazlardan geri almanlar. 

Bu gelirin 1950 yılı tahmini 200 000 liradır. 1950 yılının 7 aylık tahsilâtına nazaran senelik 
tahsilatı yekûnunun 47 246 lira olacağı hesaplanmıştır. 

Buna nazaran 1951 yılında bu bölüm hasılatı 50 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 

2. Hizmet erbabı ve gündelik gayrisâfî kazançları üzerinden vergiye tâbi müstahdemler dı
şında kalan mükelleflerin mülga Kazanç, Fevkalâde zam, iktisadi Buhran vergileriyle Ruhsat ve 
Unvan tezkereleri ve karne harcı artıkları. 

A) Devlet İktisadi Teşekküllerine ait vergiler hariç olmak üzere diğer Kazanç, iktisadi 
Buhran vergilerinin ve fevkalâde zamlarının 1950 yılı 8 aylık sabıka tahsilatı 8 021 226 liradır. 
Bu miktar 1949 yılının aynı devresindeki tahsilattan 908 304 lira noksandır. Eksiliş . nispeti 
% 10,17 dir. 

1950 yılının ilk 8 aylık tahsilatı olan 8 021 226 liraya 1949 yılının son 4 aylık (1 . X I . 1949 -
28 . I I . 1950) tahsilatı olan 4 224 980 lira ilâve ve bu son rakama eksiliş nispetinin tatbiki su
retiyle bulunan 429 680 lira bu yekûndan düşülmek suretiyle 1950 yılı sonunda 11 816 526 lira 
tahsil edileceği hesaplanmıştır. 

1951 yılma devrolunacak bakaya ile 1951 yılında yapılacak sabıka tahakkukatı yekûnu 
40 000 000 lirayı aşmıyacağı ve bu miktarın da 1949 a nazaran 6 000 000 liralık azalma arzettiği 
hizmet erbabının gelirlerine kazanç ve buna müteferri vergilerin tatbikma devam olunması dola-
yısiyle bu mükelleflere ait bakaya tahsilatının mülga vergiler bölümü dışında bırakılması keyfi
yeti ve bunlara ilâveten bakaya tahsilatının hususiyetleri nazara alınmak suretiyle 1951 yılında 
bu gelirin 8 430 000 lira sağlanacağı hesaplanmıştır. 

B) iktisadi Devlet Teşekkülleri 1949 yılı kârlarına ait kazanç ve buna müteferri vergiler. 

iktisadi Devlet Teşekküllerinin 1949 takvim yılı vergiye tâbi kârları 54 206 000 lira tutmak
tadır. Bu miktar üzerinden hesaplanan vergi yekûnu 15 440 000 liradır. Ayrıca, Şeker Şirketinin 
Kazanç* ve buna müteferri vergilere tâbi 3 500 030 liralık 1949 kârından 1 500 000 lira tahsil edi
leceği nazara alınmak gerekeceğine göre iktisadi Devlet Teşekküllerinin ve Şeker Şirketinin 1949 
yılı kârları dolayısiyle 1951 yılında 17 000 000 lira tahsil edileceği hesaplanmıştır. 

Yukarda A ve B fıkralarında açıklanan hesaplara göre Kazanç Vergisi ve iktisadi Buhran 
Vergisi ve fevkalâde zam kanunlarının mülga hükümlerine göre yapılacak tahsilat dolayısiyle el
de edilen gelirin 1951 yılında 25 430 000 lira elde edileceği tahmin olunmuştur. 

3. Sair kaldırılmış vergiler artıkları. 

ihale Aşarı, Buğdayı Koruma Vergisi, Muhtelif Maddeler istihlâk Vergisi, harb kazançları, 
oyun alâtı, hususi istihlâk Vergisi ve saire gibi eski kaldırılmış vergilerden ve 1950 yılında kaldı
rılan av vergileri ve un, makarna, şehriye ve bulgur Muamele Vergisinden teşekkül eden kaldırıl
mış vergiler bakayası tahsilatı 205 000 lira tahmin olunmuştur. Şöyle k i : 

Eski kaldırılmış vergiler bakayasından 1951 yılma devredilecek miktar 830 000 lira olarak he
saplanmıştır. 1950 yılı ilk 8 aylık tahsilatı ve evvelki senelerin tahsilat nisbetleri nazara alınarak 
1950 yılında bu vergilerden 78 233 lira elde edileceği tesbit edilmiştir. Evvelki senelere nisbetle 
% 32 düşme payı da nazara alınarak 1951 de 55 000 lira tahsil olunabileceği tahmin olunmuştur. 

Kaldırılan Av Vergileri eski seneler bakayasından 1951 e devrolunacak miktar 51 264 lira ve 
1950 senesi tahakkukatmdan 1951 e devrolunacak bakaya da 50 000 lira olarak hesaplanmıştır. 
1951 senesine devrolunacak ceman 100 000 lira bakayadan % 5 nisbetle 50 000 lira tahsil edilece
ği tahmin olunmuştur. 
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Diğer maddelerden alman Muamele Vergisi içinde memzuç bulunan un, makarna, şehriye ve 

bulgura ait Muamele Vergisi bakayasından 1951 yılı içinde 100 000 lira tahsil olunacağı tahmin 
edilmiştir. 

Buna nazaran sair kaldırılmış vergiler artıklarından 1951 senesinde 205 000 lira hasılat elde 
edileceği tahmin olunmuştur. 

Bölüm 45 — Cezalar 

. 1. Para cezaları. , 

1947 ilâ 1949 senelerinde Haliye Para Cezaları tahakkukatmdan yapılan tahsilatın ortalaması 
780 000 lira olmasına ve evvelki seneler para cezaları bakiyelerinin Af Kanununun meriyete gir
diği tarihten itibaren kaldırılmış bulunmasına binaen 1951 yılında para cezaları tahsilatının 
800 000 lira olacağı tahmin edilmiştir. 

2. Vergi ve zam cezaları. 

Vergi ve zam cezalarının 1949 yılı 1 . I . 1949 - 31 . X I I . 1949 dveresi tahsilatı 6 880 863, 
1 . III . 1949 - 28 . II . 1950 devresi tahsilatı 6 955 215 lira ve 1950 muhammenatı 5 000 000 lira
dır. 1950 senesinin 8 aylık tahsilatı 1 861 610 liradır. Bu miktar 1949 yılının aynı devresindeki tah
silattan 3 105 251 lira noksandır. Eksiliş nispeti % 62,51 dir. 

1950 yılının 8 aylık tahsilatı olan 1 861 610 liraya 1949 yılının son 4 aylık (1 . XI . 1949 -
28 . I I . 1950) tahsilatı olan 1 988 354 lira ilâve ve bu son rakama eksiliş nispetinin tatbiki sure
tiyle bulunan 1 242 920 lira bu yekûndan düşülmek suretiyle 1950 yılı sonunda 2 607 044 lira tah
sil edileceği hesaplanmıştır. 

Ancak yeni kanunlarının tatbikatmdaki hususiyetler nazara alınarak bu gelirden 1951 yılında 
3 000 000 lira elde edileceği tahmin olunmuştur. 

Bölüm 46 — Müteferrik gelirler 

Bu gelirlerin 1949 yılı 1 . I . 1949 - 31 . XII . 1949 devresi tahsilatı 17 372 253, 1 . III . 1949 -
28 . II . 1950 devresi tahsilatı 20 453 322 lira ve 1950 tahmini 17 300 000 liradır. 1950 yılının ilk 
8 ayı idinde yapılan tahsilat 8 464 035 liradır. Bu miktar 1949 yılının aynı devresindeki tahsi
lattan 3 101 888 lira noksandır. Eksiliş nispeti % 26,81 dir. 

1950 yılının ilk 8 aylık tahsilatı olan 8 464 035 liraya 1949 yılının son 4 aylık (1 . XI . 1949 -
28 . I I . 1950) tahsilatı olan 8 889 399 lira ilâve ve bu son rakama eksiliş nispetinin tatbiki sure
tiyle bulunan 2 383 247 lira bu yekûndan düşülmek suretiyle 1950 yılı sonunda 14 970 187 lira 
tahsil edileceği hesaplanmıştır. 

Buna göre 1951 yılında bu bölüm hasılatı 15 000 000 lira tahmin olunmuştur. ^* d 

Bölüm 47 — İthal mallarından alınacak prim 

1951 Bütçesinde bu bölüm için gelir tahmini yapılmamıştır. : * 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Bütçe Komisyonu 13 .11.1951 

Esas No. 1/77 
Karar No. 32 . 

Yüksek Başkanlığa 

Başbakanlığın 30 . X I . 1950 tarih ve 1716 - 71 sayılı tezkeresiyle Yüksek Mecli
se sunulup 8 . X I I . 1950 tarihinde Komisyonumuza tevdi edilen 1951 Malî yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve bu tasarıya merbut cetveller Başbakanın da hazır bulunduğu 
23 . X I I . 1950 tarihinde, Maliye Bakanının bütçenin umumi heyeti üzerinde vermiş 
olduğu izahatı mütaakip Komisyonumuzca tetkik ve müzakereye başlandı. 

I -1950 ve 1951 bütçelerinin hazırlanmaları sırasında mevcut iç ve dış şartlara 
umumi bir bakış : 

Bütçelerin hazırlanmaları sırasında mevcut dahilî, haricî, siyasi, iktisadi ve malî 
şartlarm arzettikleri vaziyet ve temayüllere göre, bütçelerin de şekil ve mahiyet 
almaları tabiî bulunmakla tasarının tetkikma geçmeden evvel bu vakıalar üzerinde 
durulmuştur-

1950 Bütçesinin hazırlanmasına tekaddüm eden 1949 senesi sonlariyle, 1950 se
nesi başlarında dünya siyasi ahvali geride kalan uzun senelerle alışılmış olan ka
rakterini muhafaza eder görünmekle beraber, eşya fiyatlarında dahi aşağıya doğ
ru kayan bir meyil müşahade edilmekte idi. 

Avrupa iktisadi î ş Birliğine dâhil olan memleketlerde gün geçtikçe inkişaf eden 
Marshaii Yardım sisteminin müspet neticeleriyle sağlanan istihsal artışları ve bu
nun neticelerinden olan fiyat tenezzülleri, bu memleketlerin iktisadi ve malî 
hayatında bir salâh yoluna gidilmesini mümkün kılıyordu. Bu arada, memle
ketimizde de toptan fiyat endeksleri, 1938 yılı 100 itibar edildiği takdirde, 
1949 senesinin 9 ncu aynıda (493) iken, mütaakip aylar içerisinde mütemadi bir 
tenezzül kaydederek 12 nci ayda (481) e düşmüş olduğu gibi, 1950 yılının ilk 3 
ayı sonunda (468) e, 2 nci üç ay sonundaise (430) a düşmüştür. 

Bu endeks, Kuzey Kore'nin Grüney Kore'ye vâki tecavüzünün başlangıç tari
hini mütaakip tevakkuf etmeksizin (420)ye kadar - Temmuz ayı içerisinde -
bir tenezzül kaydettikten sonra, mevziî kalacağı zannedilen bu tecavüzün, ma
lûm olan şekilde genişlemesi üzerine, bilâkis hızla yükselmeye başlamıştır. O ka
dar ki, 1949 un 12 nci ayının sonunda, ona tekaddüm eden ilk 6 ay içerisinde 
kaydedilen bütün tenezzülleri tamamen bertaraf edecek şekilde tekrar suret
le tereffü etmiştir. 

iktisadi konjonktürde husule gelen bu derin tahavvüle muvazi olarak, 1951 
Bütçesinde de aynı hizmetlerin karşılanmasını ifade eden rakamlarda, 1950 
senesine nispetle bir fazlalık olması tabi î olarak beklenirken, vakıanın bu şekil
de tecelli emeyip, aynı hizmetlerin aynı rakamlarla ve hattâ bâzı yerlerde da
ha küçük rakamlarla ifade edilmiş olmasını, Hükümetin tasarruf ztihniyetinin 
ilk müspet ve hayırlı eseri olarak kabul etmek yerinde olur. 

Yüksek Meclisin tasvibine iktiran eden Hükümet programındaki tasarruf 





Diğer da
irelerden 

gelen 
Komisyonca Komisyonca Diğer dai- Diğer dai- Ko. kabul 

Yatırımlar eklenen indirilen relere giden relerden gelen edilen 

351 800 
220 000 
135 200 

2 775 000 

60 000 
21 669 150 

285 000 
900 000 

40 000 

1 714 744 
102 369 394 2 500 000 

15 840 

1 455 000 
1 250 000 

70 000 

425 000 

351 800 
220 000 
135 200 

425 000 
842 000 

60 000 
21 669 150 

245 000 
475 000 

70 000 109 341 978 
105 000 
300 000 

660 8001 
51 250 
604 900 
170 000 

50 000 
8 600 000 4 000 000 

120 260 000 15 700 000 

14 627 500 
3 496 404 
157 040 

14 242 171 
1 855 000 

30 000 

12 439 000 

71 000 71 000 

105 000) 
3 234 404$ 
157 040 

1 842 000) 
1 344 000$ 
300 000 
30 000 

1 455 000' 
1 250 000 
3 234 404 
157 040 

1 344 000 
30 000 

12 550 000 

,120132098 

14 627 500 
157 000 

11 056 171 
1 555 000 

12 439 000 

304 472 659 16 403 238 15 861 000 10 191 444 10 191 444 305 014 897 



Hükümet Ko. kabul 
Daireler teklifi edilen Ko. eklenen Ko. indirilen 

Netice 
Eklenen İndirilen 

B. M. Meclisi 
Cumhurbaşkanlığı 
Sayıştay Baş. 
Başbakanlık 
Milletlerarası Ik. İş. T 
Danıştay 
Ba. - Ya. ve T. G. M. 
İstatistik G. M. 
Devlet Met. G. M. 
Diyanet İş. Baş. 

Adalet Bk. 

:Ta. ve Ka. G. M. 
Millî S. Bk. 
İçişleri Bk. * 
Emniyet G. M. 
Jandarma G. K. 
Dışişleri Bk. 

11 059 248 
799 705 

2 085 995 
3 198 137 
884 465 
969 239 

4 924 372 
1 963 064 
2 104 654 
7 819 070 

45 490 239 

11 579 149 
448 330 850 
20 052 570 
34 564 841 
39 209 773 
14 310 897 

10 444 373 
793 091 

1 973 215 
3 198 137 
853 840 
969 239 

4 912 837 
1 963 064 
2 104 654 
7 819 070 

45 444 989 

11 579 149 
448 330 850 
20 599 570 
34 514 991 
39 209 653 
14 072 119 

26 001 
5 674 

ı-t 

1 500 
16 375 

3 800 
4 000 

162 920 

200 000 
58 800 
104 102 

70 000 

640 876 
12 288 
112 781 
1 500 
47 000 

15 335 
4 000 

156 920 

200 000 
11 800 
153 952 

120 
308 778 

614 875 
6 614 

112 780 

30 625 

11 535 

6 000 

47 000 
49 850 

120 
238 778 

Maliye Bk. 87 571 880 90 017 387 3 120 793 675 280 2 445 507 

Devlet borçları 212 902 181 214 902 181 2 000 000 2 000 000 

Millî Eği. Bk. 174 978 840 175 881 990 126 201 710 001 583 800 

Bayındırlık Bk. 

Ekonomi ve T. B. 
Sağlık ve S. Y. B. 
Gümrük ve T. B. 
Tarım Bk. 
Toprak ve İs. İş. 
Ulaştırma Ba. 
Çalışma Bk. 
İşletmeler Bk. 

7 371 669 

4 201 644 
59 624 690 
19 839 007 
35 653 609 
7 136 920 
3 072 048 
1 707 949 
9 223 928 

7 360 069 

4 186 133 
59 028 191 
19 839 007 
34 714 312 
7 136 920 
2 902 048 
1 707 949 
9 223 928 

2 000 

32 000 
87 301 

80 002 
2 

6 000 
5 000 
2 000 

13 600 

18 711 
78 900 

358 499 
2 

6 000 
5 000 
2 000 

8 401 

11 600 

15 511 

278 497 

1272 630 633 1275 271465 6 174 181 3 533 849 4 506 908 1 954 585 
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prensiplerine samimî bir şekilde bağlılık ifade eden bu tarza kareketten bek
lenilen nihai faydanın elde edilebilmesi, bu zihniyetin idarenin en küçük ele-

. manına intikal ettirümesiyle kabüdir. Bu Lüzuma bilhassa ve ehemmiyetle işa-
. ret etmek isteriz. 

Kon j onktür tahavvülâtiyle birlikte, Kore harbinin1 memleketimizin siyasi şart
larında da -1950 Bütçesinin hazırlanması zamanına nispetle - bu yıl, mühim, deği-

! siklikler tevlit ettiğini ve bu değişikliklerin maddi ifadelerini gözlerimizin önün
den uzak bulundurmamamız icabeder. 

Yurtta sulh, cihanda sulh prensibine milletçe bağlılığımızın tabiî bir neticesi 
sajalmak lâzımgelen yapıcı bir zihniyetle iş başına geçen Hükümetüı, Millî Savun
mada, savunma gücümüzü eksiltmiyecek bâzı tasarrufları sağlamayı düşünmesine 
mukabil, bilâkis, geçen seneye nazaran bu hizmetler için munzam fedakârlıklar ve 
külfetler ihtiyar etmesi dünya şartlamadaki bu değişikliğin kaçınılmaz bir neti
cesidir. 
• i Müstakil bir hüviyet ifade eden bir bütçenin, her ne kadar kendinden evvelki 
bütçelerin tesiri.altında kalması bir emri zaruri ise de, bizde maalesef bu durum 
muahhar bütçenin müstakil karekterini kaybettirecek kadar ağırdır. Eski Hükü
metler tarafından girişilip, bugünkü Hükümet tarafından, kendi iktisadi politika
sına uygun olmamasına rağmen, bâzı işlorin ikmaline devam etmek mecburiyetinde 
kalınması ve bunun için de bütçesine ağır yükler yüklemesi bu gayri tabiî halin 

; bariz delillerindendir. 
1950 Bütçesiyle 1951 senesi Bütçesinin hazırlanmaları sırasında mevcut olan 

şartların mütalâasında hatırlanması lâzımgelen en mühim farklardan biri de, 1950 
-Bütçesinin hazırlanması zamanında mevcut olup Hazinenin başlıca rakamları ara

sında yer5 alan Kazanç Yergisi ve müştakkatmın alışılmış, çok eski bir vergi olmasına 
ve-geçmiş senelere nispetle âzami verim haddine vâsıl • olmuş bulunmasına mu
kabil, 1951 Bütçesinin hazırlanması sırasında Gelir Yergisi gibi yeni tatbik edil
meye başlanılmış olan ve ilk senesi için mukadder tereddütlere yer veren bir vergi 

. sisteminin tatbikına geçilmiş olması dolayısiyle, varidat tahminlerindeki müşkü
lâtın sevkettiği ileri bir ihtiyat keyfiyetidir. 

Her hangi bir sene bütçesinin çeyrek asırdan fazla bir ömre sahip olan bir ik
tidar Hükümeti tarafından hazırlanmasiyle, henüz yeni iş başına geçmiş olan bir 
Hükümet tarafından hazırlanması arasındaki, birincisinin lehine olan azîm ko
laylıkları ve buna karşılık yeni iş başına geçen iktidarın iş başına geçtiği tarih ile 
bütçesini tanzime başladığı tarih arasında, birbiri ardısıra yapılan üç seçimin 
tabiî neticeleri olan iş hacmmdaki artışlarla, bütçesini verimli kılmak için alâkalı 
kanunlarda yapılmasını derpiş ettiği de ğişilikleri derhal yapamamak imkânsız-

. lıklârmı da, gözlerimizin önünde bulundurmamız insaflı bir müşahede olur. 
Buraya kadar verdiğimiz kısa izahat, bir evvelki sene ile bu sene bütçesinde 

yer alan rakamların karşılaştırılması suretiyle yapılan mukayeselerden alman ne
ticeleri ve bunlara istinat eden kanaatleri ifadeden ziyade, her hangi bir bütçenin 
hazırlanması sırasında mevcut çeşitli şartların, o bütçenin bünyesinde yaptığı te
sirleri ifade etmek içindir. 

Anayasa'da tesbit edilmiş bulunan müddetler dâhilinde hesabı katileri tanzim 
edilerek kabul edilmiş olmıyan iki bütçenin rakamları arasında yapılacak muka
yeselerden alınacak neticelerin, hakikî ve devamlı isabet sağlıyan neticeler olmı-
yacağı izahtan varestedir. 
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II > 1951 Bütçesinin şekil ve bünyesi : ' -
Birinci kısımda izahına çalıştığımız iç ve dış iktisadi, malî ve siyasi şartların 

âzami şekilde gayrimüsait olmasına zamimeten, içinde bulunduğu ve kısmı âzami
ni ihtiyarı haricinde, geçmiş bütçelerden tevarüs ettiği ağır ve kaçınılmaz şart
lar yüzünden, programmda yer alan kendi tasavvurlarını ve bunları temin içüı 
düşündüğü imkânlarını bizzat kendisinin yaptığı bir bütçeye aksettirememek ta
lihsizliği ile karşı karşıya olan Hükümetin tanzim ettiği bu ilk bütçe, geçmiş sene 
bütçelerine nazaran mânası derin, bariz bir şekil hususiyeti arzetmektedir. Bu 
da bütçenin gider bölümlerini ihtiva eden kısmının âdi ve yatırımlar bütçesi na-
mile birbirinden tamamen ayrılmış iki şekli ihtiva etmesidir. 

A) Gider Bütçesi 

1. Âdi Bütçe (A/l) 
Hükümetin ileri bir tasarruf zihniyetiyle hazırladığı âdi bütçenin gider tutarı 

(1 272 630 633) lira olup buna mukabil normal membalarından temin edeceğini 
umduğu varidat (1 344 590 000) liradan ibarettir. Gelirlerle giderler arasındaki 
farkı teşkil eden (71 959 367) liralık miktar ise, yatırımlar bütçesine tahsis edil
miş bulunmaktadır. ' 

Âdi bütçe giderlerinin karşılığını teşkil eden miktarların yine mûtad, normal 
gelir kaynaklarından temin edilmesi, Devlet bütçesinin bu şekilde ildye tefrik 
olunması maksadına tam bir mutabakat arzetmektedir. 

Bütçenin bu kısmında yer alan hizmetler ve bu hizmetlerin karşılığını teşkil 
eden rakamlar, bugüne kadar gelen her bütçede yer alması mûtat olan personel, 
idare, daire hizmetleri, borçlar ve çeşitli yardımlar gibi zaruri masraf karşılıkları 
olduğundan bunlar üzerinde yapılan bâzı küçük ilâve ve tenzillerin izalnnı bu 
husus için tanzim edilmiş cetvele (No. 1) bırakarak burada ayrıca üzerlerinde du
rulmamış ve yalnızca (A/l) e ait masraf yekûnlarının (1 275 271 465) e ve (A/2 ya 
ait tahsisler yekûnunun da (305 014 897) ye iblâğına işaret ile iktifa edilmiştir. 

2. Yatırım bütçesi (A/2) 
İktisadi tesisat ve teçhizatımızda harb yıllarında hâsıl olan yıpranma ve eski

melerin süratle giderilmesi ihtiyacı, harbi mütaakıp girişilen iktisadi kalkınma 
işlerimizin muayyen -bir plân ve program dahilinde, en tasarruflu ve rasyonel 
bir tarzda tahakkuk ettirilmesi zarureti, Marshall Plânı, Dünya İmar ve Kalkınma 
Bankası ve benzeri dış kredi müesseseleri taraf nidan sağlanan imkânların mik
tar, şekil ve mahiyetlerinin arzettiği müsait durum ve nihayet yıllardan beri 
devam edegelen malî güçlükler fevkalâde bir yatırım bütçesinin tanzimini zaruri 
kılmakta idi. Filhakika : 

a) Harb yıllarında birçok makina, alât, edevat ve teçhizatımızda husule gelen 
yıpranma ve ve boşlukların bu defa dünya pazarları müsait bir hale gelince telâfisi 
için lüzumlu ve yeter miktarda amortismanlar ayrılmamıştı. Bu sebeple, bir ta
raftan alâkalı idare ve teşebbüslerin büyük miktardaki Türk parası ihtiyaçlarını 
karşılamak, diğer taraftan da altın ve döviz istoklarımıza mümkün mertebe az mü
racaat suretiyle, bunların mukabili olan yabancı paraları bulmak iktiza ediyordu. 
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b) Harbi mütaakıp, muhtelif İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Katma Bütçeli 

idareler iktisadi kalkınmamızı sağlamak için vâsi mikyasta yeni tesis ve yatırım
lara girişmişlerdi ki, bu işler için dahi lüzumlu, bol ve kâfi kaynaklar elde mev
cut değildi. Karayolları ile limanlarımızın ele alınmamış metruk ve harap halleri 
de ayrıca malûmumuzdu. 

c) Export - împort ve îmar Kalkınma bankalariyle Marshall Plânından te
min olunacak krediler, yurdumuzun kalkınması bakımından tarihî birer fırsat vas
fını taşıdıkları için, yatırım işlerimizin daha müreffeh ve malî bakımdan da daha 
müsait yıllara tehiri muvafık görülmiyerek, Devlet Bütçesinin yeni bir zihniyetle 
tertibi ihtiyacı kendini hissettirdiğinden, 1950 Bütçesinin 7 nci faslında yer alan 
bu türlü hizmetler için, 1951 de müstakil bir yatırım bütçesi tertibi yoluna gidil
mekle çok daha rasyonel ve isabetli hareket edilmiştir. 

Hükümetin âdi bütçeye tahsis ettiği, normal kaynaklarından arta kalan 
(71 959 367) lirayı yatırımlar bütçesine tahsis eylemesi ne kadar isabetli ise, sa
yısız ihtiyaçlarını karşılamak için mâruz bulunduğu zorlukları yenebilmek üzere, 
mevcut kanunların bahşettiği imkânlar dahilinde tasarrufa riayetkar olmak husu
sunda gösterdiği dikkatli titizliği, memleket kalkınmasını temin için iktisadi ci-
ha^lanma^a verdiği ehemmiyeti ve bilhassa zirai kalkınmayı hızlandırma düşün
cesiyle yol ve su dâvalarına birinci plânda yer vermesini ve bu temel dâvaları 
ârırasız bir şekilde sağlamak için de yatırımlar bütçesini âdi bütçe içeri
sinden ayırmış olmasını ve bu cihete gecen seneve nazaran (38 282 048) lira 
fazlasiyle (304 472 659) liralık bir meblâğ tahsis etmiş bulunmasını, büyük, 
çok masraflı ve uzun vadeli teşebbüsler yerine, küçük, az masraflı ve kısa 
vadeli teşebbüslere ehemmiyet vermiş olmasını millî kalkınmamızı hızlandır
ması bakımından isabetli telâkki etmek yerinde olur. . 

Komisyonumuz, Devlet Bütçesinin tanziminde müsakil bir hüviyet alan 
yatırımlar bütçesinden beklenilen müspet * neticelerin elde edilebilmesi irin, 
yatırım karekteri arzeden umumi hizmetlerin muntazam bir tasnif dâhilinde, 
sektörler itibarivle programa raptolunması. ve bu kısma yatırılacak tahsisatın 
mümkün olduğu kadar senesi içerisinde işin ikmalini temin edecek bir tarzda 
teksif olunarak, bugüne kadar câri olan tahsisatın serpiştirilmesi usulünden su
reti katiyede sarfınazar edilmesi lüzumuna kanidir. 

B) Gelir Bütçesi 

Hükümet tasarısında muhtasar bir şekilde izah edilmiş olan Gelir Bütçesi haiz 
olduğu bünye ve hüviyet itibariyle geçmiş senelere nazaran esnslı bir fark ve husu
siyet arzetmektedir. Bu da: Uzun yıllardan beri tatbik edilerrelmekte olan Kazanç, 
Buhran, Muvazene ve Hava Kuvvetlerine Yardım vergileriyle bunlara b ^ l ı fevka
lâde zam vergilerinin yerine kaim olan Gelir, Kurumlar ve Esnaf vergilerinin ilk 
olarak bu bütçede yer almış bulunması keyfiyetidir. 

Kazanç Vergisi ve buna müteferri vergiler hâsılatının en verimli devresine rast-
lıvan bu intikâl hâdisesi,,tesadüf ettiği zamanın nezaket ve ehemmiyeti bakımından 
Hükümeti, belki haklı ve fakat mübalâğalı bir ihtiyata sevketmiş olduğu içindir ki, 
bu verginin hizmet erbabına tatbiki hususunu, bir sene müddetle geciktirmek tale
biyle, vergi kaynaklarının son konjonktür tahavvülâtmdan doğan farklı verim 
kabiliyetleri üzerinde durmaksızın düşük tahminler yapmak yoluna sevketmiştir. 
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Devlet varidatı»meyanmda çok mühim feir yekûn tutan Kazanç ve buna mütefer-
ri vergilerin mükellefler arasındaki sureti tavazzuuna göre son senelere ait dört yüz 
küsur milyonluk kısmı içerisindeki iştirak nispeti 2/3 raddesinde olan ve millî ge
lir içerisindeki payı ise ancak % 13 ü bulan hizmet erbabına, Gelir Vergisinin bir 
sene müddetle geç tatbik edilmesini hem vergi adaletiyle ve hem de bu sınıfın, 
içinde bulunduğu çeşitli mahrumiyetlerle kabili telif bulmiyan Komisyonumuz, 
bu mevzuda- Yüksek Meclisin muhtelif vesilelerle izhar ettiği umumi arzu ve tema
yüllerine uyarak, Gelir Vergisini bu zümreye de tatbik etmek imkânlarını arayı]) 
bulmak üzsre,; mesaisini varidat bütçesinin kaynakları üzerinde teksif etmiş ve 
bu imkânları* bilhassa son aylardaki harb ekonomisi konjonktürünün yarattığı mü
sait kir zeminde bulmak suretiyle bütçenin (1 344 590 000) liradan ibaret olan 
varidat tahminlerini (1 344 988 235) lira olarak • tesbit etmiştir. 

Gelir bütçesi üzerinde yapılan tetkiklerle, bu tetkiklerden alman ve komisyo
numuzca mazharı tasvip olan neticeler, hususi raportörlerimizin raporlarında mu
cip sebeplerle birlikte bertafsil izah edilmiş olduğu cihetle, bunların tekrarı cihe
tine gidilmemiştir. « 

Gelir Vergisinin memur, müstahdem, emekli, işçi, dul ve yetimlere de mut
lak olarak tatbikmdan doğan malî külfet ve fedakârlık «194» milyon lira gibi is-
tisgar edilemiyecek muazzam bir rakama baliğ olmasma rağmen, adetleri dokuz-
yüz bine yaklaşan bir kitlenin üzüntülü bir hal alan intizarlarına vergi adaleti
ne sadakat ve ittiba suretiyle, Hükümet tarafından gösterilen muvafakat şeklin
deki müsbet karşılığı memnuniyetle karşılamamak kabil değildir. 

Hükümet tasarısında yer alan tahminlerle, Komisyonumuzca iktisadi konjonk
türün seyrine ve Gelir Bütçesi Hükümet tarafından hazırlandıktan sonra alman 
en son tahsilat rakamlarına göre ayarlanan tahminlerden başlıcalarınm karşılık
lı mukayeseleri berveçhi âtidir: 

Vergi 

Ücretlerden alınacak kısım haricinde Gelir Ver
gisi hasılası 
Gümrük Resmi 
İthalât Muamele Vergisi * 
İmalât Muamele Vergisi 
Seker ve Glikoz İstihlâk Vergisi 
Ham Petrol İstihlâk Vergisi 
Kahveden alınan İstihlâk Vergisi 
Benzinden alman İSol Vergisi 
Damga Resmi 

Hükümetin 
teklifi 

98 000 000 
115 460 000 
95 190 000 
96 260 000 

117 000 000 
12 880 000 
18 160 000 
17 840 000 
33 420 000 

Komisyonun 
teklifi 

145 000 000 
140 000 000 
127 000 000 
110 000 000 
130 591 000 
16 000 000 
21 400 000 
21 000 000 
35 250 000 

Komisyonumuz tarafından yapılan bu artırmalar hakkındaki izahatımıza son 
vermeden evvel, Gelir Vergisi için tesbit edilen (315) milyon liralık muhammena-
tm fazla olmadığını tebarüz ettirme bakımından Büyük Millet Meclisinin 8 nci fa
aliyet devresi içerisinde (Gelir Vergisinin geçici 3 nçü maddesindeki, hizmet erba
bının yergilerine 1951 yılında % 25 zam yapılması hakkındaki hükmün kaldırıl
masınamütaallik olan teklif in Geçici Komisyona havale edilmesiyle, Komisyonda 
cereyan «den-müzakerelerin neticesine dair olan 3 . V . 1949 tarih ve esas 
171/1 ve 4 sayılı kararda da) Gelir Vergisinin ilk tatbik yılında getireceği vari-
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datm (300) milyon lira olarak teşbit ve irae edilmiş olduğunu hatırlatmak yerinde 
olacağı gibi, hizmet erbabı için vukubulacak fiilî tahakkukat ve tahsilata da 
-•(•Îİ5$' milyon liradan ibaret bulunan tahmin miktarlarını aşması ihtimalinin ileri 
sürüldüğünü de bildirmek muvafık olur. 

Bugüne kadar gelen bütçelerde olduğu gibi, Hükümetin 1951 senesi için getir
diği bütçede dahi vasıtasız vergilerden elde ettiği varidatın vasıtalı vergilerden 
elde ettiği varidata nazaran daha dun,bir nispette yer almış bulunması keyfiyeti
nin, .vergi adaleti prensipleriyle kabili telif görülmediği,'gelecek senelerde Dev
let varidatmdaki bu terkip tarzının, vasıtasız vergiler'" hasılâtinın artırılması ve 
aradaki nispetin azaltılması şeklinde bir istikamete yöneltilmesinin matlûp bu
lunduğu noktasına işaret ederken bir nebze de bugüne kadar gelip geçen Hükü
metlerin takibettikleri yergi politikası üzerinde durulmasında fayda mülâhaza e r i 
miştir. Şöyle ki ; 

Her memlekette olduğu gibi bizde de Büyük Millet Meclisinde cereyan eden 
tartışmalardan en büyük ve ,en ehemmiyetli olanlarının, bütçelerin müzakeresi 
sırasında yapıldığı ve bu münakaşa ve tenkidi erin ekseriyetle tasarruf talepleri 
şeklinde ileri sürüldüğü malûmdur. Lüzumlu hizmetlerin yapılmaması vaziyetini 
dahi kabule -mecbur bırakacak kadar ileriye götürülen bu zihniyştin, müşbet ol
maktan ziyade menfi neticeler doğurduğu muhakkaktır. Bugünün modern dev
letinin mümeyyiz vasfı, tasarruf mülâhaza]ariyle nizmet yapmaktan' çekinmek 
değil bilâkis kabil olduğu kadar çeşitli hizmetler görmek olduğuna ğÖfe.bizde de 

bu lüzumun tahakkukuna imkân verecek çarelerin aranıp bulunması lâzımdır. 
Hepimizce malûm olan bir hakikattir ki, Devletimiz vatandaşların âmme hizmet
lerinden istifadeleri ve malî iktidarlariyle mütenasip modern mânada âdil ve ve
rimli bir vergi politikası takip etmekten henüz çok uzaktır. Ancak bütçe masraf
larının ve vergi yükünün pahalılığa yol açmaması ve hususi faaliyet sahalarını tı
kamaması, umumi menfaat bakımından üzerinde ehemiyetle durulması gereken 
bir meseledir. 

Kısmen olsa dahi, ilk tatbik senesinin neticelerini yakında almaya bağlıyaca
ğımız yeni Grelir Vergimiz muasır Dünya memleketlerinde tatbik olunan mümasil 
gelir vergileri şekil ve vasfını taşımaktan mahrumdur. Memleketimizin her sa
hadaki kalkınmasının devamlı imkân kaynağı olacak olan bu vergiden matlup ge
niş randımanlı neticelerin alınabilmesi için bu verginin, bugünkü bünyesi içîHde 
yer almış bulunan noksanlıklarının en kısa bir zamanda giderilmesi İâzihıdırV Bu
nun içinde hâlen Gelir Vergisinde mevcut birtakım muaflık ve istisnaların da
raltılması suretiyle şümullendirilmesi ve Vergi Usul Kanununun kaçakçılığı önli-
yecek hükümlerle teçhiz edilmesi temenniye şayandır. 

Vergi mevzuatımızda mevcut olan aksaklıkların ve birçok ahvalde mükellef
lerin aleyhlerine tecelli eden adaletsizliklerin oltadan kaldırılmasını sağlamak 
için çeşitli kanunlarımız üzerinde yapılması zaruri /bulunan , tetkiklere bir an 
evvel başlanılması ve yapılmakta olan çalışmaların süratle bitirilmesi lüzumuna 
işaret ederken bu arada, içinde yaşadığımı^ bu buhranlı devrenin icapları bakı
mından gerekli tedbirleri, almakta olan ^merikajl İsviçre, Fransa* ve. sair yaban
cı memleketlerin bu sahadaki faaliyetlerinin calibi dikkat olduğunu işaret et
mek isteriz. 
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C) Bütçe açığı 

Gelir Vergisinin hizmet erbabına tatbikini bir yıl sonraya bırakmak esasına 
göre hazırlanmış bulunan Hükümet Bütçe tasarısında, 1951 malî yılının Umumi 
Muvazeneye dâhil daireleri bütçe açığı (232 513 292) lira olarak tesbit edilmiş
tir. 

Yıllardan beri takip edilegelen ve memleketin gelir kaynaklarını takviyeye hiz
met etmekten ziyade cılızlaştırmaya müntehi olan devletçi bir iktisat politikası
nın malî vaziyetimizde müzminleşen ilk neticesi bütçe açıkları olmuştur. 

Filhakika, 1933 ten itibaren bütçelerimiz devamlı olarak açık vermekte bulun
muş ve yıllarca müddet bütçelerimiz açıkla bağlandığı halde Maliye Bakanları
mızın bütçelerin denk olduğu hususunda ısrarlı beyanlarda bulunmaları âdet ol 
muştur. 

Memleketin malî vaziyetinde müzmin bir hal aldığı muhakkak olan bütçe açı
ğının, iktidarm #el değiştirmesine rağmen derhal bertaraf edilemiyeceği aşikâr 
olduğuna göre, Hükümetin 1951 Bütçe yılındaki muvaffakiyet veya ademi muvaf
fakiyetini ancak cari masraflara taallûk eden Âdi Bütçedeki açığın aynı tempoda 
devam etmesine son verip,veremediği noktasında aramak lâzımdır. 

1951 bütçesi, geçen yıla nazaran, ilk bakışta (58 574 292) lira fazla bir açık
la Meclise takdim edilmiş gibi görülmekte ise de, Hükümet gerekçesinin VII ne i 
sayfasında izah olunan sebepler dolayısiyle, gerekli ilâve ve tenzillerin yapılma
sından sonra geçen yılın bu seneki bütçe rakamiyle mukayeseye esas ittihaz olu
nabilecek miktarının bidayeten bütçe tasarısında yer alan 1 487 208 563 lira değil, 
1 574 418 731 lira olduğunu kabul etmek iktiza eder. Bu bakımdan, 1951 bütçe
sinin geçen yıl bütçesine nazaran açık fazlasının ilk bakışta olduğu gibi 
89 894 729 lira olmayıp, hakikatta 29 684 561 liradan ibaret olduğu anlaşılır. 

1951 bütçesindeki bu açık fazlası carı hizmet masraflarının bir miktar artırıl
mış olmasından ileri gelmiş olmayıp bu seneki Bütçeye 38 282 048 liralık fazla 
yatırım tahsisatı konulmuş olmasından ileri gelmektedir. 

Komisyonumuzda.gerek Gider Bütçesi ve gerekse Gelir Bütçesi üzerinde yapı
lan tadiller sonunda bütçe 235*298 127 lira bir açıkla bağlanarak Yüksek Mecli
se sunulmuş bulunmaktadır. 

1951 bütçesine ait bu açığın karşılanma şekli de tasarının 3 ncü maddesinde 
zikredilmiş olduğu veçhile berveçhi âtidir: 

A) Avrupa İktisadi îş Birliği camiasına dâhil olan memleketler arasındaki 
ticari mübadeleleri ve bu mübadelelerden mütevellit tediyeleri kolaylaştırmak 
maksadiyle teşekkül eden Avrupa İktisadi İş Birliği nezdinde, 25 milyon dolar
lık alacaklı başlangıç meblâğından, 1 Temmuz 1951 tarihine kadar kullanılacak 
miktardan Türk lirası olarak elde edilecek karşılık. 

Bu krediden istifade için Tediye Birliğindeki hesabımızın devamlı olarak açık 
vermesine intizar olunacak ve bu da 1 Temmuz 1951 tarihine kadar devam edebile
cektir. 

B) Avrupa kalkınma programı gereğince memleketimize tahsis olunacak yar
dımlardan elde edilecek malların satış hasılatı da, muayyen şartlar dâhilinde, bütçe 
açığında kullanılabilecektir. 
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C) Açığın A ve B bentlerinde gösterilen kaynaklardan elde edilen gelirler ile 

karşılanamıyan mütebaki kısmı da dahilî istikrazlarla kapatılacaktır. 

TII - Malî vaziyet : 

A) Paramız : 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununda derpiş edilmiş olan (İstikrar 

Kanunu) henüz çıkmamış olmakla beraber, Türk Lirasının kıymeti, Bretton Wo-
ods Anlaşması hükümleri dairesinde Amerikan Dolarının 1 Temmuz 1944 teki altın 
muhtevası nazarı itibara alınmak suretiyle (Milletlerarası Pa ra Fonuna ) tescil et
tirilmiş bulunmaktadır. 

Paramızın dış kıymeti, 7 Eylül 1946 ameliyesiyle yabancı paralara nispetle ten
zil edilmiş olmakla beraber, mezkûr tarihten, ingiliz Lirasının haricî kıymetinin 
% 30 - 52 raddesinde düşürüldüğü tarih olan 18 Eylül 1949 tarihine kadar bu kıy
metini muhafaza etmiştir. Fakat bahsedilen tarihte ingiltere'nin sterlinin haricî 
kıymetini indirmesi ve bunu diğer bâzı memleketlerin takip etmesi neticesi ola
rak Türk lirasiyie, memleketler paraları arasındaki kambiyo rayici de aşağıda gö
rüldüğü veçhile tahavvül etmiştir; 

1 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Sterlin 
Dolar 
Fıransız Frangı 
isviçre » 
Holânda FilorLııi 
Belçika Frangı 
isveç Kuronu 

Devalüasyondan 
e v v 

L. -K. 

11 28 
2 82 
1 02 

65 72 
105 54 

6 38 
77 88 

e l 
San. 

40 
52 

904 
70 
68 
87 
60 

D e vali iasyondan 
s o n r a 
L. 

7 
2 

— 
65 
73 

5 
54 

K. San. 

91 — 
82 52 
80 — 
72 70 
68 40 
60 — 
12 50 

Ancak, uzunca bir müddet içerisinde paranın iç kıymetinde hâsıl olan tahay
yüllerin- dış kıymetine tesir icra etmekten hali kalmadığı, son yılların para moni-
pülâsyonlariyle artık sabit olmuş bulunmaktadır. 

Paramızın iç kıymetlerinin 1950 senesi zarfındaki ta'havvülâtım gösteren top
tan fiyatlar endeksi, senenin üçer aylık devrelerine ait olarak şöyle seyretmiştir. 

(1938 = 100) 
Birinci üç aylık 477,7 
ikinci » >> 445,2 
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B) Tedavül hacmi 
1949 ve 1950 seneleri zarfında bankmot ve maden para tedavülünün seyri ise 

ay gayeleri itibariyle şöyledir : 

Bankmot tedavülü 
Aylar 

I 
II 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 

1949 

937 510 
937 064 
937 064 
919 664 
928 774 
912 557 
892 275 
892 322 
864 474 
878 082 
909 232 
885 832 
893 124 

1950 * 

914 275 
912 075 
912 075 
. 898 742 
897 565 
878 638 
878 031 
878 56® 
878 776 
965 073 
976 571 
958 644 
961 662 

Maden para tedavülü 
Aylar 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XT 
XII 

1949 

43 654 488 
43 398 398 
44 830 982 
46 094 549 
45 390 488 
45 235 108 
45 816 127 
46 100 373 
46 259 896 
45 978 101 
45 694 809 
45 153 979 

1950 

41 064 368 
40 919 627 
41 017 597 
40 792 832 
38 493 775 
38 575 912 
38 835 085 
36 018 799 
37 399 040 
38 885 879 
40 288 749 
41 295 497 

C) Devlet Borçlan : 
Devlet bütçelerimizin cari şeklinin, Devlet umumi muhasebesini vuzuhla tesbit 

etmekten uzak bulunduğunu ifade ederken, bu kifayetsizliğin başılca sebebinin 
Millî murakabenin bugüne kadar lâyikiyle tecelli etmemesinden doğan sakim iti
yatlarda aranması isabetli bir teşhis olur. 

Hükümet gerekçesinde de ifade edildiği veçhile, «Büyük Meclisçe ve umumi 
efkârca durumun ana hatlar] ile bir bakışta kavranabilecek hale gelmesini, 
bütçede samimiyet, vuzuh ve millî murakabenin gereği gibi işleyebilmesi bakım
larından ihmal olunmıyacak bir zaruret olduğu mütalâa olunmalıdır». Bu 
icapların tahakkukuna imkân verebilmek için ise, Devlet Bütçesi, katma büt
çeler, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve hattâ Hazineden yardım gördüğü nis-
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pette özel idare ve belediyeler ve bu dairelerin kurduğu tüzel kişiliği haiz teşek
küllerin borçlarını bir arada mütalâa etmek iktiza eder. 

1951 senesinde Hükümet bu ihtiyacı tesbit etmekle kalmamış ve yine gerekçe
de belirtildiği veçhile, Devlet faaliyet sahalarını kavramak üzere Devletin gelir 
ve giderlerini ve hakiki açık miktarını gösterecek bir usul üzerinde ihzari çalış
malara da başlanmıştır. 

(2 565 546 236) liraya varan Devlet borçlarının 1949 ve 1950 seneleri sonun
daki müfredatı aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. 

31 . 12 . 1949 31 . 12 . 1950 Artış 

1 400 007 354 1 625 877 534 225 870 180 

295 600 767 389 270 206 93 669 439 

435 352 862 530 979 402 95 626 540 
17 926 515 19 419 094 1 492 579 

2 148 887 498 2 565 546 236 416 658 738 

Görülüyor ki, umumi ve katma bütçelere ait borçlarla İktisadi Devlet Teşekkül
lerine ve sair müesseselere ait borçlar geçen yıla nazaran 416 658 738 liralık bir 
artış kaydederek ceman 2 565 546 236 liraya yükselmiş bulunmaktadır. 

Geçen yıllarda istimlâk edilmiş ve henüz sahiplerine ödenmemiş olan 2 000 000 
liralık tahsisat da Komisyonumuzda ilâve olunarak 1950 yılı sonu borç miktarı bu 
suretle 2 milyon fazlasiyle 2 567 546 236 liraya baliğ olmuştur: 

Bu artışın sebepleri aşağıda belirtilin iştir : 
Devlet borçlarının tarzı terekkübü (iç ve dış borçlar, dalgalı ve konsolide borç

lar) ye gelişme seyri hakkında, sebepleriyle birlikte hususi raportörlerimizin 
raporlarında geniş izahat verilmiş olduğu için bunların tafsilinden burada ihtiraz 
edilmiştir. 

î ç borçlanmalarda, calibi dikkat olan cihet, bilhassa 1938 senesinden itibaren 
Hazinenin, kanununda yazılı olduğu üzere, vazifeleri arasında «Hükümetle müşte
reken Türk evrakı nakdiyesinin müstakbel istikrarına matuf tedbirleri ittihaz et
mek» keyfiyeti de mevcut olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına, bu vazi
fesiyle kabili telif olamıyacak şekilde müracatta bulunmasının usul haline gelmiş 
olması keyfiyetidir. Fiyatların yükselmesine sebep olarak para kıymeti ve binneti-
ce memleketin malî istikrarını tehdit eden bu borçlanma usulünün yavaş yavaş 
terki yoluna gidilmesini ve bir nevi gizli enfilâsyon demek olan bu emisyon siya
seti yerine, istikraz usulünün tercih olunması temenniye şayandır. 

D) Altın ve döviz vaziyetimiz : 
Altın mevcudumuz, 1949 yılı sonunda 137 016,882 kilo iken 1950 senesi sonun

da 133 110,154 kiloya düşmüş olup, bu da, 1949 Haziranı bidayetinde Federal Re-
servü Bank'a terhin edilen 10 ton altının bir kısmının mecburi satışından tevellüt 
etmiş bulunmaktadır. 

Genel bütçeden ödenen iç, dış ve 
dalgalı borçlar 
İktisadi Devlet Teşekküllerine 
ait borçlar 
Katma bütçeli dairelere ait borç
lar 
Diğer müesseselere ait borçlar 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının günlük döviz vaziyetlerine göre döviz 
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mevcudumuz, geçen sene sonunda 29 439 000 lira iken 1950 sonunda 24 464 000 li
raya düşmüş bulunmaktadır. 

1950 senesi zarfında, Avrupa İktisadi İş Birliğine dâhil memleketler .arasında 
dış ticaret rejiminin çok taraflı bir hale getirilmesi ve aynı zamanda tediyatta ta
kip edilmesi lâzımgelen esaslara dair olan Avrupa Tediye Birliğinin liberasyon 
usulünü tatbika geçmesi, henüz serbest ithalâtı karşılamaya kâfi gelecek ihraca
tı olmıyan memleketimizde döviz mevcudumuzun azalması tabiîdir. Nitekim, bu 
yeni serbest rejim içerisindeki vaziyeti düşünülerek memleketimize 25 milyon do
larlık başlangıç kredisi tahsis edilmiştir. 

Memleketlerin iktisadi bünyelerini normal usullerle takviye ederek para kıy
metlerini muhafaza ve Milletlerarası mübadelelerin inkişafını temin suretiyle ma
lî istikrarı sağlam temeller üzerine oturtmak gibi müspet ve fakat uzun vadeli yar
dım sisteminde geniş nispette muvaffak olmak Hükümetlerin takip edecekleri ik
tisadi ve malî politika ile yakından alâkalıdır. 1951 Bütçesinin tertip ve tanzimin
de, bütçe ile Hükümetin, iktisadi ve malî saha arasındaki bu derin münasebete hâ
kim olan zihniyeti takdirle müşahede olunmuştur. 

V - Temenniler : 
Komisyonumuz, bütçe müzakereleri esnasında izhar edilen ve Heyetin tasvî 

bine mazhar olan temennilerin tahakkuk ettirilmesi hususunda Hükümetin dik 
katini çekmiş bulunmaktadır. 

Hükümetin temennilerle alâkalı olarak alacağı tedbirler ve yapacağı hazır
lıklar bütçe senesi içinde Komisyonun "Riyaset Divanı ve Raportörleri tarafından 
ehemmiyetle takip edilecektir. 

Başlıca temellilerin müfredatı aşağıda kısaca gösterilmiştir : 
1. Bütçelerde aranan vuzuh ve samimiyet bilhassa demokratik rejimle idare 

olunan memleketlerde hususi bir ehemmiyet arzeder. Vatandaşların Devletin umu
mi gelir ve giderlerini, borçlarını, bilmek ve öğrenmek hakları kadar tabiî birşey 
tasavvur olunamaz. Bu sebeple, zamanımızda Bütçe kanun tasarılarını, Devlet 
idaresinin yükünü taşıyan vatandaşları tatmin edecek açıklıkla yazılmış esbabı 
mucibe lâyihaları veya gerekçeleri eklemek mfıtad olmuştur. Bu itibarla, gelecek 
seneler bütçe tasarılarına efkârı umumiyeyi tatmin edecek, Millî murakabeyi ko
laylaştıracak ve lüzumunda ihsai malûmatı da ihtiva eden gerekçelerin eklen
mesine ihtimam gösterilmesi; 

2. Bütçenin mer'i kanunlar hükümlerine sföre izharı lâzımgeldiği cihetle büt
çelerin Hükümetçe tanziminden mukaddem, Bütçe ile .ilgili teşkilât ve Devlet 
gelir ve giderleriyle alâkalı tasarıların kanuniyet kazanması için vaktinde teşeb
büse geçilmesi, 

3. Hayat pahalılığı, fakir ve ortahalli tabakaların geçim şartları üzerinde 
gittikçe artan bir tazyik yaratmaktadır. Müreffeh bir millet haline gelebilmemiz, 
almteriyle maişetini kazanan kitlenin sıkıntıdan ve darlıktan kurtulabilmesine 
bağlıdır. Hükümetin enfilasyon tesirlerine karşı fiilî netice verecek tedbirlere 
başvurmasına ihtiyaç vardır. Pahalılık mevzuu üzerinde ehemmiyet ve hassasi
yetle durulması lüzumuna işaret ederiz ve bu meyanda ihtikârın cezai müeyyi
delerini takviye zaruretini belirtiriz. 
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4. Bâzı umumi hizmetlerin muhtelif daireler arasında parçalandığı ve bu yüz

den lüzumsuz tedahüller ve muzaaf çalışmalar mevcut olduğu, bu durumun Hü
kümette ve idarede mevcut olması gerekon koordinasyonu işkâl edebileceği, Bütçe 
bakımından ise hizmet masraflarınm kabarmasını intaç ' ettiği müşahede oluna
rak Devlet hizmetlerinde kadro şişkinliğine sebebiyet vermeden reorganizasyo-
na gidilmesi (Devlet sağlık teşkilâtiyle. Devlet matbaalarının, telefon işlerinde 
teçhiz ve tesisat işlerinin bir merkezden idare olunması, istatistik mevzuunda, 
alâkalı dairelerin İstatistik Genel Müdürlüğünden faydalanmaları, dış teşkilâtta 
muhtelif dairelerin aynı binalarda toplanması vesaire gibi), 

5. Bütün resmî dairelerin, suiistimal vukuu ihbar edildiğinde, her işe takdi-
men ve tercihan, vatandaşların resmî makamlara karşı olan itimadını takviye et
mek ve halkı vicdan huzuruna kavuşturmak için bu suiistimal ihbarlarım, ete 
alarak hâdiseyi teftiş ettirmeyi ihmal etmemelerinin usul ittihaz olunması, 

6. Resmî idarelerin usule uygun olarak istimlâk kararı almadan katiyen va
tandaşların tapulu mülklerine müdahale etmemeleri; istimlâk kararları kaziyei 
muhkeme halini almış olan mülk sahiplerine bütçede ödenek tahsisat mevcut ol
madığı takdirde ilk sevkolunacak Münakale Kanunu tasarısı ile gereken miktar
da tahsisat talep etmeleri, 

7. Ehliyetten ziyade kıdem esasına dayanan ve ehemmiyet veren Barem Ka
nununun, ehliyetleri teşvik kifayetsizleri de tasfiye edecek bir başka sistemle 
değiştirilmesi için çalışılması, 

8. Anadolu Ajansı gelecek senelerde bütçeden yardım görmeğe devam edecek 
ise, hizmetin ıslahı ve hukuki statüsünün tesbiti, 

9. 25 Aralık 1949 da Tahran'da îran Hükümetiyle imzaladığımız bir anlaşma 
mucibince Şark Hududunu Akdenize bağlıyacak iki transit yolu inşaasını taahhüt 
etmiş bulunuyoruz. Bu yolların inşası aynı zamanda mahrumiyet bölgelerinin ikfci-
saden kalkınmasını kolaylaştıracaktır. Yeni bütçe yılı esnasnda* Mardin - İskende
run ve Yan - İskenderun yol]arının ıslâhı ve Birecik Köprüsünün yapılması, 

10. Emniyet teşkilâtının tevhidi, bu olmadığı takdirde Jandarma Genel Ko
mutanlığı Merkez Teşkilâtına dair bir Kanun çıkartılması, 

11. Bâzı dairelerde, Bütçe Kanununa mevzu tahsisatla mütedavil sermaye ih
das olunarak işletmeciliğe geçildiği görülmüştür. İlgili idarenin murakabesinden 
gayrı bir murakabeye tâbi olmadığı görülen bu türlü işletmelerin bir nizama tâbi 
olmalarının temini, 

12. Birok dairelerde memurların meslekî bilgilerini artırmak maksadiyle açı
lan kursların gerek tedrisat ve gerekse idari kadrolarının gözden geçirilmek sure
tiyle bu kursların behemehal kuruluş maksatlarına uygun olarak çalışmalarının sağ
lanması, 

13. Hizmetler kadrosunun malî yıl içinde bir revizyona tâbi tutulması, muh
telif dairelerin ücret baremleri arasında teadül temin edilmesi, kadro adedinin 
hizmet hacmma göre ve tasarruf zihniyeti ile ayarlanması, 

14. Dairelerin döşeme ve demirbaş masraflarmın bütçede ayrı maddeler halin
de gösterilmesine karar verilmiştir. Bâzı dairelerde ihtiyaçtan fazla döşeme ve de
mirbaş mevcut iken, aynı maddeleri diğer dairelerin hariçten mubayaa etmeleri 
bir israf mevzuu olarak mülâhaza edilmiştir. Hükümet emrindeki döşeme ve demir-



— 152 — 

baş sff ektif lerinin masraf daireleri arasında ihtiyaca göre taksimine imkân vere
cek bir koordinasyon temini; 

15. Âmme borçlarının bütçe tasarısında istikraz tarihlerinin, resülmalin, faiz 
ve amortisman taksitlerinin, muacceliyet tarihlerinin ve her malî seneye tekabül 
eden tediye miktarlarının sarahatle ve vuzuhla anlaşılabilecek şekilde tertip olun
ması; 

16. Dairelerin teşkilât kadrolarına merbut olan kadro cetvellerinin de bütçele
rine raptedilerek sunulmasının usul ittihaz edilmesinin Maliyece temini; 

17. H e r yıl - Kanunlarda emredildiği veçhile - (E) cetvelinin bütçeye raptedi
lerek gönderilmesinin usul ittihazı; 

18. özel idarelere ait hastanelerin umumi muvazeneye alınıp Devlet hastane
leri haline tahvilleri hususunda umumi prensip esaslarının tesbiti; 

19. Diğer katma bütçeli idareler: 
Katma bütçeli dairelerden iktisadi karakter arzedenleri, ticari usullerin ge

rektirdiği hareket serbestisine ve çabukluğuna malik olmaktan mahrum bu
lunmaktadır. Bu itibarla: 

a) Bu idarelerin bürakratik çalışma tarzlarım bertaraf edecek ve idare 
organlarına verilecek salâhiyetle mütenasip cezai müeyyideleri ihtiva eden ye
ni bir hukuk statüsüne kavuşturulmaları . 

b) Bir birinden çok çeşitli mevzuları bünyesinde topladığı görülen Evkaf Ge
nel Müdürlüğü çalışmalarını gözden geçirerek, mühim imkânlara sahip olan 
bu teşekkülün Devlet Bütçesüıe yük olmakta devam etmesine mâni olacak ge
rekli tedbirlerin alınması, 

c) Üniversite büçetçelerinin, murakabeyi kolaylaştıracak şekilde yekne
sak bir esasa raptolunarak hazırlanması, 

d) 1951 de İstanbul'da toplanacak Şarkiyat Enstitüsü mesaisiyle alâkala
narak,, bu toplantı masraflarına bütün Hükümet dairelerince iştirak olunması, 

Komisyonumuzca temenniye şayan görülmüştür. 
Yukarda izah edilen esaslar dahilinde tanzim edilen 1951 yılı Bütçe Kanunu 

tasarısı cetvelleriyle birlikte Kamutayın tetkikma arzedilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü Kâtip 
İstanbul Burdur Çanakkale Bursa 

E. Adakan F. Çelikbaş E. Kalafat . H. Şaman 

Afyon K. Ankara Antalya Aydın 
A. Vezir oğlu M. Bayramoğlu A. Sanoğlu E. Menderes 

Balıkesir Bolu Çanakkale Diyarbakır 
E. Budakoğlu M. Güçbümez K. Akmanlar M. Ekinci 

, Elâzığ Erzincan Eskişehir ' Giresun 
ö.F. Smrnç Muhalifim, A. Potuoğlu M.Şener 

••••••N. Pekcan 
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Çyömüşane 

K. Yörükoğlu 

îstanbul 
F. ğ&ğîimr 

Kastamonu 
m Türe 

Konya 
M.-A Utgem 

Ördü 
R> Akmy 

Hatay 
Muhalifim. 

C. S. Siren 

istanbul 
C. Türkgeldi 

Kırklareli 
§.. Bakay 

Malatya 
Muhalifim 

M. S. Eti 
Rize 

0. KaAjrakoğîu 
Trabzon 

Muhalifim. 
G. B. E^vkboJgkm 

Van 
MuitaMm. 
F: Metim 

istanbul 
Bâzı noktalarda mülâhazalarım 
var. Söz hakkım m&jıfJiz olmak 

şartiyle 
A. H. Başar 

îzmir Kastamonu 
B. Bilgin Muhalifim. 

T. Coşkan 
Kırşehir Konya 

0. Bölükbaşı B. Birand 
Bulunmadı. 

Mafaş Mardin 
M ötermn Muhalifim. 

M. Erten 
Seyhan Sivas 

Br.f&.Bar% K. îmre 
Tratoaı TJrfa 

S, F. Kalaymağ&ı Br. F: Ergin 

Muhalefet 
Bütçeııâitt tanzimine: hâkim oton 

umumi gömş i®$m ve Mhassa : 
1. üevlet teşkilât v*e masrafla-

motife mümMingördüğüm tasarruiHa-
mm yaşamamış- ve bu sebeple bütçe-
ş k b%«k bir açıkla tanzim eddtoif 

% Kısma âzaam Ik^a iUerimizde 
feaianaaınıahrMidyetb^^eierinin kal
kındırılması ve nispeten ilerlemiş 
eisoiıilteimâs: seslesin®; ulaftalması 
içim* nelt Meösskto apıtlmamış bulun* 
nsAst; 

İ Angbyasanuı fflkajnlmnsmL em-
rettiği, toBdMar BaffeanıcgıagL ödene-
ğinâ, bıdcaııkrıaa gm%v ve sömmlai'i-
m gösterir kanunlarm henüz Meclist 
sunulmamış ve demokrasi asaslârınab 
aykırı hüküpılerin kaljjjrılnıasını te
inin etj#cek kanun tabanlarının ha-
zrfaımiaîafş Muranası; 

4 Ö İ r t i e r i kanunla tesbit 
B^fet^miş bâzı makamlara tahsisat 

Şerhi 
5. (Mir Vergisinin adalet pren

siplerine uyacak ve bütün büyük ka
zançları ihtiva edecek şekilde tadil 
edilmeden bütçenin bağlanmış olması; 

6. Devlet işletöîeciMğkıi rasyo
nel esaslara istinat ettirmek ve bu
nun hudutlarını tesbit eylemek sure
tiyle hususi teşebbüs sahasına ser
besti w bn nevi sermayeye emniyet 
vermek maksadiyle bir (Millî ekono
mi plânı) nın hazırlanmamış bulun
ması hakkındaki tenkidterime Hü
kümetin Bütçe Komisyon*! huzurun
da verdiği cevapların tatmin edici gö
rülmemesi; 
bakımlarından muhalifim. 

Yukarda arzedilen noktalarla di
ğer bâzı hususular ve Hükümetin 
umumi siyaseti üzerindeki gömüşleri
mi a§ı)sî#sftak maksadiyle aöj hafefeı-
mı j£M$m b^mndururujn, 

Mardin 
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1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1. — Devlet Bütçesine gi
ren dairelerin 1951 Bütçe yılı yatırım
lar dışında kalan giderleri için bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (1 272 630 633) lira ve yatırım gider
leri için de (A/2) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (304 472 659) lira Öde
nek verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Bütçesine gi
ren dairelerin 1951 Bütçe yılı yatırım
lar dışında kalan giderlerine karşılık 
olan gelirler bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (1 344 590 000) lira 
tahmin edilmiş olup, fazlayı teşkil eden 
(71 959 367) lira yatırımlar karşılığını 
teşkil eder. 

MADDE 3. — Devlet Bütçesine gi
ren dairelerin 1951 yılı yatırım giderle
rinin ikinci madde ile karşılanan kısım
dan bakiye kalan (232 513 292) liralık 
açığı : 

a) Avrupa Tediye Birliğinin Ku
rulması hakkındaki Anlaşmanın 10 ncu • 
maddesi gereğince memleketimize tah
sis edilmiş bulunan (25) milyon dolar
lık (Alacaklı başlangıç meblâğından) 
« Pozisiyon înisiyal » 1 Temmuz 1951 
tarihine kadar kullanılacak kısmının 
Türk lirası karşılığı Merkez Bankasın
ca Hazine hesabına nakledilmek sure
tiyle; 

B) Avrupa Kalkınma Programı 
(E. R. P.) gereğince memleketimize mu
hassas vasıtasız yardımlardan elde 
edilecek malların satış ve tahsisinden 
hâsıl olacak Türk liralariyle; 

c) Akdolunacak iç istikraz hâsılı 
ile; 

Kapatılır. 
MADDE 4. — 1951 Bütçe yılı içeri

sinde Amerikan Askerî Yardımından 
fiilen sağlanacak malzeme bedellerini, 
(80) milyon lirayı geçmemek üzere bir 
taraftan bağlı (B) işaretli cetvelde bu 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

MADDE 1. — Devlet Bütçesine gi
ren dairelerin 1951 Bütçe yılı yatırım
ları dışında kalan giderleri için bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (1 275 271 465) lira ve yatırım gi
derleri için de (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (305 014 897) lira 
ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Bütçesine gi
ren dairelerin 1951 Bütçe yılı yatırım
ları dışmda kalan giderlerine karşılık 
olan gelirler bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (1 344 988 235) lira 
tahmin edilmiş olup, fazlayı teşkil eden 
(69 716 770) lira yatırımlar karşılığını 
teşkil eder. 

MADDE 3. — Devlet Bütçesine gi
ren dairelerin 1951 yılı yatırım giderle
rinin ikinci madde ile karşılanan kısım
dan bakiye kalan (235 298 127) liralık 
açığı : 

a) Avrupa, tediye birliğinin kurul
ması hakkındaki anlaşmanın 10 ncu 
maddesi gereğince memleketimize tah
sis edilmiş bulunan (25) milyon dolar
lık (Alacaklı başlangıç meblâğından 
«Pozisiyon înisiyal» 1 Temmuz 1951 
tarihine kadar kullanılacak kısmının 
Türk Lirası karşılığı Merkez Bankasın
ca Hazine hesabına nakledilmek sure
tiyle; 

b) Avrupa Kalkınma Programı 
(E. R. P.) gereğince memleketimize 
muhassas vasıtasız yardımlardan elde 
edilecek malların satış ve tahsisinden 
hâsıl olacak Türk liralariyle; 

c) Akdolunacak iç istikraz hâsılı 
ile; 

Kapatılır. 

MADE 4. — 1951 Bütçe yılı içeri
sinde Amerikan Askerî Yardımından 
fiilen sağlanacak malzeme ve eşya be
dellerini (80 000 000) lirayı geçmemek 
üzere bir taraftan (B) işaretli cetvelde 
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adla açılacak bir bölüme gelir ve muka
bilini (A/l) işaretli cetvelin Millî Sa
vunma Bakanlığı kısmındaki (Çeşitli 
savunma hizmetleri) bölümüne ödenek 
ve gider kaydetmeye Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

MADDE 5. — 1951 Bütçe yılı içinde 
Osmanlı Bankası ile olan Hazine hesa
bından başka, yapılacak bağıtlarla kısa 
süreli avans almaya ve hesaplar açtır
maya ve en çok bir yıl süreli Hazine bo
noları çıkarmaya ve banka ve ortaklıkla
rın Hazineye yatırmak istiyecekleri pa
raları alarak karşılığında Hazine bono
ları vermeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

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

Hazinede bulunan Millî esham ve 
tahviller karşılık gösterilmek suretiyle 
elde edilecek krediler veya bunların sa
tış bedelleriyle uzun süreli Devlet tah
villeri satın almaya veya bu karşılıklar
la Hazinenin ortaklığı bulunan ortak
lıklardaki katılma paylarını ödemeye 
ve Bakanlar Kurulu kararı ile bu tür
lü ortaklıklara ilişkin katılma senetleri
ni satmalmaya Maliye Bakanı yetkili
dir. 

MADDE 6. — Dairelerin 30 . VI ' . 
1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 
ııcu maddesine giren hizmetlileri ile ay
nı kanunun geçici 4 ncü maddesinde sö
zü geçen aylıklı memurları bağlı (D) 
işaretli cetvelde, hayrat hademesine ait 
kadrolar da bağlı (S) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi 
. gereğince geçici mahiyetteki hizmetler 
için Bakanlar Kurulu karari ile kadro 
alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar, er
tesi yıl bütçesiyle Türkiye Büyük Mil
let Meclisine sunulur. Bunların eldeki 
kadrolara ek olmaması şarttır. 

B. K. 
bu adla açılacak bir bölüme gelir ve mu
kabilini Millî Savunma Bakanlığı Büt
çesinde açılacak özel bir bölüme ödenek 
ve gider kaydetmeye ve sözü geçen Ba
kanlık bütçesinin (A/l) ve (A/2) cet
vellerinde ve bunların diğer bölüm ve 
maddeleri arasında gider kaydolunan 
miktarlarda aktarmalar yapmaya Ba
kanlar Kurulu yetkilidir. 

MADDE 
mistir. 

5. — Ayniyle kabul edil-

MADDE 6. 
mistir, 

— Ayniyle kabul edil-
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MADDE 7. — 26 . V . 1927 tarihli 
ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka
nununun 29 ncu maddesi gereğince : 

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

b) Kanunla bağlanmış vatanî hiz
met aylıklarını gösteren (Ç) cetveli; 

c) Gelecek yıllara geçici yüklen
melere girişmeye yetki veren kanunları 
gösteren (G) cetveli; 

ç) Maliye Bakanlığı Bütçesinin 
460 nci ihtiyat ödeneği bölümünden ak
tarma yapılabilecek bölümleri gösteren 
(P) cetveli; 

Bu kanuna bağlıdır. 
MADDE 8. — Devlet gelirlerinin, 

özel hükümlerine göre tarh ve tahsiline 
1951 Bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 9. — Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğü döner serma
yesinin geçmiş yıllar kârlarından (10) 
milyon lirası 1951 Bütçe yılı içinde on 
ayda ve on müsavi taksitte tahsil olu
narak bağlı (B) işaretli cetvele gelir 
kadolunur. 

MADDE 10. — Millî Eğitim Bakan
lığı tarafından yönetilecek okul pansi
yonları hakkmdaki 6 . VII . 1931 ta
rihli ve 1838 sayılı Kanunun bâzı mad
delerini değiştiren 11 . VI . 1932 ta
rihli ve 2005 sayılı Kanunun 2 nci mad
desi gereğince öğrencilerden alınacak 
ücretler bağlı (M) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

MADDE 11. — 1951 Bütçe yılı ders 
dönemi içinde ücret ve giderleri Devlet
çe verilmek üzere pansiyonu bulunan 
lise ve ortaokullarda parasız yatılı okut
turulacak öğrencilerin sayısı en çok 
1 250 olacaktır. 

Parasız yatılı öğrenciler 915 sayılı 
Kanun hükümleri dairesinde yapılacak 
imtihanlarla aşağıdaki nispet dâhilinde 
seçilerek alınır : 

a) Üçte bir, müsabaka imtihanla-

B. K. 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edil-
mistir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 9. — Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğü döner serma
yesinin geçmiş yıllar kârlarından (15) 
milyon lirası 1951 Bütçe yılı içinde on 
ayda ve on müsavi taksitte tahsil olu
narak bağlı (B) işaretli cetvele gelir 
kaydolunur. 

MADDE 10. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 11. — 1951 yılı ders döne
mi içinde ücret ve giderleri Devletçe 
verilmek üzere, pansiyonu bulunan lise 
ve ortaokullarda parasız yatılı okutula
cak öğrencilerin sayısı 1250 olacaktır. 
Bu okullardan ayrılacak olan öğrenci 
sayısından 100 öğrenci 5434 sayılı Ka
nunun 65 nci inaddesi gereğime harb 
malûlü ve savaşta ölenlerin çocukların
dan, geri kalan parasız yatılı öğrenciler 
de 915 sayılı Kanun hükümleri dairesin-
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Çip.d^ en yüksek başarı gpatoejî öğren
ciler; 

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

c) Üçte bir, türlü şartları ve ihti
laçları göz önünde bulundurularak Mil
lî Eğitim Bakanlığınca tesbit edilecek 
illerde çalışmakta olan ve genel bütçe
den aylık alan Devlet memurlarının ço-
ejıpdarı. 

MADDE 12. — 11 . VI . 1932 ta
rihli ve 2005 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desi gereğince her yıl Bütçe Kanununa 
bağlanması gereken kadrolar, bajlı (N) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 13 — 17. . IV . 1940 ta
rihli ve 3803 sayılı Köy Enstitüleri Ka
nununun 7 nci maddesi gereğince kul
lanılacakların kadroları ile ek görev taz
minatları ve sağlık memurları kadrola
rı, bağlı (K) işaretli cetvelde gösteril-
naaftk?. 

MADDE 14. — 30 . VI . 1939 ta
rihli ve 3656 sayılı Kanun ve ekleriyle; 
çeşitli kuruluş kanunlarındaki kadro
lardan bağlı (L) işaretli cetvelde göste
rilenler 1951 Bütçe yılında kullanıla
maz. 

MADDE 15. — 7 . VI . 1939 tarihli 
ve 3634 sayılı Millî Müdafaa Mükellefi
yeti Kanununun 36 ncı maddesi gere
ğince Millî Müdafaa Mükellefiyeti yolu 
ile alınacak hayvanların 1951 Bütçe yılı 
alım değerleri bağlı (Ö) işaretli cetvel
de ve 38 nci maddesi gereğince alına
cak motorlu taşıtların alım değerleri de 
bağlı (P) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 
i. MADDB16. — Gider bölümlerinden 
yapılacak harcamalara ilişkin formül 
bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

dş=T$pk$ak mümbaka imtjh&nı üe ve 
aşajıdaki nispetler dâhilinde alınacak
tır. 

a) Dörtte ikisi müsabaka imtihan
larında en yüksek not alan öğrenciler; 

b) Dörtte biri lisesi olmıyan iller
de oturan ortaokul mezunlariyle liseye 
devam etmekte olan ^rşnçüer, 

c) Dörtte biri türlü şartlan ve ih
tiyaçları göz önünde bulundurularak: 
Şfüiı Eğitim Bakanhgmea tesbit edile
cek ilerde oturan ve genel bütçeden ma
aş veya öçmt alan Pevlet n^murlarmjın 
çocukları. 

MATOE 12. — Ayniyde kabul edil-
•mâştvr. 

MADI® 13. — Ayniyle kahul edil
miştir. 

MADDÜ 14. — Ayniyle kabul edil
mişlik. 

MAB©E 15. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MABBE M. — Ayniyle fea&ul edil-
«nşMr. 
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MADDE 17. — Geçen yıl borçları 
bölümlerindeki ödenekler üstünde çıkan 
ve 1950 yılı Bütçesinin ait olduğu ter
tibinde karşılığı bulunan borçlar ilgili 
oldukları hizmet bölümlerinden bu bö
lümlere Maliye Bakanlığınca aktarıla
cak ödeneklerden ödenir. 

1928 - 1949 Bütçe yıllarına ait olup 
da Muhasebei Umumiye Kanununun 93 
ncü maddesine göre zaman aşımına uğ
ramamış ve karşılıkları yılları Bütçe
lerinde bulunan borçlar 1951 yılı Büt
çesinin ilgili hizmet tertiplerinden ve
ya 3 - 7 nci kısım bölümleriyle yatırım 
bölümleri artıklarından eski yıllar borç
ları bölümlerine Maliye Bakanlığınca 
aktarılacak ödeneklerden ödenir. 

MADDE 18. — 2 . Yi . 1929 tarihli 
ve 1513 sayılı Kanunla ilgili borçlardan 
ödenmesi gerekecek olanlarla, evvelce 
ödenmesi gerektiği halde bu güne ka
dar alacaklılarına verilemiyen tahville
rin karşılıkları 1951 Bütçe yılında pa
ra ile ödenir. 

MADDE 19. — 3 . IV . 1940 tarihli 
ve 459 sayılı (1324 Temmuzundan itiba
ren 133y 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 kupunlarmm karşılık
ları ile bunlardan (100) liraya kadar 
olan borçların tamamı ve bundan üstün 
olanların (100) liradan aşağı parçaları 
1951 Bütçe yılında para ile ödenir. 

MADDE 20. —- Katma Bütçeli ida
relerle Genel Bütçe dışındaki daire ve 
müesseselerin üniversiteler, her derece
den okullar ve yabancı memleketlerde 
kendi hesaplarına okutacakları öğren
ciler için bütçelerine konulmuş olan 
ödeneklerden gerekli miktarları bağlı 
(B) işaretli cetvele gelir ve bu öğrenci
lerin burs ve giderlerine harcanmak 
üzere bağlı (A/l) işaretli cetvelde mev-

B. fc. 

MADDE 17. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 18. — Ayniyle kabul edil
miştir. » 

MADDE 19. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 20. — Ayniyle kabul edil
miştir. 



— 159 
Hü. 

cut veya yeniden açılacak bölüm ve 
ve maddelere ödenek kaydetmeye Mali
ye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 21. — 1948 Bütçe yılı so
nuna kadar Hazine umumi hesapları
nın gösterdikleri gelir fazlalarından, 
açıklar indirildikten sonra kalan mik
tarın 1944 Bütçe yılı nihayetine kadar 
verilen olağanüstü ödenek karşılıkların
dan doğan borçlarla mahsubuna Maliye 
Bakam yetkilidir. 

Bu suretle mahsup edilecek miktar 
bağlı (A/l) işaretli cetvelin Devlet 
Borçları kısmında açılacak özel bir bö
lüme Ödenek ve gider kaydolunur. 

MADDE 22. — 3 . VI . 1949 tarihli 
ve 5421 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
109 ncu maddesindeki ücretlere mütaal-
lik yürürlük tarihi 29 . I I . 1952 tarihi
ne kadar geri bırakılmıştır. 

Bu müddet zarfında ücretlilerin ver
gi ve karne harçları hakkında aynı ka
nunun geçici 1 nci maddesi hükümleri 
tatbik olunur. 

MADDE 23. — 26 . V . 1932 tarihli 
ve 1980 sayılı Muvazene Vergisi Kanu
nunun 10 ncu maddesindeki vazıh süre 
1 . I I I . 1951 tarihinden 29 \ I I . 1952 
tarihine kadar uzatılmıştır. 

MADDE 24. — 1951 Bütçe yılı için
de Millî Savunma ihtiyacı için yabancı 
memleketlerden getirilecek, ithalât 
Umumi Tarifesinin 695 numarasına gi
ren (Akaryakıt ve madenî yağlar) Güm
rük Resmi ve zamları ile Hazineye, 
Katma Bütçeli idarelere., özel idare ve 
belediyelere ait her türlü vergi, resim, 
harç ve zamlarmdan ve ardiye ücretin
den bağışıktır. 

MADDE 25 — a) Turizm müesse
selerini teşvik hakkındaki 24 . I I I . 1950 
tarihli ve 5647 sayılı Kanunun 8 nci 
maddesi; 

b) Orman Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 

B. K. 

MADDE 21. 
mistir. 

Ayniyle kabul edil-

MADDE 22. — Hükümetin 24 ncü 
maddesi 22 nci madde olarak ayniyle 
kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Hükümetin 25 nci 
maddesi 23 ncü madde olarak ayniyle 
lçabul edilmiştir. 



— 100 — 
Hü. 

bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 24. 
III . 1950 tarihli ve 5653 sayılı Kanu
nun ek 9 ncu maddesinin 2 nci fıkrası 

Hükümleri 1951 Bütçe yılında uy
gulanmaz. 

MADDE 26. — Bu kanun hükümle
ri 1 Mart 1951 tarihinden itibaren yü
rürlüğe girer. 

MADDE 27. — Bu kanunu Maliye 
Bakanı yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
Başbakan yardımcısı 

S. Ağaoğkı 
Devlet Bakanı Adalet Bakanı 

W. L. Karaosmanoğlu H. ösyürük 
Millî Savunma Bakanı içişleri Bakanı 

R. Ş. ince i^. Nasuhioğlu 
Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı 

F. Köprülü H. Ayan 
Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 

T. İleri 

B. E. 

Eko. ve Ti. Bakanı 
Z. H. Velibeşe 

(T. ve Tekel Bakam 
N. özsan 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kurtbek 

S. ve S. Y. Bakam 

Tarım Bakanı 
N. lyribos 

Çalışma Bakanı ve 
Bayındırlık B. V. 

H. Polatkan 
İşletmeler Bakanı 

M. Ete 

MADDE 24. 
maddesi 24 ncü 
kabul edilmiştir. 

MADDE 25. 
maddesi 25 nci madde 
kabul edilmiştir, 

— Hükümetin 26 nci 
madde olarak ayniyle 

Hükümetin 27 nci 
olarak ayniyle 



A 1 - Cetveli 
Hükümetin Bütçe 

1951 yılı için Komisyonunca 
teklifi kabul edilen 

D a i r e l e r Lira Lira 

Büyük Mîllet Meclisi 
Cumhurbaşkanlığı 
Sayıştay Başkanlığı 
Başbakanlık 
Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtı 
Danıştay Başkanlığı 
Basın - Yayın ve Turizm 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 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Devlet Borçları 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlar Bakanlığı 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tarım Bakanlığı 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 
Ulaştırma Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 
İşletmeler Bakanlığı 

11 059 248 
799 705 

2 085 995 
3 198 137 

884 465 
969 239 

4 924 372 
1 963 064 
2,104 654 
7 819 070 

45 490 239 
11 579 14a 

448 330 850 
20 052 570 
34 564 841 
39 209 773 
14 310 897 
87 571 880 

212 902 181 
174 978 840 

7 371 669 
4 201 644 

59 624 690 
19 839 007 
35 653 609 

7 136 920 
3 072 048 
1 707 949 
9 223 928 

10 444 374 
793 091 

1 973 215 
3 198 ısa 

853 840 
969 240 

4 912 838 
1 963 06& 
2 104 655 
7 819 071 

45 444 989 
11 579 149 

448 330 850 
20 102 570 
34 514 992 
39 209 654 
14 084.119 
90 017 387 

214 902 181 
175 931 990 

7 363 069 
4 191 133 

59 033 191 
19 840 507 
34 718 812 

7 136 920 
2 903 548 
1 709 449 
9 225 428 

Toplam 1 272 630 633 1 275 271 465 



A 2 - Cetveli 
(Yatırımlar) 

D a i r e l e r 

Basm - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 
İstatistik Genel Müdürlüğü 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
Adalet Bakanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Millî Savunma Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tarım Bakanlığı 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 
Ulaştırma Bakanlığı 
İşletmeler Bakanlığı 

Toplam 

Hükümetin 
1951 yılı için 

teklifi 
Lira 

351 800 
220 000 
135 200 

2 775 000 
60 000 

21 669 150 
285 000 
900 000 

102 369 394 
8 600 000 

120 260 000 
14 627 500 
3 496 404 
157 040 

14 242 171 
1 855 000 

30 000 
12 439 000 

304 472 659 

Bütçe 
Komisyonunca 
kabul edilen 

Lira 

351 800 
220 000 
135 200 

60 000 
21 669 150 

245 000 

109 341 978 
12 550 000 
120 132 098 
14 627 500 

157 000 

11 056 171 
1 555 000 

12 439 000 

305 014 897 



1951 Yılı 

GİDER BÜTÇELER 





1 - Büyük Millet Meclisi 



Rapor 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Büyük Millet Meclisi 1951 yılı Bütçe tasarısı ile hizmetliler kadrosunu teşkil eden cetveller 
tarafımdan tetkik edilmiştir. 

Bütçe tasarısında geçen senenin bütçesine nazaran bâzı maddelerde indirmeler yapılmış 
olduğu ve bâzı maddelerde de bütçe usullerine uygunluğu dolayısiyle fasıllarda nakiller ve 
ilâveler yapılmış olduğu görülmektedir. 

Hizmetliler kadrosunda 289 personelden 268 e inilmiş ve zamanın iktisadi şartları nazarı itiba
ra alınarak bâzı ücretlerde zamlar yapılmıştır. 

Ancak 268 personel için ödenecek miktar her ne kadar (508 020) lira olarak gösterilmiş ise de 
yaptığım ücretlere ait cetvelin mukayesesinde bu miktarın (530 520) olması icap etmektedir. Bilâ-
hara hazırlanan cetvelde bir sehiv olarak hâdisenin böyle olduğu anlaşılmıştır ki hakiki rakamın 
(530 520) olarak kabulü ve tasarının bu yolda tashihi icap etmektedir. 

101 nci bölümün ikinci maddesinde, Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödeneklerinde 1950 bütçesine 
nazaran (1 830 8ÇK>) liralık bir azalma mevcuttur. Bu azalma 1950 yılında yenilenecek seçimler 
dolayısiyle devire başlangıcı olan Kasma, Aralık^ Ocak ve Şubat aylarına ait dört aylık ödeneklerin 
1950 yılı bütçesine ilâve edilmiş olmasından gelmektedir. Bu miktar 1950 bütçesinde her ne 
kadar (2 134 447) lira olarak gösterilmiş ise de umumi nüfusa nazaran artan 43 üye adedi bu 
miktarı (1 330 800) liraya indirmektedir. 

102 nci bölümün birinci maddesinde görülen (159 200) liralık azalma, 

103 ncü bölümdeki (1 332 000) liralık azalmalar da aynı esaslardan doğmaktadır. 

Bu hale nazaran birinci kısımdaki azalış miktarı (3 322 000) liraya baliğ olmaktadır. Ancak 
Meclis Başkanlığına verilen Bakanlıklar bütçele rinde 205 nci bölümü teşkil eden »geçici tazminat 
için ödenek konulmadığına göre prensip itibariyle müzakere ve bir karara varıldıktan sonra 102 
nci bölümün birinci maddesindeki (583 200) liranın kabulü veya ademi kabulü yüksek komisyo
nun tasvibine arzolunur. 

5509 sayılı Büyük Millet Meclisi memurları Teşkilât Kanununa göre 159 memur istihdamı caiz 
ise de son aylarm maaş tediye bordrolarında bu aded 146 olarak tesbit edilmiştir. 

Bütçenin madde ve fasıllarında vâki azalma ve çoğalmalar bütçenin sonunda gösterilen ic
malinde, 

Çoğalan Azalan 

1 nci kısım 
2 nci » 
3 ncü » 
4 ncü > 
5 nc i •» 
7 nc i •» 

84 303 
18 850 
25 352 
5 525 
61 950 

3 322 000 
113 027 
71 950 
50 980 

— 
31 500 

195 980 3 589 457 



- e 
Öİara&y^sİ^lmiş' ise de artış miktar (195 980) olmayıp mükerrer kayıtlardan dolayı bu mik

tarmodanagelmekte olup bâî?îz artışlar aşağıdaki şekilde tesbit olunabilir. 

201/2 
3 

202/1 
205/2 
211/3 
301/3 
307/1 

2 . 
5 
6 
7 

309/5 
403 
404/3 

5 
502/3 
701/2 

o o 

1 200 
29 760 
1 620 
1 828 
7 000 
5 000 
1 000 
2 000 
3 500 
750 
500 

2 000 
1 500 
4 519 
19 333 
5 525 
58 950 
3 000 

148 985 
Yukardaki cetvelden de anlaşılacağı veçhile artışın mühim kısmı Meclis koruyucu asker müf

rezesinin artırılmasından ileri gelmekte ve bu kadronun maaşı, yiyecek ve giyecekleriyle bu müf
rezenin onarma masrafları olan (114 390) liradan doğmaktadır. Bakiye kısım ise Milli Sarayların 
otUMföıa masraflarından ileri gelmektedir. 

Bu suretle umumi olarak azalan miktar (3 393 477) lira olmaktadır ki geçen yıl bütçesine na
zaran % 23.4 bir azalma mevcuttur. 

Bütçe tasarısının umumi vasfı fuzuli masraflardan uzak kalınarak personelin terfihi cihetine 
gidilmiş olmasıdır. 

Maddeler ve kadrolara ait kanaatlerimi müzsjkereler sırasında Komisyonda söyliyeceğimi arze-
derim. 

19 . XII . 1950 

İstanbul Milletvekili 
Fahrettin Sayvrner 



Büyük Millet Meclisi 

B. M. ödeneğin çeşidi 

1950 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Başkanlık Diva- Komisyonca 

nınca istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci hısım - ödenek ve ben
zeri özlük haklar 

101 

102 

103 

1 
2 
3 

0 
0 

ödenekler 
Başkan ödeneği 
Üye ödeneği 
Başkanlık Divanı tazminatı 

Bölüm toplamı 

Denetçi ücreti 
Üyelerin geçici tazminatı 
Denetçi ücreti 

Bölüm toplamı 

Üyelerin yollukları 

Birinci kısım toplamı 

9 272 
8 537 '600 

24 058 

8 570 930 

0 
742 400 

2 001 

744 401 

2 790 000 

12 105 331 

9 272 
6 706 800 

24 058 

6 740 130 

0 
583 200 

2 001 

585 201 

1 458 000 

8 783 331 

9 272 
6 706 800 

24 058 

6 740 130 

2 001 
0 
0 

0 

1 458 000 

8 200 131 

İkinci kısım - Personel gider
leri 

I - Aylıklar ve ücretler v •>'. > 
201 Aylıklar 

1 Meclis memurları aylığı • 672 300 657 300 657 300 
2 Millî Saraylar memurları ay

lığı 50 400 51 600 51 600 
3 Koruyucu asker müfrezesi av-

lığı 0 63 910 63 910 
4 Meclis memurları açık aylığı 1 ^ 750 750 
5 Millî Saraylar memurları açık 

aylığı 1 1 1 

Bölüm toplamı 722 702 773 561 773 561 

202 Ücretler 
1 Meclis hizmetlileri ücreti 290 880 292 500 315 000 



Büyük Millet Meclisi — 7 — 

B. M. ödeneğin çeşidi 

1950 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Başkanlık Diva- Komisyonca 

nınca istenen kabul edilen 
Lira Lira 

206 4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zamlar ve yardım
lar 

1 Meclis memurları çocuk zam
mı 

2 Millî Saraylar memurları ço
cuk zammı 

3 Koruyucu asker müfrezesi ço
cuk zammı 

4 Meclis memurları doğum yar
dımı 

5 Millî Saraylar memurları do-' 
ğum yardımı 

6 Koruyucu asker müfrezesi do
ğum yardımı 

7 Meclis memurları ölüm yardı
mı 

8 Millî Saraylar memurları ölüm 
yardımı 

2 Millî Saraylar hizmetlileri üc
reti 259 020 215 520 215 520 

Bölüm toplamı 549 900 508 020 530 520 

203 G-eçici hizmetliler ücreti 
1 Meclis geçici hizmetlileri üc

reti 20 000 10 000 10 000 
2 Millî Saraylar geçici hizmet

lileri ücreti 5 000 2 000 2 000 

Bölüm toplamı 25 000 12 000 12 000 

I I - Başka haklar 
0 Geçici tazminat 

0 Meclis memurları geçici tazmi
natı 38 940 38 796 0 

0 Koruyucu asker müfrezesi ge 
cici tazminatı 3 768 0 

Bölüm toplamı 38 940 42 564 0 

23 880 

1 560 

0 

2 500 

1 000 

. 0 

3 000 

1 000 

24 600 

1 680 

1 300 

2 500 

1 000 

1 000 

3 0CK) 
• * * '••• • 

1 000 

24 600 

1 680 

1 300 

2 500 

1 000 

1 000 

3 000 

1 000 



8 

B. M. 

.207 

0 

209 

210 
211 

212 

Büyük fifaülftt Meclisi 

Ödeneğin çeşidi 

1950 1951 yılı için 
yılı Başkanlık Diva- Komisyonca 

ödeneği nmca istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

9 Koruyucu asker müfrezesi 
ölüm yardımı 

Bölüm toplamı 

3656 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek yabancı dil para mü
kâfatı 
5439 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince memurlara 
verilecek ikramiye karşılığı 

0 Meclis memurları ikramiyesi 
0 Millî Saraylar memurları ik

ramiyesi 

Bölüm toplamı 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrası ile 34, 
38 ye 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli sandığına 
yapılacak zamlar ve ödemeler 

32 940 

6 670 

0 

6 670 

4367 sayılı Kanun gereğince 
kolluk memurlarına verilecek 
er tayını bedeli 12 900 

1 000 

37 080 

6 573 

516 

7 089 

12 900 

1 000 

37 080 

0 

O 

karşılığı 
Genel Kâtip temsil ödeneği 
Fazla çalışma hakları 
P. T. T. memurlarına 4454 ve 
5584 sayılı kanunlar gereğince 
verilecek fazla çalışma hakları 
5509 sayılı Kanun gereğince 
Meclis Memur ve hizmetlileri
ne verilecek fazla çalışma hak
ları 
Basımevi memur ve hizmetlile
rine verilecek fazla çalışma 
hakları 

Bölüm toplamı 

14? 410 
3 000 

1 300 

- 37 000 

38 300 

106 124 
3 000 

2 tOO 

37 OÖÖ 

7 000 

46 700 

106 124 
3 000 

4 700 

37 000 

7 000 

48 700 

12 900 

İkinci kısım toplamı 1 577 763 1 549 039 1 523 886 



İJüyük Millet Meclisi — 9 —• 

B. M. Ödeneğin çeşidi 

1950 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Başkanlık Diva- Komisyonca 

nınca istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Üçüncü kısım - Yönetim gider
leri 

301 Büro giderleri 
1 Meclis kırtasiyesi 6 000 5 000 5 000 
2 Koruyucu asker müfrezesi kır-

taisye giderleri O 150 150 
"3 Meclis döşeme ve demirbaş gi

derleri 10 000 15 000 15 000 
4 Meclis öteberi giderleri O 35 000 
5 Düşünülmiyen giderler 75 000 50 000 15 000 
6 Koruyucu asker müfrezesi öte

beri giderleri O 1 000 1 000 
7 Meclis aydınlatma ve havalan

dırma giderleri 17 000 15 000 15 000 
8 Koruyucu asker müfrezesi ay

dınlatma giderleri O 1 800 1 800 
9 Meclis ısıtma ve yakacak gi

derleri 15 000 15 000 15 000 
10 Koruyucu asker müfrezesi 

ısıtma ve yakacak giderleri 0 1 000 1 000 
11 Meclis şehir suyu giderleri 8 000 8 000 8 000 

302 

Bölüm toplamı 

Millî Saraylar giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Öteberi giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Isıtma ve yakacak giderleri 
Şehir suyu giderleri 
Hizmetlilerin yiyecek giderleri 

Bölüm toplamı 

131 000 

1 250 
5 000 

15 000 
20 000 
10 000 
8 000 

18 000 

77 250 

111 950 

1 000 
5 000 

10 000 
10 000 
5 000 
8 000 

18 000 

57 000 

111 950 

1 000 
5 000 

10 000 
10 000 
5 000 
8 000 

18 000 

57 000 

303 Basılı kâğıt ve defterler 2 500 300 300 
304 P. T. T. ücret ve giderleri 

1 Meclis posta ve telgraf ücreti 
2 Millî Saraylar posta ve telgraf 

ücreti 
3 Koruyucu asker müfrezesi pos

ta ve telgraf ücreti 

6 000 

150 

3 000 

150 

150 

3 000 

150 

150 



10 — Büyük mmet M*cJw 
1950 1951 yılı için 
yılı Başkanlık Diva- Komisyonca 

ödeneği nmea istenen kabul edilen 
M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

4 Meclis telefon giderleri 25 000 25 000 25 000 
5 Millî saraylar telefon giderleri 15 000 7 500 7 500 

Bölüm toplamı 46 150 35 800 35 800 

Giyecekler 
1 Meclis hizmetlileri ve kolluk 

memurlariyle P. T. T. memur
larının bir kısmına verilecek 
giyecek giderleri 25 000 

2 Millî Saraylar hizmetlileri gi
yecek giderleri 15 000 

Bölüm toplamı 40 000 

Yolluklar 
1 Meclis memurlarmm sürekli 

görev yolluğu 1 000 
2 Millî Saraylar memurlarının 

sürekli görev yolluğu 
3 Meclis memurlarının geçici gö

rev yolluğu 3 000 
4 Millî Saraylar memurlarının 

geçici görev yolluğu 3 500 
5 5408 sayılı Kanun gereğin

ce Hesapları İnceleme Komis
yonu üyelerine verilecek yol
luklar 

6 Koruyucu" asker müfrezesi sü
rekli gprev yolluğu 

7 Koruyucu asker müfrezesi ge
çici görev yolluğu 

25 000 

15 000 

40 000 

2 000 

2 000 

2 500 

2 500 

3 500 

750 
500 

13 750 

25 000 

15 000 

40 000 

2 000 

2 000 

2 500 

2 500 

3 500 

750 
500 

13 750 Bölüm toplamı 7 500 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 

1 Meclis memurları 2 000 2 000 2 000 
2 Millî Saraylar memurları 500 500 500 

Bölüm toplamı 2 500 2 500 2 500 



Büytik Millet Metisi _ H _ 

B. M. ödeneğin çeşidi 

309 Taşıt giderleri 
1 Başkan otomobili işletme gi

derleri 
2 Başkan otomobili onarma gi

derleri 
0 Başkanvekilleri otomobili iş

letme giderleri 
0 Başkanvekilleri otomobili 

onarma giderleri 
3 Başka taşıt giderleri 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

1950 1951 yılı için 
yılı Başkanlık Diva- Komisyonca 

ödeneği nmca istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

4 000 

2 000 

6 500 

3 000 
3 500 

19 000 

325 900 

4 000 

2 000 

0 

5 500 

11 500 

272 800 

4 000 

2 000 

0 
0 

5 500 

11 500 

272 800 

Dördüncü kısım - Daire hiz
metleri 

I - Esaslı olanlar 
401 Basımevi işletme giderleri 
402 Bahçe giderleri 

1 Meclis bahçesi giderleri 
2 Millî Saraylar bahçesi gider

leri 

Bölüm toplamı 

403 Başkanlık temsil giderleri 
404 Koruyucu asker müfrezesi gi

derleri 
0 Aylıklar 
0 Geçici tazminat 
1 Tayınat 
0 Aydınlatma, ısıtma ve yakacak 

giderleri 
2 Giyecekler 
0 Teçhizat, döşeme ve demirbaş 
3 Erlerin nakliye ücreti 
4 Ecza ve sıhhi gereçler giderleri 
0 Yapı ve onarma 
0 Kırtasiye 

62 000 

4 000 

3 000 

7 000 

2 500 

60 000 

4 000 

2 000 

6 000 

4 000 

60 000 

4 000 

2 000 

6 000 

2 500 

34 150 
1 $40 

m 635 
2 800 
12 215 
3 440 
3 000 
1 500 
1 000 
150 

0 
0 

71 154 

0 
31 548 

0 
T 3 000 

1 500 
0 
0 

0 
0 

71 154 

0 
31 548 

0 
3 000 
1 500 

0 
0 



12 Büyük Millet Meclisi 
1950 1951 yılı için 
yılı Başkanlık Diva- Komisyonca 

ödeneği nmca istenen kabul edilen 
B. M. Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

0 Öteberi giderleri 1 000 0 0 

Bölüm toplamı 127 830 107 202 107 202 

I I - Çeşitli olanlar 
451 Kitaplık giderleri 

1 Gazete ve mecmua ve abone 
bedelleri ile cilt karşılığı ve 
başka giderler 

2 • Satın alınacak kitap bedeli 

Bölüm toplamı 

453 Milletlerarası kurum ve der
nekler giderleri 

1 Parlamentolararası Birliğine 
katılma payı 

2 Parlamentolararası Birliği 
toplantısına katılacaklarm yol
lukları 

3 Avrupa Parlâmentolar Birli
ğine katılacakların yollukları 

4 Avrupa Birliği îstişari Mecli
si toplantılarına katılacakla
rın yollukları 

5 Yabancı memleketlere gön-
derielceklerin yollukları 

6 Parlamentolararası Birliği 
Türk Grupu giderleri 

7 Türkiye'de toplanacak Parla
mentolararası Birliğin her çe
şit giderleri 

Bölüm toplamı 

454 Sigorta 
1 Meclis 
2 Millî Saraylar 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

7 700 7 000 7 000 
7 800 7 000 7 000 

15 500 14 000 14 000 

4 500 2 500 4 000 

10 000 10 000 10 000 

10 000 10 000 10 000 

80 000 80 000 80 000 

1 1 1 

i 700 1 700 1 700 

0 0 1 

106 201 104 201 105 702 

1 700 1 700 1 700 
8 000 8 000 8 000 

9 700 9 700 9 700 

330 731 305 103 305 104 



Büyük Millet Meclisi — 13 — 

B. M. Ödeneğin çeşidi 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 G-eçen yıl borçları 
502 Eski yıl borçları 

1 1946 - 1949 yılları borçları . 
2 1928 - 1945 » » 
0 Karşılıksız borçlar 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

1950 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Başkanlık Diva- Komisyonca 

nmca istenen kabul edilen 
Lira Lira 

500 500 500 

500 
'500 

1 000 

1 500 

500 
500 

•5 525 

6 525 

7 025 

1 
1 
0 

2 
502 

Yedinci kısım 

701 

0 

1 
2 
3 

I - Küçük onarma ve 
tesisler 

Onarma 
Meclis binası 
Millî Saraylar 
Koruyucu asker müfrezesi bi
nası 

Bölüm toplamı 

Satın alınacak başkan otomo
bil bedeli 

Yedinci kısım toplamı 

10 000 
70 000 

80 000 

31 500 

111 500 

10 000 
128 950 

3 000 

141 950 

0 

141 950 

10 000 
128 950 
3 000 

141 950 

0 
141 950 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Yedinci kısım toplamı 

12 105 331 
-1 577 763 

325 900 
330 731 
1 500 

111 500 

14 452 725 

8 
1 

11 

783 331 
549 039 
272 800 
305 103 
7 025 

141 950 

059 248 

8 200 131 
1 523 886 
272 800 
305 104 

502 
141 950 

10 444 373 





2 - Cumhurbaşkanlığı 



Rapor 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Cumhurbaşkanlığı 1951 yılı Bütçe tasarısı inceleme neticeleri aşağıda arzolunmuştur : 

Birinci kısım : 
101 nci bölüm Cumhurbaşkanlığı ödeneklerine ait olup 

1 nei maddede asıl ödenekler 65 336 
2 nci maddede olağanüstü ödenekler 84 000 

149 336 lira olup 
bu miktar geçen sene bütçesine nazaran bu yıl kaldırılan 

3 ncü maddede ' 29 760 
2 nci maddeden tenzil olunan 7 472 

37 232 liralık bir 
azaltma vardır ki, geçen yıl bütçesi olan 186 568 liradan % 19,5 noksandır. 

İkinci kısım : 

201 nci bölümde 475 liralık bir artış görülmektedir. 

202 nci bölümdeki 39 813 liralık azalma, kadrolarda yapılan tasarruflardan doğmaktadır. 

205 nci bölümdeki geçici tazminat, yüksek komisyonunuzun bu hususta vereceği umumi pren
sip kararından sonra mülâhaza edilebilir. 

206, 209, 210 ve 213 ncü bölümlerde büyük farklar yoktur. 

İkinci kısım, yekûnları itibariyle geçen yıl bütçesine nazaran 41 173 liralık bir azalma göster
mektedir ki, bu miktar yine geçen yıl bütçesine nazaran % 11,5 tir. 

Üçüncü kısım : 

Bu kısımdaki bölümlerde mühim miktarlara varan indirmeler mevcuttur. 

Lira 

1 000 
5 000 

10 000 
5 000 
5 000 

10 000 
30 000 
10 000 
5 000 
7 000 

25 000 

B. M. 

301 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

304 
306 
307 
309 

113 000 Bu miktar geçen yıl bütçesine nazaran % 29 dur. 
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4 neü ve 7 nci kısanlarda yapılan indirmelerle umumi olarak : 

Lira 

Birinci kısım 37 232 * 
İkinci kısım 41 173 
Üçüncü kısım 113 000 
Dördüncü kısım 5 000 
Yedinci kısım 5 000 

201 405 

Liralık bir azalma vardır ki, bu miktar geçen yıl bütçesine nazaran % 20,05 tjir. 

27 . XII . 1950 
İstanbul Milletvekili 
Fahrettin Sayımer 



— 18 — Cumhurbaşkanlığı 
1950 1951 yılı için 
yılı Başkanlık Diva- Komisyonca 

" • • - ödeneği nmca istenen kabul edilen 
B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

101 

201 

1 
2 

.3 

1 
2 

Birinci kısım - ödenek ve ben
zeri özlük haklar 

Cumhurbaşkanlığı Ödenek ve 
tazminatı 
Asıl ödenek 
Olağanüstü ödenek 
Tazminat 

Bölüm toplamı 

Birinci kısım toplamı 

İkinci kısım - Personel gider
leri 

I - Aylık ve ücretler 
Aylıklar 
Memurlar aylığı 
Açık aylığı 

Bölüm toplamı 

65 336 
9.1 472 
29 760 

186 568 

186 568 

129 300 
1 

129 301 

65 336 
84 000 

0 

149 336 

149 336 

129 775 
1 

129 776 

65 336 
84 000 

0 

149 336 

149 336 

129 775 
1 

129 776 

202 Hizmetliler üceti 190 533 150 720 146 220 

II - Başka haklar 
0 Geçici tazminat 7 788 7 788 0 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

1 Çocuk zammı 3 000 3 000 3 000 
2 Doğum yardımı , 1 600 1 000 1 000 
3 ölüm yardımı 1 600 1 600 1 600 

Bölüm toplamı 6 200 5 600 5 600 

209 4534 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrası ile 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 17 590 16 830 16 830 



Cumhurbaşkanlığı — 19 — 
1950 1951 yılı için 
yılı Başkanlık Diva- Komisyonca 

ödeneği nınca istenen kabul edilen 
B. M. Ödeneğin çeşidi 

210 Temsil ödeneği 
213 Yaverlik ve başdoktor Ödene

ği 

î'kmci kısım toplamı 

Lira 

3 000 

15 327 

369 739 

Lira 

3 000 

15 327 

329 041 

Lira 

3 000 

15 327 

316 753 

Üçüncü kısım - Yönetim gidr-
leri 

301 

304 
306 
307 
309 

402 

1 
2 

„ ^ , . . 

4 
5 
0 
6 

Genel giderler 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 
Binek hayvanları masrafı 
Memur ve hizmetliler yiyecek 
giderleri 

Bölüm toplamı 

Haberleşme 
G-iyecek giderleri 
Yolluklar 
Taşıt giderleri (İşletme, ta
mir, satmalına) 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım - Daire hiz
metleri 

Su, bahçe giderleriyle işçi üc
reti 

Dördüncü kısım toplamı 

3 000 
10 000 
30 000 
25 000 
40 000 
10 000 

120 000 

238 000 

28 000 
22 000 
27 000 

75 000 

390 000 

50 000 

50 000 

2 000 
5 000 

20 000 
20 000 
35 000 

0 

90 000 

172 000 

18 000 
17 000 
20 000 

50 000 

277 000 

45 000 

45 000 

2 000 
5 000 

20 000 
20 000 
35 000 

0 

90 000 

172 000 

18 000 
17 000 
20 000 

50 000 

277 000 

45 000 

45 000 



Cumhurhû$kanlığı 
1950 1951 yılı için 
yılı Başkanlık Diva- Komisyonca 

ödeneği nmea istenen kabul edilen 
ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Bvpnci kısım •• Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

Beşinci kısım toplamı-

Yedinci kısım 

I - Küçük onarma ve 
tesisler 

Yapı <VG onarma 

Yedinci kısım toplamı 

:-

0 
0 

0 

10 000 

10 000 

1 
1 

2 

5 000 

'5 000 

1 
1 

o 

5 000 

5 000 

KASIMLAR TOPLAMI 

Bibinci kısım toplamı 
îkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Yedinci kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

186 m 
369 739 
390 000 

50 000 
0 

10 000 

1 006 307 

149 336 
329 041 
277 000 

45 000 
2 

5 000 

305 379 

149 336 
316 753 
277 000 

45 000 
2 

5 000 

793 091 
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3 - Sayıştay Başkanlığı 



Rapor 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Sayıştay'ın 1951 malî senesi zarfında yapacağı masrafları karşılamak üzere lüzum gösterilen 
bütçe disponibilitesi 2 085 996 liradır. Bu maktar, 1950 Bütçesi ile verilmiş olan tahsisattan 33 545 
lira fazladır. 1924 de 138 363 lira tutan Sayıştan bütçesi 27 seneden beri mütemadi bir artış kaydede
rek 1938 de 658 bin lirayı bulmuş ve 1950 den itibaren iki milyon lirayı aşmıştır. 

Memur maaşları, Sayıştay emrindeki bütçe tahsisatının yüzde 78 ini teşkil etmektedir. Divanı 
Muhasebatın taazzuv safhasına rastlıyan ilk Cumhuriyet senelerinde, teşkilât kadrolarında ve maaş 
tertiplerinde mühim değişiklikler vukubulmuştur. Memurlara ödenen maaş yekûnu 1924 de 41 bin 
liradan ibaret iken; 1925 de 112 bin liraya, 1931 de 361 bin liraya ve 1938 de 517 bin liraya çık
mıştır. 25 Mayıs 1938 tarih ve 3397 sayılı Divanı Muhasebat Kanununun neşrinden sonra ise, 
kadrolar istikrarını muhafaza etmiştir. Maaş tertiplerine tekabül eden bütçe tahsisatı, son on iki 
sene zarfında, memur adedindeki tahavvüllerle alâkası olmıyan bir inkişaf göstermiştir. Fakat bu 
kadro istikrarı, Devlet teşkilât ve faaliyetinin mütemadi surette genişlediği bir devreye rastladı
ğı için, hizmetlerin ehemmiyetli surette aksamasına sebebiyet vermiştir. Say^tay teşkilâtı nihai 
bünyesini iktisap ettiği tarihlerde, Anayasanın 100 ncü maddesi mucibince murakabeye tâbi altı 
yüz yeksen küsur muhasiplik mevcuttu. 

Harb seneleri esnasında ise, yeni masraf dairelerinin kurulması neticesinde, muhasipliklerin sayısı 
iki bine yaklaşmıştır. Sayıştay, hemen hemen aynı kadro ile çalıştığı halde, murakabesine tâbi 
hesap ünitelerinin sayısı takriben üç misli artmıştır. Faaliyet hacminin genişlemesi karşısında, 
Sayıştaym mesaisini vizeleri zamanında vermeye ve müruru zamanı kesmeye matuf muameleler 
üzerinde teksif ettiği görülmüştür. Devlet varidat ; ve masraflarının murakabesi, kadro mevcudu ile 
iş hacmi arasındaki ahengin bozulması yüzünden, kanunların gerektirdiği derecede itina ve titiz
likle yapılmamış veya güçlükle yapılabilmiştir. 

Bugün, Sayıştay teşkilâtında, 3656 sayılı Kanunun 3. maddesi mucibince maaş alan 327 memur 
vardır. Bu memurların kadrolarına tekabül eden yıllık maaş yekûnu 1 356 940 liradır. Fakat 4598 
sayılı Kanun mucibince ödenmesi gereken üst derecelerin ve sene içinde tahakkuku muhtemel 
terfilerin bütçeye yükliyeceği külfet dikkata alınarak 201 nci bölüme (Başkanlık emrindeki bir 
memurun açık maaşı ile birlikte) 1 633 500 lira tahsisat konulmuştur. Bu miktarın geçen seneki 
tahsisattan noksan olmasına sebep, tekaüde ayrılan memurlardan açılan yerler dolayısiyle, kadro 
derecesinin fevkmda maaş alanların azalmasıdır. Fakat buna mukabil çocuk zammı, mesken tazmi
natı ve ikramiye olarak mevzuat mucibince ödenmesi zaruri tahsisat faslının 17 780 liralık bir faz
lalık arzettiği görülmektedir. 

(D) cetveline tâbi hizmet erbabının sayış: 47 kişidir. Bunlara ait 12 aylık tahsisat yekûnu
nun 1951 Bütçesinde 57 370 liradan 58 200 liraya yükseldiği dikkati çekmektedir. 19^1 Bütçesin
deki tezayüt: Daire müdürü, şoför, telefoncu, kaloriferci ve odaeıbaşı aylıklarım emsaline uydur
mak üzere yapılan cüzi zamlardan ve şimdiye kadar odacı kadrosundan ödenen para mukabilinde 
4598 sayılı Kanunun Devlet dairelerire yüklediği tedavi külfetini kesmen karşılamak ve pasif 
korunma hizmetlerini görmek üzeı*3 çalıştırılan bir hemşire için 120 liralık bir laborant kadrosu 
ihdasından ileri gelmiştir. Fakat hizmetliler ücreti, 1951 Bütçesindeki artışa rağmen, 1947 ve 
1948 senelerine ait yekûnların altımda bir rakam ifade etmektedir. 

Büro ve kırtasiye ihtiyaçlarına ayrılan tahsisat ehemmiyetli bir yekûn tutmamakla beraber, 
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bütçe tasarısında yer alan miktarla: hakkında bâzı mülâhazalar serdetmek kabildir. Kırtasiye 
ve basılı evrak için istenen 39 bin lira, geçen seneye nispetle 5 bin liralık bir fazlalık arzetmek-
tedir. Fazla masraf talebinin istinat ettiği mu «ip sebep, muamele hacminin genişlemesi, cetvel 
tanzim usullerinin değişmesi ve tabı ücretlerinin pahalılanmasıdır. Halbuki, harb senelerindeki 
buhranlı vaziyete rağmen, 1942 - 1946 arasında Sayıştayın bu ihtiyaçlara ödediği para 22 ilâ 26 
bin lira arasında cjeğişmiştir. 

Posta - telgraf ve telefon ücretleri için talep edilen tahsisat geçen seneki miktardan bin lira 
az olmakla beraber, son kesin hesap kanunlarındaki rakamların hayli üstündedir. Müteferrik mas
raflar kaleminde 2 bin liralık bir tasarruf tahakkuk ettirilmekle beraber, 1948 senesine takad
düm eden devreye nispeten yüksek bir meblâğ ile karşılaşmaktayız. Bundan başka, binanın Nafia 
tarafından yapılan keşif esavslarma göre tamiri için, geçen yıldan 16 bin lira fazlasiyle 25 bin lira 
tahsisata lüzum gösterilmiştir. 

Sayıştay Bütçesi, hizmet erbabının aylıklaırmd an, büro ihtiyaçlarından ve binanın bakımından 
mütevellit masrafları ifade eden basit bir terkip tir. Hizmet kadroları, müessesenin iş, hacmma te
kabül edebilecek kadar geniş değildir. Diğer masraf mevzularında ise, tasarruf imkânları mah
duttur. 

Keyfiyet Yüksek Komisyona arzolunur. 

21 . XII . 1950 

Urfa Milletvekili 
Doç.'Dr. Feridun Ergiri 
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B. M. 

Sayıştay Başkanlığı 
1950 
yılı 

ödeneği 
ödeneğin çeşidi Lira 

195! yılı için 
Başkanlık Diva- Komisyonca 

nmca istenen kabul edilen 
Lira Lira 

201 

202 
0 

206 

1 
2 

1 
2 
3 

îkinci hısım - Personel 
giderleri 

I - AylıklaT ve ücretler 
Aylıklar 
Memurlar aylığı 
Açık aylığı 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Geçici tazminat 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zamlar ve yardımlar 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

Bölüm toplamı 

1 639 225 
1 

1 639 226 

57 370 
96 000 

41 000 
3 000 
3 000 

47 000 

, • . . , . 

1 631 400 
2 100 

1 633 500 

58 200 
96 780 

42 000 
3 000 
3 000 

48 000 

: . ; : v-

1 631 400 
2 100 

1 633 500 

58 200 
0 

42 000 
3 000 
3 000 

48 000 

0 3656 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesi gereğince ödenecek 
yabancı dil para mükâfatı 1 1 0 

0 5439 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine göre memurlara ve
rilecek ikramiye karşılığı 0 16 000 0 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrası ile 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler karşılığı 93 202 93 044 93 '044 

210 Temsil ödeneği 3 000 3 000 3 000 

ikinci kısım toplamı 1 935 799 1 948 525 1 835 744 



Sayıştay Başkanlığı — 25 
1950 1951 yılı için 
yılı Başkanlık Diva- Komisyonca 

ödeneği nınca istenen kabul edilen 
B. 

301 

303 
304 

306 
307 

M. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 
2 

1 
2 

ödeneğin çeşidi 

Üçüncü kısım Yönetim 
giderleri 

Büro giderleri 
Kirtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 
Düşünülmiyen giderler 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Posta ve telgraf ücreti 
Telefon giderleri 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

Lira 

' • r î - ' • • - ; - i 

14 000 
6 000 

0 
10 000 
6 000 

10 800 

46 800 , 

20 000 

7 500 
6 000 

13 500 

7 500 

2 000 
4 000 

6 000 

Lira 

14 000 
5 000 

0 
8 000 
5 500 

12 000 

44 500 

25 000 

• 

7 500 
5 000 

12 500 

9 200 

2 000 
4 000 

6 000 

Lira 

14 000 
5 000 
6 000 
2 000 
5 500 

12 000 

44 500 

25 000 

7 500 
5 000 

12 500 

9 200 

2 000 
4 000 

6 000 

308 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek tedavi gi
derleri ve yollukları 

309 Başkanlık otomobili giderleri 
1 İşletme giderleri 
2 Onarma giderleri 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

5 000 5 000 5 000 

2 000 
500 

2 500 

2 000 
500 

2 500 

2 000 
500 

2 500 

101 300 104 700 104 700 



26 — Sayıştay Başkanlığı 

B. M. ödeneğin çeşidi 

1950 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Başkanlık Diva- Komisyonca 

nmca istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

461 Yayın giderleri 
1 Satmalma ve abone karşılığı 
2 Kararlar Dergisi kâğıt, baskı 

ve yayın giderleri ve kararla
rı sıralama ve toplama ücreti 

Bölüm toplamı 

476 Kurs giderleri 

Dördüncü kısım toplamı 

500 

2 250 

2 750 

3 600 

6 350 

500 

2 250 

2 750 

3 600 

6 350 

500 

2 250 

2 750 

3 600 

6 350 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Gefen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçlan 

Beşinci kısım toplamı 

1 
1 420 

1 421 

1 
1 420 

1 421 

701 

Yedinci kısım 

I - Küçük onarma ve 
tesisler 

Onarma 

Yedinci kısım toplamı 

KISIMLAR TOPLAMI 
ikinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Yedinci kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

9 000 25 000 25 000 
9 000 

1 935 799 
101 300 

6 350 
2 

9 000 

•.-25.000 

1 948 525 
104 700 

6 350 
1 421 

25 000 

25 000 

1 835 744 
104 700 

6 350 
1 421 

25 000 

2 052 451 2 085 996 1 973 215 
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Rapor 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

1. Başbakanlığın 1951 malî yılı için hazırlanmış olan bütçesini 1950 yılı malî bütçesiyle mu
kayeseli bir surette inceledim. Elde etmiş olduğum neticeleri tahlilî bir şekilde mucip sebeple
riyle aşağıda arz ve izah ederim: 

2. 1951 Malî yılı bütçesi, 1950 yılı bütçesinenazaran (285 490) lira eksik ve (71 078) lira 
fazla olarak tertip edilmiştir ki, bu eksik ve fazlanın ne suretle meydana gelmiş olduğunu bölüm
lere göre şu suretle izah etmeliyim. 

3. Bütçenin birinci kısmını teşkil eden 101 nci bölümde bir artış veya eksilme yoktur. 1950 
yjlı bütçesindeki ödenekler aynen muhafaza edilmiştir ki, bu ödenekler Başbakanla Devlet Ba
kanlarının makam ödenekleri gideridir. 

4. 202 nci bölümü teşkil eden hizmetliler ücretine yapılan (8 580) liralık artırmanın (3 780) 
lirası Devlet Matbaasına yeniden alınmasına lüzum görülen bir dağıtıcı ile üç teknisiyen ve bir 
baş ciltçinin ücretlerine yapılan zamdan ileri gelmektedir. (4 800) lirası da Başbakanlığa bağlı 
Millî Savunma Yüksek Kurulu kadrosuna yeniden konulan iki hademe ve bir kaloriferci ücre
tine aittir. 

5. Üçüncü kısmı teşkil eden ve 301 nci bölümde bulunan (10 300) liradan ibaret artış ara
sında 21 nci maddedeki (2 400) liralık döşeme ve demirbaş, keza 22 nci maddede Millî Savunma 
Yüksek Kurulu için ayrılan (3 000) liralık döşeme ve demirbaş ödenekleri lüzumsuz olduğu gibi 
bu bölümün 52 nci maddesini teşkil eden ve Millî Savunma Yüksek Kurulunun ısınma karşılığı 
olan (1 300) lira da fazladır. Çünkü Millî Savunma Yüksek Kurulunun işgal ettiği binanın yıllık 
icarı olan (7 500) lira aylara taksim edildiği zaman ayda (541) lira tutmaktadır. Bu kadar yüksek 
bir kira ile icar edilmiş olan bir binanm kaloriferinde harcanacak kömür bedelinin mucire ait olması 
lâzımdır }ri, Ankara'da bütün kaloriferli kira binalarında teamül de böyledir. Isınma bedelinin mu
cir tarafından ödenmesi esası bu suretle kabul edildiği takdirde 202 nci bölüme konulmuş olan 4 800 
liralık ödenekten kaloriferci aylığı karşılığının da çıkarılması mümkündür. Bu bölümün diğer mad
delerine yapılan zamların zaruri icaplara dayandığı kanaati hâsıl olmuştur. 

6. 304 ncü bölümü teşkil eden, posta, telgraf ve telefon ücret ve giderlerinde görülen (9 500) lira
lık artıştan birinci maddedeki (5 000) lira ile, ikinci maddedeki (3 000) liranın artırılma sebebi, iş 
hacminin genişliği yüzünden zaruri sayılmakta ise de, kanaatimce geçen yılın ödeneği ile iktifa et
mek daha doğru olur. 

7. 307 nci bölümün ikinci maddesini teşkil eden geçici görev yolluğuna 1950 yılına nazaran bu 
yıl fazla olarak konulmuş bulunan (2 000) liranmda kanaatimce tasarrufu mümkündür. Çünkü bu 
ödenek daha ziyade Başbakan ve Devlet Bakanmm memleket içi seyahatine ait bir ödenek olup 1950 
yılında olduğu gibi (3 000) lira ile iktifa yerinde olur. Keza, aynı bölümün dördüncü maddesini 
teşkil Millî Savunma Yüksek Kurulu geçici görev yolluğu olarak konulmuş bulunan (3 000) lira öde
nek lüzumsuzdur. Çünkü bu kurulda bulunan kimseler muhtelif bakanlardan ibaret olduğu gibi bunlarm 
bu vazifelerine göre yapacakları her hangi seyahat de düşünülemez. 

8. 309 ncu bölümü teşkil eden taşıt giderleri için eklenen (7 988) lira, 6 otomobil, bir kamyonet 
ve iki motorsikletin işletme ve onarma masrafları geçen yıl ödeneğinin kâfi gelmemesi sebebiyle 
artırılmış olduğu beyan edilmekte ise de, taşıtların daha tasarruflu ve dikkatli kullanılması sure
tiyle bu fazla ödeneğin de tasarruf edileceğine kanaat edebiliriz. 
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9. Bütçenin dördüncü kısmında Basımevi giderlerine ait 401 nci bölümün 3 ncü maddesine 

yapılan 1 020 liralık zammın zaruri bir ihtiyaca müstenit olduğu anlaşıldığından yerinde görül
müştür. 406 ncı bölümü teşkil eden (2 000 000) liralık örtülü ödenek geçen yıl olduğu gibi aynen 
muhafaza edilmiştir. 

10. 451 nci bölümde bulunan ve Millî Savunma Yüksek Kurulu yayın giderlerine ait (2 000) 
liralık ödenek 1950 yılı Bütçesinde mevcut değilken bu yıl bütçesine yeni olarak konulmuşsa da 
bu ödeneğin de bu yıl için bütçeden çıkarılması yerinde olur. Şayet mutlak bir zaruretle böyle 
bir ödeneğe lüzum hâsıl olduğu takdirde Başbakanlıkça Bakanlıklar yayın ödeneklerinden müş
tereken yapılacak tasarruflardan temini mümkündür kanaatindeyim. 

11. 721 nci bölüme mevzu ve Devlet Basımevinde mevcut demirbaş malzemenin tamiri için 
konulmuş olan (8 000) liralık ödeneğin yarısı tasarruf edilerek (4 000) lira ile iktifa olunması 
tavsiyeye şayan görülmüştür. Aynı bölümün ikinci maddesini teşkil eden ve yeniden alınacak 
demirbaş malzemelere ait (6 000) liralık ödenek ise, bu yıl için satmalmması katî bir zaruret 
teşkil etmiyen bir ihtiyaç olduğuna göre bütçe darlığı dolayısiyle tasarrufu mümkün olabilecek 
bir ödenek olarak kabul olunabilir. 

Yukarda arzettiğim mütalâalar kabul edileceği takdirde Başbakanlık 1951 yılı Bütçesinin her 
çeşit masraflarından ceman (38 388) lira bir tasarruf temini mümkündür. 

Eksiklere ait sebepler 

12. 201 inci bölümün birinci maddesini teşkil eden ve miktarı geçen yıl (408 900) lira iken bu 
yıl bütçesine 1 500 lira eksiği ile konulan (407 400) liradan yaplıan bu 1 500 lira tasarruf haddi 
zatında memur sayısının tenkisine ait bir tasarruf olmayıp 4598 sayılı Kanun gereğince 2 inci 
derece terfie istihkak kesbetmiş olan bâzı memurların bu terfi haklarının kanuna aykırı olarak 
verilmemesinden doğan bir tasarruftur. Kanunun tanıdığı ve bahşettiği katî ve sarih bir hakkın 
kanuni bir mani olmadığı ve diğer Bakanlıklar da aynı vasıf ve derecede bulunan memurlar isti
fade ettikleri halde sırf (bütçe darbğı) mülâhazasiyle verilmemesi adalete uygun olmadığı gibi 
emsalinin istifadesi karşısında hakkından mahrum bırakılan bir memurun psikolojisinde yaratacağı 
reaksiyonu düşünmek de lâzımdır. Bu itibarla memurlar aylıklarından tasarruf edilmiş olan bu 
1 500 lira gibi çok mütevazı bir ödeneğin hak sahiplerinden esirgenmiyerek maddeye eklenmesini 
hak ve adalet icabı sayarım. 

13. 203 ncü bölüme mevzu arşiv tasnif çilerine ait geçici hizmetliler ücretinden yapıaln (5 000), 
204 ncü bölümündeki yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücretinden yapılan (10 000), 
205 inci bölümü teşkil eden ve 1950 yılında mevcut olup bu yıl bütçesine konulmıyan geçici taz
minat ödeneği olan (18 500), 208 inci bölümü teşkil eden 5493 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine 
göre memurlara verilecek olan ikramiye karşılığı (400) lira, 479 ncu bölüme mevzu ve 4933 sayılı 
Kanun ve tüzüğü mucibince verilecek olan înönü Armağanı karşılığı olan (249 999) lira ki bu su
retle 1951 yılı, geçen yıl bütçesine nazaran ceman (285 490) liralık bir tasarrufla tanzim edil
miştir. 

14. Bütçenin masraf kısmında işret ettiğim (38 388) liranm tenzili dikkate alındığı takdirde 
Başbakanlık bütçesinde tam bir tasarruf hâkimiyeti tebarüz etmiş olur. 

Ordu Milletvekili 
R. Aksoy 
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B. M. 

101 
1 
2 

- Başbakanlık 

ödeneğin çeşidi 

Birinci, kısım - ödenek ve 
benzeri özlük haklar 

ödenekler 
Başbakan, ödeneği 
Devlet bakanları ödeneği 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

9 272 
10 640 

1951 yılı için 
Hükümetçe; Eomisyonea 

istenen ksabul edilen 
Lira Lira 

9 272 
10 640 

9 272 
10 640 

Bölüm toplamı 

Birinci kısım toplamı 

19 912 

19 912 

19 912 

19 912 

19 912 

19 912 

gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

1 Çocuk zammı 
2 Doğum yardımı 
3 ölüm; » 

Bölüm toplamı 

3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek ya
bancı dil para mükâfatı 

12; 000 
2 200 
4 000 

18 200 

12 000 
2 200 
4 000 

18 200 

201 

202 
203 
204 

0 
206 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 

1 Memurlkr aylığı 
2 Açık aylığı 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlarının ücretleri 

İT - Başka haklar 
G-eçici tazminat 
4178 ve 4Ö98 sayıli kanunlar 

408 900 
1 

408 901 

İ la 200 
100 000 

100 000 

18 590 

407.400 
1 

407 401 

12e 780 
95 000 

90 000 

0 

408 900 
1 

408 901 

126 780 
95 000 

90 000 

0 

12 000 
2 200 
4 000 

18 200 

0 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

0 

209 

310 

301 

303 

5439 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine göre memurlara ve
rilecek ikramiye karşılığı 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 v:e 39 ncu maddeleri gere
ğince Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına yapılacak 
X r l A«M Aİ AVI 

400 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Başbakanlık basılı kâğıt ve 
defterleri 
Millî Savunma yüksek kurulu 
basılı kâğıt ve defterleri 

Bölüm toplamı 

8 950 19 250 

1 200 

O 

1 200 

500 

0 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

ödemeler 
Temsil ödeneği 

ikinci kısım toplamı 

'Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Millî Savunma yüksek kurulu 
kırtasiyesi 
Döşeme ve demirbaş 
Millî Savunma yüksek kurulu 
döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 
Millî Savunma yüksek kurulu 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Millî Savunma yüksek kurulu 
aydınlatma 
Isıtma 
Millî Savtınma yüksek kurulu 
ısıtma 

28 990 
3^080 

796 282 

Q '060 

0 
2 600 

0 
2 700 

0 
400 

0 
1 250 

•o 

28 990 
3 000 

769 371 

3 000 

1,250 
5 000 

3 000 
2 700 

750 
400 

600 
1 250 

1 300 

28 990 
3 000 

770 871 

3 000 

.1,250 
5 000 

3 000 
2 700 

750 
400 

600 
1 250 

1 300 

19 250 

1 200 

500 

1 200 1 700 1 700 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 

1 Posta ve telgraf ücretleri 
2 Telefon giderleri 
3 Millî Savunma yüksek kurulu 

posta ve telgraf ücretleri 
4 Millî Savunma yüksek kurulu 

telefon giderleri 

Bölüm toplamı 

Millî Savunma yüksek kurulu 
kira karşılığı 
Giyecekler 

10 000 
12 000 

0 

22 000 

0 

15 000 
15 000 

500 

1 000 

31 500 

7 500 

15 000 
15 000 

500 

1 000 

31 500 

7 500 

1 
2 

1 
2 
3 

4 

'"'Tl 

1 

2 

3 

Başbakanlık giyecekleri 
Millî Savunma yüksek kurulu 
giyecekleri 

Bölüm toplamı 

Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici » » 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlarının yolluk ve 
giderleri 
Millî Savunma yüksek kurulu 
geçici görev yolluğu 

*r> VTC38SP6İ 

Bölüm toplamı 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
Taşıt giderleri 
Başbakanlık otomobilleri işlet
me giderleri 
Başbakanlık otomobilleri onar
ma giderleri 
Devlet bakanları otomobilleri 
işletme giderleri 

4 700 

0 

4 700 

500 
3 000 

10 000 

0 

13 500 
— 

2 000 

4 000 

3 000 

4 000 

9 200 

180 

9 380 

500 
5 000 

10 000 

3 000 

18 500 

2 000 

6 000 

3 000 

5 000 

9 200 

180 

9 380 

500 
5 000 

10 000 

3 000 

18 500 

2 000 

6 000 

3 000 

5 000 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

4 Devlet bakanları otomobilleri 
onarma giderleri 

5 Yabancı misafir otomobilleri 
işletme giderleri 

6 Yabancı misafer otomobilleri 
onarma giderleri 

7 Basımevi kamyoneti ve moto-
sikletleri işletme giderleri 

8 Basımevi kamyoneti ve moto
sikletleri onarma giderleri 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü hısım - Daire 
hizmetleri 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

2 000 

1 

1 

3 000 

1 000 

17 002 

69 352 

1951 yıl 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

3 000 

2 000 

İ 000 

3 000 

-2 000 

25 000 

114 830 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

3 000 

2 000 

1 000 

3 000 

2 000 

25 000 

114 830 

401 Basımevi giderleri 
1 îşçi gündelikleri 110 000 110 000 110 000 
2 Mamul ve iptidai maddeler 116 000 116. 000 116 000 
3 Diğer işletme ve yönetim gi

derleri • * 21 000 22 020 22 020 

Bölüm toplamı 247 000 248 020 248 020 

403 
406 
451 

478 
479 

Konuk ağırlama giderleri 
örtülü ödenek 
Millî Savunma yüksek kurulu 
yayın giderleri 
Arşivler genel giderleri 
4933 sayılı Kanun ve tüzüğü 
erereffince verilecek înönü Ar-

12 000 
2 000 000 

0 
8 000 

12 000 
2 000 000 

2 000 
8 000 

12 000 
2 000 000 

2 000 
8 000 

mağanı karşılığı 250 000 

Dördüncü kısım toplamı 2 517 000 2 270 021 2 270 021 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçlan 
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B. M. 

Başbakanlık 

Ödeneğin çeşidi 

502 Eski yıllar borçlan 
1 1946 - 1949 yıllan borçları 
2 1928 - 1945 » » 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Yedinci kısım - Küçük 
onarma ve tesisler 

721 Basımevi demirbaş malzeme 
giderleri 

1 Mevcut.*. demirbaş malzemesi
nin onarılması ve yenilenmesi 

2 Mevcutlara ilâveten alınacak 
demirbaş malzeme karşılığı 

Bolüm toplamı 

Yedinci kısım toplamı 

5 000 

5 000 

10 000 

10 000 

13 000 

11 000 

24 000 

24 000 

12 500 

10 000 

22 500 

22 500 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
îkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısmı toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Yedinci kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

19 912 
796 282 

69 352 
2 517 000 

3 
10 000 

3 412 549 

19 912 
769 371 
114 830 

2 270 021 
3 

24 000 

3 198 137 

19 912 
770 871 
114 830 

2 270 021 
3 

22 500 

2 198 137 



5 - Milletlerarası İktisdi jş 
Birliği Teşkilâtı 



Rapor 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Milletlerarası İktisadi îş Birliği İdaresinin 1951 yılı Bütçesi tetkik edildi. 

1. Umumiyeti itibariyle bütçe ciddî bir tasarruf gayreti irae ediyor. Nitekim 1950 yılının 
1 003 773 liralık ödenekler yekûnu 1951 Bütçesinde 884 465 liraya indirilmek suretiyle 119 308 li
ralık (Yüzde 11,89 nispetinde) bir tasarruf temin edilmiştir. 

2. ödenekleri azalan'bölümler : 

Bunların en mühimleri personelle ilgili olanlardır. Bu dairenin 5412 sayılı Kanunla tesis edilen 
aylık kadrolariyle 1951 yılı Bütçesinde teklif edilen kadroların mukayesesesi aşağıda gösterilmiştir : 

a) Merkez kadroları 

• • ; - ? * 1951 
Bütçesine 

Teşkilât Kanununa göre 
göre görevin çeşidi Sayı Aylık Sayı Aylık 

Genel sekreter 
özel kalem müdürü 
Daire başkanı 
Uzmanlar 
Mütercim 

> 
Raportör 

> 

» 

Muhasip 
Muhasebe şefi 

1 
1 
3 
5 
1 
1 
1 
1 

4 

1 
1 

150 
70 

125 
100 
80 
70 
80 
60 

50 

70 -
50 

1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

12 
*3 
1 
1 

150 
90 

125 
90 

^80 
70 
80 
60 
50 
40 
60 
50 

Lâğvedilen ve maaşı azaltılan kadrolarla 1950 Bütçesine 
liradır. 

b) Paris Türk Heyeti 

nazaran temin edilen tasarruf 15 740 

Teşkilât Kanununa göre 
görevin çeşidi 

Başdelege (Vekil) 
Delege 
Müşavir 
Raportör 
(Bu kadrolar 1951 Bütçesinde 
mistir) 
c) Vaşington Türk Heyeti 
Başkan 
Müşavir 
Raportör 

Sayı Aylık 

1 125 
2 100 
3 90 
2 60 

•aynen ipka edil-

1 125 
3 90 
1 70 



37 
(1951 Bütçesinde Başkanlık ve iki Müşavirlik kaldırılmıştır^ 

Netice itibariyle yabancı memleketlerdeki memur aylıkları ödeneği 1950 Bütçesinde 477 795 lira 
iken 1951 Bütçesinde 316 115 liraya indirilerek 88 695 liralık bir tasarruf temin edilmiştir. 

Buna muvazi olarak Emekli sandığı aidatına da 2 524 liralık bir ödenek azalışı vardır.) 

Bütün masraflar şunlardır 

B. 

201 
201 
202 
209 
302 
302 
302 
302 
302 
302 

302 
305 
307 
403 

M. 

1 
2 

1 
2 
3 
4 
5 
2 

4 
2 
2 

ödeneğin çeşidi 

Merkez memurları aylığı 
Yabancı memleketler memur aylığı 
Yabancı memleketler hizmet ücreti 
Emekli Sandığı aidatı 
Yabancı memleketler kırtasiye masrafı 
Yabancı memleketler döşeme, demirbaş 
Yabancı memleketler öteberi 
Yabancı memleketler- aydınlatma 
Yabancı memleketler ısıtmaı 
Yabancı memleketler posta, telgraf üc
reti 
Yabancı memleketler telefon giderleri 
Yabancı memlektler kira bedeli 
Geçici görev yolluğu 
Ziyafet 

1950 ödeneği 

123 140 
477 795 
34 800 
14 794 
4 500 
3 500 
4 000 
3 000 
7 000 

30 000 
10 000 
20 000 

140 000 
30 000 

1951 ödeneği 

107 400 
389 100 

35 400 
12 270 
3 000 
2 500 
3 000 
2 500 
2 500 

20 000 
5 500 

12 000 
84 000 
14 000 

Tasaruf mik
tarı 

15 740 
88 695 

1 060 
2 524' 
1 500 
1 000 
1 000 

500 
4 500 

10 000 
4 500 
8 000 

56 000 
16 €00 

Toplam 211 019 

3. ödenekleri artan bölümler : 

1950 yılma nazaran 1951 Bütçesinde fazla ödeneği olan bölümler de aşağıda gösterilmiştir: 

B. M. ödeneğin çeşidi 1950 ödeneği 1951 ödeneği Artış 

202 
202 
210 
301 
301 
301 
303 
304 
304 
306 
307 
307 
451 
451 
501 
502 

1 
2 

1 
2 
3 

1 
3 

1 
2 
1 
2 

Merkez hizmetliler ücreti 
Yabancı memleketler hizmetliler ücreti 
Temsil ödeneği 
Merkez kırtasiye masrafı 
Merkez döşeme ve demirbaş 
Merkez öteberi 
Basılı kâğıt ye defterler 
Merkez P. T. Ücreti . 
Merkez telefon giderleri 
Giyecekler 
Merkez tedavi giderleri 
Yabancı memleketler tedavi giderleri 
Yayın giderleri 
Tercüme giderleri 
Gecen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

48 300 
34 800 

— 
3 000 
1 500 
1 000 
2 500 

10 000 
8 500 

1 800 
— 
— 

501 
4 499 

— 
— 

78 000 
35 400 

6 000 
5 000 
4 000 
2 000 
5 000 

20 000 
4 000 
2 500 

600 
600 

2 000 
5 000 

1 
1 

29 700 
600 

6 000 
2 000 
2 500 
1 000 
2 500 

10 000 
4 500 

700 
600 
600 

1 499 
501 

1 
1 

Yekûn 62 702 



— 3S — 
Bu ödenek artışlarının mucip sebepleri şunlardır: 

202/1 - Merkez Mzmetlilemne gazetecilik bilgisini haiz, ingilizce, ve Fransızeaya vâkıf bir 
memur, diğer iki memur, bir de İngilizce ve Fransızca bilen bir daktilo, ilâvesi derpiş ediliyor. 
5412 Teşkilât Kanununun yüklediği vaizüeleri ifa için çok dar bir kadro ile çalışan İktisadi iş 
Birliği Teşkilâtının bilhassa lisan bilen memurlara ihtiyacı aşikârdır. Takviye edilecek hizmetliler 
kadrosu bu ihtiyacı karşılıyacaktır. 

Diğer taraftan Türkiye'ye gelen Marshall Plânı tatbikatiyle alâkalı ecnebi heyetlerin muha
tabı bu teşkilât olduğu cihetle evvelce mevcut olmıyan' temsil ödeneğinin bütçeye ilâvesi de hakiki 
bir ihtiyaçtır. Diğer ödenek artışları işlerin zaruri kıldığı meblâğlardır. Yeni kurulmuş olan bu 
teşkilâtın bütçe imkânları dâhilinde eksikliklerini tamamlamasına matuf olan bu artışlar diğer 
bölümlerde yapılan tasarruflarla bütçeye munzam bir yük olmadan karşılanabilecektir. 

Milletlerarası iktisadi iş Birliği Teşkilâtımızın verimli olarak çalışması, Marshall Yardımından 
istifademizi artıracak bir unsur olduğu cihetle, tasarruf esaslarından inhiraf edilmeksizin hazır
lanmış olan 1951 yılı Bütçesinin tasvibi yüksek komisyonun takdirine arzolunur. 

22 . XII . 1950 

izmir Milletvekili 
Behzat Bilgin 



Milletlerarası tktisadi îşMrlî i Teşkilâtı — 39 — 

B. 

201 

202 

0 

M. 

1 
2 

1 
2 

ödeneğin çeşidi 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylaklar 
Merkez memurları aylığı 
Yabancı memleketlerdeki me
murlar aylığı 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Merkez hizmetlileri ücreti 
Yabancı memleketlerdeki hiz
metliler ücreti 

Bölüm toplamı 

I I - Başka haklar 
Geçici tazminat 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

123 140 

477 795 

600 935 

48 300 

34 800 

83 100 

6 960 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
l ira Lira 

127 500 

389 100 

516 600 

79 500 

35 400 

114 900 

' 0 

121 500 

404 244 

525 744 

60 000 

35 40i) 

95 400 

0 

1 000 1 000 1 000 

(206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

1 Merkez memurları çocuk zam
mı 

2 Yabancı memleketlerdeki me
murların çocuk zammı 500 500 500 

3 Merkez memurları doğum yar
dımı 800 800 800 

4 Yabancı memleketlerdeki me
murların doğum yardımı 200 200 200 

5 Merkez memurları ölüm yar
dımı 1 000 1 000 1 000 

6 Yabancı memleketlerdeki me 
murlarm ölüm yardımı 500 500 500 

Bölüm toplamı 4 600 4 000 4 000 



40 Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilâtı 

B. M. Ödeneğin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

207 

209 

210 

3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek yaban
cı dil para mükâfatı 
5439 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine göre memurlara ve 
rilecek ikramiye karşılığı 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ye 39 ncu maddeleri gere
ğince Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 
Temsil ödeneği 

180 

14 794 
0 

îkinci kısım toplamı 709 970 

0 

13 260 
9 000 

657 760 

14 490 
0 

639 635 

301 

302 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

* 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

Yabancı memleketlerdeki teş
kilâtın büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

3 000 
1 500 
1 000 

1 
1 

5 502 

4 500 
3 500 
4 000 
3 000 
7 000 

22 000 

5 000 
4 000 
2 000 

1 
1 

11 002 

3 000 
2 500 
3 000 
2 500 
2 500 

13 500 

5 000 
4 000 
2 000 

1 
l 

11 002 

3 000 
2 500 
3-000 
2 500 
2 500 

13 500 

303 Basılı kâğıt ve defterler 2 500 5 000 5 000 



Milletlerarası iktisadi İşbirliği Teşkilâtı — 41 — 

B. M. ödeneğin çeşidi 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Merkez posta ve telgraf ücret
leri 
Yabancı memleketlerdeki teş
kilâtın posta, telgraf ücret ve 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1961. yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

10 000 25 000 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

1 200 

255 803 204 703 

20 000 

• 

305 

306 
307 

308 

3 
4 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

giderleri 
Merkez telefon giderleri 
Yabancı memleketlerdeki teş
kilâtın telefon giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 
Merkez 
Yabancı memleketler 

Bölüm toplamı 

O-iyecekler 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici » » 

Bölüm toplamı 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
Merkez 
Yabancı memleketler 

30 000 
4 000. 

10 000 

54 000 

1 
20 000 

20 001 

1 800 

10 000 
140 000 

150 000 

0 
0 

20 000 
9 000 

5 500 

59 500 

1 
12 000 

12 001 

2 500 

10 000 
90 000 

100 000 

600 
600 

20 000 
8 500 

5 500 

54 000 

1 
12 000 

12 001 

2 500 

10 000 
84 000 

94 000 

600 
600 

1 200 

193 203 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

403 Ziyafet giderleri 30 000 15 000 14 000 



42 — Milletlerarası iktisadi işbirliği Teşkilâtı 

* 

B. M. 

451 
1 
2 

ödeneğin çeşidi 

Yayın giderleri 
Satınalma ve abone karşılığı 
Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

1950 
Yılı 

ödeneği 
Lira 

1 
• 4 999 

5 000 

35 000 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

2 000 
5 000 

7 000 

22 000 

2 000 
5 000 

7 000 

21 000 

0 
0 

0 

1 
1 

2 

1 
1 

2 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçları 

Beşinci kısım toplamı 

KISIMLAR TOPLAMI 

îkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısmı toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 1 000 773 884 465 853 840 

709 970 
255 803 
35 000 

0 

657 760 
204 703 
22 000 

2 

639 635 
193 203 
21 000 

2 



6 - Danıştay Başkanlığı 

• 



Rapor 
Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Danıştay Başkanlığı 1951 yılı Bütçesi incelendi. 1950 Bütçesindeki (1 048 067) liralık ödeneğe 
mukabil 1951 yılı için (78 828) lira (% 7,52) noksaniyle (969 239) liralık ödenek istenmektedir. 

İlk önce şurasını kaydetmek isterim ki, Danıştayın işleri mütemadi artış halindedir. Dördüncü, 
beşinci ve altıncı dairelrele Dâva Daireleri Genel Kuruluna 1948 de (11 778) 1949 da (12 821) ve 
1950 de (11 ay) 10 813 dâva dosyası gelmiş, çıkan miktarlar ise sırasiyle 10 189, 12 023 ve 10 813, 
nihayet kalan dosyalar 7 599, 8 847 ve 10 989 adedlerine baliğ olmuştur. Danıştay üyeliklerin-
deki münhaller dâvaların intacını geciktirmiş ve yeni yıla devrolunacak dosyalar miktarını artır
mış bulunmaktadır. Büyük Millet Meclisince bu münhallerin doldurulmuş olması bu gecikmenin 
telâfisine yarıyacaktır. Kasım 1950 sonunda elde bulunan 10 989 dosyanın 6 311 i tekemmül etmiş
tir. 4 678 i tekemmül etmemiş dosyalardan ibarettir. 

Bu izahatımla Danıştayda işlerin imkân nispetinde tesrii lüzumuna işaret etmiş bulunuyorum. 
Bunun kadro vaziyetiyle yakından alâkalı olacağı tabiîdir. Buna rağmen 1951 Bütçesi, 1950 yılına 
nispetle % 7,5 noksaniyle teklif edilmiş bulunmaktadır, ödenek eksiği ve gereçleri aşağıda arzo-
lunmuştur: 

201 nci bölüm — Memurlar aylığı (842 600) liradan (816 825) liraya tenzjl edilerek (25 775) 
lira noksan ödenek teklif edilmiştir. Sebebi 4598 sayılı Kanun gereğince üst derece maaş ve taz
minat alan memurların 1950 yılma nispetle daha az olacağının tesbit edilmiş bulunmasıdır. 1951 
yılında, kadrodaki 136 memurdan 108 i kadro içinde maaş alacak, 19 memur bir üst derece, 9 me
mur iki üst derece maaş alacaklardır. ' 

205 nci bölüm —. 1950 Bütçesinde mevcut olup bu dafa lağvedilen geçici tazminat (51 473) li
radır. 

207 nci bölüm — 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek yabancı dil para mü
kâfatı bir liralık ödenekle 1950 bütçesinde muhafaza edilmişken bu defa kaldırılmış bulunmak
tadır. 

208 nci bölüm — 5439 sayılı Kanunun 3 ııeü maddesine göre memurlara verilecek ikramiye 
karşılığı olarak 1950 bütçesinde mevcut (800) liralık ödenek tamamen kaldırılmıştır. Cüzi mik
tarda olan bu ödeneğin muhafazası, işlerde sürat zarureti göz önünde tutulursa memurları teşvik 
edici bir unsur olarak tavsiyeye şayan görülmektedir. 

209 ncu bölüm —• Emekli Sandığına yapılacak ödemeler aylıklardaki azalışa muvazi olarak 
(779) lira daha az ödenekle karşılanacaktır. 

Diğer bütün bölümler aynen muhafaza edilmiş ve hizmetliler ücretinde önce derpiş edilmiş olan 
(13 740) liralık ödenek fazlalığından, kırtasiye için 1 500, döşeme ve demirbaş için 2 500, basılı kâ
ğıt ve defterler için 2 700 lira ödenek tezyidinden (Bunlar hakiki ihtiyaçlara tekabül ettiği halde) 
bütçede tasarruf zaruretiyle feragat olunmuştur. 

Netice itibariyle azaltılması imkânı mevcut olmıyan zaruri ödenekleri ihtiva etmesi dolayısiyle, Da
nıştay Başkanlığı Bütçesinin 208 nci bölüme ait (800) liralık ödeneğin yeniden tesisi kaydiyle ay
nen tasvibini Yüksek Encümenin takdirine arzederim. 

2.1.1951 

İzmir Milletvekili 
Behzat Bilgin 



Itauftay Başkanlığı — 45 — 

B. M. ödeneğin çeşidi 

1950 
Yıl ı 

. ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

201 

202 

O 

206 

209 

210 

thinci h%8vm - Personel 

I * Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 

1 Memurlar aylığı 
2 Açık aylığı 

842 600 
1 

816 825 
1 

Hizmetliler ücreti 

# II - Başka haklar 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

1 Çocuk zammı 
2 Doğum yardımı 
3 ölüm » 

Bölüm toplamı 

3656 sayılı Kanunun 5 nci mad» 
desi gereğince ödenecek ya
bancı dil para mükâfatı 
5439 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine göre memurlara ve
rilecek ikramiye karşılığı 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D)* fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince Türldye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 
Temsil ödeneği 

îkinci kısım toplamı 

43 500 

51 473 

17 000 
1 000 
3 000 

21 000 

800 

48 239 
3 000 

1 010 614 

43 500 

17 000 
1000 
3 000 

21 000 

47 460 
3 000 

931 786 

816 825 
1 

Bölüm toplamı 842 601 816 826 816 826 

43 600 

17 000 
1 000 
3 000 

21 000 

47 460 
3000 

931 786 



B. 

301 

303 
304 

4 6 -

• M . 

1 
2 
3 
4 

1 
2 

Danıştay Başkanlığı 
1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
ödeneğin çeşidi Lira 

Üçüncü htstm - Yönetim 
giderleri 

Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Posta ve telgraf-ücretleri 
Telefon giderleri 

4 500 
2 500 
2 400 
1 500 

10 900 

1 300 

12 000 
1 100 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

4 500 
2 500 
2 400 
1 500 

10 900 

1 300 

12 000 
1 100 

4 500 
2 500 
2 400 
1 500 

10 900 

1 300 
* 

12 000 
1 100 

Bölüm toplamı 13 100 13 100 13 100 

806 Giyecekler 2 700 m 2 700 2 700 
307 Yolluklar 

1 Sürekli görev yolluğu 500 500 500 
2 Geçici » » 750 750 750 

Bölüm toplamı 1 250 1 250 1 250 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 1400 1400 1400 

309 Başkanlık otomobili giderleri 
1 İşletme 2 000 2 000 2 000 
2 Onarma 1 000 1 000 1 000 

Bölüm toplamı 3 000 3 000 3 000 

Üçüncü kısım toplamı 33 650 33 650 33 650 



Danıştay Başkanlığı — 47 — 
1950 1951 yılı için 
Yıl ı Hükümetçe - Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

451 Yayın giderleri 
1 Satmalma ve abone karşılığı 1 000 1 000 1 000 
2 Başka her çeşit giderler 2 800 ' 2 800 2 800 

Bölüm toplamı 3 800 3 800 3 800 

Dördüncü kısım toplamı 3 800 3 800 3 800 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 1 1 1 
502 Eski yıllar borçları 

1 1946 - 1949 yılları borçları 1 1 1 
2 1928 - 1945 » » 1 1- 1 

Bölüm toplamı 2 2 2 

Beşinci kısım toplamı 3 3 3 

KISIMLAR TOPLAMI 

İkinci kısım toplamı 1 010 614 931 786 931 786 
Üçüncü kısım toplamı 33 650 33 650 33 650 
Dördüncü kısım toplamı 3 800 3 800 3 800 
Beşinci kısım toplamı 3 3 3 

GENEL TOPLAM 1 048 067 969 239 969 239 





7 - Basın - Yayın 
Turizm G. M. 



Rapor 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 1951 yılı bütçe teklifi 1950 ödeneklerine nazaran 
( 1 0 9 8 539) lira fazlalık ve (250 642) lira noksanlık olmak üzere binnetice (847 897) 
lira bir artış göstermektedir. Hemen kayda değer ki en esaslı artış unsuru olan 
Anadolu Ajansı ödeneği hakikatte 1950 yılı bütçesinde bu bölümün açık bırakılmasından ve 
1949 yılı iki aylık ek bütçesine konulmuş olan tahsisat ile masrafın karşılanmış olmasından ileri 
gelmektedir. 1951 ödeneği 1949 iki aylık ek bütçesindeki miktardan % 7 noksanla (613 335) lira 
olmakla beraber bu, şeklen bir ödenek fazlalığı gibi görülmektedir. Eğer 1950 bütçesi samimiyet 
esaslarına uygun olsaydı, böyle yanlış bir manzara hâsıl olmıyacaktı. 

Diğer bölümlerdeki fazlalıklar şunlardır: 

202/2 - Gerekçede arzedildiği veçhile Çakırlar Çiftliğinde kurulan kısa dalga radyo istasyonu
nun işletmesi için zaruri on bir elemanın ücretleriyle istanbul radyosu kadrosuna ilâvesine lüzum 
hâsıl olan beş hizmetlinin ücretleri ve gerek Ankara, gerek İstanbul radyosu kadrosuna ilâvesine 
lüzum hâsıl olan beş hizmetlinin ücretleri ve gerek Ankara, gerek İstanbul radyolarında teknisi-
yen ve spiker ücretlerine yapılacak bâzı zamlar (86 520) liralık fazlalığın mucip sebebidir. Tet-
kikatıma nazaran Çakırlar Çiftliği kadrosu için ihdas edilen yeni kadro ihtiyacın dunundadır. 
İstasyonun kuruluş maksadı Uzak - Doğu Lâtin Amerika memleketlerine müteveccih neşriyat 
olup ancak o takdirde günde 6 saat faaliyette bulunmak suretiyle tesis maksatlarına uygıîn bir 
vazife görebilecektir. Tesis edilen 11 kişilik kadro ise ne müzik, ne de sözlü yayınlar bakımından 
buna elverişli değildir ve bununla günde ancak iki saatlik bir neşriyat programı tahakkuk edebile
cektir. 

Bu da Kore Birliğimize ait türkçe neşriyata ilâveten yalnız İngilizce neşriyat olacak bilhassa 
Lâtin - Amerika memleketlerinde sesimiz yine duyulmamış kalacaktır. Bu zahiren bir tasarruf gi
bi görünürse de radyo istasyonunun, tesisinde güdülen maksatları temin edememesi neticesini ve
receği ve şu halde liraya mal olan bu tesisin beklenilen hizmeti ifa etmemiş olacağı Yük
sek Encümenin dikkatine arzolunur. Kanaatimce bu istasyonun tesis maksatlarına uygun bir şekil
de işlemesini mümkün kılacak bir kadroya sahip olması hakiki tasarruf zihniyetine daha uygun olur. 

204 — Bu bölümdeki (24 000) liralık fazlalık turizmin inkişafı için getirtilecek bir filimeilik ve 
bir otelcilik mütehassısının ücretleri karşılığıdır. 

209 — Ücret bölümündeki artışa muvazi olarak Emekli Sandığına yapılacak ödemeler (3 377) 
lira artmış olacaktır. 

302/3 — İstanbul Radyosuna belediyece tahakkuk ettirilen 2 000 lira tanzifat resmi dolayısiyle 
bu bölümde 1 000 liralık bir artış olmuştur. 

302/5 — (12 000) liralık bn artış yeni kurulan Çakırlar Çiftliği istasyonundan mümbaistir. 

304/2, 3, 4 — Bu (23 600) liralık ödenek fazlalığı muhabere ve telefon masraflarında görülen fi
ilî ve zaruri artışa tekabül etmektedir. 

307/1 — New - York Haberler Bürosundan merkeze alınacak iki mütercimin kendi ve aile yolluk
larının karşılığı olarak bu bölüm (10 000) lira artmıştır. 

307/2 — Filim operatörlerinin ve fotoğrafçıların yurt içi seyahatleri için bu bölüme (3 000) lira 
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ilâve edilmiştir. Filim ve fotoğraf servislerinin gerek aktüalite, gerekse turistlik dokümanlar bakı
mından hakkiyle çalışabilmesi için (15 000) liralık ödeneğin kifayeti üzerinde de durmak lâzımdır. 

307/4 — Celbedilecek filimcilik ve otelcilik mütehassıslarının yolluk ve diğer giderleri karşılığı 
bu bölüme (14 000) lira ilâve edilmiştir. 

308/1, 2 — Merkez memurlarının tedavi masraflarına (1 000) ve hariçteki memurlar için de 
(2 000) lira ilâvesi zaruri olmuştur. 

310/8 — Basın ataşeleri ve haberler bürosu memurları arasında yapılacak değişikliklerin zaruri 
kılacağı zatî ve aile yollukları karşılığı (5 500) lira bu bölüme ilâve edilmiştir. 

417/1 — (30 000) liralık ödenek fazlalığı kadrolu müzisyenleri olmayan istanbul radyosunun 
müzisyen tahsisatını karşılamak ve Ankara'da Çakırlar Çiftliği istasyonu içim diskotek mubayaa 
etmek gayelerine matuftur. 

417/2 — Çakırlar Çiftliği istasyoniyle yapılacak muhtelif illerdeki haber ve propaganda ya-
ymları için zaruri ödenek fazlalığı (36 000) liradır. 

417/3 — Çakırlar Çiftliği ve İstanbul radyolarının elektrik sarfiyatında tahmin edilen fazla
lık (80 000) liradır. 

Çakırlar Çiftliği istasyonunun tesis gayesine uygun bir şekilde çalıştırılması halinde bu tah
sisatın kifayet edemiyeceği arzolunur. 

451/3 — Foto - Filim servisine yeniden mikine alınması ve propaganda filim ve fatoğrafları 
için bu bolüme (15 000) lira ödenek ilâve edilmiştir. Gerek teçhizatının kifayetsizliği, gerekse öde
neklerinin azlığı sebebiyle bu servis yapabileceği hizmetleri tam olarak ifa edememektedir. 

451/6 — (90 000) liralık bu yeni bölüm Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünün tu
rizme ait vazifelerinin yapılabilmesi için asagrinin dununda bir ödeneği ihtiva "etmektedir. 

453/1 — (41 869) lira artmış gibi görünen bu ödenek fazlalığı hakikatte 1950 yılı masrafları-
nm 1949 iki aylık ek bütçesinde gösterilmiş o1 m asından ileri gelmiştir. 

501 - 502/1 — Tahakkuk etmiş borç fazlalıklarını karşılamak için konan ödeneklerdir. 

Netice itibariyle Basın - Yay m ve Turizm Genel Müdürlüğü Bütçesindeki (847 897) liralık ödenek 
fazlalığından 1950 Bütçesinde fiilen kullanıldığı halde 1949 iki aylık ek bütçesinde gösterilen 
(670 837) lira ajans ve (17 499) lira Milletlerarası kurum ve derneklere katılmayı çıkarılacak olur
sa fiilî ödenek fazlalığı (159 561) lira olup bunun (90 000) lirası turizm hizmetleri için derpiş edil
mekte ve diğer yeni hizmetlerin (Ezcümle yeni bir radyo istasyonunun) mütebaki ' (69 561) lirayı 
aşan tasarruflarla da diğer bölümlerdeki masraflarla karşılanmış olacağı anlaşılmaktadır. Umumi ef
kâr ile her gün sıkı temas halinde bulunan bu umum müdürlük hizmetlerinin -muhtelif şekillerle sık sık 
tenkide uğraması da bu daireden çok daha fazla ve tatminkâr hizmet beklenildiğinin--açık bir delilidir. 
Sözlü, sesli ve resimli yayınlar vasıtasiyle memleket hâdiselerini ve memleketimizi içerde ve dışarda 
tanıtmak gibi son derece mühim bir vazifeyi yüklenmiş bulunan bu umum müdürlüğün hizmetlerini 
hakkiyle ifa edebilmesi asgari olarak hesap edilmiş olan ödenekleriyle mukayyet olduğundan bütçesi
nin bu zaviyeden mütalâası Yüksek Encümenin takdirine arzolunur. 

29 . XII . 1950 

izmir Milletvekili 
Bekzat Bilgin 
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B. 

201 

M. 

1 
2 

3 
4 

Ödeneğin çeşidi 

îkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 
Merkez memurları aylığı 
tiler ve yabancı memleketler
deki teşkilât memurları aylığı 
Merkez memurları açık aylısı 
_•_ • i t i — ' 

iller ve yabancı memleketler
deki teşkilât memurları açık 
aylığı 

Bölüm toplamı 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

367 500 

440 975 
50 000 

1 

858 476 

1951 yi 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

367 500 

371 244 
32 400 

1 

771 145 

lı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

367 500 

371 244 
32 400 

1 

771 145 

202 Hizmetliler ücreti 
1 Merkez hizmetlileri ücreti 266 460 260 400 260 400 
"2 tiler ve yabancı memleketler

deki teşkilât hizmetlileri üc
reti 641 460 727 980 729 780 

Bölüm toplamı 937 920 988 380 990 180 

204 Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlarının ücretleri 12 000 36 000 36 000 

I I - Başka haklar 
0 Geçici tazminat 26 250 0 0 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

1 Merkez memurları çocuk zam
mı 15 000 12 500 12 500 

2 tiler ve yabancı memleketler
deki teşkilât memurları çocuk 
zammı 

3 Merkez memurları doğum yar
dımı 

4 tiler ve yabancı memleketler
deki teşkilât memurları doğum 
yardımı 

5 Merkez memurları ölüm yar
dımı 

6 000 

1 900 

1 000 

3 500 

6 000 

1 800 

1 000 

3 500 

6 000 

1 800 

1 000 

3 500 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

6 iller ve yabancı memleketler
deki teşkilât memurları ölüm 
yardımı 

Bölüm toplamı 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1 500 

28 900 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

1 500 

26 300 

1 500 

26 300 

207 3656 sayılı Kanunun 5 nci ^ 
maddesi gereğince ödenecek 
dil para mükâfatı 1 0 1 

0 5439 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine göre memurlara ve 7 v r 
rilecek ikramiye karşılığı 600 0 0 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü f 
maddesinin (D) fıkraiyle 34, ^ ; ? ^:ğ 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince Türkiye Cumhuriyeti ' . '* " \ 
Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 86 623 90 000 90 000 

301 
1 
2 
3 
4 
5 

302 
1 
2 
3 
4 
5 

İkinci kısmı toplamı 

Üçüncü hısım, - Yönetim 
giderleri 

Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm 

îller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 
Avdmlatma 
Isıtma 

toplamı 

1 920 770 

"'! ı*-ı v ••'•• 

"' 1 - V 

2 000 
4 000 
4 000 
6 000 

10 000 

26 000 

3 000 
12 000 
6 000 

52 000 
25 000 

1 911 825 

N ' • . - ) ' • • • • • ' • • • \ x ^ & 

* • ' r ' . * r " * ' 7*! '••• • ' : '•' 

2 000 
4 000 
4 000 
6 000 
7 500 

23 500 

3 000 
7 000 
7 000 

40 000 
37 000 

1 913 626 

-, 
- i-' l <• i 

2 00ü 
4 000 
4 000 
6 000 
7 500 

23 500 

3 000 
7 000 
7 000 

40 000 
37 000 

Bölüm toplamı 98 000 94 000 94 000 



— 54 — Basm --'Yayuı ve Turizm G. M. 

B. 

303 
304 

M. 

1 

2 
3 
4 

Ödeneğin çeşidi 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Merkez posta ve telgraf ücret
leri 
îller posta ve telgraf ücretleri 
Merkez telefon giderleri 
iller telefon giderleri 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

2 000 

22 000 
1 400 

18 000 
5 000 

1951 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

2 000 

22 000 
3 000 

25 000 
20 000 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

2 000 

22 000 
3 000 

25 000 
20 000 

305 
306 
307 

308 

309 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 
Giyecekler 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici » » 
Yabancı memleketler yolluğu 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlarının yolluk ve 
başka giderleri 

Bölüm toplamı 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 

46 400 

66 000 
13 300 

2 000 
12 000 
5 000 

2 000 

21 000 

70 000 

66 000 
12 500 

12 000 
15 000 
5 000 

16 000 

70 000 

66 000 
12 000 

12 000 
15 000 
5 000 

16 000 

48 000 48 000 

1 
2 

1 

2 

3 
4 

Merkez 
îller 

Bölüm toplamı 

Taşıt giderleri 
Merkez taşıtları işletme gider
leri 
Merkez taşıtları onarma gider
leri 
İller taşıtları işletme giderleri 
îller taşıtları onarma giderleri 

1 500 
500 

2 000 

2 000 

1 000 
8 000 
3 000 

2 500 
2 500 

5 000 

2 000 

1 000 
8 000 
3 000 

2 500 
2 500 

5 000 

2 000 

1 000 
8 000 
3 000 

Bölüm toplamı 14 0CO 14 000 14 000 
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B. M. 

310 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 

Ödeneğin çeşidi 

Basın ateşelikleri ve \ 
bürosu giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydmlatma 
Isıtma 

L 

haberler 

Posta, telgraf ve telefon gider
leri 
Kira karşılığı 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici » » 
Propaganda giderleri 

Bölüm 

Üçüncü kısım 

toplamı 

toplamı 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

3-000 
3 500 
4 000 
4 000 
4 000 

32 000 
39 000 
4 500 

10 000 
84 000 

188 000 

476 700 

1951 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

3 000 
3 500 
4 000 
4 000 
4 000 

32 000 
39 000 
10 000 
4 500 

80-000 

184 000 

519 000 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

3 000 
3 500 
4 000 
4 000 
4 000 

32 000 
39 000 
10 000 
4 500 

80 000 

184 000 

519 000 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

403 
417 

1 
2 
3 

4 

Temsil giderleri 
Radyo, istasyonları ile stadyo-
ları yönetim ve işletme gider
leri 
Müzik yayınları 
Söz yayınları 
Elektrik ve muharrik kuvvet 
giderleri 
işletme ve başka her çeşit gi
derler 

6 000 6 000 8 000 

550 000 580 000 580 000 
120 000 156 000 156JXX) 

400 000 480 000 480 000 

140 000 100 000 100 000 
Bölüm toplamı 1 210 000 1 316 000 1 316 000 

451 Yayın, turizm ve propaganda 
giderleri 

1 Satmalına ve abone karşılığı 25 000 25 000 25 000 
2 Başka her çeşit yayın giderleri 193 000 150 000 150 000 
3 Foto - film servisi giderleri 130 000 145 000 145 000 
4 Propaganda giderleri 50 000 40 000 38 000 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

5 Radyo dinleme ve bültenleştir-
me giderleri 

6 Turizm genel giderleri 

Bölüm toplamı 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

50 000 
0 

448 000 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

50 000 
90 000 

500 000 

50 000 
90 000 

498 000 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yolluklariyle 
başka her çeşit giderleri 

453 Milletlerarası kurum ve der
nekler giderleri 

1 Katılma payı karşılığı 
2 Kongre ve konferanslara işti

rak edeceklerin yolluk ve gi
derleri 15 000 

41 870 

10 000 

41 870 

10 000 

501 
502 

1 
2 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1946 - 1949 yılîarı borçları 
1928 - 1945 » » 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

Altıncı kısım - Y-ardimlar 

15 001 

1 679 002 

1 

1 
1 

2 

3 

51 870 

1 873 871 

2 630 

3 710 
1 

3 711 

6 341 

51 870 

1 873 871 

2 629 

3 710 
1 

3 711 

6 340 

601 Ajans ödeneği ve ajans dış 
muhabirleri her türlü ücret ve 
giderleri 0 613 335 600 000 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

KISIMLAR TOPLAMI 

ikinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

Yatırımlar 

I - Yapı ve imar işleri 
901 Motorsuz taşıtlar satmalma 

karşılığı 
902 Yeniden radyo istasyonları ku

rulması ve eldeki istasyonun 
esaslı genişletme ve düzenleme 
her türlü giderleri 

1 Bina yapımı giderleri 
2 Mevcut makina ve araçların 

onarılması ve yenilenmesi 
3 Mevcutlara ilâveten alınacak 

makinalar ve teçhizat karşılığı 

Bölüm toplamı 

Yatırımlar toplamı 

1950 1951 yılı için 
Yı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edüen 
Lira Lira Lira 

1 920 770 1 911 825 1 913 626 
476 700 519 000 519 000 

1679 002 1873 871 1873 871 
3 6 341 6 340 
0 613 335 600 000 

4 076 475 4 924 372 4 912 837 

« 

0 800 800 

* 

116 000 116 000 116 000 

200 000 200 000 200 000 

234 000 35 000 35 000 
• — • — • ! . •••• • M I il — ^ — • • I — « — — m •• I - " !•• • 

550 000 351 000 351 000 
550 000 351 000 351 000 
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Rapor 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

İstatistik Genel Müdürlüğünce İ951 yılı için tanzim edilmiş olan bütçeyi inceledim. Neticesine 
ait görüşlerimi aşağıdaki maddelerdt- arzederim. 

1. 1951 yılı Bütçesi tahsisat i.ibariyle 1950 yılı Bütçesine nazaran (1 696 151) lira eksiği 
ile ve (889 117) lira fazlası ile tanzim edilmiştir ki, geçen yıla göre (807 134) lira eksiktir. 

Bu noksana rağmen 1951 Bütçesinde göze çarpan (889 117) lira fazlalık ise muhtelif bölümlere 
yeniden eklenen ödeneklerden ileri gelmektedir. Şöyleki: 

5629 sayılı Teşkilât Kanununun tatbiki dolayısiyle yeniden alman memur adedi ile Genel Mü
dürlük memurlar kadrosu (204) &dede baliğ olduğundan geçen yıl bütçesine nazaran memurlar 
ödeneği (243 679) lira bir fazlalık göntermektedir. Buna ilâveten müstahdem memurların 4598 
sayılı Kanun gereğince alacakları bilinci ve ikinci üst derece maaş farkı olan (36 900) lira ekle
nirse bu yılın bütçesindeki merkez memurları aylığı (280 579) lira bir fazlalıktadır. 

203 ncü bölümü teşkil eden geçici hizmetliler ücretine eklenmiş olan (30 000) lira ise, kanun
ları gereğince 1950 yılında yapılmış olan nüfus ve tarım sayımlarının neticelerini süratle almak 
ve sanayi işleri sayımının cevaplarım süratle, işlemek için sayım makinelerinde iki ekip çalış
tırmak zarureti ile konulmuştur. 

206 ncı bölümün 1, 2, 3 ncü maddelerini teşkil eden çocuk zammı, doğum ve ölüm yardımlarına 
eklenen ceman (7 050) lira ise, 5629 sayılı Teşkilât Kanununun tatbiki dolayısiyle yeni kadroya gö
re hesap edilmiştir. 

209 ncu bölüme eklenen (29 039) lira ise, emekli sandığına yapılacak ödemeler karşılığı olup keza 
memur adedinin artması yüzünden 5434 sayılı Kanun hükmüne uyularak konulmuştur. 

301 nci bölümün 1, 2, 3, 4, 5 nci maddelerine eklenen ceman (11 850) lira 1950 yılında genişliyen 
teşkilâtın ihtiyacını karşılıyabilmek için konulmakla beraber Milletlerarası temasın sıklaşması dolayı
siyle yurdumuzu sık, sık ziyaret etmekte olan tanınmış istatistik uzmanlarının ağırlanmaları için bu 
bölümün üçüncü maddesine betahsis (4 000) lira konulmak zarureti tebarüz etmiştir. 

303 ncü bölümü teşkil eden basılı kâğıt ve defterler için teşkilâtın genişlemesi ve işlerin çoğalma
sı yüzünden geçen seneki ödeneğin (200) lira daha fazlası ile (1 200) liraya çıkarılmıştır ki, zaruri 
bir artıştır. • 

306 ncı bölümü teşkil eden giyecekler için bu yıl eklenen (2 000) lira da ödeneğin kâfi gelmemesin
den doğan bir' zaruretle konulmuştur. 

307 nci bölümün 1 nci maddesinde olan yolluk ödeneği 1950 yılında 100 lira iken yeni teşkilât 
kadrosuna alınacak memurların yollukları göz önüne alınarak illerden tâyin edilecek olan memurlara 
verilmek üzere (1 000) liraya çıkarılmıştır. 

Aynı bölümün ikinci maddesini teşkil eden geçici görev tahsisatına eklenen (3 500) lira fazla 
ödenek ise, yapılan sayımların ıslaha muhtaç olanlarını yerinde düzeltmek üzere gönderilecek me
murlara verilmek üzere kifayetsizliği yüzünden artırılmış ise de, kanaatimce bu artırmaya lüzum yok
tur. Geçen yılda olduğu gibi (1 500) lira ile iktifa imkânı temin edilmelidir. 



- âi -
Aynı bölümün üçüncü maddesini teşkil eden (yabancı memleketler yolluğu) geçen yılda olduğu 

gibi bu yıl için de (40 000) lira olarak konulmuştur. Bu Ödeneğin 1950 yılında ne suretle harcandı
ğı 1951 yılında ne suretle harcanacağı hakkında yaptığım tetkikin neticesi şudur: 

1950 yılında Marshall Plânı Teknik Yardımından faydalanarak Amerika Birleşik Devletlerinde 
ve Kanada'da dört memura staj yaptırılmış ve bunların gidip gelme yollukları bu tahsisattan 
ödenmiştir. Ayrıca Genel Müdürlük müşavirinin Paris'te toplanan OEEC Teknik Komisyonuna 
sanayi istatistiği mevzularını incelemek üzere katılması ve Tasnif Dairesi müdürünün Frankfurt'ta 
açılan 2 aylık makine kursuna katılması yine bu ödenekten karşılanmıştır. Bu bölümde halen 
mevcut olan (15 000) liralık tahsisat da Marshall Teknik Yardımından 1950 malî yılı sonuna ka
dar Amerika'ya gönderilmesi tasarlanan diğer stajyerlerin Türkiye - Amerika gidiş yolluklarına 
sarfı düşünülmektedir. 

Türkiye'den Amerika'ya gönderilen stajyerlerin uçakla gidişleri ve gündelikleri takriben 
2 000 - 2 500 lira tutmaktadır. 

1951 yılında bütün masrafları Amerika Devleti tarafından hibe olarak karşılanmak suretiyle 
Amerika ve Kanada'ya Marshall Plânı Teknik Yardım Fonundan gönderilmesi düşünülen 10 ista
tistikçinin Türkiye - Amerika gidiş -ve dönüş yollukları ve aynı zamanda muhtelif tarihlerde baş
ka başka memleketlerde yapılmakta olan istatistik teknisiyenjeri toplantılarına genel müdürlük teknis
yenlerinin de katılmaları lüzumuna binaendir. 

Yine 307 nci bölflmün 4 ncü maddesini teşkil eden yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanla
rının yolluk ve başka giderleri için 1950 yılı bütçesine konulmuş olan (20 000) liranın 1951 yılı 
bütçesinde dahi aynen muhafaza edilmiş olmasının sebebine gelince : 

1950 yılı Ocak ayının sonunda memleketimize gelen üç Amerikalı istatistik uzmanının 9 kişi
den terekküp eden bütün aileleri efradının Amerika - Türkiye yol paralan (20 000) lirayı bulmuş 
ve bu para, 1949 yılı bütçesinden ödenmiştir. Bunların eşyalarının nakil masrafları ise Amerika 
Birleşik Devletleri tarafından Hükümetimiz borçlandırılmak suretiyle karşılanmıştır. Bu üç uz
man ve ailelerinin 1951 yılı sonlarına doğru memleketlerine dönmeleri göz önüne alındığından bun-
lann yolluklarını karşılamak üzere yine (20 000) lira konulmuştur. 

Bununla beraber genel müdürlük, Dr. Sarle adındaki uzmanın yerine gelecek olan bir istatis
tik organizasyon mütehassısının celbi için takriben (5 000) lira yolluk ile diğer uzman ve ter
cümanlarının memleket içinde yapacakları tetkik gezisi yollukları olmak üzere (15 000) lira ki 
ceman (20 000) liranın da ilâvesiyle 4 ncü madde yekununun (40 000) liraya iblâğını temenni 
etmektedir. 

308 nci bölüme eklenen (1 000) lira, 4598 sayılı Kanun gereğince memurlara ödenmesi lâzım-
gelen tedavi gider ve yolluklarına yapılan zamdır. Bu zammın yapılmasına mucip sebep olarak 
genel müdürlüğün 5629 sayılı yeni Teşkilât Kanununun tatbiki ve kadronun genişlemiş olması 
dolayısiyle yapılmış ^se de geçen yılın (2 000) liralık tahsisatı kâfidir kanaatindeyim. 

. 417 nci bölümün 4 ncü maddesini teşkil eden (450 000) lira, 5622 sayılı Kanun mucibince 1950 
yılı içinde yapılacak sanayi ve iş yerleri sayımı için konulmuştur. 

Bu yılın bütçe darlığı göz önüne alındığı ve 1950 yılı içinde yapılmış olan nüfus ve tarım sa 
yımlarına ait teknik neticeleri tesbit hususunda genel müdürlüğün'sarf edeceği azîm mesai arasın
da sanayi ve işyerleri sayımının bu yıl tehiri uygun olur. 

459 ncu bölümü teşkil eden makine fişi satmalma tahsisatına bu yıl 52 000 lira eklenerek 
(150 000) liraya çıkarılmıştır. 1950 yılında yapılan nüfus ve tarım sayımları ile 1951 yılında 
yapılması düşünülen sanayi ve iş yerleri sayımı için satmalmacak fişler için konulan bu tahsisa
ta haddizatında lüzum varsa da bütçede yapılması bir zaruret olan tasarruf dikkate alınarak bu 



ödeiıeğîn de geçen yıl miktarı olan (08 OOÛ) liraya (2 000) lira zammı suretiyle (iık) OÖÖ) lira 
olarak kabulü uygun olur. 

721 nci bölümün 1 nci maddesine mevcut makinelerin tamiri için konulan (30 000) liralık öde
nek, geçen yıla nazaran (28 000) lira fazladır. Bu yıl bütçesine fazla olarak konulmuş olan 
(28 0Û0) liranın mucip sebebini araştırınca Şii sonuca varmaktayız: 

İstatistik Genel Müdürlüğü elinde mevcut bulunan istatistik makineleri ile. Marshall Plânı 
yardımları ile getirilmekte olan makinelerin topyekûn değeri 2 milyon lirayı bulmaktadır. Garp 
memleketlerinde bu makinelerin tahammül kabiliyeti âzami 10 yıl olduğu halde genel müdürlükte 
1927 yılından beri kullanılmakta olan makineler vardır ki bunların ömürlerini biraz daha uzata
bilmek gayesi ile bu yıl bütçesine 30 000 lira konulmuştur. 

Aynı bölümün ikinci maddesini teşkil eden yeniden alınacak makinelere ait 190 000 liralık tah
sisata gelince 

Marshall Plânı yardım tahsisatından celbolunacak bu makinelerin gümrük resmi ve nakliye 
masraflarının ve sigorta bedellerini karşılamak üzere konulmuştur. Makinelerin bir kısmının 1950 
malî yılı içinde geleceği umulmaktadır. 

Tasanlar 

1950 yılı Bütçesinde mevcut olup 1951 Bütçesinde yer almıyan veya tasarfuf edilen Ödeneklerin 
miktarı bölümlerde şu şekildedir. 

Lira 

24 550 201 nci bölümün 3 ncü maddesini teşkil eden iller memurları açık aylığı (açıkta kalan 
memur adedinin azalması dolayısiyle). 

25 325 205 nci bölümde bulunan geçici tazminat. 

375 5439 sayılı Kanunun üçüncü maddesi mucibince memurlara verilecek ikramiyenin çıka
rılmış olmasından. 

4 000 304 ncü bölümün birinci maddesini teşkil eden posta ve telgraf tahsisatından. 

670 000 417 nci bölümün 1 nci maddesi olan nüfus sayımı giderinden yapılan tenkisat olup bu 
ödenek 1950 yılı Bütçesinde (700) bin lira iken 1950 nüfus sayımı neticelerinin mahallî 
tetkikler yaparak tam sıhhatinin kontrol edilmesi, memleket ölçüsünde olan bu sayımda 
zaruri olarak kısa tutulan veya hiç derpiş edilmiyen birçok sorular ve mahallî sondajlar 
vasıtasiyle aydınlatılması gayesi ile 1950 yılı Bütçesine 30 000 lira konularak 670 000 
lirası tenzil edilmiştir. 

970 000 Aynı bölümün 2 nci maddesini teşkil eden ve 1950 yılında yapılmış olan tarım saylmi 
ödeneği olup bu tahsisattan 30 000 lirası keza sayımın kontrolü masrafı karşılığı olarak 
1951 yılı Bütçesine konulmuştur. 

2 000 453 ncü bölümün 2 nci maddesi olan-Kongre ve konferanslara iştirak edecek olanların 
yolluk giderinden yapılan tasarruftur. 

e 

(E) Cetveline ait mütalâa 

1951 Bütçesinin 204 neü bölümünü teşkil eden 80 000 liralık yabancı uzmanlar Ödeneğinin mucip 
sebebi şu şekilde mütalâa olunabilir : 

1950 yılında Marshall Plânı Teknik Yardımından getirilmiş olan üç yabancı uzmanın bütün sent 
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galışUnbualanna devam edilecektir. Bu itibarla 1951 yılında bu uzmanların ve bunların yanında Q&-
ljgacak üç tercümanın masrafı şöylece tahmin edilmektedir : 

Her zaman günde 12.50 dolar net yiyecek, ev ve diğer masraflar karşılığı olarak verilmektedir. 
(Bunların esas maaşı, Amerika Hükümeti tarafından ödenmektedir.) Bu hale göre bir uzmanın yıl-
lık-ödeneği - günlük hesabı ile - (105 94,5) lira olduğuna göre üç uzmanın yıllık ödeneği 38121 lira 
tutmaktadır. Bu 38 000 liraya Hükümet tarafından ödenen vergiler de ilâve edilince yekûn 60 000 li
raya baliğ olmaktadır. Bu rakama üç tercümanın yıllık ödenekleri olan 20 000 lira da ilâve edilince 
204 ncü bölümü teşkil eden 80 000 liranın tevzi şekli anlaşılmış olur. 

T. C. 
Başbakanlık 

İstatistik (Şenel Md. 

İstatistik Genel Müdürlüğü 1950 Bütçesine ek Kontrparti fonlarından yapılacak 1 000 000 liralık 
sarfiyata .ait tekliftir 

• 1950 Tarım Sayımı cevaplarmın 1951 yılı içinde tamamen tasnif edilerek her türlü Devlet ted
birleri için istifade edilebilir neticelerin alınması İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından düşünül
müş ise de bütçe imkânsızlıkları karşımda bu iş üç senelik bir devreye teşmil edilmiştir. İstatistik 
Genel Müdürlüğünün modern makinelerle teçhiz edilmesi bu daireye Amerikalı üç istatistik mu-
tahassısı getirilmesi ve birkaç sene arka arkaya yetiştirilmek üzere Amerika'ya stajyer gönderil
mesi bakımından Marsmall Plânından devamlı ve çeşitli yerdımlar sağlayan İktisadi İşbirliği Teş
kilâtı tanm sayımı neticelerinin bir senede almmasmı istemekte ve bu işin böyle bir müddet içinde 
ve güvenilir bir sihhatte yapılması için kontrparti fonlarından 1 000 000 lira ayrılmasını teklif 
etmiş bulunmaktadır, paranın 800 000 lirası 417 inci «Say^m ve Anket Giderleri» bölümünün 2 nci 
«Tarım Sayımının netilelerinin tasnifi giderleri» maddesine eklenmesi ve 200 000 lirası da 
yine 417 inci bölümde yeniden açılacak ve 1950 tarım saymrnın cevaplarını kıymetlendirmeye 
yarıyacak «Mahallî ölçü Birimleri ve Mahsul Tahminleri Anketi» adındaki 5 inci maddeye konul
ması icabetmektedir. 

417 nci bölümün 2 nci maddesini teşkil eden 1950 tarım sayımı neticelerinin tasnifi giderleri için 
yapılan hesaba göre 40 000 muhtarlık soru kâğıdının 160 000 iş saatinde işlenebileceği ve 300 000 
aile soru kâğıdının da 800 000 iş saatinde işlenebileceği ve bu iki işe 960 000 lira gideceği ve ayrıca 
40 000 liralık istatistik fişine ihtiyaç hâsıl olacağı tahmin edilmiş bulunmaktadır. Bakanlıklar tara
fından kendi memurlarından İstatistik Genel Müdürlüğünde çalışmak üzere ayrılan elemanlar ile bu 
masrafların beşte biri karşılanacağı tahmin edilmekte ve bu suretle 1 milyon liralık masraf mukabi
linde kontr-parti fonlarından 800 000 liraya ihtiyaç hâsıl olmaktadır. Bu iş için gerekecek diğer her 
türlü hareamalar da R Cetvelinde 417 nci bölüm için kabul edilmiş bulunan formül hükümlerine tâ
bi olarak bu tahsisattan yapılacaktır. 

417 nci bölüme 5 nci bir madde eklenmek suretiyle ihdas edilen «Mahallî ölçü birimleri ve mah
sul tahminleri anketi» adındaki madde içinde derpiş edilen 200 000 liralık ödeneğin % 40 ı perso
nele, % 20 si seyahat ve akaryakıt ile vesait tamirine ve mütebaki % 40 ı da nakil vasıtaları ve çe
şitli mekanik teçhizat mubayaasına serfedileceğî tahmin olunmaktadır. Bu maddeden yapılacak çeşitli 
harcamalar da R Cetvelinde 417 nci bölüm için kabul edilmiş bulunan formül hükümlerine tâbi ola
rak bu tahsisattan sarf edilecektir. *'?' < V r 

Son mütalâa 

istatistik Genel Müdürlüğünün 1951 yılı Bütçesinde umum masrafları arasında dikkati çeken faz-

16 . XXI . 1950 
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la bir ödenek yoktur. Bütçe mütevazidir B.ütçenin sıklet merkezini teşkil eden ödenekler daha ziya
de sayım işlerine muktazi masraflardır ki, ilmî ve teknik bir mesainin sıhhatle, süratle temini^baja-
mından teklif olunan masrafları kabul etmek bir zaruret icabıdır. 

1950 yılında yapılmış olan nüfus ve tarım istatistikleri, ecnebi mütehassısların da takdirini çekici 
bir intizam ve sıhhat içinde başarılmış olması dolayısiyle teşkilâtı Devletin kendisinden beklediği va
zifeyi başarmış olmakla iftihar edebilir. 

Ordu Milletvekili 
Refet Aksoy 
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B. M. 

201 

202 
203 
204 

0 
206 

0 

209 

Ödeneğin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

Ödeneği 
Lira 

ÎMnci kısım - Personel 
giderleri 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 

1 Merkez memurları aylığı 
2 Merkez memurları açık aylığı 
3 İller memurları açık aylığı 

376 721 
1 

25 000 

Bölüm toplamı 401 722 

Hizmetliler ücreti 
G-eçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzman ve hizmetlilerle 
tercümanlarının ücretleri 

I I - Başka haklar 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

Bölüm toplamı 

3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek ya
bancı dil para mükâfatı 
5439 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine göre memurlara ve 
rilejîek ikramiye karşılığı 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere 
ğince Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 

İkinci kısım toplamı 

131 460 
20 000 

80 000 

25 325 

10 000 
800 

1 250 

12 050 

375 

29 310 

700 243 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

657 300 
1 

450 

657 751 

131 460 
50 000 

80 000 

15 000 
1-600 
2 500 

19 100 

0 

58 349 

657 300 
1 

450 

657 751 

131 460 
50 000 

80 000 

15 000 
1 600 
2 500 

19 100 

0 

58 349 

996 660 996 660 
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B. 

301 

303 
304 

M. 

.1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 

ödeneğin çeşidi 

Üçüncü kısım - Yönetim, 
giderleri 

Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon giderleri 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1 000 
650 

4 000 
2 000 
8 000 

15 650 

1 000 

24 000 
1 700 

1951 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

2 000 
5 000 
8 000 
2 500 

10 000 

27 500 

1 200 

20 000 
1 700 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

2 000 
5 000 
4 000 
2 500 

10 000 

23 500 

1 200 

20 000 
1 700 

305 
306 
307 

~ 1 

1 
2 
3 
4 

Bölüm 

Kira karşılığı 
Giyecekler 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici » » 

toplamı 

Yabancı memleketler yolluğu 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlarının yolluk ve 
başka giderleri 

Bölüm toplamı 

25 700 

1 
3 000 

100 
1 500 

40 000 

20 000 

61 600 

21 700 

1 
5 000 

1 000 
5 000 

40 000 

40 000 

86 000 

21 700 

1 
5 000 

1 000 
5 000 

40 000 

40 000 

86 000 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 2 000 

üçüncü kısım toplamı 108 951 

3 000 
144 401 

3 000 
140 401 



B. M. 

453 

459 

tstatist: 

ödeneğin çeşidi 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

ik G. M. 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

• — 67 — 

yılı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

403 Temsil giderleri 0 0 4 000 
417 Sayım ve anket giderleri 

1 Nüfus sayımı giderleri 700 000 30 000 30 000 
2 1950 tarım savımı neticelerinin 

tasnifi giderleri 1 000 000 30 000 . 30 000 
3 Aile bütçesi anketi giderleri 50 000 50 000 50 000 
4 Sanayi ve iş yerleri sayımı ve 

anketleri giderleri 0 450 000 450 000 

451 
1 
2 

1 
2 

Bölüm toplamı 

Yaym giderleri 
Satmalma ve abone karşılığı 
Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

Milletlerarası kurum ve der 
nekler giderleri 
Katılma payı karşılığı 
Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin yolluk ve gi
derleri 

Bölüm toplamı 

Makina fişi. satmalına giderleri 

Dördüncü kısım toplamı 

1 750 000 

3 000 
100 000 

103 000 

1 

10.000 

10 001 

98 000 

1 961 001 

560 000 

3 000 
100 000 

103 000 

1 000 

8 000 

9 000 

150 000 

822 000 

560 000 

3 000 
100 000 

103 000 

1 000 

•8 000 

9 000 

150 000 

826 000 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçlan 1 1 1 
502 Eski yıllar borçları 

1 1946 - 1949 yılları borçları 1 1 1 
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1950 1951 yılı için 
Yıl ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 

M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

2 1928 - 1945 yılları borçları 1 1 1 

Bölüm toplamı 2 2 2 

Beşinci kısım toplamı 3 3 3 

KISIMLAR TOPLAMI 

İkinci kısım toplamı 700 243 996 660 996 660 
Üçüncü kısım toplamı 108 951 144 40.1 140 401 
Dördüncü kısım toplamı 1 961 001 822 000 826 000 
Beşinci kısım toplamı 3 3 3 

GENEL TOPLAM 2 770 198 1 963 064 1 963 064 

Yatırımlar 

Makina ve aksamı 
1 Mevcut makinaların onarılma

sı ve yenilenmesi 2 000 30 000 30 000 
2 Mevcutlara ilâveten alınacak 

makinalar 1 190 000 190 000 

Bölüm toplamı 2 001 220 000 220 000 

Yatırımlar toplamı 2 001 220 000 220 000 



9 - Devlet Meteoroloji 
İşleri G. M. 

• 



Rapor 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün 1951 Bütçesi incelendi. Bu dairenin 3127 ve 
4256 saynlı kanunlarla tesbit edilen vazifeleri oldukça çeşitli ve şümullü olup Türkiye'nin hava ve 
deniz yollarında askerî ve sivil seferleri korumak ü^ere rasat ve hava istidlalleri yapmak, Ulus
lararası rasat emisyonları almak ve vermek, memleketin sağlık, ziraat, endüstri, ekonomi, finas, 
Adliye, kültür, Bayındırlık ve şehir işleriyle ilgili iklim tesirlerini meydana çıkaracak surette 
hava rasat ve iklim rasatlariyle lüzumlu olan yerlerde deniz seviyeleri ve miknatisî inhiraflar 
rasatları yapmak, bu rasatlar ve incelemelere ait bilgileri büroşürler, bültenler, haritalar ve 
grafiklerle yaymak, Uluslararası meteoroloji çalışmalarına iştirak etmek, memleketin lüzum gö
rülen yerlerinde istasyonlar açmak ve çalıştırmak gibi hususları ihtiva etmektedir. 

Bu maksatla memlekette 83 büyük istasyon ve 200 küsur yağış istasyonu kurulmuş bulun
maktadır. Her istasyonda, derecesine göre sayısı 15 e kadar yükselen teknik memurlar vazifelen-
dirilmiştir. Merkez teşkilâtı hava işleri, klimatoloji işleri, Idrometeoroloji İşleri müdürlükleriy
le mikroklimatoloji, tetkik ve yayın, aletleri kontrol ve ayarlama şubelerini, idari servis olarak 
da muamelât ve muhaberat, Zatişleri. Sicil ve Levazım şubelerini ihtiva etmektedir. 

Görülen hizmetler başlıca şunlardır. 

A) Milletlerarası meteoroloji işleri: 31 Mayıs 1949 tarih ve 5411 sayılı Kanun gereğince, dün
ya meteoroloji teşkilâtının bir üyesi olarak bu teşkilât sözleşmesinin tahmil ettiği vecibeler arasın
da gece ve gündüz (saat 2, 5, 7, 8, 14, 20, ve 21 de) yapılan yer ve yüksek hava rasatları telsiz veya 
müstacel telgraflarla toplanarak yine telsizlerle dünyaya yayılır. Ayrıca telsizle alman dünya 
rasatları da şifre edilerek kıymetlendirilir ve gündelik hava haritalarına işlenir. Yapılmış olan 
hava rasatlarına ait teferruatlı bültenler ve haritalar, dünya meteoroloji teşkilâtına dâhil memle
ketlere mübadele suretiyle gönderilir. 

Bu hizmetlerin ifası için sabit tesislerle yapılan rasatlardan başka, Ankara ve İstanbul'daki 
G-öztepe istasyonlarından .her gün birer Radiosonde balonu uçurulmakta ve telsizle kaydedilen 
rasatlar yayınlanmaktadır. Bu radiosonde rasatları daha birkaç istasyona teşmil edilecektir. 

B) Sivil havacılık işleri: 12 Haziran 1945 tarih ve 4749 sayılı Kanunla dâhil bulunduğumuz 
milletlerarası sivil havacılık teşkilâtına karşı da birçok meteorolojik vecibeler kabul edilmiştir. 
Bu cümleden olarak uçuş yolları üzerindeki istasyonlar günün her saatlide (bâzıları her yarım 
saatte) gereken rasatları yapar ve telsizle bütün dünyaya yayarlar. Dünya meteoroloji merkezleri 
muhtelif memleketlerden alman bu rasatlara göre tayyarelerin takip edecekleri yolun hava taba
kalarındaki durumu gösterir uçuş makta 'larını hazırlar ve pilotlara verirler. Uçuş esnasında da pi
lotlar himaye rasatlarını telsizle alırlar. Memleket içi sivil uçuşların meteorolojik himayesi için 
hava yollarına ve yaya kurumuna gerekli meteorolojik malûmat verilir. Büyük meydanlarda 
bu işler için meteorolojik binalar da kurulmuştur. . ' 

C) Askerî havacılık işleri: Askeri uçuşların meteorolojik himayesi de devamlı hizmetlerden 
biridir. Bu işler için ayrıca askerî hava meydanlarında da meteorolojik merkezler kurulmuştur. 
Telsizle alınıp verilen rasatlar, haritalar ve hava tabakalarına ait makta'Jar bu hizmetlere esas 
teşkil etmekte, uçuşlar devamlı surette himaye edilmektedir. 

Ç) Diğer çeşitli işler: Ziraat işleri için mikroklimatoloji şubesi istasyonlarında yapılan çe-
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şitli rasatların neticelerini, hava istidlallerini ve ziraat mahsullerinin korunması için don istid
lallerini radyo vasıtasiyle yayınladığı gibi memleketin hava ve ziraat durumu günlük ve aylık 
bültenleriyle yıllık meteeoroloji bültenlerini neşreder. Her istasyonun rasatları, lüzumu anında 
gerekli malûmat çıkarılmak ve her istiyene verilmek üzere ayrı ayrı dokümanlar haline getirile
rek muhafaza edilir. Bu malûmattan muhtelif Bakanlıklar ve Devlet daireleri, mahkemeler, mü
esseseler ve şahıslar geçmişe ve geleceğe ait hususlarda geniş ölçüde faydalanırlar. 

Bu mâruzâtımla teşkilâtın ehemmiyetini belirttikten sonra henüz istenen mükemmeliyet derecesine 
vâsıl olmadığını, bilhassa vatandaşların tanımadıkları bu teşkilâttan ziraat ve diğer işlerde lâyı-
kiyle istif ade edemediklerini kaydetmek isterim. Halbuki esas gayelerinden biri de bu kadar gayret 
ve masrafla yapılan rasatlardan halkın daha geniş ölçüde faydalanması olmalıdır. 

Teçhizatın modern ihtiyarlara uygun bir şekilde tekemmülü için sarfedilen gayretlerin - bilhassa 
kadro darlığı dolayısiyle - sermayesiz kaldığı da kayda değer. Amerikalılardan alman 80 kadar 
telsiz makinesinin beş - onu müstesna, diğerleri istasyonlarda kilit altında durmaktan başka bir 
işe yaramamaktadır. Çünkü telsiz operatörleri kadrosu ihtiyaca kâfi değildir. 

Diğer bir noksan da, diğer memleketlerde olduğu gibi rasatlar için gönüllü ve meraklı vatan
daşlardan, öğretmenlerden, ziraat memurlarından istifade imkânı varken bütün bu işlerin muvaz
zaf memur kadrolarına bırakılmasıdır. Netice olarak ancak ilkokul mezunu olan 129 memur 45-90 
lira ücretle küçük istasyonlarda çalıştırılmakta ve senede (93 900) lira ücret ödenmektedir. 
Hakkâri'de 8 - 10 seneden beri bir rasatçı bulunamamıştır, öğretmenler, ziraat memurları, hattâ 
memur olmıyan vatandaşlar bu işleri daha iyi ve daha az masrafla yapabilirler. Malî mevzuatımızda 
buna imkân verecek bâzı değişiklikler, ezcümle meteoroloji işlerinde vekâlet müddetinin 6 ayı 
geçebilmesi bu maksadı temin edebilir. 

Bu mâruzâttan sonra bütçe rakamlarına ait mülâhazalara geçiyorum: 

Bölüm 201/1 - Merkez memurları aylığında görülen (94 200) lira eksiklik, 1950 bütçesinde seh
ven merkez kadrolarında gösterilen memurların hakikatta bağlı oldukları iller kadrolarında yer
lerini almalarından ileri gelmektedir. 

Bölüm 202/2 - îller memurları aylıklarındaki (118 200) lira fazlalığın (94 200) lirası yukarda 
arzolunan tashihten, mütebaki (24 000) lirası münhallerin doldurulmasından münbaistir. 

Teşkilâtın aylıklar yekûnu (1 032 900) liradır. Bu ödenek miktarı kadroların bütün kanuni 
istihkaklarını karşılamaya kâfi gelmiyecektir. Bir ve iki üst derece farkları olan (89 402) lira 
için bütçede karşılık yoktur. Halbuki bunun (37 000) lirası 1950 yılında tahakkuk etmiş ve öden
miş derece farklarıdır. (49 800) liralık üst derece farkı da 1951 de tahakkuk edecektir. Bun-
lara ait (89 402) liralık ödeneğin ilâvesi icabetmektedir. 

Bölüm 2021 —- Merkez hizmetliler ücretinde (1 500) liralık fazlalık merkez geçici hizmetliler 
ücretinden azalan miktardır. 

Bölüm 202/2 — îller hizmetliler ücretinde de, iller geçici hizmetliler ücretinden naklen, (2 340) 
liralık bir fazlalık vardır. 

Bölüm 206/2 — İller memurları çocuk zammı, yeni doğumlar dolayısiyle (7 600) lira artmaktadır. 

Bölüm 230.— Emekli sandığına yapılacak ödemelerdeki (231) lira fazlalık memur aylıklarındaki 
artışın neticesidir. 

Bölüm 302 — Bölüm toplamını değişmemek üzere, ihtiyaca göre maddeler arasında (1 000) ve 
(2 000) liralık ödenek değişikliği yapılmıştır. 

Bölüm 304/1 — Merkez posta ücretleri (5 000) lira ile karşılanabileceğinden 1950 ödeneğine nis
petle (10 000) lira azaltılmıştır. * 
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Bölüm 304/2 — Danıştay karariyle meteoroloji, dairesi telgraf ücretleri % 50 tenzilâta tâbi tutu

lacağından ödenek miktarı (70 000) lira azaltılmıştır. 

Bölüm 305/1 — 330 lira ödenek fazlası yenilenecek kira mukavelesinin yarı masrafı olarak ilâve 
edilmiştir. 

Bunun için senede (29 160) lira kira ödenmektedir. 

Devlet binalarından birinde Meteoroloji Umum Müdürlüğünün yerleştirilmesi halinde bu kira ta
sarruf edilebilir. Bundan iki sene evvel Gümrük ve Tekel Bakanlığında bir koridor üzerinde yirmiye 
yakın odaya geçmek imkânı aranmış, her nedense temin edilememiştir. 

Kira müddeti Mart iptidasında biteceğinden o zamana kadar böyle bir imkân bulunması temen
niye şayandır. 

Bölüm 305/2 — İllerdeki 46 meteoroloji istasyonunun bina kirası olarak senelik (15 696) lira 
ödenek derpiş edilmiştir. İllerdeki Hükümet konaklarında birer oda temini düşünülebilirse de, 
meteoroloji dairesi gece ve gündüz çalıştığından bu mahzur dolayısiyle ayrı bir daireye ihtiyacı 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Bölüm 309 — Taşıt giderleri için 1950 de olduğu gibi (23 000) liralık bir ödenek konmuştur. 

Taşıt vasıtaları dört kamyonet, 12 kamyon, 12 motosiklet, 28 bisiklet ve bir sandaldan ibaret
tir. Büyük motorlu vasıtalardan bir kamyonet ve 7 kamyon ihtiyatta ve garajda tutulmakta olup 
askerî manevralarda bu vasıtalardan da zaman zaman istifade edilmekte olduğu anlaşılmaktadır. 

İşletme ve onarma giderleri için (23 000) liralık ödenek fiilî hizmette bulunan beş arabanın ve 
İstanbul'daki bir motosiklerin fiilî masraflarına tekabül etmektedir. Hizmetteki arabalar merkez
de daire hizmetlerinde kullanılan otobüs kadrosundaki Ford binek arabası ile memurların rasat is
tasyonlarına naklinde kullanılan iki otobüs ve bir kamyonet, bir de kamyondan ibarettir. 

Bölüm 451/1 — (1 250) liralık satmalına ve abone karşılığı dairenin kitap, gazete ve mecmua 
ihtiyaçları içindir. 

Bölüm 451/2 — Günlük, aylık ve yıllık neşriyatın masrafları, yabancı kitapların Türkçe'ye 
tercümesi ve bastırılması, yağış haritaları, günlük hava haritaları ve teknik cetveller kâğıt, 
baskı ve sair masraflarını ihtiva etmektedir. 

Bölüm 452 — On beş aylık staj için yalnız harcırahları ödenerek Marshall yardımından 
Amerika'ya gönderilen 14 memurun avdet masraflarım karşılıyacak (15 000) liralık ödenektir. 

Bölüm 453/1 — Geçen sene iki aylık bütçeden ödendiği için 1951 de ödenek fazlası şeklin
de görülen (Beynelmilel Meteoroloji Teşkilâtı) yıllık aidatıdır. 

Bölüm 453/2 — Mart 15 - Nisan 15 arasında Paris ' te toplanacak Dünya Meteoroloji Konfe
ransına iştirak edeceklerin yollukları karşılığı (6 000) liralık ödenektir. 

Bölüm. 476/1 — Devlet ^Demiryolları okullarında ye bilâhara Eskişehir'e nakli üzeride - bir 
müddet Maden Meslek Okulunda tedrisatta bulanan Meteoroloji Meslek Okulundan memul isti
fade temin edilemediğinden buna ait (22 855) liralık ödenek 1951 Bütçesinde bir liraya indiril
miştir. 

Bölüm 476/2 — Memur ve hizmetlilerin kursu- ve staj suretiyle yetiştirilmesine -âf vam edilece
ğinden 1950 den (8 000) lira noksaniyle (10 000) liralık bir ödenek muhafaza edilmiştir. 

Bölüm 701 — Yatırımlar bütçesine dâhil bulunan (10 000) liralık ödenek mevcut istasyon 
binalarının ufak tefek tamirleri karşılığıdır. 

Bölüm 721/1 — Mevcut rasat makina ve aletlerinin onarılmaları için gerekli (20 000) liralık 
ödeneği ihtiva etmektedir. 



Bölüm 721/2 — Yeniden satınalınacak rasat makina ve aletlerinin ve yenilenecek cihazların 
bedelleri karşılığı olan (154 000) liralık ödenek 1950 bütçesinde olduğu gibidir. 

Bölüm 722 — Bir bisiklet mubayaası için (200) liralık karşılıktır. 

Bölüm 731 — Umum Müdürlüğe ait döröt yerde bulunan kamulaştırılmış arsalardan biri üzeri
ne bir meteoroloji binası inşası için (10 000) liralık ödenek ayrılmıştır. Henüz bu inşaatın yeri 
tesbit edilmiş olmayıp keşif ve projesi de ypılmamıştır. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün 1951 Bütçesi ödenek yekûnu 1950 yılına naza
ran (317 686) lira noksaniyle (2 104 654) liradır. Azalma nispeti ;% 13 tür. Üst derece farkına 
ait (89 402) liralık ödeneğin ilâvesi suretiyle bütçenin kabulü uygun olacağı mütalâasında bulun
duğumu arzederim. 

2 . 1 . 1951 

İzmir Milletvekili 
Behzat Bilgin 
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B. M. 

Devlet Meteoroloji İşleri G. M. 

1950 
Y ı l ı , 

ödeneği 
Ödeneğiançeg^di Lira 

1951 yılı işin 
Hükümetçe. Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lir& Lira 

201 

202 

1 
2 
3 
4 

ikinci kısım - Personel 
aidmlmi 

I - A y a l a r < ve üd^Üto 
Aylıklar 
Merkez memasEİam aklığı 
İller memurları aylığı 
Mmkez-m^mur]arı açık aylığı 
tlto^^naeMurlart açık aylığı 

381 300 
627 600 

1 
1 

287 100 
745 800 

1 
1 

Hizmetliler ücreti 
1 Merkez hizmetlileri ücreti 
2 îller hizmetlileri ücreti 

73 260 
208 200 

Bölüm toplamı 281 460 

74 760 
210 540 

285 300 

287 100 
745 800 

1 
1 

Bölüm toplamı 1 008 902 1 032 902 1 032 902 

74 760 
210 540 

285 300 

0 Geçici hizmetliler ücreti 
0 Merkez geçici hizmetliler üc

reti 
0 İller geçici hizmetliler ücreti 

Bölüm toplamı 

1 500 
2 340 

3 840 0 

I I - Başka haklar 
0 Geçici tazminat 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 

^yardımlar 
1 Merkez memurları çocuk zam

mı 
2 iller memurları çocuk zammı 
3 Merkez memurları doğum yar

dımı 
4 İller memurları doğum yar

dımı 
5 Merkez memurları ölüm yar

dımı 

24 300 0 0 

9 600 
40 400 

1 200 

2 800 

1 200 

9 600 
48 000 

1 200 

2 800 

1 200 

9 600 
48 000 

1 200 

2. 800 

1 200 
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B. 

t * 

M. Ödeneğin çeşidi 

6 İller memurları ölüm yardımı 
7 Yakacak zammı 

Bölüm toplamı 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

2 600 
1 000 

58 800 

1951 yıl: 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

2 600 
1 000 

66 400 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

2 600 
1 000 

66 400 

0 3656 sayılı Kanunun 5 nci mad 
desi gereğince ödenecek ya 
bancı dil para mükâfatı 1 0 0 

0 5439 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine göre memurlara ve
rilecek ikramiye karşılığı 980 0 0 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler . 69 450 69 681 69 681 

301 

302 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

İkinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm 

ÎUer büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm 

toplamı 

toplamı 

1 447 733 

2 900 
2 400 
2 600 
2 600 

1 

10 501 

3 200 
8 000 
4 800 
5 000 

12 000 

33 000 

1 454 283 
L.-İ4Ç f 

f - \ ; » . f 

2 900 
2 400 
2 600 
2 600 

1 

10 501 

" 3 200 
6 000 
5 800 
7 000 

11 000 

33 000 

1 454 283 

2 900 
2 400 
2 600 
2 600 

1. 

10 501 

3 200 
6 000 
5 800 
7 000 

11 000 

33 000 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1950 
Yı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve giderleri 
1 Merkez posta ve telgraf ücret-

5 4u0 5 400 5 400 

305 

306 
307 

2 
n - > 

4 

1 
2 

1 
2 

.leri 
tiler posta ve telgraf ücretleri 
Merkez daireleri telefon gider 
leri 
îller telefon giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 
Merkez 
Tiler 

Bölüm toplamı 

Griyecekler 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici » » 

Bölüm toplamı 

15 000 
170 000 

3 000 
17 000 

205 000 

29 160 
16 026 

45 186 

6 700 

12 000 
14 500 

26 500 

5 000 
100 000 

3 000 
17 000 

125 000 

29 490 
15 696 

45 186 

6 700 

10 000 
16 500 

26 500 

5 000 
100 000 

3 000 
17 000 

125 000 

29 490 
15 696 

45 186 

6 700 

10 000 
16 500 

26 500 

308 

309 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 

1 
2 

1 

2 

3 

Merkez 
Tiler 

Bölüm toplamı 

Taşıt giderleri 
Merkez taşıtları işletme gider
leri 
Merkez taşıtları onarma gider
leri 
Tiler taşıtları işletme giderleri 

1 000 
2.000 

3 000 

2 000 

1 000 
15 000 

1 000 
2 000 

3 000 

2 000 

1 000 
15 000 

1 000 
2 000 

3 000 

2 000 

1 000 
15 000 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

4 İller taşıtları onarma giderleri 

Bölüm toplamı 

Üç">ıcü kısım toplamı 

5 000 

23 000 

358 287 

5 000 

23 000 

278 287 

5 000 

23 000 

278 287 

•Ç < V £ Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri J ~ 

451 Yayın giderleri 
1 Satmalma ve abone karşılığı 1 250 
2 Başka her çeşit giderler 20 000 

Bölüm toplamı 21 250 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yolluklariyle 
başka her çeşit giderleri 18 000 

453 Milletlerarası kurum ve der
nekler giderleri 

1 Katılma payı karşılığı , • 1 
2 Kongre ve konferanslara işti

rak edeceklerin yolluk ve gi
derleri 1 

Bölüm toplamı 2 

460 İşletme genel giderleri 352 501 
476 Meteoroloji Meslek Okulu gi

derleriyle diğer okullardaki 
öğrencilerinin öğrenim ve me
murlarla hizmetlilerin kurs ve 
staj giderleri 

1 Meteoroloji Meslek Okulu gi
derleriyle memleket okulların- 1 
daki diğer meteoroloji öğrenci
lerinin her türlü Öğrenim gi
derleri ^ 22 855 

1 250 
20 000 

21 250 

15 000 

6 000 

6 000 

12 000 

311 033 

1 250 
20 000 

21 250 

15 000 

6 000 

6 000 

12 000 

311 033 
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M. ödeneğin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
l ira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

2 Memur ve hizmetlilerin kurs 
ve staj giderleri 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

18 000 

40 855 

432 608 

10 000 

10 001 

369 284 

10 000 

10 001 

369 284 

Beşinci kışını - Borçlar 

Geçen yıl borçları 1 000 1 000 1 000 
Esski yıllar borçları 

1 1946 - 1949 vılkrı borçları 
2 1928 -1945 ' » » 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

KISIMLAR TOPLAMI 

1 000 
800 

1 800 
1 = = = = : = = = : 

2 800 

1 000 
800 

1 800 
=:— :; 

2-800 

1 000 
800 

1 800 
1__ _________ 

2 800 

ikinci.-kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
İ)öîttüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

1 447 733 
358 287 
432 608 

2 800 

2 241 428 

1 

2 

454 283 
278 287 
369 284 

2 800 

104 654 

1 

2 

454 283 
278 287 
369 284 

2 800 

104 654 

Yatırımlar 

Meteoroloji istasyonlarının 
onarma giderleri 10 000 10 000 10 000 
Meteoroloji istasyonlarının 
makina ve aletleri 

1 Mevcut makina ve aletlerin 
onarılması • 20 000 15 000 15 000 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Mevcutlara ilâveten alınacak 
makina ve cihazları 

Bölüm toplamı 

Motorsuz taşıtlar satmalına 
karşılığı 
Meteoroloji istasyonları yapı
mı 

154 000 

174 000 

200 

10 000 

100 000 

115 000 

200 

10 000 

100* 000 

115 000 

200 

10 000 

Yatırımlar toplamı 194 200 135 200 135 200 





-Diyanet İşleri Başkanlığı 



Rapor 

r Bütçe Komisyonu Yüksek Başkanlığına 

Diyanet îşleri Başkanlığı için tanzim edilmiş olan 1950 yılı bütçesini bölüm ve maddelerine 
göre inceledim. Başkanlık bütçesinin gerekçesinde ileri sürülen mesnetlerin ihtiyaca uygun olup 
olmadığı üzerinde ayrıca durdum. Bu etraflı tetkikıma müstenit neticeyi aşağıdaki maddelerdo 
arz ve izah ediyorum. 

1. Diyanet îşleri Başkanlığı bütçesi 1950 yûı bütçesine nazaran (4 906 350) lira bir fazlalık 
göstermektedir. Bu fazlalığın hangi sebeplerden ileri geldiği ve ne suretle artırılmış olduğunu 
aşağıdaki izahlardan kavramış olacağız. Şöyle k;.: 

A) Bütçenin 201 nci bölümünün birinci maddesini teşkil eden personel giderleri 1950 yılını 
göre (39 870) lira fazladır ki, bunun (16 470) lirası geçen yıl üç aylık noksan verilen ödeneğin 
seneliğe iblâğından, (7 800) lirası, 4598 sayılı Kanun mucibince verilen üst derece aylık farkından, 
(15 000) lirası, Teşkilât Kanununda merkez kadrosuna dâhil olup taşrada vazife görmelerinden 
geçen yıl ödeneği iller kısmına konulan ve bu defa merkez memurları maddesine aktarılmasından 
ileri, •gelmiştir. 

B) Aynı bölümün ikinci maddesini teşkil edein iller memurları aylıkları ise, geçen yıla nazaran 
(225 370) lira fazla olup bu maddede görülen bu artışın, (73 270) lirası 5634 sayılı Teşkilât Kanu
nu ile geeçn yıl verilen üç aylık noksan ödeneğin seneliğe iblâğından, (139 800) lirası bir üst dere
ce aylık farkından ve (12 300) lirası da (D) cetvelindeki aylıklı memurların bir kısmına birer dere
ce zam yapılmasından ileri gelmişse de, (225 370) liradan (15 000) lirası merkez memurları aylıkla
rına zammedildiğine göre bu tertipteki artış (209 770) liradır. 

C) 202 nci bölümün birinci maddesini teşkil eden merkez hizmetlileri tahsisatına eklenmiş olan 
(15 000) lira, Teşkilât Kanununun bir icabı olarak kadronun genişlemesi yüzünden yeniden tâyin 
edilecek mizanpaj e, musahhih, ambar memuru, üç daktilo ve bir kaloriferci için konulmuştur. 

Ç) Aynı bölümün ikinci maddesine yapılan (79 400) liralık zam ise, keza yeni Teşkilât Kanu
nu mucibince imam, hatip ve müezzin gibi müstahdeminin tâyin ve sair işleri Diyanet îşleri Başkan
lığına devredilmiş olup, köyler de dâhil olduğu halde elli binden fazla imam ve hatip işleriyle meşgul 
olacak müftülerin ekserisi tek başlarına iş görmekte olduklarından bunlara bu yıl için hem kâtiplik 
hem odacılık yapmak üzere 50 şer lira ücretli 31 aded odacı kadrosu karşılık olmak üzere ve mev
cutlarına ilâveten 60 ar lira ücretle yeniden tâyin edilecek 66 aded Kuran öğretmenine ve mevcut 
öğretmenlerden ücretleri pek az bulunanlara kısmen zam yapılmak üzere bu ödenek artırılmıştır. 

D) Yine 202 nci bölümün üçüncü maddesini teşkil eden hayrat hademeleri tahsisatına yapı
lan (1 322 275) liralık zamma gelince; bunun (673 735) lirası Diyanet îşleri Başkanlığına ait 5643 
sayılı Kanunun tatbiki dolayısiyle geçen yıl 10 aylık olarak verilmiş olan ödeneğin seneliğe iblâğı 
için, 

(648 540) lirası da hayrat hademeleri ismi verilen imam, hatip ve müezzinlerin pek az olan 
ücretlerine bir miktar zam yapılması lüzum ve zarureti dolayısiyle, aynı zamanda ücretli imam ve 
müezzini olmadığından âdeta kapanmış bir durumda kalan bâzı camilere 50 şer liralık imam, hatip, 
müezzin temini için 127 aded hayrat hademesi kadrosu olarak konulmuştur. Bu bölümün her üç 
maddesine yapılan zam hakikî bir ihtiyacın lüzumundan doğduğu ve bu sebeple yapılmış olduğu 
kanaati hâsıl olmuştur. 
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E) 202 nci bölümün 4 neü maddesine konulan (134 823) lira, ömürleri yıpranmış hayrat 

hademelerine hayatlarının Sonuna kadar verilmekte olan daimî ücrete yapılan bir zamdır ki, bun
ların sayısı Vakıflar Genel Müdürlüğünden Diyanet İşleri Başkanlığına bildirildiğine göre (414) 
ise de şimdiye kadar resmen tesbit edilebilmiş olan miktarı (196) dır. Bu kısım daimî mezun sını
fında bulunan bu kısım hayrat hademelerinin beherine ayda (25) lira verilmektedir. Henüz katî 
miktarı malûm olmıyan böyle bir sınıf için (134 823) lira gibi mühim bir tahsisatı bağlamak muva
fık görülmemiştir. 

2. 209 ncu bölüme konulan ödenek geçen yıl (282 161) lira iken bu yıl (373 775) liraya çıka
rılmıştır. Aradaki fazlalık (91 614) liradır. Bu fark, Vakıflar idaresinden Diyanet işlerine devre
dilmiş olan hayrat hademelerinin 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu mucibince T. C. Emekli San
dığına ödenek karşılığından ileri gelmektedir. 

3. 210 ncu bölümü teşkil eden makam tahsisatına geçen yıla nazaran zammedilmiş olan 250 
liradan ibaret fazlalık ise, 5633 sayılı Kanunla geçen sene verilen on bir aylık Ödeneğin yıllığa 
iblâğından ileri gelmektedir. 

4. 301 nci bölümün beş maddesine geçen yıla nazaran bu yıl fazla olarak konulmuş olan (5 000) 
lira, merkez bürosunun çeşitli harcamalarının kifayetsizliği dolayısiyle konulduğu tetkik sonunda 
anlaşmıştır. 

5. 302 nci bölümün beş maddesine mevzu (167 000) liralık ödenek geçen yıla göre (24 439) 
lira fazladır. Bu bölümün beşinci maddesini teşkil eden geçen yıla ait (82 561) liralık ödenekten 
(52 561) lira tasarruf edilerek bölümün dördüncü maddesine 439 lira ilâvesiyle eklenmiştir. Ay
dınlatmaya ait bu artış camilerin ekserisinde elektirik tesisatının yeniden yapılmasından ve aydın
latmanın elektrikle yapılmakta olmasından ileri geldiği anlaşılmıştır. 

Q. 303 ncü bölümü teşkil eden basılı kâğıt ve defterler ödeneğine konulan (4 500) liralık fazla 
ödenek hayrat hademelerinin devralmmasından dolayı hâsıl olan zarurete binaendir. 

7. 304 ncü bölüme konulan (2 000) lira fazlalığın da aynı sebebe müstenit olduğu görül
müştür. 

8. 305 nci kira karşılığı bölümünde göze çarpan (7 862) liradan ibaret fazlalık ise, Millî Ko
runma Kanununu tadil eden 5020 sayılı Kanunla kira bedellerine yapılan zammı karşılamak za
ruretiyle konulmuştur. ' 

Halen müftülerin resmî daire olarak işgallerinde bulunan binaların birçokları vakıflara ait 
olup vakıflar bu binalardan kira istemekte ve almaktadır. Hazineye ait binalarda oturan müf
tülük binalarının adedi İstanbul'da ve bâzı mahallerde olmak üzere üç beş adetten fazla değil
dir. Bununla beraber eskiden beri fetvahane olarak kullanılmakta o'an birçok binaların vakfa 
veya Hazineye ait olduğuna dair sarih bir bilgi her iki dairece malûm değildir. 

9. 306 nci bölüm geçen yıla nazaran bu yıl dört bin lira fazladır. Odacıların giyeceklerine 
mahsus olan bu bölümdeki ödeneğin yetersizliği göz önüne alınarak konulduğu anlaşılmıştır. 

10/ Yolluklara ait 307 nci bölümün birinci maddesine (3 600) lira ilâvesiyle (6 000) liraya 
çıkarılmıştır. Bu artışın sebebi hakkında ve yapılan tetkik sonunda geçen yılki ödeneğin fiilen 
yetmediği; bu yüzden bâzı lüzumlu tâyin ve tahvillerin yapılamadığı tahakkuk etmesinden ileri 
geldiği anlaşılmıştır. 

a) Aynı bölümün ikinci maddesine konulan (6 000) liralık fazla ödenek ise, gezici vaizlerin 
yolluk ve yevmiye ile, müftü ve vaizlere lüzura görülecek yerlerde ;mam ve hatipleri kursa tâbi 
tutmak için bunların geçici yolluğuna tahsis edilmiş ise de bütçe darlığı dikkate alındığı takdirde 
bu ödeneğin geçen yılda olduğu gibi muhafaza edilmesi tavsiyeye şayan görülür. 

11. 785 nci bölürad teşkil eden dinî yayınlar döner sermayesi geçen yıl (38 000) liradan ibaret 
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iken bu yıl dinî neşriyatın artırılması ve bu surrtle dinî akidenin takviyesi gayesiyle mevcut faa'i-
yeti yayın yoliyle dö genişletmek ve dinî duypruların şuurlarda vicdanlarda kuvvetlenmesini 
artırmak gayesiyle ;JU sermayeye bu yıl (12 000) lira ilâvesiyle (50 ÜÛO) liraya çıkarılmıştır. 

12. Masraf diğer bölümlerinde geçen yıla nazaran bariz bir değişme yoktur. Yalnız 1928 yılın
dan beri devam edip gelen borçların halen ödenemeyip her yıl bütçesinde yer alması sakim bir 
hareket olarak görülmüştür. Bunların derhal tasfiye edilmesi lâzımdır. 

Eksiltmeler 

13. 1951 yılı bütçesinin çeşitli bölüm ve maddelerinde yapılan (72 051) liralık tasarruf, diğer 
bölümlerin maddelerine eklenmiştir. Netice itibariyle 1951 yılı bütçesi Ödeneği Diyanet İşleri Baş
kanlığının 1950 yılına nazaran daha geniş ve verimli bir şekilde çalışmasına imkân verebilecek 
bir şekildedir. 

14. Diyanet işleri Başkanlığı Teşkilât Kanununa ait memurlar kadrosunda bulunan baren 
dahilî memuriyetlerden (L) cetveline alınım? hiçbir vazifeli yoktur. Diğer müstahdemlerin miktar-
lariyle beherine ait kadro ücretlerini gösteren (D. S. R.) cetvelleri ise Başkanlığın bütçesine 
eklenmiştir. Bunların da tertip şekli bütçe formülüne uygun görülmüştür. 

23 . X I I . 1950 

Ordu Milletvekili 
Refet Ahsoy 
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B. 

201 

202 

M. 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
0 

ödeneğin çeşidi 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 
Merkez memurları aylığı 
İller memurları aylığı 
Merkez memurları açık aylığı 
İller memurları açık aylığı 
Müstahikkini ilmiye aylık ve 
olağanüstü ödeneği 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Merkez hizmetlileri ücreti 
İller hizmetlileri ücreti 
Hayrat hademesi ücreti 
Daimî mezun hayrat hademesi 

Bölüm toplamı 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

136 800 
2 150 400 

1 
1 900 

10 000 

2 299 101 

17 340 
155 820 

0 
0 

173 160 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

220 500 
2 563 800 

1 
1 

10 000 

2 794 302 

32 340 
235 260 

3 744 000 
134 823 

4 146 423 

220 500 
2 563 800 

1 
1 

;LO ooo 
2 794 302 

32 340 
235 260 

3 871 440 
0 

4 139 040 

I I - Başka haklar 
0 Geçici tazminat 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapüacak zamlar ve 
yardımlar 

1 Merkez memurları çocuk zam
mı 

2 İller memurları çocuk zammı 
3 Merkez memurları doğum yar

dımı 
4 İller memurları doğum yardı

mı 
5 Merkez memurları ölüm yardı

mı 
6 İller memurları ölüm yardımı 
7 Yakacak zammı 

12 000 

6 000 
144 000 

600 

2 320 

1 000 
7 000 
5 000 

7 000 
150 000 

1 200 

3 320 

1 500 
11 000 
5 500 

Bölüm toplamı 165 920 179 520 

7 000 
150 000 

1 200 

3 320 

1 500 
11 000 
5 500 

179 520 



86 — Diyanet İşleri Başkanlığı 

B. M. Ödeneğin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

207 3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek ya
bancı dil para mükâfatı 1 0 

0 5439 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine göre memurlara ve- V ' 
rilecek ikramiye karşılığı 1 330 O 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına yapılacak 

210 

301 
1 
2 
3 
4 
5 

302 
1 
2 
3 
4 
5 

ödemeler 
Temsil ödeneği 

ikinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

îller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

135 320 
0 

2 786 832 

800 
1 000 

G00 
550 

4 000 

6 950 

1 500 
5 000 
2 000 

500 
13 300 

22 300 

373 775 
3 000 

7 497 020 

1 200 
4 000 
1 550 
1 200 
4 000 

11 950 

5 000 
15 000 
32 000 
85 000 
30 000 

167 000 

381 157 
3 000 

7 497 020 

1 200 
4 000 
1 550 
1 200 
4 000 

11 950 

5 000 
15 000 
32 000 
85 000 
30 000 

167 000 

303 Basılı kâğıt ve defterler 3 500 8 000 8 000 
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ödeneğin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Merkez posta ve telgraf ücret
leri 1 500 4 000 4 000 
îller posta ve telgraf ücretleri 3 500 8 500 8 500 
Merkez daireleri telefon gider
leri 800 1 200 1 200 
tiler telefon giderleri 700 1 300 1 300 

Bölüm toplaım 

Kira karşılığı 
Merkez 
îller 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Greçici » » 

Bölüm toplamı 

4598 , sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
Merkez 
îller 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü hısım - Daire 
hizmetleri 

Yayın satmalma ve abone kar
şılığı 

6 500 

3 000 
14 138 

17 138 

3 000 

2 400 
12 000 

14 400 

•400 
5 200 

5 600 

79 388 

5 000 

15 000 

3 000 
22 000 

25 000 

7 000 

6 000 
18 000 

24 000 

400 
5 200 

5 600 

263 550 

5 000 

15 000 

3 000 
22 000 

25 000 

7 000 

6 000 
18 000 

24 000 

400 
5 200 

5 600 

263 550 

5 000 

Dördüncü kısım toplamı 5 000 5 000 5 000 



88 — Diyanet İşleri Başkanlığı 
1950 • 1951 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Beşinci "kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 500 500 500 
Eski yıllar borçları 

1 1946 - 1949 yılları borçları 500 1 500 1 500 
2 1928 - 1945 » » 2 500 1 500 1 500 

Bölüm toplamı 3 000 3 000 3 000 

Beşinci kısım toplamı 3 500 3 500 3 500 

Yedinci kısım 

Dinî yayınlar döner sermayesi 38 000 50 000 

Yedinci kısım toplamı 38 000 50 000 

KISIMLAR TOPLAMI 

îkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Yedinci kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

2 786 832 
79 388 
5 000 
3 500 

38 000 

2 912 720 

7 497 020 
263*550 

5 000 
3 500 

50 000 

7 819 070 

50 000 

50 000 

7 497 020 
263 550 

5 000 
3 500 

50 000 

7 819 070 



11 - Adalet Bakanlığı 



Rapor 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Adalet Bakanlığının 1951 yılı Bütçesi tarafımızdan incelendi : 

Bakanlığın 1951 yılı Bütçesi 45 490 239 lira olduğuna göre; 46 473 594 lira olan 1950 yılı Bütçe
sinden 1 034 605 lira noksandır. 1950 yılı Bütçesi45 milyon küsur lira okluğu halde 15 . VIII . 1950 
tarihindeki ödenek durumunun 51 594 962 lira oluşu milletvekilleri seçimi için bdtçe yılı içinde 
munzam ödenek alınmasından tevellüt etmiştir. 

2. A Cetvelinde Adalet Bakanlığına ait yatırımlar (Sahife : 356) toplamı ise 2 775 000 lira 
• olup bunun 1 955 000 lirası, ceza ve tevkif evleri, 75 000 lirası, Adalet binaları yapma ve esaslı 
onarma giderleri 70 000 lirası da taşıt satmalma gideridir. Buna mukabil 1950 yıh Bayındırlık 
Bütçesinin 731 nci bölümünün birinci maddesine Adalet Bakanlığına ait yapı ve esaslı onarmalar 
için 1 750 000 lira konulmuştur ki, bu miktar 1951 yılı yatırım giderlerinden takriben bir milyon 
lira kadar noksandır, 

Geçen seneye ve bu yıla ait bütçelerin umumi* manzarasını böylece kayıt ve işsıet ettikten 
sonra bütçenin teferruatına intikal edebiliriz: 

1. 1.01 nci bölümdeki Bakan ödeneği geçen yılın aynıdır, 

2. 201 nci bölümün birinci maddesindeki merkez memurları aylığı, geçen yıla nazaran 356 197 
lira noksanı ile 2 373 106 lira olup bu miktar ikinci maddedeki iller memurları aylığına zam ve ilâve 
edilmiştir. Bu işlemin sebebi; Cumhuriyet Başsavcılığı kadrosunda bulunan bâzı muavinlerin terfi-
lerini sağlamak maksadiyle bunların iller kadrosuna nakledilmelerine zaruret hâsıl olmuş bulunma
sıdır. Bu yekûnda bir üst derece farkın % 53,47 sini teşkil eden 185 506 lira dâhildir. 

Merkez memurlarının açık aylığı, bu bölümün üçüncü maddesinde gösterildiği gibi 20 000 lira 
olup geçen yıldakinin aynıdır. 

Merkez memurları aylığı bahis konusu olduğu sırada bu memurların kadroları ile görmekle görev
le bulundukları ve görmüş bulundukları işlere kısaca bir göz atmanın faydalı olacağı şüphesizdir. 
Merkez memurlarını iki katagoride mütalâa etmek icabeder : 

Teşkilât kanunlarına göre Adalet Bakanlığının merkez teşkilâtı : 

Yargıtay : 

Gerek Yargıtayda ve gerek merkez teşkilâtında, halen aylıkları 15 lira ile 150 lira ve barem dere
celeri de 1 ilâ 14 arasında tahalüf eden 573 yargıç ve memur çalışmaktadır. Bunların aylıkları; bir 
ayda 184 175 ve yılda 2 210 100 lira tutmaktadır. Bundan L cetveli tutarı olan 22 500 lira indiril
diği ve bir üst derece farkı olan 185 506 lira ilâve edildiği takdirde toplam 2 373 106 lirayı bulur 
ki birinli maddede gösterilen miktar da budur. 573 yarg!ç, ve memurdan 287 memurun, bakanlık 
dairelerine sureti inkisamı ve 1949 yılında gördükleri iş sayısı aşağıda gösterilmiştir: 
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Teftiş Kurulu Başkanlığı 
Cezaişleri Umum Müdürlüğü 
Hukuk işleri » » 
Zat işleri » » 
Ceza ve Tevkif evleri » 
Hususi Kalem Md. 
Yayın Md. 
Levazım Md. * 
Kâğıtişleri Md. 
Ayniyat Muhasipliği 
Merkez Bürosu Şefliği 

Memur 
sayısı 

40 
53 
17 
53 
26 
3 
4 
6 
8 * 
4 

15 

Gelen iş 
sayısı 

100086 
55629 
20187 
62698 
30706 
3936 
9760 
9525 

156973 
5651 
8283 

Çıkan iş 
sayısı 

9877 
66100 
23106 
61778 
22809 
1246 . 

10193 
5183 

237156 
2398 
3220 

bunlardan,başka istanbul'da bulunan Adlî Tıp İşleri Umum Müdürlüğünde 55, merkezde bulu
nan ve ihsai malûmatı cem ve telfik ile görevli bulunan merkez bürosunda 15 yine merkezde 
bulunan ayırma meclisi umumi kâtipliğinde 2 memur çalışmakta bulunuyor ki, bu suretle Adalet 
Bakanlığı merkez teşkilâtında çalışan memur sayısı : 

• Aded 

9 İller kadı •osundan olup da ceza işlerinde 
çalışan 

5 İller kadrosundan olup da hukuk işlerinde 
çalşan 

1 tiler kadrosundan olup da merkez büro
sunda çalışan 

15 * 

Yargıçla beraber (316) yi bulmaktadır. 

Bütçe tetkikatmm çok dar bir zamanda başarılması zarureti karşısında oldukça geniş tutulmuş 
olan bu memur kadrosunun verdiği randıman üzerinde hakkiyle durulamamış olmakla beraber gö
rülen işlerin hacim ve mahiyetleri beklenilen ranımanm alındığı kanaatini vermektedir. Merkez 
teşkilâtından bâzıları hakkındaki temennilerimizi sonradan arzedeceğimizi kaydederken göze çar
pan bir nokta hakkındaki düşüncemizi ilâve etmeyi faydalı buluyoruz. 

Bu nokta; mahkemelerden ve merkez dairelerinden gelen ihsai malûmatı toplayıp tasnif etmekle 
vazifelendirilmiş bulunan ve 15 memurdan terekküp eden bir teşekkülün başına, iller kadrosundan 
90 lira asli maaşlı yani birinci sınıf yargıçlığa namzet yüksek dereceli bir yargıcın getirilmiş bulun
masıdır. Bu teşekkülün başında 60 lira aylıklı bir şef, 40 lira aylıklı bir şef muavini bulunduğu, ifa 
edilecek vazifenin mahiyeti de, yüksek dereceli bir yargıç evsaf ve mezayasmı cami birinin ayrıca tav
zifini gerektirmediği halde Yargıtaya seçilmeye hak kazanmış bir yargıcın bu işe. karıştırılmış olmasın
daki sebep ve illeti anlamak biraz güçtür. Binaenaleyh 71 münhale talip bulunmadığından şikâyet 
eden Saym Adalet Bakanının bu yargıcı asli vazifesine iade etmesi her veçhile temenniye şayan gö
rülmüştür, 

b) Bir birinci başkan ve bir başsavcı ve 12 daire reisi ile 61 üyeden ve lüzumu kadar raportör ve 
* başsavcı yardımcısı ile başkâtip, kâtip ve mübaşir den terekküp etmiş olan Yargıtay m, beşer taham
mül ve kudretini aşan bir çalışma atmosferi içinde mezkûr mesaisine devam etmekte bulunduğunu uzun 
uzadiye tafsile lüzum görmüyoruz, Yalnız Yargılayın mesaisi ile .henüz ilgilenmemiş bulunan arka-
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daşlarımızm bu bapta mücmel bir fikir edinmelerini temin sadedinde aşağıki mesai cetvelini kayıt ile 
iktifa ediyoruz.: 

Devirle be
raber gelen Çıkan Devir 

Ceza ve Hukuk dairelerine 
1948 yılında 
1949 yılında 
1950 yılının ilk altı ayında 

Rakamların şu belâgati ; kâfi derecede bir vuzuh ve sarahatle gösteriyor, ki, her sene artmakta 
olan iş hacmi dolayısiyle Yargıtayin gerektiği gibi incelemelerde bulunmasını ve binnetice milyon
larca vatandaşın hak ve menfaatlerini sağlıyacak âcil tedbirler alınması zamanı gelmiş bulunmak
tadır. Bu husustaki görüşümüzü, temenniler m e yanında, daha geniş ölçüde açıklıyacağız. 

Bu itibarla 201 nci bölümün birinci maddesine konulan aylık tutarı, umumiyet itibariyle, yerin
dedir. 

3. a) 201 nci bölümün ikinci maddesinde iller memurları aylığı olarak 22 929 847 lira konul
muştur ki, (2) numaralı bentte zikrolunan sebepten naşi 1950 yılı Bütçesine nazaran 356 197 lira 
fazladır. Bu kadroda halen 2454 yargıç, 3295 kâtip, 356 icra memuru, 1036 mübaşir, 694 odacı 
bulunmakta olup 30 yargıç, 32 icra memuru, (L) cetveline alınmıştır. Halen (71) yargıçlık ve 
savcılık münhal bulunmaktadır. Ye mahkeme teşkilâtı yapılmıyan hiçbir ilce mevcut değildir. Bu ar
tışın bir sebebi de, 1948 yılında 335 sayılı Kanunla Memurlar Kanununa eklenen fıkra gereğince bu 
defa milletvekilliğine seçirmiyen ve evvelce yargıçlıktan milletvekili seçilmiş olan 7 arkadaşa muay
yen nispetler dâhilinde halen dahi maaş verilmekte bulunmasıdır. 

b) îller kadrosunda bulunan ve yukarda sayısı tesbit edilmiş olan mübaşirlerden 470 i ile odacı
lar bütçenin (D) cetvelinde, hizmetliler kadrosunda bulundukları gibi Yargıtayda çalışan 10 müba
şir de yine bütçenin (D) cetvelinin merkez hizmetliler kadrosundadır. 

Bunların vaziyetlerine (202) nci bölümde ayrıca temas edilecektir. 

c) (a) bendinde kadrosu arzolunan mahkemelerin 1948 ve 1949 yıllarındaki faaliyetini aşağıki 
cetvelde hulasaten görmek mümkündür : 

Ağır, asliye ve sulh ceza mahkemelerine 
Gelen dâva 

Sayısı Çıkan "' Devir 

1948 yılında 491360 318679 172681 
1949 » 515038 339270 175768 

Hukuk mahkemelerine (Gezici mahkemelerle kadastro mahkemeleri hariç) 
Gelen dâva 

Sayısı Çıkan Devir 

1948 yılında 618512 403266 215246 
1949 » 657009 423270 233813 

Şu faaliyet tablosuna nazaran; mahkemelere intikal eden iş yekûnunun da, yargıtayda oldu
ğu gibi her yıl artmakta olduğu aşikârdır. Bu münasebetle şu ciheti tebarüz ettirmek icabeder ki, 
halen adalet teşkilâtı yapılmamış hiçbir ilce b'slunm anı akla beraber 75 ilce ile bir bucakta yal
nız sulh yargıçlığı teşkilâtı mevcut olup buralarda asliye mahkemesi teşkilâtı vücuda getirmenin, 
Hakkâri ile merkezinin Kalan'a nakli sırasında bina bulunmadığından ötürü ağır ceza mahkemesi 

117 661 103 415 14 246 
130 762 115 389 15 372 
77 459 59 778 — 
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lâğvedilen Tunceli'de birer ağjr ceza mahkemesi kurmanın, işi çok olan mahkemelere yargıç, sav
cılıklara yardımcı ilâv? etmenin ve 168 asliye mahkemesi nezdinde d 3 birer icra memuru bulun
durmanın vücup ve zarureti meydandadır. 

201 nci bölümün 4 ncü maddesine konulan iller memurları açık aylığı 80 000 lira olup geçen 
yılın tıpkısıdır. 

4 a) 202 nci bölümün birinci maddesine merkez hizmetliler ücreti olarak konulmuş olan 183 900 
lira-1950 yılı Bütçesinden 1 800 lira fazla olup bunun sebebi de; şimdiye kadar 175 lira ücret al
makta bulunan iki kaloriftrci ücretinin, diğer bakanlıklardakine muvazi olarak 250 şer liraya çıka
rılmış olmasıdır ve yerindedir.. 

b) 202 nci bölümün ikinci maddesindeki 2 591 640 lira 1950 yılı Bütçesinden 9 960 lira fazladır. 
Bu fark da Balıkesir, Gazianteb, Kars ve Yozgad ceza evlerine alınacak 4 kamyon için kadroya dört 
şoför ve Ankara Adliye Sarayı gece bekçisi ücreti olan 70 liranın 100 liraya çıkarılmış olmasından 
lahassül etmiştir. 

c) Bu bölümün birinci maddesindeki merkez hizmetlileri arasında bulunan ve Yargıtay da çalışan 
10 mübaşirden beheri ayda 115 ve ikinci maddesindeki iller hizmetlileri arasında bulunan 470 müba
şirden beheri de ayda yalnız 75 lira almaktadırlar. Ayda 75 lira ücret alan mübaşirlerin eline geçen 
para tutarı ayda takriben 53 lira gibi çok az bir paradır ki, 15 şer lira aylık alan 566 mübaşirin 
gördükleri vazifenin aynını ifa eden bu 480 vatandaşın, aldıkları para ile geçinmek değil sürünmekte 
olduklarını kabul etmek zaruridir. Cidden çok elîm ve pek muztar bir durumda bulunan bir. hizmet
lilerin dertlerine bir çare bulmak zamanının çoktan gelmiş olduğuna kanaat getirerek ve 145 000 lira 
gibi büyük bir yekûn tutmıyan bir para ile bunların ücretlerine ayda 25 şer lira katmanın mümkün 
olacağını tesbit ederek milletvekilleri seçim giderleri olarak 428 nci bölüme konulmuş olan bir bu
çuk milyon liradan 145 000 liranın alınarak bu bölüme konulmasını sayın komisyonun tasvibine arz-
etmeyi bu feragatli müstahdemlere karşı bir vicdan borcu telâkki ediyoruz. 

63 ilde yapılan umumi seçimler için beş milyona yakın bir para sarf olunduğuna göre 14 ilde 
yapılacak ara .seçimleri için 1 355 000 liranın kifayet edeceğine şüphe yoktur. 

d) Bu bölüme bağlı D cetvelindeki ücretliler arasında, üzerinde durulacak ehemmiyetli bir 
fazlalık görülememiş ve takdir, Yüksek Komisyona ait bulunmuştur. Ancak vazifenin mahiyet 
ve ehemmiyeti 2 numaralı bendimizde arz ve izah edilen «Merkez bürosu» nun 15 aylıklı 
elemanına zamimeten bu teşekküle ayrıca dört tane daktilo verilmiş olmasının hal ve maslahat 
icaplarına ne dereceye kadar uygun bulunduğunun komisyonca icelenmesi muvafık olacaktır. 

e) 165 odadan ibaret bulunan Targıtayda bir başodacı ile 7 meydancı, kapıcı ve gece bekçi
sinden maada 42- odacı çalışmasına mukabil halen 79 odayı işgal etmekte olan Adalet Bakanlı
ğında başodacı, meydancı, kapıcı vç gece bekçisinden maada 29 odacı bulunması, kayda değer bir 
fazlalık arzetmektedir. 

5. Geçici tazminat konulmamıştır: 

6. 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak çocuk zamları ile doğum ve ölüm yar
dımları için 206 nci bölüme konulmuş olan ödenekler 1950 yılı bütçesindeki miktarların aynıdır. 

7. Yabancı dil para mükâfatı ile 5439 sayılı Kanuna göre memurlara verilecek ikramiye kar
şılığı olarak 207 ve 208 nci bölümlere ödenek konulmamıştır. 

8. 1951 yılında Emekli Sandığına yapılacak ödeme, geçen yıla nazaran 667 lira fazlasiyle 
1 544 887 liradır. 

9. Bakanlık Müsteşarına ait bulunan (2 100) liralık temsil ödeneği geçen yıldakinin aynıdır. 

10. Meşhut Suçlar Kanunu gereğince çalışma saatleri dışında nöbet beklemeye ödevli 'olan 
yargıç, savcı ve kâtipler ücvetı olarak 211 nci bölüme ödenek konulmamıştır, 
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11. 219 ncu bölümdeki Yargıç ödeneeği 1950 yılı bütçesindeki miktarın aynı olup 3 651 600 

liradır. 

12. 301 nei bölümün ikinci maddesini teşkil eden döşeme ve demirbaş eşya için konulan 
(20 000) lira ödenek fazla görüldüğünden bu miktarın (15 000) liraya indirilerek artan (5 OÖÖ) 
kırtasiye ödeneği olan (19 150) liraya ilâvesi icabı hale uygun görülmüştür. 

Bu bölümün diğer maddelerindeki giderler mvafıktır. 

15. 302 nci bölümü teşkil eden iller büro giderlerinden "ikinci maddedeki döşeme ve demirbaş 
kısmında (32 900) liralık bir indirme yapılarak bunun (40 000) lirası öteberi ve (80 000) lirası 
aydınlatma, (20 400) lirası da ısıtma maddelerine ilâve edilmiştir ki, bu miktar yekûn itibariyle 
1950 yılı giderlerinin aynıdır. 

14. iller büro giderlerini teşkil eden 302 nei bölümün 5. maddesindeki ödenekler, geçen yılda-
kinin netice itibariyle aynı olup yalnız maddeler arasında aktarma yapılmış ve meselâ döşmee ve 
demirbaştan (32 000) liranın indirilerek (40 000) lirası öteberi, (8-000) lirası aydınlatma, (20 000) 
lirası da ısıtma giderlerine ilâve edilmiştir ki, malî yıl başına iki ay gibi uzun bir zaman kaldığı ve 
kışın en şiddetli devresinde bulunulduğu halde bugün ısıtma gideri olarak elde yalnız (3 000) 
lira bulunduğu düşünülürse bu işlemdeki isabeti tasdik etmemek mümkün olmaz. 

15. 303 ncü bölümdeki basılı kâğıtlar ve defterler giderleri geçen yılın aynıdır. 

16. 304 ncü bölümdeki posta ve telgraf ücretleriyle telefon giderleri 1950 yılı Bütçesindeki 
miktarların aynıdır. 1950 yılında bu giderler mühim bir tereffü kayıt etmişlerdir ki, bunun sebebi; 
milletvekilleri seçimi ile diğer seçimler olduğundan şüphe yoktur. 

17. Kira karşılığı geçen seneki gibidir. 

18. 306 nci bölümü teşkil, eden (81 040) lira, (1170) kişiden ibaret bulunan hizmetlilere her 
sene verilen elbise ve üç senede bir verilen palto ve bunlardan bâzılarına verilmekte olan fotin 
bedellerine karşılık olarak konulmuştur. 

19. 307 nci bölümün birinci maddesi sürekli, ikinci maddesi geçici görev yolluğu olup geçen 
yıldakinin aynıdır. 3 ncü maddedeki müfettişler yolluğu ile yabancı memleketler yolluğu da ge-
çen yıldaki gibidir. Kongre ve konferanslara gönderilecek memurlara verilmekte olan 4 ncü mad
dedeki (10 000) liradan 1950 yılında şimdiye kadar 7 889 lira sarfolunmuştur. 

20. 308 nci bölüme merkez için konulmuş olan (4 000) ve iller için konulmuş olan (50 000) 
lira 4598 sayılı Kanuna göre ödenecek tedavi giderleriyle yolluklardır ve geçen yıldakinin aynı
dır. 2 . 1 . 1951 tarihine kadar merkez memurları için 1165 lira 24 kuruş iller, memurları için de 
47 188 lira 67 kuruş sarfolunmuştur. Suret ve mahalli sarfı gösteren cetvellere göre bu bölümdeki 
ödenekler, daha ziyade kâtip mübaşir gibi derecesi ve aylığı az memurlara sarfolunmuştur. Halen 
(22) kişinin tedavi altında bulunduğu öğrenilmiştir. 

21. 309 ncu bölümdeki taşıt giderleri de 1950 yılı bütçesine konulmuş olan miktarların aynı
dır. işletme giderlerinin fazla görünüşü; arabaların oldukça eski olup benzin sarfiyatının, yeni 
arabalara nispetle fazla oluşundan mütevellit bulunduğu beyan edilmiştir. 

Bu bölümün beşinci maddesindeki iller taşıtlarının adedi 18 dir. Bu itibarla işletme ve onarma gi
derleri olarak konulan miktarlar normaldir. 

22. Meşhut suçlar gideri olarak 1950 yılı Bütçesine konulmuş olan (600 000) liranın (596 156) 
lirası 25 Aralık 1950 tarihine kadar sarfolunmuştur. Binaenaleyh 417 nci bölümün birinci maddesi
ne konulan (600 000) liranın ihtiyacı karşılıyacağı şüphelidir. Bu bolümün diğer maddelerindeki öde
nekler de geçen yıldaki ödeneklere müsavidir. 

23. 418 nci bölüm adlî tıp kurulunun muhtelif giderlerine karşı bütçeye konulan ödenek mik-
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tarlarmı göstermektedir ki, geçen yılın aynıdır. Bu bölümün ikinci maddesini teşkil eden (Yönetim 
giderleri) arasında kâğıt, döşeme, aydınlatma, ısıtma ve öteberi giderleri dâhil bulunduğu cihetle bu 
maddeye konulan (14 250) liranın fazla olmadığı tbedihidir. 

24. Bakanlıkça bütçenin tanzimi sırasında, ceza ve tevkif evlerinde (16215) hükümlü ve tutuk 
ile (1360) gardiyan bulunduğu göz önünde tutularak (17000) kişi için beheri 25,46 kuruş itibariyle 
günde (750) gram ekmek ve (20) kuruşluk da katık hesap edilerek 419 ncu bölümün birinci madde
sine (2 916 202) lira ödenek konulmuştur ki, 1950 yılı ödeneğinden (190 202) lira fazladır. Gardi
yanlara da günde birer ekmek verildiği düşünülürse bu miktarı çok görmemek ieabeder. 

Bu bölümün ikinci maddesindeki doktor ve tedavi ücreti ile ilâç giderleri, geçen yıldakinin ay
nı olup normaldir. 

Üçüncü maddeyi teşkil eden (Yönetim giderleri) meyanına gardiyanların elbise ve çamaşır 
paraları da dâhil ve bu yüzden muhtelif müesseselere 100 000 liraya yakın borç bulunduğu, para 
bulunmadığından dolayı Şarktaki bütün ceza evlerine henüz hiçbir ısıtma havalesi gönderilmediği 
ve muktazi havalenin (300 000) lira tuttuğu, bunlardan maada Maliyeye derhal ödenmesi gereken 
(117 650) lira borçtan maada müteferrik diğer borçlar da bulunduğu nazara alındığı takdirde bu 
maddeye konulan (729 298) lira ödeneği çok görmemek iktiza eder. 

Bu bölümün beşinci maddesinde yazılı (Sağlık tedbirlerine ilişkin genel tedbirler) meyanında 
bilhassa bulaşıcı hastalıklarla mücadeel- giderlerinin ve kalabalık ceza evlerine etüv makinesi sa-
tınalmak hususunun dâhil bulunduğu öğrenilmiştir, ödenek geçen yıldaki gibidir. Ancak , bu 
madde ile ikinci madde arasında sıkı bir münasebet ve irtibat bulunduğundan her iki ödeneğin 
ikinci maddede toplanması^ uygun olacaktır. 

25. Milletvekilleri seçimi için 420 ne i bölüme konulan bir buçuk milyon liradan (145 000) li
rasının, ücretli mübaşirlerin ücretlerine yapılacak zam için 220 nci bölüme aktarılması hususu yu
karda arz ve izah edilmiş olduğundan bu maddedeki ödeneğin (1 355 000) lira olarak kabul bu-
yurulmasını arz ve teklif eyleriz. 

26. Yayın giderleri bölümünü teşkil eden 451 nci maddesine gazete ve mecmua abone bedel
leri olarak geçen seneki gibi (5 000) lira konulmuştur. Bu bölümün ikinci maddesindeki (45 000) 
lira ödenek telif hakkını aldığımız eserler ve bilhassa yedi sene evvel tercümesine başlanıla
rak mühim bir kısmı ikmal edilmiş olan (Zürih şerhi) tercümesi ve Adalet Dergisine yazı veren-. 
ler için konulmuştur. Tercüme işinin bu- yıl İçinde tamamlanarak yargıçlarla erbabı hukukun bu 
mühim eserden bir an evvel faydalanmalarının sağlanması, bilhassa temeniye şayan görülmüştür. 

27. 4489 sayılı Kanuna göre siraj için yabancı memleketlere gönderileceklerin yolluklarıriyle 
başka her çeşit giderleri için 452 bölüme, geçen yıldaki gibi (25 000) lira ödenek konulmuştur. 

Halen ikisi İsviçre'de ve birisi de îtaıya, ingiltere, Almanya ve Fransa'da olmak ü/ere Avrupa'da 
dört yargıcımızla iki adlî tabibiniz bulunmaktadır. 

28. Geçen yıllar borçları için 501 ve 502 nci bölümlere konulan ödenekler, evvelki yıllardaki-
nin aynıdır. 

29. Adlî Tıp Kurulu demirbaş aletlerine ait giderleri gösteren 721 nci bölümüm birinci mad
desini teşkil eden ve demirbaş aletlerle malzemenin onarılmasına taallûk eden (1 000) lira nor
mal buluduğu gibi ilâveten alınacak aletler için ikinci maddeye konulan (20 000) lira ile de adlî 
tip işleri için İtalya ve Fransa'ya giden umum müdür tarafından alınmasında lüzum ve ihtiyaç 
görülmüş olan alât- ve edevat satûıalınacaktır. Bu itibarla bu giderde yerindedir. 

30. Adalet Bakanlığının, Bayındırlık ve Maliye Bakanlıkları bütçelerine nakledilecek olan A 2 
cetvelindeki yatırımlar kısmına gelince: 



— 96 — 
a) öeza ve tevkif evleri yapma ve esaslı onarma giderleri olarak 901 inci bölüme 1 955 000 lira 

konulmuş ve bu para ile 13 ilce ile 2 il merkezinde birer ceza evi'yaptırılacağı zaruri tamir gider
leri için de, (300 000) lira tahmin edildiği ve Zonguldak merkezinden maada yerlerde yapılacak ve 
her ceza evinin 77 000 liraya mal olacağının tahmin edildiği derecede izah edilmiştir. 

Çoğunda Devlet otoritesine uygun Hükümet binası bile bulunmıyan ilçelerimizde büyük masraf
lar ihtiyar ederek azametli ceza evleri yapmak bir lüks ve israf numunesinden başka suretle tav
sif ve izah edilemez kanaatindeyiz. Ceza ve tevkif evleri Umum Müdürü Sayın Baha Soysal 'm bize 
şifahen bildirdiği gibi birçok ilçelerimizde bu evleri - Lükse kaçmadan - (25 000) liraya yaptır
mak mümkün ve o ilçenin yapı bakımından umumi manzarasiyle hem ahenk olacağı gibi bu su

retle, bir ceza evi için hesaplanan (77 000) lira ile de üç cezaevi yapılması veyahut daha münasip 
olarak, lüzumlu yerlerde birer adalet binası vücuda getirmek de imkân dahiline girmiş olacaktır. 

b) Adalet binaları yapma ve esaslı onarma giderleri olarak 902 ııci bölüme kanulmuş olan 
(750 000) lira yapılacak işe nazaran fazla bulunmamıştır. 

c) Yozgad, Gazianteb, Balıkesir ve Kars ceza evlerindeki mahkûm ve mevkufların naklinde 
kullanılmak üzere 4 kamyon alınması ve saire için 903 ncü bölüme konulmuş olan (70 000) li
ralık ödeneğin kabulü yüksek komisyonun takdirine vabeste bulunmuştur. Bizce bu ödeneğin bir 
kısmını tasarruf etmek mümkün olabilecektir. 

Adalet Bakanlığı bütçesinin teferruatına ait izahatı burada tamamladıktan sonra, bu vesile ile 
Sayın Adalet Bakanından bâzı temennilerde bulunmayı, faydalı ve lüzumlu buluyoruz. Sayın ko
misyonun bütçe tetkikatma hasredecek zamanı pek dar ve kısa olduğundan bu -vadideki mâru
zâtımız da o nispette kısa olacaktır: 

Sayın Adalet Bakanının seçimlerden evvel ve sonra vâki demeçlerinde ileri sürdükleri (Adlî Hu
zursuzluk) un mevcudiyetine biz de kail ve kaani bulunuyoruz. Bu huzursuzluğu gidermek için, 
alınmış tedbirlere ilâveten aşağıda yalnız ana hatları işaret edilen hususların da göz önünde bulun
durulması ve .gerekli tedbirlerin bir an evvel alınması, çok yerinde bir hareket olacaktır; 

a) Her yıl artan t)ir iş hamulesinin ağır yükü altında bunalan ve bu yüzden, içtihat tesisi gibi 
en 'ehemmiyetli bir vazifesini hakkiyle yapamamak mevki ve mecburiyetinde kalan yargıtaym, 'bu 
yükünü hafifletecek tedlbirlerin (bir an evvel alınması, katî bir lüzum ve zaruret halini almış bu
lunmaktadır. Bu hususta muhtelif çareler hatıra gelmekle beralber, temininde müşkülât çekilmiye-
cek olan çarenin; dairelerin sayısını artırmadan - İtalya'da olduğu gibi - her dairenin daima iki 
'heyet halinde toplanıp çalışmasını sağlıyacak derecede yangıtay kadrosuna lüzumu kadar üye ve 
yardımcı üye ilavesidir. Bu suretle (içtihat ihtilâfının artması) gilbi mühim bir mahzur önlenmiş 
olmakla beraber 'halen mevcut tek ve*ya iki kişi ile çalışmak gilbi, verilen kararlarda isabet ihtima
lini azaltan ehemmiyetli 'bir mahzur da bertaraf edilmiş ve her daireye verilecek iki üye veya ka
rara iştirak ve rey vermek yetkisini haiz üye yardımcısı ile Ibir dairenin, biri üç diğeri dört ve hat
tâ bazan ikisi de dörder yargıçtan mürekkep iki heyet halinde çalışması suretiyle işlerin daha seri 
ve isalbetli şekilde intacı imkân dairesine girmiş olacaktır. 

b) Eski adalet makamları tarafından Hâkimler Kanununa muhtelif tarihlerde yapılan ilâve 
ve tadillerle bu kanun, adlî huzursuzluğu doğuran belli başlı âmillerden biri haline gelmiştir. Bun
dan başka, yargıçlarımızın intihap ve tâyinleri ile terfileri hususunda mevzu hükümlerden birço
ğu da Anayasamızın sekizinci ve 54 ncü maddelerine aykırı bulunmaktadır. 

c) Kanuni terfi süresini doldurdukları ve ayırma meclisince de terfie lâyık görüldükleri hal
de kadrosuzluk yüzünden terfi imkânından mahrum kalan (99) yargıcın bu mahrumiyetlerini 
bertaraf edici tedbirin bir an önce derpiş edilmesi ve hattâ gerek bu imkânı sağlıyacak ve gerek 
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Hâkimler Kanununun 56 ncı maddesiyle yargıçların terfileri için konulan büyük ve eşsiz engeli 
ortadan kaldıracak bir (Hâkimler baremi) meydana getirilmelidir. 

d) Millet adına (Kaza) yetkisini kullanan yargıçlarımıza gördükleri vazifenin ciddiyet ve 
ehemmiyetiyle mütenasip bir (mahkeme salonu) ve huzur içinde çalışmalarını mümkün kılacak 
bir (Kütüphane) ile sair lüzumlu vasıtaları temin etmek, vazifelerimizin başında gelmelidir. Bu 
itibarla ceza evlerinden önce bu konuyu nazara almamız ve bu ihtiyacı diğerine takdim etmemiz 
icabeder kanaatindeyiz. 

Kastamonu Milletvekili Balıkesir Milletvekili 
Hamdi Türe Esat Budakoğlu 
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1950 195İ yih için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Birinci kısım - ödenek ve i^rpf^r^y-^'fgjsr^c'irv «:" vn^pprr— - - j - . - ; - — , - - ,- - — - — - - ^ ^ 

b enseri özlük haklar i f ] *V' *" * - - • - • ««„ , # ^ , ^ »„ • ^ »», ^ 

101 Bakan ödeneği 5 320 5 320 5 320 

Birinci kısım toplamı 5 320 5 320 5 320 

tkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Aylık ve ücretler 
201 Aylıklar 

1 Merkez memurları aylığı 
2 îller memurları aylığı 
3 Merkez memurları açık aylığı 
4 îller memurları açık aylığı 

2 729 303 
22 573 650 

2 000 
8 000 

2 373 106 
22 929 847 

2 000 
8 000 

2 373 106 
22 929 847 

2 000 
8 000 

Bölüm toplamı 25 312 953 25 312 953 25 312 953 

202 Hizmetliler ücreti 
1 Merkez hizmetlileri ücreti 182 100 183 900 186 900 
2 îller hizmetlileri ücreti 2 581 680 2 591 640 2 732 640 

Bölüm toplamı 2 763 780 2 775 540 2 919 540 

I I - Başka haklar 
0 Geçici tazminat 250 532 0 0 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

1 Merkez memrları çocuk zammı 
2 îller memurları çocuk zammı 
3 Merkez memurları doğum yar

dımı 
4 îller memurları doğum# yardı 

mı 
5 Merkez memurları ölüm yar

dımı 
6 îller memurları ölüm yardımı 

110 000 
1 310 000 

6 400 

113 000 

10 000 
40 000 

110 000 
1 310 000 

6 400 

113 000 

10 000 
40 000 

110 000 
1 310 000 

6 400 

113 000 

10 000 
40 000 
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?• 
• 

M. ödeneğin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

ödenşği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

7 Yakacak zammı 41 000 41 000 41 000 

207 

0 

209 

210 
211 

219 

301 

•4 

3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek ya
bancı dil para mükâfatı 
5439 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine göre memurlara ve
rilecek ikramiye karşılığı 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 
Temsil ödeneği 
Meşhut Suçlar Kanunu gere
ğince çalışma saatleri dışında 
nöbet beklemeye ödevli olan 
yargıç, savcı ve kâtipler ücreti 

6 000 

25 000 

0 

O 

1 544 220 
2 100 

1 544 887 
2 100 

Bölüm toplamı 1 630 400 1 630 400 1 630 400 

6 000 

0 

1 552 787 
2 100 

1 
2 
3 
4 
5 

Yargıç ödeneği 

İkinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

3 651 600 

35 

; - • 

186 586 

19 150 
25 000 
9 000 
8 000 

21 000 

82 150 

3 651 600 

34 917 481 

19 150 
20 000 
12 000 
10 000 
21 000 

82 150 

3 651 600 

35 075 401 

24 150 
15 000 
12 000 
10 000 
21 000 

82 150 
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B. 

302 

M. 

1 
2 
3 
4 
5 

ödeneğin çeşidi 

îller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

213 467 
382 900 
35 500 
32 000 

185 223 

849 090 

1951 yüı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

213 467 
350 000 
40 000 
40 000 

205 623 

849 090 

Eomisyonca 
kabul edilen 

Lira 

213 467 
350 000 
40 000 
40 000 

205 623 

849 090 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve giderleri 
1 Merkez posta ve telgraf ücret-

613 333 613 333 613 333 

305 
306 
307 

fc.Cl- •••:.-

308 

309 

2 
3 
4 

1 
2 
3 
4 

1 
2 

1 

leri 
î l ler posta ve telgraf ücretleri 
Merkez telefon giderleri 
İller telefon giderleri 

Bölüm toplamı 

îller kira karşılığı 
Giyecekler 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici » » 
Müfettişler yolluğu 
Yabancı memleketler yolluğu 

Bölüm toplamı 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
Merkez 
İller 

Bölüm toplamı 

Taşıt giderleri 
Bakanlık otomobili işletme gi
derleri 

250 000 
1 853 725 

15 000 
15 000 

2 133 725 

111 165 
81 000 

169 565 
50 000 

100 000 
10 000 

329 565 

4 000 
50 000 

54 000 

2 000 

250 000 
1 853 725 

15 000 
15 000 

2 133 725 

111 165 
81 000 

169 565 
50 000 

100 000 
10 000 

329 565 

4 000 
50 000 

54 000 

2 000 

250 000 
1 853 725 

15 000 
15 000 

2 133 735 

111 165 
81 000 

169 565 
50 000 

100 000 
10 000 

329 565 

4 000 
50 000 

54 000 

2 000 



M. 

Adalet Bakanlığı 

ödeneğin çeşidi 

Bakanlık otomobili onarma gi
derleri 
Yargıtay Başkanlığı ye Baş
savcılık otomobilleri işletme 
giderleri 
Yargıtay Başkanlığı ve Baş
savcılık otomobilleri onarma 
giderleri 
İller taşıtları işletme giderleri 
İller taşıtları onarma giderleri 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

2 000 

4 000 

2 000 
30 000 
7 000 

47 000 

4 301 028 

1951 yü 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

2 000 

4 000 

2 000 
30 000 
7 000 

47 000 

4 301 028 

- 101 — 
ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

2 000 

4 00ü 

2 000 
30 000 
7 000 

47 000 

4 301 028 

Dördüncü kısım -
hizmetleri 

Daire : %> 

Güdüm giderleri 
Meşhut suçlar giderleri 
Hukuk Muhakemeleri Usulü 
Kanunu gereğince adliye mü
zahereti giderleri 
Yabancılar istinabe giderleri 
Medeni Kanunla Nüfus Kanu
nu gereğince savcılar tarafın
dan açılacak davalar giderleri 
Medeni Kanunla ve başka ka
nunlar gereğince yargıcın ken
diliğinden görmeye ve yapma
ya ödevli bulunduğu dâva ve 
işler giderleri 

600 000 

5 000 
500 

200 

2 000 

600 000 

5 000 
500 

200 

2 000 

600 000 

5 000 
500 

200 

2 000 

1 

2 
3 

Bölüm toplamı 

Adlî Tıp Kurulu T:, 
Müşahede evi yiyecek gider
leri 
Yönetim giderleri 
Otopsi sandıkları ve kimyevi 
ecza 

Bölüm toplamı 

607 700 

13 300 
14 250 

8 000 

35 550 

607 700 

13 300 
14 250 

8 000 

35 550 

607 700 

• - - • • « . 

13 300 
14 250 

8 000 

35 550 
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B. 

419 

420 
451 

> 

102 

M. 

1 
2 

3 
4 

5 

1 
2 
3 

— Adalet Bakanlığı 

ödeneğin çeşidi 

Ceza ve tevkif evleri 
Yiyecek giderleri 
Doktor ve tedavi ücreti ve ilâç 
karşılığı 
Yönetim giderleri 
Hükümlü ve mücrim ve mev
kufların gönderme ve geri gön
derme giderleriyle götürmeye 
memur edilenlerin yollukları 
Ceza ve tevkif evleriyle hü
kümlü çocuk ıslah evlerinde 
alınacak sağlık tedbirlerine 
ilişkin genel giderler 

Bölüm toplamı 

Milletvekilleri seçim giderleri 
Yayın giderleri 
Satmalına ve abone karşılığı 
Başka her çeşit giderler 
Adlî kanun, tüzük ve yönetme
likleri hazırlama ve düzenleme 
giderleri 

Bölüm toplamı 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

2 726 000 

50 000 
419 500 

140 000 

50 000 

3 385 500 

2 770 000 

5 000 
45 000 

5 000 

55 000 

1951 yıl 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

2 916 202 

50 000 
729 298 

140 000 

50 00Ö 

3 885 500 

1 500 000 

5 000 
45 000 

5 000 

55 000 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

2 916 202 

50 000 
729 298 

140 000 

50 000 

3 885 500 

1 348 080 

5 000 
45 000 

5 000 

55 000 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yolluklariyle 
başka her çeşit giderleri 25 000 25 000 25 000 

Dördüncü kısım toplamı 6 878 750 6 108 750 5 956 830 

Beşinci kısım - Borçlar rs 

501 Geçen yıl borçları 39 743 39 743 39 743 
502 Eski yıllar borçlan 

1 1946 - 1949 yılları borçları 41766 41766 41766 
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£ 

2 

1 

2 

ödeneğin çeşidi 

1928 - 1945 yılları borçları 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

Yedinci kısım - Küçük 
onarma ve tesisler 

Adlî Tıp Kurulu demirbaş alet
leri 
Demirbaş aletler ve gereçlerin 
onarılması 
Mevcutlara ilâveten alınacak 
demirbaş alet ve gereçler 

• » « • B U 

Bölüm toplamı 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

3 900 

45 666 

85 409 

1 000 

15 500 

16 500 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

3 900 

45 666 

85 409 

1 000 

20 000 

21 000 

3 90ü 

45 666 

85 409 

1 000 

20 000 

21 000 

Ceza ve tevkif evleri ve hüküm
lü çocuk ıslah evleri döner ser
mayesi 

Yedinci kısım toplamı 16 501 21 001 21 001 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Yedinci kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

5 320 
35 186 586 
4 301 028 
6 878 750 

85 409 
16 501 

46 473 594 

5 320 
34 917 481 
4 301 028 
6 108 750 

85 409 
21 001 

45 438 989 

5 320 
35 075 401 
4 301 028 
5 956 830 

85 409 
21 001 

45 444 989 
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1950 1951 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edileiı 
M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Üniversitede Adalet Bakanlığı 
hesabına okutturulmakta olan 
öğrenci bursları (Millî Eğitim 
Bakanlığı Bütçesine nakledi
lecektir.) 0 51 250 0 

Toplam 46 473 594 45 490 239 0 

Yatırımlar 4 V 

Ceza ve tevkif evleri yapma ve 
esaslı onarma giderleri 
(Bayındırlık Bakanlığı Bütçe
sine nakledilecektir.) 0 1 955 000 0 
Adalet binaları yapma ve esas
lı onarma giderleri 
(Bayındırlık Bakanlığı Bütçe
sine nakledilecektir.) 0 750 000 O 
Taşıt satmalma giderleri 
(Maliye Bakanlığı Bütçesine 
nakledilecektir.) O 70 000 O 

Yatırımlar toplamı O 2 775 000 O 
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Rapor 

7 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesi 

Bu bütçe de tarafımızdan tetkik edilmiş ve alâkalı genel müdürlük nezdinde temaslar yapılarak 
gereken malûmat alınmıştır. Bu tetkik ve temaslardan tahassül eden kanaat ve mütalâalarımızı da 
aşağıda arzeyleriz. 

1. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1951 yılı bütçe teklifi 1950 yılı Bütçe Kanununa na
zaran 5 097 409 lira bir fazlalık arzediyormuş gibi görünmekte ise de hakikatta bu fazlalık bu ka-' 
dar olmayıp (469 448) liradan ibarettir. 

Filhakika 1950 yılı Bütçe Kanunu ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bidayeten 6 481740 
lira ödenek verilmiştir. Fakat îbilâhara 22 . III . 1950 tarihinde yürürlüğe giren 5602 sayılı Tapula
ma Kanununun geçici 4 ncü maddesiyle de 4 627 971 lira ek ödenek verilmiş ve bu suretle de Ge
nel Müdürlüğün hakiki ödenek miktarı yekûn olarak 11 109 701 liraya baliğ olmuştur. Bu noktayı 
bu suretle işaret ettikten sonra diğer hususlara geçeceğiz. 

2. 5602 sayılı Tapulama Kanunu Tapu ye Kadastro Genel" Müdürlüğüne yeni vazife ve hizmet
ler tahmil etmiştir. Ve mezkûr genel müdürlük bütçesinde görülen fazlalık da bu yeni hizmetlerden doğ
maktadır. 1951 yılı için teklif edilen ödeneklerin 'hangi bölümlere ait olduğu ve miktarları 1951 yı
lı Bütçe Kanunu tasarısının Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ait kısmında ayrı ayrı gösteril
miş ve gerekçesinde de kısa ve açık bir surette beyan edilmiştir. Bu itibarla bu noktaları burada 
tekrar etmiyeceğiz. 

3. 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ile talep edilen tahsisat fazlalığının aşağıda esaslı nokta 
larma temas ettiğimiz kanuni ve fiilî zaruretlerden doğduğu görülmüştür. 

Bu zaruretler; 

a) 5602 sayılı Kanunun 63 ncü ve geçici ikinci maddeleriyle Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü teşkilât: kadrosuna yeni kadro ve ücretli hizmetlerin ilâve edilmesi, 

b) Yine 5602 sayılı Kanunun geçici birinci maddesiyle 1950 yılı Bütçe Kanununda (L) cet
velinin Tapu ve Kadasro Genel Müdürlüğü kısmına eklenen yeni kadroların ihtiyaca binaen 1951 
yılında fiilî kadrolara nakledilmiş bulunması, 

e) Tapulama Kanunu ile vücut bulan müessesenin Fonksiyonunu lâyikiyle yapabilmesi müspet 
ve âzami randuman alınabilmesi için bu müessesede çalıştırılacak personellerin yeni hizmet istika
metinde yetiştirilmesi ve kalifiye bir hale getirilmesini teminen kursların açılması ve meslekî bil
gilerini takviye bakımından öğretici eserlerin neşri zaruretini mevcut olması, 

d) Yine Tapulama Kanunu ile kurulan bu müessesenin geniş ölçüde çalışabilmesini mümkün 
kılacak içtinabı ve tasarrufu mümkün olmıyan teknik alât ve vasıtaların alınması lüzumunun 
mevcut olması, noktalarında toplanmaktadır. 

4. Yukarıki bentlerde arzedilen Tapulama Kanunu ile doğmuş yeni hizmetlerin yanıbaşmda di
ğer normal hizmetler de diğer senelerde olduğu gibi devam etmekte ve bu hizmetlere tekabül 
eden masraflar da yapılmaktadır. 

Bu masraflardan hizmet mevzuları ve kadro durumları itibariyle teklif edilen miktarlar üze
rinden hizmetler aksamadan tasarruf yapılmasının kanuni ve fiilî bakımlardan mümkün olmadığı 
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kanaatine varılmıştır. Hattâ bugünkü Teşkilât Kanunu ile verilen kadrolar dahi ihtiyacı karşılaya
mamaktadır. Ve bu sebepten de halen 291 ilçeye kâtip, 311 ilçeye de odacı dahi verilememiştir. 

5. Tapulama Kanununun tatbikatına 15 . VII . 1950 tarihinde fiilen Ankara Vilâyetinde baş
lanmıştır. Ve halen bu yoldaki çalışmalara devam edilmektedir. Çalışmalar vasati 180 ekip halinde 
devam etmiştir. Bugüne kadar 174 399 parselin kadastrosu yapılmış tapu senetleri hazırlanmış ve 
sahiplerine tevzi edilmek üzere bulunmaktadır. Bütün Ankara Vilâyetinin tapulama işlerinin 1951 
yılı Eylül sonunda tamamen biteceği tahmin edilmektedir. 

6. Tapulama Kanunu ile memleketin en mühim bir dâva ve meselesinin ele alınması ve yeni 
bir hizmet getirilmiş olması itibariyle bu mevzua hususi bir ehemmiyet verilmesinin bir zaruret 
olduğuna inanıyoruz. 

Bu itibarla da Tapulama Kanuni ile istihdaf edilen maksada en kısa bir zamanda varmak 
için gerek yeni elemanlar yetiştirilmesi ve gerekse Malî mânilerin bertaraf edüıresi hususları
na en geniş imkânların verilmesinin ve hattâ diğer meselelere tercih edilmesiniu üüzumuna işa
ret etmeyi de vazife telâkki eyleriz. 

Bu vesile ile memlekette 1288 yiında yapılan ve yoklama mahiyetinde kalan aıazi tarama
sından sonra tasarruf ve mülkiyeti tesbit bakımından hiçbir muamele yapılmamış olduğunu da 
işaret etmek isteriz. t 

Bu itibarla Yüksek Komisyonumuzca da malûm olduğu üzere gayrimenkul tanrrufu mevzuu 
memlekette en büyük bir ıstırap kaynağı olarak devam edegelmiştir. 

Bu dâva; memleketin sosyal bünyesinde huzursuzluk yaratan, hukuki ihtilâflara yol açan 
ve hattâ birçok cinayetlerin ikama dahi sebebiyet veren halli zaruri bir memleket meselesi olarak 
karşımızda durmaktadır. Bu mevzu aynı zamanda Millî servetimizin mühim bir kısmını ölü kıy
metler halinle kalmaktan kurtaracak ve kolaylıkla tedavül edebilen, kredi sağlyan bir millî 
varlik haline getirmiş olacaktır. 

Bu sebeplerle Adalet Bakanlığının Tapulama, Kanunu Tatbiki mezuunda bütçeye tahmil edi
lecek Malî külfetleri bir mâni olarak telâkki etmiyerek en kısa bir zamanda bu dâvanın tahak
kuku yolunda mevcut çalışmalara daha ısrarlı ve daha geniş ölçüde ve bir program içerisinde 
devam etmesini ve bu yoldaki tekliflerle komisyonumuza gelmesini temenni eyleriz. Bu çalışmala
rın getireceği malî külfetleri yüksek komisyonunuzun dâvanm lüzum ve ehemmiyeti dolayısiyle 
hal edeceğine imkân bulacağına da kani bulunuyoruz. 

Diğer taraftan tapulama işleri üe birçok gizli Devlet mallarının meydana çıkması ve gayrimen
kul vergi mevzularının düzgün • hale gelmesi ile sağlıyaeağı kazanç ile esasen kendi masraflarını 
fazlasiyle de karşılamış olacaktır. 

7. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bütçesinin tetkik edildiği şu sırada memlekette 
en çok şikâyet mevzuu olan ve adetâ bir memleket derdi haline gelen tapu muameleleri mevzuuna 
da temas etmeyi zaruri görmekteyiz. 

Muhakkak olan birşey varsa o da tapu idarelerine karşı memlekette geniş ölçüde hoşnutsuzluk 
gösterilmiş ve şikâyette bulunulmuş olmalıdır. Bu hoşnutsuzluk ve şikâyetlerde tapu idareleri* 
niu işleyişindeki aksaklıkların ve memurların kifayetsizliğinin bir hissesi olduğu muhakkaktır. 
Fakat bu şikâyetlerin ve hoşnutsuzlukların sebebini yalnız tapu idaresinde aramak doğru de* 
ğildir. Çünkü bu dertlerin ve şikâyetlerin doğumuna sebep olan diğer âmiller de vardır. 

Her şeyden evvel tapu idaresini Maliyenin bir tahsil şubesi haline sokan zihniyetten ve bu zihni
yetle vücut bulmuş mevzuattan tamamen kurtarmak lâzımdır. 

Aksi halde Tapulama Kanununun tatbiki ile tasarruf ve mülkiyet bakımından memlekete getirile
cek huzur ve emniyet bu kabîl kanunların devamı dolayısiyle kısa bir zamanda gaip olabilir ve bu 
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takdirde bir müdidet sonra aytti mesele bir dâva ötearak karşımıza çıkabilir. 

Bu itibarla tapu idarelerinden şikâyeti mucip olan sebepleri mutlak olarak ortadan kaldırmak ve 
tapu idarelerini güvenilir ve seviKr bir hale sokmak lâzımdır. 

Bu suretle vatandaşları bir gayrimenkul satışı*için vergi dairelerine, bankalara, evkaf dairelerine 
uğramak ve bu daireleri dolaşmak külfet ve zaruretinden kurtarmak lâzımdır. 

Buna binaen gayrimenkul lerin tedavülünü basit ve kolay usullere irca etmek ve bunu engelliyen 
kanuni sebepleri izale etmek lâzımdır. Her ne kadar son yıl içinde bu vadide müspet adımlar atılmaya 
başlanıldığını gösteren bâzı kanunlar çıkartılmış ise de bu kanunlar dahi tapu muamelelerini basit bir 
hale koymaktan ve bütün pürüzleri ortadan kaldırmış olmaktan uzaktır. 

8. Diğer taraftan Tapu idarelerinin meşgul olduğu mevzuun ehemiyeti ile muvazi olarak ıslah 
etmek ve kalifiye memur ve hattâ Yüksek tahsil mezunlarını bu idarede çalıştırabilmek için yeni 
teşkilât kanununa ihtiyaç olduğuna inanmış bulunuyoruz. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bugüünkü çalışma sistemi ve bahusus Tapulama Kanu
nunun tatbikmda gösterilen gayret ve hassasiyet memnuniyet verici bir mahiyet taşımakta ve yarın 
için büyük ümitler vermektedir. Bu itibarla Genel müdürlüğün başında bulunan kıymetli arkah 
daşlara teşekkürü de bir borç telakki ederiz. 

9. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesinin yatırımlar kısmına konulan. 57 000 lira geçen 
yılın aynıdır. Yalnız bu kısım için esaslı bir kıstasın tesbitine lüzum olduğuna kaniiz. 

Netice olarak; 

10. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ile teklif edilen, hiz
metlere tekabül eden ödeneklerde tasarruf icabeden bir nokta mevcut değildir. Bilâkis tapulama 
mevzuunda konulan Ödenekleri gayrikâfi bulmaktayız, ve bu dâvanın en kısa bir zamanda halledilme
sini lüzum ve zaruretine inanmış bulunuyoruz. 

Keyfiyeti saygı ile arzederiz. 

Kastamonu Milletvekili Balıkesir Milletvekili 
Haindi Türe Esat Budâkoğîu 



Tapu ve Kadastro tik M. — 10Ö 

B. 

201 

202 

203 

M. 

1 
2 
3 
4 

1 
2 

1 

2 

ödeneğin çeşidi 

îkinci hısım - Personel 
giderleri 

I - Aylık ve ücretler 
Aylıklar 
Merkez memurları aylığı 
tiler memurları aylığı 
Merkez memurları açık aylığı 
İller memurları açık aylığı 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücreti i 
Merkez hizmetlileri ücreti 
tiler hizmetlileri üereti 

Bölüm toplamı 

Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetliler üc
reti 
İller geçici hizmetliler ücreti 

Bölüm toplamı 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

349 200 
4 084 800 

2 000 
18 000 

4 454 000 

37 320 
253 140 

290 460 

94 837 
*2 400 

97 237 

1951 yıl 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

760 400 
5 669 335 

ı ooo 
38 (DO 

6 468 735 

45 120 
352 500 

397 620 

161 559 
79 800 

241 359 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

760 400 
5 669 335 

1 000 
38 000 

6 468 735 

45 120 
352 500 

397 620 

161 559 
79 800 

241 359 

I I - Başka haklar 
0 Geçici tazminat 30 800 0 0 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

1 Merkez memurları çocuk zam
mı 

2 tiler memurları çocuk zammı 
3 Merkez memurları doğum yar

dımı 
4 İller memurları doğum yardı

mı 
5 Merkez memurları ölüm yar

dımı 
6 İller memurları ölüm yardımı 

10 000 
!32 000 

2 400 

9 000 

1 500 
7 000 

30 000 
380 000 

10 000 

20 000 

2 500 
12 000 

30 000 
380 000 

10 000 

20 000 

2 500 
12 000 



îapu ve Kadastro G. II. 

B. M. ödeneğin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
.Lira* 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

301 

302 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına yapılacak 

219 

7 Yakacak zammı 10 000 10 000 10 000 

Bölüm toplamı 371 900 464 500 464 500 

0 5439 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine göre memurlara ve
rilecek ikramiye karşılığı 4 434 0 0 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 
2 

3 
4 

ödemeler 
Yargıç ödeneği 

ikinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Tapulama kırtasiyesi 
Döşeme ve demirbaş 
Tapulama döşeme ve demirbaşı 
öteberi giderleri 
Tapulama öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Tapulama aydınlatması 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

İller büro giderleri 
Kırtasiye 
Tapulama ve kadastro kırtasi
yesi 
Döşeme ve demirbaş 
Tapulama ve kadastro döşeme 
ve demirbaşı 

260 992 
27 000 ' 

5 536 823 

5 580 
0 

1 500 
0 

2 250 
0 

225 
0 

900 

10 455 

29 970 
. 

0 
27 000 

0 

377 650 
25 200. 

7 975 064 

5 580 
1 100 
1 500 
1 000 
2 250 

500 
225 
100 
900 

13 155 

29 970 

71 700 
27 000 

25 000 

377 650 
25 200 

7 975 064 

5 580 
1 100 
1 500 
1 000 
2 250 

500 
225 
100 
900 

13 155 

29 970 

71 700 
27 000 

25 000 



Tapu ve Kadastro O. M. —*1H 

B. M. 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

303 
304 

1 

2 
3 
4 

Ödeneğin çeşidi 

öteberi giderleri 
Tapulama ve kadastro öteberi 
giderleri 
Aydınlatma 
Tapulama ve kadastro aydın
latması 
Isıtma 
Tapulama ve kadastro ısıtması • 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Merkez posta ve telgraf ücret
leri 
îller posta ve telgraf ücretleri 
Merkez telefon giderleri 
îller telefon giderleri 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

10 800 

0 
2 250 

.. 
0 

32 400 
0 

102 420 

70 000 

12 000 
18 000 

775 
1 880 

1951 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

10 800 

43 500 
2 250 

22 000 
32 400 
28 000 

292 620 

379 000 

24 000 
40 000 

1 275 
4 800 

1 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

10 800 

43 500 
2 250 

22 000 
32 400 
28 000 

292 620 

379 000 

> 

24 000 
40 000 

1 275 
4 800 

Bölüm toplamı 32 655 70 075 70 075 

305 Kira karşılığı 
1 Merkez 26 100 26 100 26 100 
2 îller 27 900 27 900 27 900 
3 Tapulama ve kadastro O 57 500 57 500 

Bölüm toplamı 54 000 111 500 111 500 

306 Giyecekler 
1 Hizmetliler giyeceği 3 500 3 500 3 500 
2 5055 sayılı Kanun gereğince 

verilecek giyecek giderleri 0 27000 27 000 
3 5602 sayılı Kanım gereğince 

verilecek giyecek giderleri 0 87 000 87 000 

Bölüm toplamı 3 500 117 500 117 500 

307 Yolluklar 
1 Sürekli görev volluğu 31 500 31 500 31 500 
2 Geçici » » 116 100 50 000 50.000 



— H2*~- Tapu v* Xa«i*urt;ro G. M. 

B. 

308 

W9 

M. 

3 
4 

1 
2 

1 
2 

Ûdeneğin çeşidi 

Müfettişler yolluğu 
5055 ve 3602 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek gündelik
lerle bu işlerde kullanılacakla
rın sürekli ve geçici görev yol
lukları 

Bolüm t̂oplamı 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
Merkez 
iller 

Bölüm toplamı 

Tapt .giderleri 
İller taşıtları işletme giderleri 
îller taşıtları onamana giderleri 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

40 000 

0 

187 600 

2 600 
10 000 

12 600 

4 000 
2 000 

6 000 

479 230 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

40 000 

718 250 

839 750 

5 000 
15 000 

20 000 

4 000 
2 000 

6 000 

1 849 600 

40 000 

718 250 

839 750 

5 000 
15 000 

20 000 

4 000 
2 000 

6 000 

1 849 600 

417 

Börâüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Kadastro tapu yazma heyet-
lerigiderleri 

0 Yönetim giderleri 
1 Nirengi, sınır işaretleri, poli

gon ve taşıma giderleri 
2 Belediye ve köy temsilcileri ta

rafından seçilecek komisyon 
üyeleriyle vukuf erbabı ve ame 
le ve geçici j al oncu gündelik
leri 

100 000 

0 

92 030 

0 

28 300 

92 030 

0 

28 300 

92 030 



Tapu ve Kadastro (*. M. — 113 

B. M. ödeneğin çeşidi 

1950 
Y ı l ı ' 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

451 

452 

476 

477 

3 Kadastrkosu ilân edilen yerler
deki arap harfli tapu kayıtla
rının çıkarılması işlerinde mer
kezde ve taşrada çalıştırılacak
ların gündelikleri 

Yayın giderleri 
1 Satınalma ve abone karşılığı 
2 Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere 
gönderileceklerin yolluklariy-
le başka her çeşit giderleri 
Kurs ve okul genel giderleri 

1 Kadastro Okulu ve kursu ge
nel giderleri 

2 Teknik okulda kadastro mü
hendisi olarak yetiştirilecek 

• öğrencilerin burs ücretleri 
3 Tapulama kursları genel gi

derleri 

Tapulama Kanunu uygulama 
genel giderleri 

20 000 

Bölüm toplamı 212 030 

2 50Q 
10 000 

12 500 

175 000 

40 000 

0 
Bölüm toplamı 215 000 

20 000 

140 330 

5 000 
20 000 

25 000 

175 000 

71 300 

160 000 

406 300 

1 156 698 

Dördüncü kısım toplamı 439 532 1 728 330 

20 000 

140 330 

5 000 
20 000 

25 000 

2 

175 000 

71 300 

160 000 

406 300 

1 156 698 

1 72İ 330 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçları 

1 1946 - 1949 yılları borçları 

2 000 

23 154 

2 000 

23 154 

2 000 

23 154 



Tapu ve Kadastro ö. M. 

1950 1951 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
üdteneğin çeşidi Lira Lira Lira 

1928 -

11 -. 

• 1945 yılları borçları 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

1 001 

24 155 

26 155 

1 001 

24 155 

26 155 

1 001 

24 155 

26 155 

KISIMLAR TOPLAMI 

İkinci kısım toplamı 5 536 823 7 975 064 7 975 064 
Üçüncü kısım toplamı 479 230 1 849 600 1 849 600 
Dördüncü kısım toplamı 439 532 1728 330 1728 330 
Beşinci kısım toplamı 26 155 26 155 26 155 

Yahnmlar 

GENEL TOPLAM 6 481 740 11 579 149 11 579 149 

I - ¥apı ve imar işleri 
Teçhizat, fennî gereçler ve alet 
1er 
Mevcut makina ve araçların 
onarılması 
Mevcutlara ilâveten satmalına -
cak makina ve aletler karşılığı 

Yatırımlar toplamı 

3 000 

57 000 

60 000 

3 000 

57 000 

60 000 

3 000 

57 000 

60 000 



13-Millî Savunma Bakanlığı 



Rapor 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Millî Savunma Bakanlığının 1951 yılı Bütçesini inceledim. 

1951 yılı Bütçesi geçen seneye nispetle (11 762 396) lira fazlasiyle (470 000 000) liradır. 
Bu ödenek hali hazır hizmetleri ifaya ancak kifayet edebilecektir. Bu itibarla 1951 yılı için 
ayrıca bir munzam bütçe ile Meclisi Âliye teklifte bulunmaları şayanı temennidir. 

1553 sayılı Kanun gereğinoe tanzim kılınan fiilî kadroyu, yüksek komisyonun tasdikma 
arzederim. 

Millî Savunmanın hizmetleri, görüş ve temennilerim hakkında şifahen ayrıca maruzatta bulu
nacağımı saygılarımla arzederim. 

Konya Milletvekili 
Murad Ali Ülgen 



Millî Savunma Bakanlığı — 117 — 

B. 

101 

201 

•* p ş 

202 

203 

V 

204 

M. 

1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 
4 

V*1 v */ 
V 1 

1 
2 

Ödeneğin çeşidi 

Birinci hısım - ödenek ve 
benzeri özlük haklar 

Bakan ödeneği (Kara) 

Birinci kısım toplamı 

İkinci kımm - Personel 
giderleri 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 
Kara 
Hava 
Deniz 
Harita 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Kara 
Hava 
Deniz 
Harita 

Bölüm toplamı 

Geçici hizmetliler ücreti 
Kara 
Hava 
Deniz 
Harita 

Bölüm toplamı 

Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlarının ücretleri 
Kara 
Hava 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

5 320 

5 320 

104 664 716 
12 232 656 
10 923 414 
1 426 557 

129 247 343 

6 304 380 
1 319 720 

631 670 
72 960 

8 328 730 

210 000 
5 000 

10 000 
5 000 

230 000 

702 604 
165 508 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

5 320 

5 320 

110 699 130 
16 610 839 
13 738 285 
1 446 510 

142 494 764 

6 500 000 
1 614 960 

658 952 
101 760 

8 875 672 

310 000 
5 000 

10 000 
5 000 

330 000 

715 204 
165 508 

5 320 

5 320 

110 699 130 
16 610 839 
13 738 285 

1 446 510 

142 494 764 

6 500 000 
1 614 960 

658 952 
101 760 

8 875 672 

310 000 
5 000 

10 000 
5 000" 

330 000 

715 204 
165 508 



m MüK ı flavanma Bakûsılığı 

M. ödeneğin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetle Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

3 Deniz 
4 Harita 

349 659 
15 000 

351 582 
15 000 

351 582 
15 000 

Bölüm toplamı 1 232 771 1 247 294 1 247 294 

I I - Başka haklar 
Geçici tazminat 

0 Kara 
0 Hava 
0 Deniz 
0 Harita 

1 100 436 
134 040 
47 232 
77 526 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 

9 
10 
11 
12 

13 

Bölüm toplamı 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

Çocuk zammı 
Kara 
Hava 
Deniz 
Hari ta 

Doğum yardum 
Kara 
Hava 
Deniz 
Harita 

ölürn yardımı 
Kara 
Hava 
Deniz 
Hari ta 

Yakacak zammı 
Kara 

1 359 234 

2 972 800 
350 000 
300 000 
45 000 

229 700 
26 850 
18 200 

1 600 

82 000 
15 000 
10 000 
2 000 

460 980 

0 

3 000 000 
500 000 
360 000 
47 160 

200 000 
30 000 
20 000 

6 000 

82 000 
15 000 
10 000 
2 000 

367 110 

0 

3 000 000 
500 000 
360 000 
47 160 

200 000 
30 000 
20 000 

6 000 

82 000 
15 000 
10 000 
2 000 

367 110 

Bölüm toplamı 4 514 130 4 639 270 .4 639 270 
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B. •M. ödeneğin çeşidi 

1950 
Y ı U 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

0 5439 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine göre memurlara ve
rilecek ikramiye karşılığı 

0 Kara 
0 Hava 
0 Deniz 
0 Harita 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) ve 15 nci mad
desinin (E) fıkralariyle 34, 38 
ve 39 ncu maddeleri gereğince 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına yapılacak ödemeler 
karşılığı 

210 

211 

Bölüm toplam 

4 736 
0 

777 
0 

5 513 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0, 
0 
0 

0 

1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

Kara 
Hava 
Deniz 
Harita 

Bölüm toplamı 

Temsil ödeneği 
Kara 
Hava 
Deniz 

Bölüm toplamı 
* 

657, 3485, 4334, 5626 sayılı ka
nunlar gereğince verilecek 
zamlar ve tazminler 
Kara 
Hava 
Harita 

Bölüm toplamı 

6 241 577 
761 329 
649 113 
81 901 

7 733 920 

80 100 
7 500 
8 100 

95 700 

0 
2 406 672 

250 000 

2 656 672 

7 186 113 
1 049 959 

805 412 
88 581 

9 130 065 

66 900 
7 500 
6 600 

81 000 

110 788 
2 24? 422 

317 146 

2 675 356 

7 186 113 
1 049 959 

805 412 
88 581 

9 130 065 

66 900 
7 500 
6 600 

81 000 

110 788 
2 247 422 

317 146 

2 675 356 
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l. 

1 
2 
3 
4 

Ödeneğin çeşidi 

4511 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ikramiye karşılığı 
Kara 
Hava 
Deniz 
Harita 

Bölüm toplamı 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

44 400 
8 300 

16 700 
2 800 

72 200 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen 
Lira 

50 000 
7 900 

16 000 
2 500 

76 400 

kabul edilen 
Lira 

50 000 
7 900 

16 000 
2 500 

76 400 

3779 sayılı Kanunun 10 ncu 
ve 1059 sayılı Kanunun 5 ncî 
maddesi gereğince gedikli ve 
erbaşlara verilecek ikramiye 
ve mükâfat 

0 Kara 15 000 0 0 
0 Hava 1 000 0 0 
0 Deniz ' 1 000 0 0 

Bölüm toplamı 17 000 

2852 sayılı Kanun gereğince 
verilecek yemek karşılığı (De
niz) 137 340 153 810 1Ü3 810 

1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 
4 
5 

4335 ve 4688 sayılı kanunlar ge
reğince verilecek uzmanlık üc
ret ve gündelikleri ' : 

Kara 
Hava 
Deniz 
Harita 

Bölüm toplamı 

3575 sayılı Kanun gereğince 
askerî fabrikalar Emekli ve 
Yardım Sandığı keseneği *~ 
Kara ordunonatrmı 

» istihkâm 
» muhabere 

Hava 
Deniz 

87 492 
22 308 
70 878 
16 632 

197 310 

71 948 
3 600 
3 952 

210 798 
165 950 

78 916 
43 716 
78 306 
15 720 

214 658 

80 093 
3 600 
3 952 

270 640 
165 950 

' 78 916 
43 716 
78 306 
15 720 

214 658 

80 093 
3 600 
3 952 

270 640 
165 950 

Bölüm toplamı 456 248 524 235 524 235 
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B. M. Örteneğin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

223 Tamirhaneler, uçak vş deniz 
fabrikaları işçi ücretleri 

1 Kara ordudonatım 
*2 » istihkâm 
3 » muhabere 
4 Hava 

2 161 491 2 405 200 2 405 200 
138 000 
102 968 

6 290 000 

138 000 
102 968 

6 290 000 

138 00ü 
102 968 

6 290 000 

Bölüm toplamı 8 692 459 8 936 168 8 936 168 

224 

225 

226 

1144, 3486,4145 sayılı kanunlar 
gereğince denizaltı ve dalgıç 
ödeneği (Deniz) 334 522 35Ş 954 359 954 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 

4772 sayılı Kanun gereğince 
Askerî Fabrikalar îşçi Sigor
tası Kurumuna ödenecek pi
rim karşılığı • 
Kara ordudonatım 

.» istihkâm 
» muhabere 

Hava 
Deniz 

Bölüm toplamı 

5044 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek fazla ders ücreti karşı
lığı 
Kara 
Hava 
Deniz 

Bölüm toplamı 

21 615 
1 180 
1 080 

77 810 
44 724 

146' 409 

64 800 
0 

20 000 

84 800 

24 052 
1 180 
1 080 

62 900 
49 918 

139 130 

• 

64 800 
66 264 
20 250 

151 314 

24 052 
1 180 
1 080 

62 900 
49 918 

139 130 

64 800 
66 264 
20-250 

151 314 

227 3634 sayılı Kanunun 26 ncı 
maddesi gereğince verilecek 
ücret karşılığı (Kara) 

ı ^ t, . *. ?j :> ç ^ '_. ,* lj -rt »; f\ ıj .j. £ m l m % a* * Q g & jâ Ç> 

0 1 000 1 000 

İkinci kısmı toplamı 165 542 301 180 030 090 180 030 090 
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M. 

• 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 

9 
10 
11 
12 

13 
14 

1 
2 
3 
4 

• 

1 
2 
3 
4 

ödeneğin çeşidi 

Üçüncü kısvm - Yönetim 
giderleri 

Büro giderleri 
Kırtasiye 

Kara 
Hava 
Deniz 
Harita 

Döşeme ve demirbaş 
Kara 
Hava 
Deniz ' 
Harita 

Öteberi giderleri 
Kara 
Hava 
Deniz 
Harita 

Tersim gereçleri 
Kara 
Harita 

Bölüm toplamı 
• ı : • 

Basılf kâğıt ve defterler 
Kara^,,, 
Hava 
Deniz 
Harita 

Bölüm toplamı 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 

Posta ve telgraf ücretleri 
Kara 
Hava 
Deniz 
Harita 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

147 700 
10 800 
18 000 
2 400 

263 800 
9 100 

21 800 
2 600 

498 500 
40 000 
20 000 
8 550 

25 000 
2 000 

1 070 250 

384 800 
11 400 
19 000 

500 

415 700 

1 304 700 
41 500 
33 200 
4 150 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edile a 
Lira Lira 

147 700 
10 800 
18 000 
2 400 

263 800 
9 100 

21 800 
2 600 

498 500 
40 000 
20 000 
8 550 

25 000 
2 000 

1 070 250 

384 800 
11 400 
19 000 

500 

415 700 

1 304 700 
41 500 
33 200 
4 150 

' 

147 700 
10 800 
18 000 
2 400 

263 800 
9 100 

21 800 
2 600 

698 500 
40 000 
20 000 
8 550 

25 000 
2 000 

1 270 250 

384 800 
11 400 
19 000 

500 

415 700 

1 104 700 
41 500 
33 200 
4 150 
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M. ödeneğin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Telefon giderleri 
5 Kara 
6, Hava 
7 Deniz 
8 Harita 

250 000 
40 000 
20 000 

500 

250 000 
40 000 
20 000 

500 

250 000 
40 000 
20 000 

500 

Bölüm toplamı 1 694 050 1 694 050 1 494 050 

Kira karşılığı 
1 Kara 
2 Hava 
3 Deniz 
4 Harita 

Yolluklar 

Bölüm toplamı 

657 970 
22 513 
25 000 

425 

705 908 

657 970 
76 491 
27 261 

1 

761 723 

Sürekli görev yolluğu 

657 970 
76 491 
27 261 

1 

761 723 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 

Kara 
Hava 
Deniz 
Harita 

Geçici görev 
Kara 
Hava 
Deniz 
Harita 

yolluğu 

Müfettişler yolluğu 
Yabancı memleketler yolluğu 

Yabancı uzman ve hizmetli
lerle tercümanlarının yolluk 
ve giderleri 

Kara 
Hava 
Deniz 
Harita 

Bölüm toplamı 

1 509 000 
130 000 
50 000 
5 000 

932 000 
151 000 
70 000 
25 000 

200 000 
767 278 

317 437 
30 000 
15 000 
10 000 

4 211 715 

1 229 000 
115 000 
45 000 

5 000 

687 000 
111 000 
60 000 
25 000 

125 000 
767 278 

317 437 
30 000 
15 000 
10 000 

3 541 715 

1 229 000 
115 000 
4'5 000 

5 000 

687 000 
111 000 
60 000 
25 000 

125 000 
767 278 

317 437 
30 000 
15 000 
10 000 

3. 541 715 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
' Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

308 

309 

Tedavi giderleri 
1 4598 sayılı Kanun gereğince 

ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 

2 5051 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri 

Taşıt giderleri 
1 Bakanlık otomobili işletme gi

derleri (Kara) 
2 Bakanlık otomobili onarma gi

derleri (Kara) 

Bölüm toplamı 
L Y • b'jiiııcü kısıra toplamı 

5 000 

125 000 

Bölüm toplamı 130 000 

2 000 

2 000 

4 000 

8 231 623 

5 000 

100 000 

105 000 

2 000 

2 000 

4 000 

7 592 438 

5 000 

100 000 

105 000 

2 000 

2 000 

4 000 

7 592 438 

401 

403 
405 
409 

Dördüncü İnsim - Daire 
hikmetleri 

Muayyenat 
Tayinat 

1 Kara 
2 Hava 
3 Deniz 
4 Harita 

Yem 
5 Kara 
6 Hava 
7 Deniz 
8 Harita 

1 
2 

Basımevi giderleri 
Deniz 
Harita 

Bölüm toplamı 

Temsil giderleri 
Hayvan satmalma ve tazmini 

10 000 
4 000 

14 000 

80 000 
2 000 

10 000 
3 000 

13 000 

80 000 
3 002 000 

10 000 
3.000 

13 000 

80 000 
3 002 000 

82 630 630 65 810 334 65 810 334 
6 539 339 5 099 389 5 099 389 
9 028 431 8 939 328 8 939 328 

513 289 452 987 452 987 

11 105 398 
1 

55 251 
175 200 

11 965 456 
2 400 

64 698 
197 552 

11 965 456 
2 400 

64 698 
197 552 
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M. 

9 
10 
11 
12 

Ödeneğin çeşidi 

Yakacak, 
Kara 
Hava 
Deniz 
Harita 

aydınlatma, ısıtma 

Bölüm toplamı 

1950 
Yılı 
ödeneği 
Lira 

9 949 592 
731 815 
609 025 
66 068 

121 404 039 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

11 846 158 
1 061 054 
693 938 
' 87 338 

106 220 632 

11 846 158 
1 061 054 
693 938 

' 87 338 

106 220 632 

Askerî gereçler 
Giyecekler 

1 Kara 
2 Hava 
3 Deniz 
4 Harita 

Teçhizat 
5 Kara 
6 Hava 
7 Deniz 
8 Harita 

Muytabiye 
•9 K a r a 

10 Hava 
11 Deniz 
12 Harita 

Harb gereçleri, teçhizat, tahki
mat karşılık ve giderleriyle çe
şitli gereçler ve devriçark 

1 Kara ordııdonatım 
2 » İstihkâm 
3 » Muhabere 
4 Hava 
5 Deniz torpido paravan, sis ci

hazları, denizaltı talim cihaz
ları ve seyir işleri 

6 Deniz, mayin arama, tarama 
7 » Ağ işleri 
8 » Mühimmat, tahkimat, 

top işleri 
9 » Telsiz elektrik 

10 » Çeşitli olanlar 
» Devri çark 

36 512 328 
2 883 775 
3 000 000 
234 133 

4 348 030 
362 367 
630 000 
50 955 

664 845 
1 

2 644 
8 888" 

Bölüm toplamı 48 697 966 

35 819 075 
2 890 195 
3 042 992 
224 189 

7 535 937 
581 421 
593 579 
21 160 

1 107 893 
1 

5 133 
4 310 

51 825 885 

35 819 075 
2 890 195 
3 042 992 
224 189 

7 535 937 
581 421 
593 579 
21 160 

1 107 893 
1 

5 133 
4 310 

51 825 885 

9 

11 

1 
1 
5 

070 415 
783 400 
687 000 
340 000 

500 00Ö 
500 000 
380 000 

314 200 
900 000 
200 000 
200 000 

29 583 939 
1 783 400 
687 000 

11 340 000 

589 000 
500 000 
380 000 

1 314 200 
771 000 

1 200 000 
5 200 000 

29 583 939 
1 783 400 
687 000 

11 340 000 

589 000 
500 000 
380 000 

1 1314 200 
771 000 

1 200 000 
5 200 000 
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B. 

• 

M. 

12 

Ödeneğin çeşidi 

Harita 

Bölüm toplamı 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

635 414 

32 510 429 

1951 ; 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

564 500 

53 913 039 

yılı için 
Komisyonca 
kabul edile a 

Lira 

564 500 

53 913 039 

412 Ecza ve sıhhi gereçler giderleri 1 344 400 1 344 400 1 344 400 
413 Veteriner, ecza ve gereçleri gi- * • 

derleri J 148 000 110 000 110 000 
414 Taşıma giderleri 13 080 400 14 080 400 14 080 400 
415 Askerlik müzeleri giderleri 

T Kara 37 200 37 200 37 200 
2 Denize 30 000 30 000 30 000 

416 

# 

1 
2 
3 

Bölüm toplamı 

Okullar giderleri 
Kara 
Hava 
Deniz 

Bölüm toplamı 

67 200 

0213 020 
60 000 
60 000 

333 020 

67 200 

213 020 
60 000 
60 000 

333 020 

67 20G 

213 020 
60 000 
60 000 

333 020 

419 Sanık olarak askerî mahkeme
lere gönderileceklerle, şahit, 
ve ehli vukuf olarak gönderi
leceklerin giderleri ve adlî mü 
zaheret giderleri 

420 

421 

1 
2 
3 
4 

1 ' 
2 

Kara 
Hava 
Deniz, 
Harita 

Bölüm toplamı 

Endüstri dairesi deneme ve 
muayene giderleri (Kara) 
Askerî tamirhaneler ilk madde 
ve müstehlek gereçleri 

^ Kara Ordudonatım 
» istihkâm 

25 000 
1 000 
1 000 

1 

27 001 

200 000 

595 564 
72 000 

25 000 
1 000 
1 000 

.1 

27 001 

100 000 

595 564 
72 000 

25 000 
1 000 
•1 000 

1 

27 001 

10O 000 

595 564 
72 000 
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. 

B. 

422 
451 

•M. 

3 

1 
2 
•3 
4 

5 
6 
7 
8 

, 

ödeneğin çeşidi 

Kara muhabere 

Bölüm toplamı 

Tersaneler giderleri (Deniz) 
Yayın giderleri 

Satmalma ve abone karşılığı 
Kara 

«Hava 
Deniz 
Harita 

Başka her çeşit giderler 
Kara 
Hava 
Deniz 
Harita 

Bölüm toplamı 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

155 000 

822 564 

2 615 000 

47 000 
42 250 

5 000 
.100, 

73 000 
55 250 

10 000 
900 

233 500 

1951 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

155 000 

822 564 

220 000 

47 000 
36 250 
2 000 

1 

73 000 
43 750 
10 000 

1 

212 002 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

155 000 

822 564 

220 000 

47 000 
36 250 
2 000 

1 

73 000 
43 750 
10 000 

1 

212 002 

452 Staj ve tahsil giderleri 
453 Uluslararası kurum ye dernek

ler giderleri 
Uluslararası kurum ve der
neklere katılma payı 

1 Kara 
2 Deniz 
3 Harita 

Uluslararası kongre ve kon
feranslara iştirak edecekle
rin yolluk ve giderleri (Ha
rita) 

0 Harita 

Bölüm toplamı 

454 Beden eğitim ve müsabakaları 
genel giderleri 

1 Kara 
2 Hava 
3 Deniz 

356 950 601 200 

600 
9 000 
3-000 

792 
9 500 
1 582 

0 
11 818 

12 600 23 692 

601 200 

792 
.9 500 
1 582 

11 818 
0 

23 692 

0 
0 
0 

30 000 
4 500 
5 000 

30 000 
4-500 
5 000 



— 128 Millî Savunma Bakanlığı 

B. 

460 

461 

462 

476 

;. -

M. 

4 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

1 
2 

1 
2 
3 

Ödeneğin çeşidi 

Harita 

Bölüm toplamı 

Manevra, tatbikat ve kurmay 
gezileri giderleri 
Kara 
Hava 
Deniz 

Bölüm toplamı 

Pasif korunma giderleri 
Kara 
Deniz 
Harita 

Bölüm toplamı 

Gaz ve gazdan korunma gider
leri 
Kara 
Deniz 

Bölüm toplamı 

Kurs giderleri 
Kara 
Hava 
Deniz 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

0 

0 

400 000 
93 300 

6 700 

500 000 

15 000 
1 
1 

15 002 

31 450 
3 000 

34 450 

647 685 
78 000 
75 000 

800 685 

223 299 206 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

500 

40 000 

400 000 
93 300 

6 700 

500 000 

15 000 
1 
1 

15 002 

31 450 
3 000 

34 450 

647 685 
78 000 
75 000 

800 685 

234 386 172 

500 

40 000 

400 000 
93 300 
6 700 

500 000 

15 000 
1 
1 

15 002 

31 450 
3 000 

34 450 

647 685 
78 000 
75 000 

800 685 

234 386 172 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 
1 Kara 
2 H|iva 
3 Deniz 

49 500 
10 000 
10 000 

50 000 
10 000 
10 000 

50 000 
10 000 
10 000 
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B. 

502 

M. 

4 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 

ödeneğin çeşidi 

Harita 

Bölüm toplamı 

Eski yıllar borçlan 
1946 - 1949 yıllan borçlan 

Kara 
Hava 
Deniz 
Harita 

1928 - 1945 yıllan borçlan 
Kara 
Hava 
J3eniz 
Harita 

Bölüm toplamı 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

500 

70 000 

32 500 
7 000 
7 000 

200 

27 300 
3 000 
3 000 

300 

80 300 

1951 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

500 

70 500 

32 500 
7 000 
7 000 

200 

27 300 
3 000 
3 000 

300 

80 300 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

500 

70 500 

32 500 
7 000 
7 000 

200 

27 300 
3 000 
3 000 

000 

80 300 

503 Toprak Mahsulleri Ofisine 1948 
ve daha önceki yıllardan kalan 
borçlar karşılığı 0 2 000 000 2 000 000 

Beşinci kısım toplamı 150 300 2 150 800 2 150 800 

Altıncı kısım - Yardımlar 

0 551 sayılı Kanun gereğince ku
rulacak harb malûlleri yurt te
sis ve yönetim giderleri 
(Kara) 50 000 0 0 

Altıncı kısım toplamı 50 000 0 0 

Yedinci kısım - Küçük 
onarma ve tesisler 

0 Onarma işleri 
0 Kara 
0 Hava 
O Dp/niz 

108 328 
335 000 
369 500 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
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M. ödeneğin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

0 Harita O 

Bölüm toplamı 1 812 828 

Gemi onarma işleri (Deniz) 

I - Kamulaştırma 

5 709 000 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

Kamulaştırma işleri 
Kara 
Hava 
Deniz 
Harita 

Bölüm toplamı 

Tamirhaneler demirbaş gider
leri 
Kara, ordudonatım tamirhane
lerinde mevcut demirbaş, ma-
kina ve araçların onarılması. 
ve yenilenmesi 
Kara İstihkâm dairesi tamir
hanelerinde mevcut demirbaş. 
makina ve araçların onarılma
sı ve yenilenmesi 

Bölüm toplamı 

I I - Yeni yapı ve esaslı 
onarmalar 

Yeni yapılar ve onarmalar 
Kara 
Hava 
Deniz 
Harita 

Bölüm toplamı 

198 000 
0 

2 000 
0 

200 000 

13 800 

1 200 

15 000 

4 827 002 
665 000 
328 500 
100 000 

5 920 502 

0 o 

o 

o 

o 

o 
o 
o 
o 

o o 

Hava meydanları ile yolları ve 
depoları yapımı ve gemi yap
ma giderleri 

0 Hava meydanları ile yolları ve 
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depoları yapım ve onarma gi
derleri 

0 Hava meydanları ile yolları ve 
depoları yapımında kullanılan 
mevcut makina ve araçların 
onarılması 

0 Hava meydanları ile yolları ve 
depolarındaki mevcutlara ilâ
veten alınacak makinalar kar
şılığı 

0 Gremi yapma giderleri (Deniz) 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1 850 000 

100 000 

50 000 
591 000 

Bölüm toplamı 2 591 000 

Yedinci kısım toplamı 16 248 330 
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1951 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
îkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 
Yedinci kısım toplamı 

5 320 
165 542 301 

8 231 623 
223 299 206 

150 300 
50 000 

16 248 330 

5 320 
180 030 090 

7 592 438 
234 386 172 

2 150 800 
0 
0 

5 320 
180 030 090 

7 592 438 
234 386 172 

2 150 800 
0 
0 

Toplam 413 527 080 424 164 820 0 

Çeşitli savunma hizmetleri 
(Kara, hava, deniz, harita) 
(Hizmetlere ve (A) ve (A/2) 
cetvellerine tevzi şekli Bakan
lar Kurulu karariyle belirtilir) 
5591 sayılı Kanunla özel öde
nek 
Askerî Fabrikalar Bütçesin
den Mart ve Nisan 1950 ayla
rında yapılmış olan sarfiyat 

21 500 000 24 166 030 24 166 030 

21 534 953 

1 675 570 0 0 
GENEL TOPLAM 458 237 604 448 330 850 448 330 850 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Yatırımlar 

901 Deniz telsiz, elektrik 900 000 40 000 40 000 
902 Deniz tersaneler giderleri 2 615 000 2 895 000 2 895 000 
903 Onarma işleri 

1 Kara 1 108 328 1 108 328 1 108 328 
2 Hava 335 000 335 000 335 000 
3 Deniz 369 500 369 500 369 500 
4 Harita O 10 000 10 000 

904 
905 

906 

907 

1 
2 

1 

2 

1 
2 
3 
4 

Bölüm toplamı 

Gemi onarma isleri 
Kamulaştırma işleri 
Kara 
Deniz 

Bölüm toplamı 

Tamirhaneler demirbaş gider
leri 
Kara ordudonatım tamirhane
lerinde mevcut demirbaş, ma-
kina ve araçların onarılması 
ve yenilenmesi 
Kara istihkâm dairesi tamir
hanelerinde mevcut demirbaş 
makina ve araçların onarılma
sı ve yenilenmesi 

Bölüm toplamı 

Yeni yapı ve esaslı onarmalar 
Kara 
Hava 
Deniz 
Harita 

1 812 828 

5 709 000 

198 000 
2 000 

200 000 

13 800 

1 200 

15 000 

4 827 002 
665 000 
328 500 
100 000 

1 822 828 

5 909 000 

198 000 
2 000 

200 000 

13 800 

1 200 

15 000 

7 327 000 
665 000 
314 322 
90 000 

1 822 828 

5 909 000 

198 000 
2 000 

200 000 

13 800 

1 200 

15 000 

7 327 000 
665 000 
314 322 
90 000 

Bölüm toplamı 5 920 502 8 396 322 8 396 322 
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B. M. 

908 

1 
2 

3 

909 

ödeneğin çeşidi 

Hava meydanları ile yollan ve 
depoları yapımı 
Yapım ve onarım giderleri 
Mevcut makina ve araçların 
onarılması ve yenilenmesi 
Mevcutlara ilâveten alınacak 
makinalar karşılığı 

Bölüm toplamı 

G-emi yapma giderleri 

1950 
Yıl ı 

ödeneği 
. Lira 

1 850 000 

100 000 

50 000 

2 000 000 

591 000 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

1 850 000 

100 000 

50 000 

2 000 000 

391 000 

1 850 000 

100 000 

50 000 

2 000 000 

391 000 

Yatırımlar toplamı 19 763 330 21 669 150 21 669 150 





14 - İçişleri Bakanlığı 



Rapor 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

İçişleri Bakanlığının 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısını tetkik ettim. Kayda şayan gördüğüm 
cihetleri aşağıda arz ediyorum: 

Müşahede : 
Gerekçede görülmüş olacağı üzere İçişleri Bakanlığının 1951 yılı Bütçesi geçen yıla nazaran 

222 782 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 
Bu noksana müncer olan indirmeler ve bâzı eklenmeler kısımlar sırasma göre şöyledir : 

Bölüm 201,210 — İndirmeler : 
İkinci kısma dâhil personel giderlerinde Bakanlık kadrosuna dâhil bulunan iki Müsteşarlıktan 

halen münhal olan bir Müsteşarlık (L) cetveline alınmış olduğu için 201 nci bölümün 1 nci mad
desindeki merkez memurları aylıklarından 10 500 lira ile bu Müsteşarlığın temsil ödeneği olan ve 
210 ncu bölümde görülen 2 100 lira ki ceman yekûn 12 600 lira indirilmiştir. 

Temenni : 
İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan Müsteşar muavinliği halen Bakan ve Müsteşar adına 

bir imza makamı halinde çalışmakta olmasma ve halbuki bu Bakanlığın emrinde bulunan Emniyet 
Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığının kendi kanunlarına göre salâhiyetleri dâhi
linde olan imzaları yaptıktan sonra İçişleri Bakanlığı makamına bu makamlardan arzı icabeden 
hususat için Bakan veya Müsteşar imza salâhiyetini istimal edeceğine nazaran iki Müsteşar muavin
liğinin dahi tasarrufu mümkün olabileceği kanaati ile gerek bu iki kadronun ve gerekse diğer 
Bakanlıklar teşkilâtında mevcut ve tasarrufu mümkün kadroların 16 . VI . 1950 tarihinde yürür
lüğü sona eren 5439 sayılı Kanunun geçici maddesinin 1951 yılında tatbikma imkân verecek bir 
hükmün Bütçe Kanununa konması suretiyle bu kabil fazla kadroların tasarruflarının temini 
temenniye şayan görülmüştür. 

Bölüm 203 — Ekleme: 
203 ncü bölümdeki merkez geçici hizmetliler ücretine 5 800 lira ilâve edilmiştir. Bunun sebe

bi soruldukta: 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 49 ncu maddesini tatbik için meslek kursu adı 
verilen ve Bucak Müdürü adaylarına ait olan kursun açılması için konmuş olduğu bildirilmiştir. 
Bakanlığın alâkalı dairesinden alman bilgiye göre bu meslek kursuna iştirak etmeleri gereken 
101 Bucak Müdürü adayı mevcuttur. 

Kanununa göre bir yıl devam edecek olan kursa bu adaylardan memuriyete intisap ve 6 aylık 
istihdam müddetini dolduruş sırasına göre tahminen 50-60 kadarı alınabilecektir. Bu adayların 
Bucak Müdürlükleri bu kursu başarı ile bitirmeleri şartına bağlı bulunduğundan kursun lüzumu 
aşikârdır. Bu sebeple 203 ncü bölüme 5 800 lira ilâvesi uygun görülmüştür. 

Temenni: 
Tasarının gerekçesinde «1951 yılında kaymakamlık kursu açılmıyacaktır* denmekte ise de 

5354 sayılı Kanunun maiyet memurluğunda 1,5 yıllık kaymakamlık stajım ikmal edenlerin bun
dan sonra âzami 6 aylık kaymakamlık kursuna tâbi tutulacakları âmir bir hüküm olarak yer al
mış bulunmasına binaen kaymakamlık kursunun da açılması iktiza edeceği kanaatiyle İçişleri Ba-
Kanhğının kendi bütçesinin başka bir bölümünden sağlıyacağı tasarrufla kanunun bu âmir hük
münü yerine getirmesi lüzumlu bir hizmetin ifasının icabı olacağı temenniye değer görülmüştür. 
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Bölüm 202 — Hizmet tadili: 
202 nci bölümün tahsisatında geçen yıla nazaran bir artış ve eksiliş yoktur. Ancak (D) c'etve-

lindo görüleceği üzere 75 er lira aylık ücretli 41 odacı 39 a indirilmiş bu suretle tasarruf edilen 
2 odacı kadrosu karşılığında 150 lira aylık ücretli bir saymanlık takip memuru ilâve edilmiştir. 

Bu memurun muhasebe servisine ait sarf evrakını imza mukabilinde alarak Sayıştay ve diğer 
alâkalı dairelerde takip edebilecek kalitede, dairenin itimadını haiz ve mesuliyeti müdrik bit 
kimse olması ve böyle bir kimseye de ihtiyaç bulunduğunun anlaşılması sebepleriyle bu tadil 
yerinde görülmüştür. 

Temenni: 
D cetvelinde görülmüş olacağı üzere içişleri Bakanlığı merkez odacılarının aylık ücretlerinin 

75 er lira olması ve yüksek encümenin daha evvel tetkik buyurduğu bâzı bütçelerdeki merkez 
hizmetliler ücretlerinin çok yüksek olduğunun görülmüş bulunması ve illerdeki hizmetliler ücret
lerinin ise daha az olduğunun bilinmesi sebepleriyle bütün hizmetlilere ait müşterek ve âdil bir 
ücret bareminin gelecek yıl tesbitini Hükümetten bu vesile ile de temenni eylemek yerinde ola
caktı.?. s , ' 

Bölüm 204 — îlgaen indirme . ''̂ ' "y*Ş®f "' 
204 ncü bölümde yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücretleri olarak geçen 'yıl 

konmuş olan 24 000 liranın bu yıl bütçesinden; bu bölüm kaldırılmak suretiyle bu tahsisatın 
indirilmiş olduğu görülmüştür. Yapılan soruşturmada 1924 den beri yalnız 1950 yılında nüfus işle
ri için bir mütehassıs getirtilmiş olup diğer yıllarda getirtilmemiş olduğu öğrenilmiştir. 

Bölüm 205 — îlgaen indirme 
205 nci bölümde geçici tazminat (mesken zammı) için geçen yıl bütçesine konmuş olan 80 000 

lira bu yıl bütçesinden bölümü kaldırılmak suretiyle çıkarılmıştır. Ancak yüksek komisyonun 
tetkik metoduna göre tezekkürü, kanunu mahsusu gelinciye kadar talik edilecek olan bir 
mevzudur. 

Bölüm 206 —- Zamlar ve yardımlar: 
Bakanlık personelinde kadro itibariyle geçen yıla nazaran bir artma olmadığından ve azalma 

pek cüzi bulunduğundan bu bölümdeki tahsisatların geçen yılın tahsisatları kadar konmuş olduğu 
görülmüştür. 

Bölüm 207, 208 — Îlgaen indirmeler : 
Bu bölümlerde 3656 ve 5439 sayılı kanunlar gereğince memurlara ödenecek yabancı dil mükâ

fatı ve başarı ikramiyesi karşılıkları olarak geçen yıl bütçesine konmuş olan 3 000 ve 13 900 lira
lık ödenekler bu sene Hükümetin tasarruf düşüncesine tebaan bölümleriyle beraber çıkarılmış 
olduğu görülmüş ve hususi kanunları getirilinceye kadar müzakeresinin tehiri icabeden bölümler
den bulunmuştur. 

Bölüm 301, 302 — Büro giderleri : 
Bu bölümlerdeki büro giderlerinin geçen yıl bütçesindeki miktarların aynı olduğu görül

müştür : 

Bölüm 303 — İndirme : 
Bu bölümdeki basılı kâğıt ve defterler giderlerinden geçen yıla nazaran 2250 lira bir indirme 

yapılmış olduğu görülmüş ve tasarruf düşüncesiyle yapılan bu indirmenin ihtiyaçları tazyik etmiye-
ceği soruşturma ile öğrenilmiştir. 

Bölüm 304 — Ekleme : 
Bu bölümdeki P . T. T. giderlerinin 1,2 ve 3 ncü maddelerindeki tahsisat miktarları ge^en yılın 

aynı ise de 4 ncü maddedeki iller telefon giderlerine 20 000 lira eklenerek 40 000 lira olarak kon
muş olduğu görülmüştür. Bu zammın zaruri olup olmadığı üzerinde yapılan incelemede: İller tele
fon giderleri için hesabı katî neticelerine göre 1946 da 31 731, 1947 de 40 788, 1948 de 48 913 lira 
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tahakkuk ettiği görülmüş ve bu delillerle bu zammın lüzumuna kanaat getirilmiştir. 

Bölüm 305 — Ekleme : 
Bu bölümde kira karşılığı giderlerinde geçen yıla nazaran 5 000 lira bir fazlalık görülmüştür. 

Sebebi araştırıldıkta; 'bâzı binaların tahliyeleri işin bina sahiplerinin hüküm almalarından yeni bi
nalara daha yüksek kira bedeliyle geçmek ve ayrıca Millî Korunma Kanununu tadil eden 5020 sayılı 
Kanunla yapılmış kira zamlarmdan ileri geldiği anlaşılarak işbu zam lüzumu görülmüştür. 

Bölüm 306 -— Temenni : 
Müstahdeminin giyeceklerine ait olan bu bölüme konmuş bulunan tahsisat geçen yılın aynı ol

mak üzere 15 000 liradan ibarettir. Bu tahsisatın sarf şe'kli için elde bir nizamname mevcut olma'-
yıp tamamen takdire terkedilmiş olduğundan tatbikatta meselâ vali odacılarına elbise verildiği hal
de kaymakam odacılarına verilmemek gibi haller 'görülmekte ve bakan şoförleri memur ayarında 
giydirildiği müşahede edilmekte olduğundan bu sarfiyatın bütün devair için âdil ve umumi bir ni
zama bağlanması yerinde olacaktır. 

Bölüm 307 — İndirme : 
Yolluklara ait olan bu bölümün yalnız 6 ncı maddesinde yabancı uzman ve hizmetlilerle tercü

manlarının yolluk ve başka giderleri için geçen yıl konmuş olan 6 000 lira bu sene bölümü ile be
raber bütçeden çıkarılmıştır. Diğer maddelerde geçen yıla nazaran artış veya eksiliş yoktur. 

Bölüm 308 — Tedavi giderleri : 
4598 sayılı Kanuna ve mahsus talimatına göre ödenmek üzere geçen yıl bütçesindeki miktar ka

dar tahsisat ihtiva eden bu bölüm için tahsisat bakımından şayanı arz bir cihet yoktur. Ancak Ma
liye Bakanlığı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının müştereken hazırlamış olduğu talimatın, 
realitelere uygun olacak tarzda tadilini bu bakanlıklar bütçeleri görüşülürken tezekkür ve temenni 
etmek faydalı olur. 

Bölüm 309 — Temenni : 
Birçok bakanlık otomobillerinin işletme giderleri 2 000 lira olarak birkaç yıldanberi devam edegel-

mekte olması sebebiyle ancak bu kadar bir tahsisatın kâfi geldiğinin tecrübe edilmiş olduğu düşünce
siyle 1 nci maddedeki 2 000 liralık tahsisat fazla görülmemiştir. 

İçişleri Bakanının makam arabası satılmak üzere Maliyeye teslim edilmiş olduğundan Bakana 
Emniyet Genel Müdürlüğü arabalarından 1948 tarihinde mubayaa edilmiş olan birisi tahsis edilmiş 
bulunmaktadır. 

Bu arabanın yeni olması sebebiyle 2 nci maddedeki 1 500 liralık onarma giderinin fazla olduğu 
düşüncesindeyim. 

Takdir yüksek komisyonundur. 

Bölüm 403 — Temenni : 
Dumlupınar'da Zafer Bayramı töreni genel giderlerine ait olan bu bölümden 1948 yılında 7166 

lira sarfedilmiş olduğu ve 1950 Bütçesine konmuş olan 10 000 liranın 2 500 lirası mevkuf tutularak 
tasarruf edilmiş bulunduğu cihetle 1951 yılında da bu törenin 7 500 lira ile idaresi imkânı aşikâr ol
makla bu bölümden 2 500 lira tasarruf edilebileceği görülmektedir. Takdir yüce komisyonundur. 

Bölüm 417 — Temenni : 
Nüfus işleri giderlerine ait olan bu bölümün 1 nci maddesindeki tahsisat geçen yıla nispetle 3 100 

lira noksan konmuştur. Bu indirmenin tatbikata tevafuk ettiği anlaşılmaktadır. 

Ayni bölümün 2 nci maddesine nüfus yazımı için geçen yıl olduğu gibi 10 000 lira konmuştur. 

Verilen bilgiye göre bu tahsisat nüfus dairelerinin yanması ve sair nüfusla ilgili fevkalâde hâdisa-
tm zuhuru halinde sarfedüecek v\:..n muhtemel bir masraftır. Bu bakımdan yapılan tetkikatta 
1945 Bütçesine 5 000 lira ödenek konulmuş hiç sarfiyat olmamıştır. 1946 daki 5 00C liralık öde
neğin 4 803 lirası 1947 de 10 000 liralık ödeneğin 5 457 lirası sarf edilebilmiştir. 1943 deki 10 000 
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lirakk ödenek hiç sarf edilmem iştir. 1949 sarfiyatı meçhuldür. 1950 Bütçesindeki 10 000 liralık 
ödenek dahi hiç sarfolunmamıştır. Şu halde bu maddedeki 10 000 liralık ödeneğin 5 000 liraya in
dirilmesi uygun olacağı encümeni âlinin taktirlerine orzoluur. 

Bölüm 418 —• İndirme : 
Milletvekilleri Seçimi Kanunum'n. 15 nci maddesi gereğince seçmen kütük ve kartlarının dü

zenlenme giderlerine ait olan bu bölümde 1950 seçimleri geçmiş olması sebebiyle 130 000 lira
lık bir indirmeye imkân bulunarak 100 000 lira tahsisat konduğu görülmüştür. 

Bölüm 451 —• indirme -
Yayın giderlerine ait olan bu bölümün 2 nci maddesindeki başka her çeşit giderlerden geçen 

yıla nispetle 4 000 lira indirme yapılmıştır. 
Tetkik Kurulu Başkanından alman izahata göre bu 4 000 liralık tasarruf, Bakanlıkça telif 

hakları satmalmacak kitapların müellif leriyle mutabık kalınarak İdare Dergisinde tefrika edi
lerek sağlanacaktır. Geçen yıl burrın tecrübesi yapıldığı bildirildiğinden indirme yerinde gö
rülmüştür. 

Bu bölümün 1 nci maddesindeki tahsisatla satınalınacak ve abone olunacak eserlerin münha
sıran meslekî olmalarına daha çok itina edildiği takdirde bu maddedeki 7 000 liradan da bir 
miktar indirmenin mümkün olacağı umulmakta di?. 

Bölüm 403 — Milletlerarası masraflar: 
Bu bölümün birinci maddesine konmuş olan ve geçen yıl tahsisatının aynı bulunan 1 000 lira

nın merkezi Bürüksel'de olan İdari İlimler Enstitüsüne katılma payı olduğu ve kura istinat etti
ği ikinci maddedeki 6 000 liranın ise Milletlerarası kongre ve konferanslara iştirak edecekle
rin yollukları karşılığı olarak geçen seneki miktar kadar konulduğu görülmüştür. 

Bölüm 476 — Temenni: 
Bu bölümün birinci maddesi kaymakamlık ve bucak müdürlüğü kurslarına geleceklerin yolluk 

ve kurs yevmiyelerine taallûk etmekte olması itibariyle 203 ncü bölümdeki mütalâamı bu madde 
için dahi tekrar eder yukarıki bâzı bölümlerde sağlanabileceğini işaret eylediğim tasarrufların 
kaymakambk kursu masraflarına karşılık tutulabileceğini de belirtmek isterim. 

Bölüm 501, 502 — Borçlar: 
Borçlara ait olan bu bölümler için şayanı arz bir mütalâa yoktur. 
Bu suretle İçişleri Bakanlığı bütçesinin A. 1 cetvelinin tetkiki tamamlanmış olmaktadır. Bu 

Bakanlığın yatırımlar bütçesi olmad^mdan A. 2 cetveli yoktur. Raporu bağlarken bu Bakanlık 
görevleriyle ilgili ve umumi mütalâalar ve temenniler olarak şunları, da arzetmek isterim: 

Umumi mütalâa ve temenniler: .>.«>«. •-.;-.. • ı •>?••••*» -•». »ş *v ^ a ^ î » 

Sayın İçişleri Bakanımızla yaptığım görüşmede memnunlukla öğrendimki aşağıya yazdığım 
mevzular üzerinde yeni kanunlar hazırlanmasını veya mevcut kanunlarında tadiller yapılması 
çalışmalarına epey zamandan beri başlanmıştır. Ve bâzıları için ehemmiyetli terakkiler elde edil
miştir. 

1. Deprem, yangın ve su baskını gibi büyük felâketlere uğrıyanlarm süratle kalkınmasını 
sağlamak; 

2. Gece kondular mevzuunu daha pratik ve âdil esas ve usullerle halletmek; 
3. Köy Kanununun, tatbikatla tezahür etmiş aksaklıklarını ıslah etmek; 
4. Mahallî İdareler Kanununu, mahallî teşekküllerin salâhiyetlerini tevsii taraftar bir görüş

le yeni baştan gözden geçirmek; 
5. Belediye Kanununu bugünün zihniyet ve ihtiyaçlarına uygun hale getirmek; 
6. İtfaiye, işlerini ilgilendiren mevcut bir lâyihayı mütahassıslarınm mütalâasiyle kıymetlen

dirmek. 
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Sayın içişleri Bakanımızın bana ifade, buyurmuş oldukları yukarda hülâsa ederek arzeyledı-

ğim mevzulardaki çalışmalar ile kendilerinin Türk Haberler Ajansına verdikleri ve 7 Ocak 1950 
tarihli gazetelerde intişar eden beyanatlarında bildirilen diğer faaliyetlerini şahsan sevinçle kar 
şılarım. Ancak; bunların kâfi olmadığına kani bulunarak Demokrat Partimiz programının 19 nav 
ve mütaakıp maddelerinde prensipleri belirtilmiş olan İçişleri konularının; 9 Mayıs 1950 tarihîn
de basın vasıtasiyle sayın seçmenlerin tetkik nazarlarına sunulmuş olan partimiz seçim 
beyannamesinde ve 30 Mayıs 1950 gününde memleket umumi efkârına arzedilmiş olunan Hüküme
timiz programında vaitlerini ve taahhütlerini bulan içişleri konularından henüz kanun çalışma
larına başlanmamış olanlarının ve bu arada antidemokratik ahkâmı ihtiva ettiği parti veya ferdî 
görüşlerle daima tekrarlanmış bulunan îl İdaresi Kanunu ile kaza vahdetini ihlâle ve âdeta imti
yaza sebep olan Memurin Muhakematı hakkındaki Kanununda biran önce ele alınmasını bu Bakanlı
ğın hazırlıyaeağı kanunların, Anayasamızın 51 nci maddesi uyarınca Danıştaym düşünceleri alın
dıktan sonra Kamutaya sevkedilmesini yerinde bir temenni olarak arzederim. 

Hürmetlerimle. 

Bolu Milletvekili 
Mahmut Güçbilmez 
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İçişleri 

Ödeneğin çeşidi 

Birinci kısım - Ödenek ve 
'benzeri özlük haklar 

Bakan ödeneği 

Birinci kısım toplam 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

Bakanlığı 
1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

5 320 

a 5 320 

— 141 — 
1951 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

5 320 5 320 

5 320 5 320 

I - Aylıklar ve ücretler 
201 Aylıklar 

1 Merkez memurları aylığı 
2 İller memurları aylığı 
3 Merkez memurları açık aylığı 
4 îller memurları açık aylığı 

1 202 700 
12 726 000 

3 000 
72 000 

1 192 200 
12 726 000 

3 000 
72 000 

1 192 200 
12 726 000 

3 000 
72 000 

Bclüm toplamı 14 003 700 13 993 200 13 993 200 

202 Hizmetliler ücreti 

203 

0 

0 
206 

1 
2 

Merkez hizmetlileri ücreti 
îller hizmetlileri ücreti 

Bölüm toplamı 

Merkez geçici hizmetliler üc
reti 
Yabancı uzman ve hizmetlilerle 
tercümanlarının ücretleri 

I I - Başka haklar 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge-

138 300 
631 860 

770 160 

22 500 

24 000 

80 000 

138 300 • 
631 860 

770 160 

28 300 

0 

0 

136 500 
631 860 

768 360 

48 100 

0 

0 

reğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

1 Merkez memurları çocuk zam
mı 50 000 50 000 50 000 

% iller memurları çocuk zammı 1 143 000 1 143 000 1 143 000 
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£. 

3 

4 

5 

6 
7 

Ödeneğin çeşidi 

Merkez memurları doğum yar
dımı 
îller memurları doğum yardı
mı 
Merkez memurları ölüm yardı
mı 
îller memurları ölüm yardımı 
Yakacak zammı 

Bölüm toplamı 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

5 800 

53 400 

1 000 
16 000 
50 000 

1 319 200 

1951 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

_ 

5 800 

53 400 

1 000 
16 000 
50 000 

1 319 200 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

5 800 

53 400 

1 000 
16 000 
50 000 

1 319 200 

3656 sayılı Kanunun 5 nci mad 
desi gereğince ödenecek ya
bancı dil para mükâfatı 3 000 
5439 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine göre memurlara ve 
rilecek ikramiye karşılığı 13 900 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34» 
38 ve 39 ncu maddeleri gere 
ğince Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler karşılığı 809 000 
Temsil ödeneği 657 300 

0 

0 

811 985 811 985 
655 200 655 200 

İkinci kısım toplamı 17 702 760 17 578 045 17 596 045 

1 
2 
3 
4 
5 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

10 000 
5 000 
9 800 

20 000 
22 000 

66 800 

10 000 
5 000 
9 800 

20 000 
22 000 

66 800 

10 000 
5 000 
9 800 

20 000 
22 000 

66 800 
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302 

303 
304 

M. 

1 
2 
3 
4 
5 

1 

2 
3 

4 

Ödeneğin çeşidi 

îller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Merkez posta ve telgraf ücret
leri 
îller posta ve telgraf ücretleri 
Merkez daireleri telefon gider
leri 
îller telefon giderleri 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

108 000 
30 000 
20 000 
16 000 

140 000 

314 000 

52 250 

75 000 
380 000 

20 000 
20 000 

1951 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

108 000 
30 000 
20 000 
16 000 

140 000 

314 000 

50 000 

75 000 
380 000 

20 000 
40 000 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

108 000 
30 000 
20 000 
16 000 

140 000 

314 000 

50 000 

75 000 
380 000 

20 000 
40 000 

Bölüm toplamı 

305 Kira karşılığı 
306 Giyecekler 
307 Yolluklar 

1 Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici » » 
3 Müfettişler yolluğu 
4 Genel müfettişlikler yolluğu 
5 Yabancı memleketler yolluğu 
0 » uzman ve hizmetlilerle 

tercümanlarının yolluk ve baş
ka giderleri 

6 Valiler devir yollukları 
7 Kaymakamlar devir yolluklar.. 
8 5005 sayılı Kanun gereğince 

bucak müdürlerine verilecek 
devir ve teftiş giderleri 

9 Nüfus müdürleri devir yolluk
ları 

10 Askerlik Mükellefiyeti hak
kındaki 1111 sayılı Kanunun 
15 nci ve 2850 sayılı Kanunun 
16 ncı maddeleri gereğince köy 
ve mahallelerde yapılacak as-

495 000 

110 000 
15 000 

140 000 
60 000 

103 000 
1 
1 

6 000 
35 000 

150 000 

451 200 

10 000 

515 000 

115 000 
15 000 

140 000 
60 000 

103 000 
1 
1 

0 
35 000 

150 000 

451 200 

10 000 

515 000 

115 000 
15 000 

140 000 
60 000 

103 000 
1 
1 

o 
35 000 

150 000 

451 200 

10 000 
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308 

1 
2 

— İçişleri Bakanlığı 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
ödeneğin çeşidi Lira 

kerlik yoklamasında bulunan 
nüus memurları yollukları 

Bölüm toplamı 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
Merkez 
iller 

30 000 

985 202 

2 500 
27 500 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

30 000 

979 202 

2 500 
27 500 

30 000 

979 202 

2 500 
27 500 

312 Genel müfettişlikler giderleri ı 

Bölüm toplamı 30 000 30 000 30 000 

309 Taşıt giderleri 
1 Bakanlık otomobili işletme gi

derleri 2 000 2 000 2 000 
2 Bakanlık otomobili onarma gi

derleri 1 500 1 500 1 000 
3 Genel müettişlikier taşıtları 1 1 1 
4 Merkez taşıtları işletme gider

leri 1 200 1 200 1 200 
5 Merkez taşıtları onarma gider

leri 800 800 800 

Bölüm toplamı 5 501 5 501 5 001 

Üçüncü kısmı toplamı 2 073 754 2 090 504 2 090 004 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

403 Dumlupmar'da Zafer Bayramı 
töreni genel giderleri 10 000 10 000 7 500 

417 Nüfus işleri 
1 Nüfus defterlerinin ve kâğıtla

rının satmalına, bastırma, onar
ma ve ciltletme giderleri ve 
nüus kayıtlarının yeni defter- • '* ' - ' . 
lere geçirilmesi için verilecek 
ücretler 68 100 65 000 65 000 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

2 Nüfus yazımı 

Bölüm toplamı 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

10 000 

78 100 

1951 ; 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

10 000 

75 000 

yılı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

*Lira 

5 000 

70 000 

418 

451 

452 

453 

476 

Milletvekili Seçimi Kanunu
nun 15 nci maddesi gereğince 
seçmen kütük ve kartlarının 
düzenlenme giderleri 

Yayın giderleri 
1 Satrnalma ve abone karşılığı 
2 Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

230 000 

7 000 
16 000 

23 000 

100 000 

7 000 
12 000 

19 000 

4489 sayılı Kanuna göre staj * VJ* ;;' *«*" *•.»* * * \ 
için yabancı memleketlere gön • Wf^_ *h u ' -< 
derileceklerin yollukları ile 
başka her çeşit giderleri 1 
Milletlerarası kurum ve der
nekler giderleri 
Milletlerarası kurumlara katıl
ma payı 1 000 
Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin yolluk ve gider
leri 6 000 

1 000 

6 000 

Bölüm toplamı 

Kaymakamlık ve bucak mü 
dürlüğü kursları ve İçişleri 
meslek kursu 

1 Kursa gelecek memurların yol
lukları, gündelikleri ve incele
me gezileri yollukları ve her çe 
şit uygulama genel giderleri 

2 Yönetim, sınav, ders notlarının 
yazdırma, çoğaltma ve sair gi
derleri 

Bölüm toplamı 
* ¥, -* S <* Ş • f • ' 

Dördüncü kısım toplamı 

7 000 7 000 

42 300 

3 000 

57 700 

10 000 

45 300 67 700 

393 401 278 701 

100 000 

5 000 
12 000 

17 000 

1 000 

6 000 

7 000 

96 700 

10 000 

106 700 

308 201 



İçişleri Bakanlığı 

ödeneğin çeşidi 

Beşinci kısım - Borçlar 

G-eçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1946 - 1949 villan borçları 
1928 - 1945 " » » 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

1950 
Yılı 

Ödeneği 
Lira 

40 117 

58 000 
2 000 

60 000 

100 117 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

40 000 

58 000 
2 000 

60 000 

100 000 

40 000 

58 000 
2 000 

60 000 

100 000 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

5 320 
17 702 760 
2 073 754 
• 393 401 

100 117 

20 275 352 

5 320 
17 578 045 
2 090 504 

278 701 
100 000 

20 052 570 

5 320 
17 596 045 
2 090 004 

308 201 
100 000 

20 099 570 
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Rapor 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Emniyet Genel Müdürlüğünün 1951 Bütçe Kanunu tasarısını tetkik ettim. Yfafesek Komisyonun 
dikkatine sunmayı yerinde gördüğüm hususları aşağıda bölüm sırasına göre arzediyorum : 

Bâzı hatalar : 
Gerekçede yazılı (585 000) rakamı (285 000); «1951 yılı toplamına göre» ibaresi «1950 yılı top-

lamına göre»; 158 nci sahifenin ortalarında yazılı «308/1» «208/1» ve 159 neu sahifenin son satı
rında yazılı «406/1» rakamı «416/1» olacaktır. 

Bölüm 201 — Kadro : 
(Bölümün merkez ve iller memurları kadrolarında geçen yıla nazaran Ibir artış olmadığı 1 ve 2 

nci maddelerdeki aylıklar geçen yılın aynı olarak Ibu yıl bütçesine konmuştur. 

Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez kadrosunun tetkikmda : 
1. Bir ıgenel müdür ve iki genel müdür muavini ile hizmet 'bakımından birbirleriyle münase-

ıbettar şulbelerin 1 daire başkanına bağlı olarak çalışmakta bulunduğu ve bu suretle 9 şube için 
4 daire başkanlığı mevcut olduğu görülmüştür. Fiilî vaziyete göre ve bugünkü tasarruf düşünce
lerine tebaan daire başkanlıkları olmadan da şubelerin mevcut iki genel müdür muavininin neza
retinde hizmetlerini ifa etmeleri imkân dahilindedir. Bu bakımdan kadrodaki 4 daire başkanının 
tasarrufu caiz olacaktır. Bundan başka merkezde 12 şube müdürlüğü kadrosu bulunduğu ve bun
lardan 5 tanesinin münhal olup bu vazifelerin halen başka kadro işgal edenlere gördürüldüğü 
anlaşılmıştır. Bu itibarla münhal kadroların tasarrufu uygun olacaktır. 

2. Genel Müdürlük kadrolarındaki 17 maaşlı hekimden 8 tanesi merkezde vazife görmekte
dirler. 3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanununun 22 inci maddesinde aynen (lüzum görülen vilâ
yetlerde münhasıran emniyet polis memurlariyle ailelerinin sıhhat halleriyle meşgul olmak üzere 
icabı kadar hekim istihdam olunur.) denmektedir. Buna göre bu hekimlerin vilâyetlerde istihdamla
rı icabederken geçen yıllardan beri hekim kadrosunun yarısı merkezde toplanmıştır. Filiyatta 
Umum Müdürlükte birkaç saatlerini geçirmekle vazifelerini yapmış görünen bu hekimlerin kadro
larının hizmet muhtevasına göre fazla olduğu aşikârdır. Merkezdeki hekimlerin kanun vazıının mak
sadına göre vilâyetlere izam ve oralarda istihdamları ihtiyacı mütehakkak değilse bu kadroların 
tasarrufu icabeder. Gerçi merkezde bu hekimlerden mürekkep bir sıhhat heyeti teşkili vesaire 
suretinde bir lüzumdan bahsedilmek istenmekte ise de geçen yıl bütçesinin Bütçe Komisyonunda
ki tetkikmda da bu kadroların lüzumsuzluğu üzerinde bir hayli durulmuş ve tenzili temenni edil
miş olması ve esasen 3201 sayılı Kanunda merkez sıhhat heyeti teşekkülüne salâhiyet veren hü
küm de bulunmaması sebepleriyle meşrut mütalâa yerinde görülmemiştir. 

İller kadrolarına gelince: 
1. 3 ü (L) cetvelinde ve 82 si fiilî kadroda olmak üzere 85 aded Emniyet Müdürlüğü kadrosu 

mevcuttur. Hâlen 63 vilâyetimiz olmasına, İstanbul ile Ankara'da kanuni birer Emniyet Müdür 
Muavinliği bulunmasına ve ayrıca Şube Müdürlüğü teşkilâtı olan bu iki vilâyetten İstanbul'da 
6 ve Ankara'da 4 ki ceman yekûn 10 Şube Müdürlüğü görülmesine nazaran 75 kadronun kulla
nılabileceği ve bu suretle fiilî 82 kadrodan 7 sinin fazla ve bunlardan 6 sının halen münhal oldu
ğu anlaşılmıştır. 

2) İller memurları aylığı maddesine dâhil (L cetvelinde bulunan 14 dü hariç) 61 Öğretmen 



- İ 4 § -
kadrosu mevcuttur. Polis Enstitüsü ve İstanbul Polis Okulu öğrenci yekûnu 500 dür. Şu hesaba 
göre 8 öğrenciye bir öğretmen isabet etmektedir ki dünyanın hiçbir yerinde bu derece öğretmen 
bolluğu ve öğretim pahalılığı olabileceğini tahmin edemiyorum. Bu israfın sebeplerinden biri Po
lis Kolleji kaldırıldığı halde öğretmen kadrolarının azaltılmamış olması diğeri ise; işin başında 
beher öğretmene haftada birkaç saat ders isabet edecek şekilde kadro bolluğuna gidilmiş bulun
masıdır. Filhakika bu öğretmen kadrolarının tetkikmda: 32 sinin asıl öğretmen olduğu, 8 zinin 
saat hesabiyle ücret alan ek görevli memur 1 tanesinin de ek görev olarak vazife gördüğü, 
4 nün merkezde idari vazifede istihdam edildiği ve 16 sının halen münhal bulunduğu anlaşılmış
tı*. 

Teklifler : 
Aşağıda 1 numara ile gösterilen cetvelde yazılı münhal kadroların L cetveline alınmasını ve 

2 numaralı cetvelde gösterilen fazla kadroların da 5439 sayılı Kanunun geçici maddesinin 1951 
yılında tatbikma imkân verecek bir hükmün Bütçe Kanununa konması suretiyle tasarruf edibne-
sini arz ve teklif ederim. 

1 numaralı cetvel 

(Münhal memuriyet kadroları) 

Aded Maaş Unvanı 

5 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
3 
8 
4 

70 
60 
60 
50 
50 
50 
60 
50 
35 
30 

Şube müdürü 
Baştercüman 
Emniyet müdürü 

» » 
Polis Okulu Dâhiliye Müdürü 
Emniyet Polis Müfettişi 
öğretmen 

» 
» 
» 

2 numaralı cetvel 

(Tasarrufu mümkün kadrolar) 

Aded Maaş Unvanı 

4 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
9 

80 
70 
60 
50 

'40 
60 
— 
— 

Bölüm 202 — Hizmetliler ücreti ; 

Daire Reisi 
Başhekim 
Başhekim Halen merkezde 
Hekim f müstahdem. 
Hekim 
Diş hekimi 

% 

Emniyet müdürü 
öğretmen 

Bu tertibe konulan ödenek geçen yılın aynıdır. Ancak; geçen yıl miktarına dâhil olup da kadro
su bulunmıyan 150 lira aylık ücretli saymanlık takipçisi adiyle bir kadro ilâve edilmiş bulun
maktadır. Yapılan incelemede; böyle bir vazifeyi görecek kimseye ciddî ihtiyaç olduğu anlaşılmış 
bu sebeple ilâve yerinde görülmüştür. 
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Bölüm 203 — Geçici hizmetliler ücreti : 
Bu bölümün ikinci maddesinde iller geçici hizmetliler ücreti olarak geçen yılın aynı lOİmak üzö-

re 16 900 lira tahsisat mevcut ise de; bu paranın Polis Enstitüsünde ve İstanbul Polis Okulunda 
meslek mensupları için açılan kurslarda geçici olarak öğretmenlik edecek ve Konferans verecek kim
selere sarfedilmekte olduğu öğrenilmiştir. 

Teklif : 
Bu hizmetin Enstitü ve Polis Okulu öğretmenleriyle Genel Müdürlük ve İstanbul Emniyet Mü

dürlüğü kadrolarındaki müdiranm tavzifi suretiyle idaresine imkân mevcut olduğundan bu tahsi
satın tamamen tasarrufu mümkün olmakla maddede 1 lira bırakılarak mütebakisinin çıkarılma
sını arz ve teklif ederim. 

Bölüm 204 — İndirme : 
iBu bölümde geçen yıl için konmuş olan 60 001 liralık ödenek yeni Hükümetin iş başına gelmesi 

tarihine kadar kullanılmış olduğu ve o tarihten sonra tasarruf düşüncesiyle kullandırılmadığı ve 
1951 de yabancı uzman getirilmiyerek Amerikan Marşhall Yardımından bu ihtiyacın teminine ça
lışılmakta olduğu cihetle bu bölüme ödenek konmamıştır. 

Bölüm 205 — llgaen indirme : 
Geçici tazminata ait olan bu bölümde geçen yıl mevcut olan 308 932 lira Hükümetin hususi ka

nun getirmekte olması sebebiyle bu sene bütçesine konulmamıştır. Kanun gelinceye kadar taliki 
gerekmektedir. 

Bölüm 206 — Zamlar ve yardımlar : 
Bu bölümde memurlar için olan çocuk ve yakacak zamlariyle doğum ve ölüm yaıdunları için 

maddelere konmuş ödenekler geçen yûm aynıdır. 

Bölüm 207 —• llgaen indirme : 
Bu bölümde memurlara verilecek yabancı dil mükâfatı için geçen yıl 1 lira konmuş ise de bu 

sene bölüm büsbütün kaldırılmıştır. Hususi kanun gelinceye kadar tezekkürünün taliki icabet 
mektedir. 

Bölüm 208 — İndirme ekleme . 
Bu bölümün birinci maddesinde başarı gösteren memurlara verilecek ikramiye kaıçılığı olarak 

geçen yıl 19 500 lira konmuş ise de bu sene prensip itibariyle Hükümetçe bu ikramiyenin verilme
mesi karargir olduğundan maddeye ödenek konmamıştır. Kanunu mahsusu ge]~r<ceye kadar 
müzakeresinin taliki gerekmektedir. 

Aynıı bölümün ikinci maddesindeki tahsisat, 3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanonunun 86 ncı 
maddesine tevfikan memleketin emniyet ve asayişi ve Devletin menfaatleri ve etindin mal, can 
ve iffetini koruyucu yüksek hizmetleri görülenlere ve fevkalâde ahvalde hayatını tehlikeye ko
yarak büyük yararlıklar gösterenlere emsali hâsıl üzesinden muayyen maaş miktarındaki teşvik ve 
teşci para mükâfatı karşılığı olarak geçen seneki 5 00Û liralık ödeneğe 5 000 lira ilâvesiyle 10 000 
liraya çıkarılmıştır. Kanaatimce bu artırma yerindedir ve hattâ azdır. 

Temenni : 
3201 numaralı Kanunun 86 ncı maddesinde (Emsali haşılı) dendiği için 3656 sayılı Kanunu 

tadil eçlen 4805 sayılı Kanunun 1 nei maddesinde (.... ve emsali hasılına ilişkin hükümlerin uygu
lanmasında bir aşağı derece aylık tutarı esastır.) denildiği için tatbikatta meselâ: 25 lira asli maaşı 
olan bir komiser muavininin Ankara'daki Hisar yangınında ateş içine dalarak küçük bir çocuğun 
hayatını kurtardığı zaman kendisine verilmiş olan para mükâfatının hesabı, 25 lira asli maaşın, 
bugünkü tutarı üzerinden verilmeyip 4805 sayılı Kanunla tesbit edilen emsaller üzerinden bir 
aşağısı ki 20 lira asli maaşın ozamanki karşılığı olan 75 liradan verilmiştir. Tevkifat çıktıktan sonra 
eline 49 lira küsur kuruş girmiştir. Yolluklar için bir üst dereceden hesap yapıldığı halde hayatını 
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tehlikeye koyarak can kurtaran bir fedakârlık için bir alt dereceden hesabı cemiyetteki fedakârlık 
hislerini zedeleyeceğinden bu hususta bir kanun tâdiline gidilmesi temenniye şayan görülmüştür. 

Bölüm 209 — Ekleme : 
Bu bölümde Emekli Sandığına yapılacak ödemeler icabı olarak geçen yıla nazaran 525 993 lira 

fazlasiyle 1 889 410 lira görülmektedir ki, kanuni ve zaruri bir zaman olduğu aşikardır. 

Bölüm 212 — Meşrut indirme : 

Bu bölümde geçen yılın aynı olarak filî kadroya göre bilhesap konmuş olan 2 708 400 liralık er 
tayını karşılığında bir artış yoktur. Ancak 201 net bölüm için 1 ve 2 numaralı cetvellerde gösterdiğim 
tasarruflar temin edildiği takdirde o tasarruflar nispetinde bu bölümden de indirme yapılacaktır. 

Bölüm 214 — 
Bu bölümde bir artış ve eksiliş yoktur. 

Bölüm 301 —• Merkez büro giderleri : 
Bu bölümde de yine bir artış ve eksiliş yoktur. 

Bölüm 302 — iller Büro giderleri : 

Bu bölümün 1 nci maddesindeki iller kırtasiye ödeneği 36 000 liradır. Halbuki; 1948 yılında, 
sarfedüen miktar 39 951 liradır. Aldığım bilgilere göre Emniyet müdürlükleri de birer karakol 
farzolunarak mevcut 589 karakol hesabiyle beher karakola isabet eden aylık kırtasiye bedeli 
5 lirayı geçmemektedir. Şahsi müşahedelerime göre de karakollarda yazı kâğıdı fıkdanı adlî işler 
için müştekilerin, maznunların ve şahitlerin ifadelerinin çok kısa yazılmasına ve netice olarak haki-
katlarm tesbit edilememesine mecbur olacak derecededir. Bu kırtasiye fıkdanının merkezden 
tilere tevzideki Adaletsizlikten de ileri gelmiş olabileceği düşünülerek ve en bol kırtasiye verilebi
leceği umulan istanbul Emniyet Teşkilâtının 1950 yılı tevzi listesi görüldüğünde : 137 karakol ve 
Emniyet Müdürlüğü için 7580 lira verilmiştir. Beher karakola ayda 5 liralık kırtasiye verilmesi 
esasından gidilirse istanbul'a 8220 lira verilmesi icabetmektedir. Halbuki bundan daha za olarak 
1950 de 7580 lira verilmiş olması merkezden illere yapılmış tevzii erde bir adaletsizlik olmadığını 
göstermektedir. 

Teklif : 
Bu sebeplerle bu tahsisatın kâfi gelmiyeceği kanaatinde olduğumdan 203 ncü bölümden çıkarıl

masını teklif ettiğim 16 900 liranın bu maddeye aynen ilâvesini uygun görmekteyim. Yüksek Ko
misyonun takdirine arzederim. 

^ u 302 nci bölümün 2, 3, 4 ve 5 nci maddelerindeki ödenekler için alâkalı dairede gördüğüm 
ve her zaman yüksek komisyona, dairesince gösterilebilecek olan tevzi hesaplarına nazaran bir faz
lalık müşahede etmedim. Bu bölüm toplamı için dairesinin ilk teklifi 596 000 lira iken Bakanlar 
Kurulunca tasarruf düşüncesiyle kabul edilen miktar 216 000 liradır. Aradaki farkı teşkil eden 
380 000 liranın 220 000 lirasiyle perişan bir halde bulunan polis yatakhanelerinin ıslahı arzu edil
miş ise de tenzil sebebiyle mümkün olamamıştır. 

Talimatına nazaran haftanın bir gecesini evinde diğer gecelerini karakolda geçirmek mecburi
yetinde olan polis memurlarının hizmetini iyi ifa edebilmesi için gece istirahatı ile sıkı alâkası bu
lunan yatakhane ıslahatı düşüncesi yerinde bir fikridir. 

Teklif : 
Bu sebeple 201 nci bölüm'den indirilmesini teklif ettiğim ödeneklerden 200 000 lirasının bu bö

lülme mahsus bir madde açılması suretiyle eklenmesini yüksek komisyonun takdirlerine arzederim. 

Bölüm 303 — Basılı kâğıt ve defterler : 

33u bölüm için şayanı arz bir cihet yoktur, 
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Bölüm 304 — P. T. T. giderleri : 
Bu 'bölümün 1 nci ve 2 nci maddelerindeki posta ve telgraf ücretlerinin malûm olan tediye sis

temi dolâyısiyle tevakkufa lüzum görülmemiştir. Ancak 3 ncü ve 4 ncü maddelerdeki! merkez ve 
iller telefon giderlerd üzerinde durulduğunda : 1948 de fiilen ödenen 120 308 lira olduğu ve 1949 
ödeneğinin ise 70 000 lira bulunduğu ve fakat kâfi gelmiyerek 26 600 lira münakale ile 96 600 li
raya çıkarıldığı anlaşılmıştır. Bu hesaplara binaen bu senenin yekûn tahsisatı 70 000 lira çok gö
rülmemiştir. 

Temenni : 
Yalınız bu mevzuda daha ziyade P. T. T. İdaresinin Bütçe görüşmesi sırasında nazara alınmak 

üzere şu nokta şayanı kayıttır. 876 sayılı Ankara Şehri Otomatik Telefon Kanununun 7 nci madde
siyle 1379 numaralı Ankara'dan gayri şehir ve kasabalardaki Telef onlar hakkında olan Kanunun 5 nci 
maddesinde (...Mükâleme ücreti alınmaz...) diye mutlak bir hüküm olduğu halde resmî meccani ma
kam telefonlarının şehirlerarası mükâlemelerinden ücret alınmakta olduğundan bunlara ait masraf 
maddeleri bizzarur kabartmaktadır ki, bu nokta da kanunun mutlak ifadesi veçhile mükâlemenin mec
canimi olduğu yoksa P. T. T. İdaresinin tatbikatı gibi paralımı olduğu hususunun hallinde bir görüş 
birliğine gidilmesi şayanı temennidir. 

Bölüm 305 — Ekleme : 
Bu bölümün ikinci maddesinde iller kira karşılığı için 10 002 lira bir fazlalık görülmektedir. Bu 

fazlalığın sebepleri incelendikte şu neticeye varılmıştır. Kısmen 5020 sayılı Kanunla yapılan kira zam-
larmdan, kısmen kanuni tahliyelerle yeni binalar kiralanması mecburiyeti hâsıl olmasından ve kıs
men de yeni karakollar ihdası zaruretinden ileri gelmiştir. Halen 211 binaya 144 720 lira mukavele 
ile ödeneceği öğrenilmiştir. Bu sebeplerle bu artışın zaruri olduğu kanaatine varılmıştır. 

Bölüm 306 — Giyecekler : 
Geçen yılm aynı olmakla şayanı arz bir cihet görülmemiştir. 

Bölüm 307 — İndirme : 
Bu bölümün 1 nci maddesindeki sürekli görev yolluğu için geçen yılm aynı olarak 110 000 lira 

konmuştur. Yapılan tetkikte bu madde için 1948 de 117 800 lira ödenek, 105 968 lira masraf ve8 124 
Jira borç ve 1949 da 14 aylık olarak 158 000 lira 1950 de ise 110 000 lira konmuş, fakat kâfi gelme
diğinden 80 000 liralık münakale istenmiştir ki, rakamların bu belâğatine nazaran 1951 için. konan 
110 000 liranın kâfi geleceği şüphelidir. 

Bu bölümün 2, 3 ve 4 ncü maddeleri için şayanı arz birşey yoksa da 5 nci maddeye yabancı uzman 
ve hizmetlilerle tercümanlarının yolluk ve başka giderleri için geçen yıl konmuş olan 5001 liranın 
bu yıl bütçesinden çıkarıldığı görülmüştür. 

Bölüm 308 — Tertip tevhidi : 
Bu bölümün 3 ve 4 ncü maddeleri Sayıştay'ın ikazı ve Maliyenin muvafakati ile 1 ve 2 nci mad

delerde birleştirilmiştir. Zahiren 8 000 ve 17 000 liralık bir eksiklik görülmekte ise de aynı miktar 
fazlalık da müşahede edildiğinden geçen yıla nazaran bölüm toplamı itibariyle bir değişiklik yoktur. 

'Bölüm 309 —Motorlu vasıtalar 
Bu bölümün 1 ve 2 nci maddelerindeki merkez taşıtları işletme ve onarma giderleri için geçen 

yılın aynı olarak konmuş 5 000 ve 3 000 liralık ödeneklerle 3 binek 1 kamyonet ve 2 motosikletin 
işletilmeleri ve tamirleri derpiş edilmiş olmakla fazla görülmemiştir. 

Aynı bölümün 3 ve 4 ncü maddelerindeki iller taşıtları işletme ve onarma giderleri için geçen 
yılın aynı olarak konmuş 115 000 ve 21 000 liralık ödeneklerle 6 binek, 15 jeep 24 kamyonet, 4 oto
büs 24 motosiklet ve 6 deniz motorunun işletilmeleri ve onarılmaları düşünülmüş olduğundan bu 
miktarlarda da bir fazlalık olmadığı kanaatine varılmıştır. 
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Bölüm 405 -• Canlı vasıtalar: 

Süvari polislerinin mevcut hayvanlariyle hâlen idare edilmek ve ölenlerin yerlerine tayları ika
me olunmak suretiyle ayrıca bir satmalmaya gidilmediği için 1 nci maddeye ödenek konulma
mıştı?. 

Bölümün 2 inci maddesindeki yiyecek ve sair giderleri hayvan adedinin artmaması sebebiyle 
artırılmamış geçen yılın aynı miktarda ödenek konmuştur. 

Beheri takriben 820 liraya mal olan bu hayvanların tedricen motora tahvili dairesince düşünül
mektedir. 

Bölüm 406 — Haberalma: 
Alınan bilgiye göre bu bölümün Ödeneği 1908 yılmdan beri aynı miktarı muhafaza etmekte ve 

kanununa göre sarfolunmakta bulunuyormuş. 

Bolüm 410 — Ehemmiyetli artış: 
Bu bölümün birinci maddesindeki giyecekler ödeneği şu sebeplerle artırılmıştır. 

Bu ödenek 1949 da 1 000 000 lira idi. 1950 bütçe senesi mebdeinin Ocaktan Mart'a alınması 
üzerine yapılan Ocak ve Şubat aylarına ait iki aylık hizmetler için ek ödenekte bu maddeye 350 000 
lira konmuştu. Bu para ile elbiselik kumaş alınmıştı. 1950 yılı bütçesine 650 000 liralık ödenek 
konmuş ise de; 350 000 liralık ek ödenekle alınmış olan kumaşlar 1950 yılı ihtiyacında kullanıldı
ğından hakikatta bu ihtiyaç 1949 yılında olduğu gibi 1 000 000 lira ile giderilmiştir. Buna naza
ran zaruri ihtiyacın karşılığı 1 000 000 lira olarak görülmekte iken 1951 yılı bütçesine 257 500 lira 
fazlasiyle 1 257 500 lira konmuş olmasının sebebi de şudur: 

3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanununun 87 nci maddesi ile bu kanuna müstenit 18 Şubat 
1938 tarihli Polisin Kıyafet ve teçhizatına dair olan nizamnamenin 15 inci maddesine göre veril
mesi icabeden yazlık ceket, yağmurlu mıntakalar için muşamba ve soğuk bölgeler için gocuk ile 
eldiven gibi giyecek eşyasının da verilebilmesini temin etmek düşüncesi hâkim olmuş ise de gerek
çede görüleceği üzere yapılan hesaplarda bunların tamamının temini mümkün olamamıştır. 

Bu sebeplerle bu fazlalık hakiki ihtiyacı tam derecede karşılayamıyacak durumda oluşundan lü
zumsuz bir fazlalık mahiyetinde değildir.. Hattâ polisin, orduda olduğu gibi açık yakalı ve golf 
pantolunlu Amerikan sistem yeni bir kıyafete sahip olabilmesi dairesince arzu edilmekte ise de; 
bu değişikliğin 750 000 lira civarında bir ödenek ilâvesini icabettirdiği bilhassa anlaşılmış olduğundan 
yukarda yazılı 1 257 500 liralık ödenekle bu kıyafet reformunun bu sene yapılamıyacağı anlaşıl
maktadır1. 

Bölümün 2 nci maddesindeki ödenek 55 000 liradır. Bu madde için 1948 de 28 232 lira sar-
fedilmiş olduğu görülmekle artış sebebi üzerinde duruldukta : 1949 da ödeneğin 55 000 liraya çı
karıldığı ve 1950 de dahi 55 000 lira konduğu fakat kâfi gelmemesinden 7 000 lira münakale ile 
62 000 liraya ib.âğ edildiği ve bu suretle 1948 de sonraki artışların tabanca mermisinden başka, 
gaz bombası, gaz cobu ve sopa yerine kullanılan kauçuk coblarm alınmasından ve talim atışlarının 
artması ile fazla mermiye ihtiyaç olmasından ileri geldiği öğrenilmiştir. 

Bölüm 416 —• Okullar giderleri: 
Okullar giderlerine ait olan bölümün döküm hesaplan gerekçede görülmektedir. Bu hesaplara 

göre 1 nci madde yekûnu 259 350 lira ise de küsurat almmıyarak maddeye 259 000 lira konmuş
tu/. 

Bölüm 417 —• Sevk ve İaşe : 
Eski tâbirle nezaret altı dediğimiz gözetim altında bulunanların hudut dışına çıkarılacakların 

veya memleket içinde yer değiştirmeye mecbur edilecek yabancıların gönderme, iaşe giderleriyle 
bunlara memur edileceklerin gerekli giderleri karşılığı olarak 1948 de 12 019 lira masraf olmuş, 
1949 da 23 000 lira Ödenek, 1950 de 16 200 lira ödenek konmuş ise de göçmenler dolayısiyle kâ-



— 154 — 
fi gelmediğinden 16 000 liralık münaka'e talebinde bulunulmuştur.. Bir nevi gayri melhuz masraf 

.mahiyetinde olan ve sarfı• hâdiselerin zuhuruna bağlı bulunan bu bölüm için konmuş olan ödeneği 
dairesince bu kadar takdir edilmiş olduğu görülmüştür. 

Bölüm 418 — İndirme teklifi : 
Bu bölüme 1950 yılında konmuş olan 10 000 lira polis telli ve telsiz telefonları ve teletipleri 

işletme giderleri için konmuş ise de bugüne kadar ancak 1 400 lira civarında bir masraf vukubul-
muştur. Buna nazaran bu ödeneğin fazlalığı anlaşılmaktadır. Bu sebeple bu bölümden 5 000 liranın 
indirilerek ileride eklemeyi icabettirecek bir bölüme ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Bölüm 451 — İndirme teklifi : 
Bu bölümün 1 nci maddesine konulan ödenek geçen yılın aynı olup yerli ve yabancı meslekî 

eserlerin abune ve satın almaları karşılık olduğu anlaşılmıştır. Emniyet Genel Müdürlüğü kadro
sunda 5 aded tercüman mevcut olduğuna göre tercüme ettirilecek eserlerin bunlara yaptırılması 
suretiyle bu bölümün ikinci maddesinden 2 500 lirasının tasarrufunun muvafık olacağını ve dairesinin 
lüzum göreceği 1 bölüme eklenmesini arz ve teklif, ederim. 

Bölüm 452 — Staj tahsil giderleri : 
Bu bölüme .1938 deri beri tahsisat konmamakta olduğu öğrenilmiştir. 

Bölüm 45,3 — 

Bölümün 1 nci maddesindeki 5 000 lira merkezi Pariste olan Beynelmilel Kriminel Polis Komis
yonuna üye olmamız itibariyle yıllık aidattır. 

İkinci maddesindeki 4 900 lira sözü geçen komisyonun bu sene Lizbon'da yapacağı konferansa 
gönderileceklerin yolluk ve giderleri için konmuştur. 

Bölüm 455 — Prevantoryum giderleri : 

Bu bölümün dökümlü hesabı gerekçede mevcucuttur. Bu hesaba göre 30 yataktan beherinin gün
lüğü, genel masraflar dâhil 365 kuruştan senede her yatak için 1 335 lira hesabiyle 30 yatağın 
yıllık tutarı 40 050 lira ise de bölümüne 50 lira alınmıyarak 40 000 lira konmuştur ve prevantoryuma 
Aralık ayından itibaren hasta kabulüne başlandığı öğrenilmiştir. 

Bölüm 501 — Geçen yıl borçları teklif : 
Dairesi elindeki hesaplara göre bu bölümdeki 8 500 liralık ödeneğin kâfi gelm iveceği anlaşıldığın

dan 451 nci bölümün 2 nci maddesinden indirilmesini teklif ettiğim 2 500 liranın, dairesi ile 
mutabık olarak bu bölüme eklenmesi uygun olacağı kanaatimi yüksek komisyonun takdirlerine 
arzederim. 

Bölüm 502 — Eski yıllar borçları teklif : 
Keza dairesi elindeki hesaplara göre bu bölümün 1 nci maddesindeki 6 000 liralık ödenek kifayet 

etmiyeceğinden 418 nci bölümden indirilmesini teklif etmiş bulunduğum 5 000 liranın bu maddeye 
eklenmesini yine dairesiyle mutabık olarak yüce komisyona arzeylerim. 

Bölüm 601 — Yardımlar : 
Bu bölüme geçen yılın aynı olarak konmuş bulunan 5 400 liranın 3201 sayılı Kanunun 31 nci 

maddesine tevfikan bilihtiyar okutulmakta olan ve kendilerine ayda 75 er lira burs verilen 6 öğrenci 
için olduğu öğrenilmiştir. Bunların Polis Enstitüsünde bilâbedel ibate ve yevmiye 135 kuruş 
üzerinden iaşe edilerek yiyecekten artan paralariyle kitap ve sair ihtiyaçlarını temin etmekte oldukları 
tesbit edilmiştir. 
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Yatırımlar 

Bölüm 901 — Onarma : 
Bu bölümde geçen yılın aynı olarak 165 000 lira görülmektedir ve dairesinin verdiği bilgilere 

göre bu ödeneğe ihtiyacı katı mevcuttur. . 

Bölüm 902 — Önemli indirme : 
Bu 'bölümün 1 nci maddesinde polis telli ve telsiz telefonları ve teletipleri satınalma ve değiş

tirme giderleri için 90 000 liralık ödenek görülmektedir. Geçen yılın ödenek miktarı 490 000 lira
dır. Buna göre bu sene 400 000 lira gibi önemli (bir indirme yapılmıştır. Bu indirme hizmeti gele
cek yıllara talik suretiyle ve mahza tasarruf maksadiyle icra edilmiştir. 

Teklif : . 
Yapılan tetkikta; geçen yıl alınan 400 000 liranın 135 000 lirasının Hükümetçe Haziran ayın

daki umumi tasarruf arasında mevkuf tutulması üzerine bakiyesinin asıl maksada kifayet etmiye-
ceği mülâhazasiyle büyük bir kısmının manyatolu telefonların ihtiyacına ayrılan kısma ilâve edil
diği anlaşılmıştır. Bu sebeple 1951 yılı için teklif edilen miktar fazla'bulunmuş olduğundan bu ter
tipten 40 000 lirasının tenzil edilerek İçişleri Bakanlığı Bütçesinde ödenejk olmayışından dolayı 
1951 yılında açılamıyacağı gerekçedo yazılı kaymakamlık kursunun masraflarına karşılık olarak 
ilgili bölümlere eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Temenni : 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bütçesi komisyonumuzda görüşülürken tevcih etmiş oldu

ğum sualin cevabında: Marşal Yardımından meteorun elinde bulunan ve daha ambalajları bile açıl
mamış birçok telsiz cihazı olduğu öğrenilmiştir, muhasebei Umumiye Kanununun takyidine tâbi olmıyan 
bu yardım malzemesinden fazlalarının Emniyet Genel Müdürlüğü telsiz cihazı ihtiyaçlarına tah
sisini Başbakanlık Müsteşarından rica etmiştim. Bu ricamı bu münasebetle ve bir temenni mahi
yetinde tekrar arzediyorum. 

Bölümün 2 nci maddesindeki ödenek geçen yılın aynı olup mevcut teknik büroların istihlâk 
maddeleri ihtiyacı karşılığı olduğu anlaşıldığından kayda şayan bir cihet görülmemiştir. 

Umumi temenni : • ; . . . -
3201 sayılı Kanunun kabulüne kadar daha az kadro ile daha çok iş görür durumda olduğu 

anlaşılan Emniyet Genel Müdürlüğünün bu kanunun kbaul edildiği 1937 yılından sonra birdenbire 
kadro genişliğine kavuşunca iller ve merekz kadrolarının kanunda ayrılmamış olmasından ve bu 
kanunun 96 nci maddesindeki elastikiyetten bilistifade merkezde lüzumsuz bir şişkinliğe gittiği 
ve bu meyanda mesleğin asıl unsuru olan ve daha ziyade illerde bulunması gereken üniformalı 
sınıfından birçoğunun merkezde görevlendirildiğinden merkezdeki kadro enfilâsyonu ve kayırılmiş 
kimseler kesafeti yanında cemiyetin hizmetlerine yetişemiyen üniformalı sınıfa yardımcı olarak 
polis görevli 800 jandarma erinin istihdam edilmekte olmasiyle sübut bulmaktadır. Binaenaleyh 
teşkilâtı iyi bir revizyondan geçirerek hakiki hizmet ihtiyaçlarına ve icaplarına göre ayarlanmaya 
gidilmesi Genel Müdürlük için ehemmiyetle temenni edilecek umumi bir mevzudur. Bu arada Ada
let Bakanlığı ile temas ederek adlî zabıtayı kurması ve diğer makamlarla anlaşarak zabıta vah
detine Hükümetle gidilmesi de yine ehemmiyetle arzu edilecek konulardandır. 

Hürmetlerimle. 
•y 

*> Bolu Milletvekili 
•,;-::J.TÎ-:^ ' Mahmut Güçbilmez 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

İkinci kısmı - Personel 
giderleri 

I - Aylıklar ve ücretler 
201 Aylıklar 

1 Merkez memurları aylığı 
2 îller memurları aylığı 
3 Merkez memurları açık aylığı 
4 îller memurları açık aylığı 

1 000 000 
23 453 700 

1 
4 999 

i 000 000 
23 453 700 

1 
4 999 

978 400 
23 361 600 

1 
1. 

4 999 

Bölüm toplamı 24 458 700 24 458 700 24 3İ5 000 

202 Hizmetliler ücreti 
1 Merkez hizmetlileri ücreti 
2 îller hizmetlileri ücreti 

>«« 

40 800 
242 220 

Bölüm toplamı 283 020 

40 800 
242 220 

283 020 

40 800 
242 220 

283 020 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
1 Merkez geçici hizmetlileri üc

reti 1 
2 îller geçici hizmetliler ücreti 16 900 

Bölüm toplamı 16 901 

1 
16 900 

16 901 

204 Yabancı uzman ve hizmetliler 
le tercümanlarının ücretleri 60 001 0 

I I - Başka haklar 
0 Geçici tazminat 308 932 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

1 Merkez memurları çocuk zam 
mı 65 000 

2 îller memurları çocuk zammı 1 859 000 
3 Merkez memurları doğum yar

dımı , 21 000 
4 îller memurları doğum yardımı 99 000 
5 Merkez memurları ölüm yar

dımı' " 2 640 

0 

65 000 
1 859 000 

21 000 
99 000 

2 640 

0 

65 000 
1 859 000 

21 000 
99 000 

2 640 



Emniyet G. M. — m — 
1950 1951 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği . istenen kabul edilen 
B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

6 İller memurları ölüm yardımı 10 000 10 000 10 000 
7 Yakacak zammı 35 000 35 000 35 000 

Bölüm toplamı 2 091 640 2 091 640 2 091 640 

0 3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek ya 
bancı dil para mükâfatı 1 0 0 

208 îkramiye ve para mükâfatı 
0 5439 sayılı Kanunim 3 nci i 

maddesine göre memurlara ve
rilecek ikramiye karşılığı 19 500 0 0 

0 3201 sayılı Kanunun 86 ııcı 
maddesi gerekince verilecek 
para mükâfatı 5 000 10 000 10 000 

Bölüm toplamı 24 500 10 060 0 

209 5434 sayılı Kamunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34. 
38 ve 39 ncu maddeleri gere 
ğince Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 1 363 417 1 889 410 1 883 157 

212 4367 sayılı Kanun gereğince 
verilecek er tayını karşılığı 2 708 400 2 708 400 2 698 800 

214 Hazarda emniyet ve asayişi 
muhafaza uğrunda yaralanan 
veya şehit düşen polis âmir ve 
memurlarına 1475 sayılı Nak 
di Tazminat Kanunu gereğin
ce verilecek tazminat 1 000 1 000 1 000 

îkinci kısım toplamı 31 316 512 31 459 071 31 312 620 

Üçüncü hısım - Yönetim 
giderleri k ; ' r f 

301 Merkez büro giderleri 
1 Kırtasiye 9 000 9 000 9 000 
2 Döşeme ve demirbaş 3 000 3 000 3 000 



— 

B. 

302 

158 

M. 

3 

1 
2 
3 
4 
5 

— Emniyet G. 

ödeneğin çeşidi 

öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

îller büro giderleri 
. Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

M. 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

5 000 

17 000 

36 000 
40 000 
25 000 
45 000 
70 000 

216 000 

1951 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

5 000 

17 000 

36 000 
40 000 
25 000 
45 000 
70 000 

216 000 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

5 000 

17 000 

50 000 
100 000 
25 000 
45 000 
70 000 

290 000 

303 Basılı kâğıt ve defterler 19 000 19 000 19 000 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
• ve giderleri 
1 Merkez posta ve telgraf ücret -

305 

306 

307 

2 
3 

4 

0-
0 

1 
2 
3 
4 
5 

leri 
îller posta ve telgraf ücretleri 
Merkez daireleri telefon gider
leri 
t i ler telefon giderleri 

Bölüm toplamı 

İller kira karşılığı 
Merkez 
îller 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici » » 
Müfettişler yolluğu 
Yabancı memleketler yolluğu 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlarının yolluk ve 
başka giderleri 

56 466 
200 000 

15 000 
55 000 

326 466 

0 
139 998 

1 

140 000 

9 000 

110 000 
30 000 
18 000 

1 

5 001 

56 466 
200 000 

15 000 
55 000 

326 466 

0 
150 000 

0 

150 000 

9 000 

110 000 
30 000 
18 000 

1 

0 

56 466 
200 000 

15 000 
55 000 

326 466 

150 000 
0 
0 

0 

9 000 

110 000 
30 000 
18 000 

1 

1 

Bölüm toplamı 163 002 158 001 158 002 



B. M. ödeneğin çeşidi 

Emniyet G. M. 

1950 
Y U ı 

ödeneği 
idi Lira 

— 159 — 
1951 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

308 Tedavi giderleri 
1 3201 sayılı Kanunun 87, 89 ncu 

ve 4598 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddeleri gereğince merkez 
memurlarının tedavi giderleri 
ve yollukları 5 000 13 000 13 000 

2 3201 sayılı Kanunun 87, 89 ncu 
ve 4598 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddeleri gereğince iller me
murlarının tedavi giderleri ve 
yollukları 33 000 50 000 50 000 

0 Görev sırasında yaralanan, 
hastalanan ve kazaya uğrıyan 
merkez memurları tedavi gi
derleri 8 000 0 0 

0 Görev sırasında yaralanan, 
hastalanan ve kazaya uğrıyan 
iller memurları tedavi gider
leri 17 000 0 0 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

405 Süvari polis hayvanları ve po 
lis köpekleri 

1 Satınalma karşılığı 

Bölüm toplamı 63 000 63 000 63 000 

309 Taşıt giderleri 
1 Merkez taşıtları işletme gider

leri 5 000 5 000 5 000 
2 Merkez taşıtları onarma gider

leri 3 000 3 000 3 000 
3 îller taşıtları işletme giderleri 115 000 115 000 115 000 
4 tiler taşıtları onarma giderleri 21 000 21 000 21 000 

Bölüm toplamı 144 000 144 000 144 000 

Üçüncü kısım toplamı 1 097 468 1 102 467 1 176 468 



— im — ö. M. 

B. M. ödeneğin çeşidi 

2 Yem, muytabiye, nal, mıh vt> 
başka gereç karşılıkları ile te
davi ve ilâç ve köpekler için yi
yecek giderleri 

Bölüm toplamı 

406 Haber alma giderleri 
410 Giyecek ve teçhizat 

1 Giyecekler 
2 Silâha cephane, maske, haber

leşme gereçleri ve yedek parça
ları 

Bölüm toplamı 

416 Okullar giderleri 
1 Polis memur ve adayları, öğ

rencileri yiyecek ve giyecek gi
derleriyle harçlık ve yollukları 

2 Yönetim giderleri 

Bölüm toplamı 

41? Gözetim altında bulunanlarla, 
hudut dışına çıkarılacakların 
veya memleket içinde yer de 
ğiştirmeye mecbur edilecek 
yabancıların gönderme, iaşe 
giderleri ile bunlara memur 
edileceklerin gerekli giderleri 

418 Polis telli ve telsiz telefonları 
ve telsizleri işletme giderleri 

451 Yayın giderleri 
1 Satınalma ve abone karşılığı 
2 Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gön -
derileceklerin yollukları ile 
başka her çeşit giderleri 

1950 1951 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

70 000 70 000 70 000 

70 001 70 001 70 001 

203 500 203 500 203 500 

650 000 1 257 500 1 257 500 

55 000 55 000 55 000 

705 000 1 312 500 1 312 500 

259 000 259 000 259 000 
55 000 55 000 55 000 

314 000 314 000 314 000 

16 200 16 200 16 200 

10 000 10 000 5 000 

1 500 1 500 1 500 
4 800 4 800 2 300 
6 300 6 300 3 800 

2 2 2 



Emniyet 0, 

ödeneğin çeşidi 

Milletlerarası kurum ve der
nekler giderleri 
Milletlerarası kurumlara katıl
ma payı 
Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin yolluk ve gi
derleri 

Bölüm toplamı 

Prevantoryum ve sanatoryum 
yönetim, iaşe, ilâçlar ile sair 
genel giderler 
İllerde açılacak polis kursları 
giderleri 

Dördüncü kısım toplamı 

.M. 
1950 
Yılı 

ödeneği 
Lira 

5 000 

4 995 

9 995 

40 000 

1 

1 374 999 
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1951 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

5 000 

4 900 

9 900 

40 000 

0 

1 982 403 

5 000 

4 900 

9 900 

40 000 

0 

1 974 903 

Beşinci kısım- - Borçlar 

Geçen yıl borçları 8 500 8 500 11 000 
Eski yıllar borçları 
1946 - 1949 yılları borçları 
1928-1945 » » 

6 000 
1 000 

6 000 
1 000 

29 600 
5 000 

Yedinci kısım - Küçük 
onarma ve tesisler 

Onarma , 165 000 

Bölüm toplamı 7 000 7 000 34 600 

Beşinci kısım toplamı 15 500 15 500 45 600 

Altıncı kısım - Yardımlar 

Yüksek öğretim kurumlarında ^ ' ; »' ••••{-,--•.,. 
okutturulacak öğrenci gider
leri 5 400 5 400 5 400 

Altıncı kısım toplamı 5 400 5 400 5 400 



Emniyet G. M. 

ödeneğin çeşidi 

Teknik giderler 
Polis telli ve telsiz telefonları 
ve t ele tipleri satmalma ve de
ğiştirme giderleri 
Fotoğraf ve daktiloskopi tesis
leri makina ve gereç giderleri 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

490 000 

30 000 

1951 yıl] 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

0 

0 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

0 

0 

Bölüm toplamı 520 000 0 0 

Yedinci kısım toplamı 685 001 0 

KISIMLAR TOPLAMI 

İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 

Toplam 

Yedinci kısım toplamı 

31 316 512 
1 097 468 
1 374 999 

15 500 
5 400 

33 809 879 

685 001 

31 459 071 
1 102 467 
1 982 403 

15 500 
5 400 

34 564 841 

0 

31 312 620 
1 176 468 
1 974 903 

45 600 
5 400 

0 

0 

GENEL TOPLAM 34 494 880 0 34 514 991 

. Yatırımlar 

Onarma 165 000 165 000 165 000 
Teknik giderler 
Polis telli ve telsiz teleonlerı ve 
teletipleri satmalma ve değiş
tirme giderleri 
Fotoğraf ve daktiloskopi te
sisleri, makina ve gereç gider
leri 

Bölüm toplamı 

Yatırımlar toplamı 685 000 285 000 245 000 

490 000 

30 000 

520 000 

90 000 

30 000 

120 000 

50 000 

30 000 

80 000 
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Rapor 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Jandarma Genel Komutanlığının 1951 yılı bütçe kanunu tasarısını tetkik ettim. Gerekçede gö
rüleceği üzere teklif bütçesi yatırımlarla beraber 40 109 773 liradır ki umumi olarak 1950 bütçe
sinin yekûnundan 230 979 lira noksandır. Bu bütçede yüce komisyonun ıttılaına arzetmeyi faydalı 
gördüğüm hususatı aşağıda bölümler sırasına göre sunuyorum. 

Bölüm 201 — önemli artışlar: 
Genel komutanlıkta gördüğüm subaylar kadrosunun ikinci altı aylık cetveline nazaran halen 

105 albay mevcuttur. 5611 sayılı Kanunla değişen 4273 sayılı Kanunun 17 nci maddesine nazaran 
her sınıfın albay adedi o sınıf subay mevcudunun % 4 nü geçmemesi lâzımgelirken sözü geçen 
cetvelde mevcut görülen 1533 subay yekûnuna albay adedinin nispeti i% 8 i biraz geçmektedir. 
Bu suretle subay mahrutu kaidedeki genişliğinaen sonra zirveye yaklaşırken albaylar kısmında 
tekrar bir misil bir genişleme göstermektedir. Bunun neticesi olarak üç vilâyette ikişer albay 
diğer vilâyetlerde birer albay ve mütaaddit yarbaylar istihdam olunmaktadır. Bunun muhtelif 
sebepleri mevcut olup yüksek komisyonunuz öğrenmek arzu buyurursa Genel Komutanlık izaha
ta amadedir. Ve bu işin halli için üzerinde durulmakta olduğunu bendenize beyan buyurmuşlar
dır. 

Keza aynı cetvelin yüzbaşılara ait olan adedi 744 tür. Aynı kanunun aynı maddesine göre yüz
başı nispetinin % 23 olması lâzımgelmektedir. Buna göre 352 yüzbaşı istihdamı gerekli görülür
ken kazalardaki jandarma bölük komutanlarının yüzbaşı olmasını 23 . II . 1950 tarihinde yürür
lüğe giren muaddel Jandarma Teşkilât ve Vazife tüzüğünün 13 ncü maddesi derpiş etmekte oldu
ğundan 63 vilâyetteki merkez ilce ile 434 kaza merkezine yekûnen 497 yüzbaşının lâzım olması sözü 
geçen nispeti fiiliyatta hükümsüz bırakmaktadır.Maamafih 5611 sayılı Kanunun geçici birinci mad
desine nazaarn bu nispet intibakları Vekiller Heyeti Karariyle yapılacağından Albaylara ait % 4 
nispetinden daha fazla albay istihdamının da caiz olacağı dairesince mülâhaza edilmektedir. Bu bö
lümün 1 nci ve 2 nci maddelerinde görülen 100 000 ve 1 512 102 liralık artışların rütbe yükselmele
rinden ileri geldiği öğrenilmiştir. 

Temenni : 

Bu konunun hizmet ihtiyaç ve icaplarına göre hallinin Hükümetten temennisinin uygun olaca
ğını yüksek Komisyonun dikkatine arzederim. 

Bölüm 202 — Eklemeler : 

Bu bölümün, merkez hizmetliler ücretine ait 1 nci maddesinde 2 100 lira bir ödenek fazlası var
dır. (D) cetvelinde görüleceği üzere silâh ve malzeme evinde istihdam edilmekte olan 175 lira 
aylık ücretli bir tüfekçi kadrosunun kaldırılarak350 lira aylık ücretli bir tüfekçi kadrosunun kon
muş olmasından ve bu suretle farkı teşkil eden 175 lira aylık ilâvesinin senelik tutarından ileri 
gelmiştir. Alman izahata göre bu zam yapılmamış olduğu takdirde mevcut tüfekçi ustasının daha 
yüksek ücretli başka bir vazifeye kaçacağından, korkulmuştur ki, doğruluğuna kanaat getirilmiştir. 

Bu bölümün 2 nci maddesindeki iller hizmetlileri üzerinde 6 360 lira bir fazlalık görülmektedir. 
Bunun sebebi gerekçede açıklandığı gibi (D) cetveline dâhil kadrolardan; tstanbul Dikimevinde ça
lışan 300 lira ücretli kunduracı kadrosunun 450, 300 lira ücretli teri ustası kadrosunun 450, 
175 lira ücretli makine tamircisi kadrosunun 250, 230 lira ücretli makine ustası kadrosunun 300 
ve toplu birliklerdeki 175 lira ücretli sivil sanatkâr kadrosunun kaldırılarak yerine 250 lira üc-
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retli bir saraç kadrosunun ilâve edilmiş olmasından ileri geldiği anlaşılmış ve alman izahat so
nunda bu zamlar yapılmadığı takdirde hariçte daha yüksek para bulabilecek" olan ve emektar bu
lunan bu elemanların kaçırılacağından endişe edilerek bu zamlara gidildiği kanaatine varılmış ol
duğundan zamlar yerinde görülmüştür. 

Teklif : 
Ancak zam yekûnunun 6360 lira olmayıp 6240 lira olması lâzımgeldiği bilhesap tesbit edilmiş 

olduğundan belki de zuhulen yazılmış olan 120 lira fazlanın 2 nci maddeden tenzili uygun olacak
tır. 

Bölüm 205 — Ilgaen indirme : 
Bu bölümde geçen yıl 70 000 lira olarak görülen ödeneğin geçici tazminata taallûku dolayısiyle 

Hükümetin aldığı prensip kararı neticesi bu sene konmadığı ve bölümün de kaldırılmış olduğu gö
rülmüştür. 

Hususi kanunu gelinceye kadar müzakeresinin taliki icabedecektir. 

Bölüm 206 — İndirme : 
Bu bölümün 3 ncü ve 4 ncü maddelerindeki merkez ve iller subay ve memurları doğum yardım

larından 5 000 4- 2 000 = 7 000 lira bir indirme yapılmış olup diğerleri maddeleri geçen yılın ay
nıdır. • . • 

Bölüm 209 — önemli ekleme: 
Bu bölümde emekli sandığına yapılacak ödemeler karşılığı olarak 395 991 liralık bir fazlalık 

görülmekte ise de kanuni bir artış olduğu malûmdur. 

Bölüm 210, 214, 215 — 
Bu bölümlerde her hangi ekleme veya eksiltme 'görülmemiştir. 

Bölüm 216 —• İndirme : 
Terhis ikramiyesi denen ve bu bölümde yer alan ödenek de geçen seneye nazaran 6 000 lira 

bir eksiklik görülmektedir. Bu eksikliğin sebebi bu ikramiyeye terhislerinde nail olacak eşhasın 
adedi hesabına uygun olarak varılan riyazi bir netice olduğu öğrenilmekle yerinde görülmüştür. 

Temenni : 
Ancak; jandarma mesleğinde 20 yıl hizmetten sonra terhis edilen onbaşı ve çavuşlarla 4 ncü 

uzatmadan sonra terhis edilen erlere 1861 sayılı Kanunun 18 nci maddesine tevfikan verilmek
te olan çavuşlara 500, onbaşılara 300 ve erlere 150 liranın 1936 yılı rayiçlerine göre oluşu ve 
halbuki para değerinin 4-5 misli düşmüş bulunuşu sebebiyle bu ikramiyeler için bu nispetlerde bir 
tezyidi temin edecek Kanun teklifinin Kamutaya getirilmesini Hükümetten temenni etmek uzun 
yıllar kendilerini jandarma mesleğine bağlamış bulunan fedakâr vatan çocuklarına karşı yerinde 
bir kadirşinaslık olacaktır kanaatindeyim. 

Bölümler 301, 302, 303 — • ' 
Bu bölümlerde geçen yıla nazaran her hangi bir artış ve eksiliş görülmemiştir. 

Bölüm 304 '— Ekleme - indirme : 
Bu bölümün 1 nci maddesindeki merkez posta ve telgraf ücretlerinde 1 000 liralık bir artış ve 

2 nci maddesindeki iller posta ve telgraf ücretlerinde 5 000 liralık bir eksiliş görülmektedir. 
Bunun lüzumu derecesi incelendikte: 1948 yılında 311 000 lira ödenek konup 286 556 lira mas
raf yapıldığı, 1949 yılında 213 000 lira ödenek konup 207 000 lirasının tevzi edildiği ve bütçede 
görüldüğü üzere 1950 yılında her ikisinin 194 000 lira iken 1951 yıl:nda neticeten 4 000 lira nok-
saniyle 190 000 lira olduğu ve bu it:'barla sözü geçen 1 000 lira artırma ve 5 000 liıalık eksiltme
nin mantıki bulunduğu anlaşılmıştır. 
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Bölüm 305 ~~ Ekleme : 
Bu bölümde 1 978 lira bir fazlalık görülmektedir. Bunun sebebinin merkez hariç 62 vilâyette 

664 binanın kira altında oluşundan ve bazılarının hükmen tahliyesiyle daha pahalı biralara geçiL-
mek zorunda kalmaktan ve ayrıca 5020 sayılı Kanunla yapılmış kira zamları tatbİKatmın deva
mından ileri geldiği anlaşılarak işbu cüzi zam yerinde görülmüştür. 

Bölüm 306 — îndirme : 
Bu bölümde geçen yılın 8 000 liıalık giyecekler ödeneğinin bu sene 5 000 lira eksiği ile 3 000 

lira olduğu görülmektedir. Bu derece fazla olan indirmenin sebebi araştırıldıkta: lîvvelce matba
ada çalışan amelelere de giyecek verilirken Sayzştayın bunu tecviz etmemesi neticesi bunlara 
verilmemek kararma varılmasından bir tasarruf yapılmış olduğu gibi geçen sene elde mevcut 
kumaş ve malzeme stoklarından bu sene istifade edilebileceği için bu derece fazla tasarruf temin 
•edilebilmiş olduğu öğrenilmiştir. 

Bölümler 307, 308, 309, 401 — 

Bu bölümlerde geçen yıla nazaran bir fazlalık ve eksiklik olmadığı ve şayanı arz bir cihet de 
bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Bölüm 405 — önemli indirme : 

Bu bölümün 1 nci maddesindeki satmalına ve taviz karşılığı geçen yıla nis'petle 190 000 lira 
gibi önemli bir indirmeye tâbi tutulmuştur. Bunun sebebi tetkik edildikte şu neticeye varılmıştır: 
1950 yılı Bütçesine konmuş olan 215 000 liranın 200 000 lirasiyle, beher hayvan 400 lira hesabiy
le 500 hayvan alınıp süvari birliği bulunması gereken karakollara ve sair ihtiyaç yerlerine veril
mesi düşünülmüş ise de Haziran ayında Hükümetçe verilen umumi tasarruf kararı gereğince ancak 
95 000 lirasiyle hayvan alınmış ve tavizler karşılanmış geri kalan 120 000 lira mevkuf tutulmuş
tur. Bu seneki tasarruf düşünceleriyle de bu nevi mubayaaya geniş mikyasta devam edilmemesi 
uygun görülerek geçen yıl tahsisatından 190 000 lira noksaniyle bölümün 1 nci maddesine yalnız 
25 000 lira konmuş olduğu öğrenilmiştir. ^ > | K ' $ ' " ' v < 

Bu bölümün 2 nci maddesinde 4 000 lira bir eksilme ile 6 000 liralık ödenek mevcuttur. 

1946 - 1949 masrafları tetkik edildikte bu ihtiyacın vasati 6 000 lira ile karşılandığı görülmüş 
olduğundan bu maddeye bu sene için konmuş olan 6 000 lira isabetli olup 4 000 lira indirme yerin
dedir. 

Bölüm 409 — önemli indirmeler: [ : 

Bu bölümün 1 ve 3 ncü maddelerindeki 1 184 558 ve 55 000 liralık indirmelerin sebebi şudur: 

Geçen yılın ödeneği 45 320 erat mevcudu üzerinden hesaplanmış iken bu sene bu mevcudun 
40 000 üzerinden hesaplanmış olmasından ileri gelmiştir. Bu bölümün 2 nci maddesindeki yem 
bedelinden 499 800 lira bir eksiltme sağlanmasının kısmen hayvan adedinin azalmış olmasından 
ve daha ziyade yem ve bilhassa ot fiyatlarmınueuzlamış bulunmasından ileri geldiği dairesince 
ifade edilmiştir. 

Bölüm 410 — önemli indirmeler: - \ :-•«., ,, v 

Bu bölümün her iki maddesindeki yekûnen 476 500 liralık önemli indirmenin keza erat adedinin 
geçen yıldan 5320 noksan oluşundan ileri gelmiştir. 

Bölüm 411 — önemli indirme: 
Bu bölümdeki 170 000 liralık indirmenin kısmen telefon teli ve fincanlariyle kısmen de hay

van mutabiyesi fiyatlarının biraz ucuzlamış olmasından ileri gelmiş olduğu dairesince beyan 
buyurulmuştur. s 

Bölümler 412, 413 — Eklemeler : 
Bu bölümlerdeki 11 000 ve 4 000 liralık eklemelerin gerekçede etraflıca izah edildiği üzere 



— 167 — 
evvelce bedelsiz alman serom ve aşıların bedelle alınması» gerekeceğinden ve veterinerlere mahsûs 
ecza ve alât sandıkları yapılmasının kararlaştırılmış olmasından ileri geldiği öğrenilmiştir. 

Bölümler 414, 416, 459 — Bu bölümlerde geçen yıla nazaran fazlalık, eksiklik ve arza değer 
bir cihet görülmemiştir. 

Bölüm 501 — Ekleme: 
Bu bölümde geçen yıl borçlarının 9 400 lira fazlasiyle 34 400 lira olarak konulduğu görülmek

tedir. Bunun sebebi araştırıldıkta: 1948 de 81 781, 1949 da 304 169 lira ödenek konarak geçen yıl
lar borçları bir hayli temizlenmiş olduğu zanniyle 1950 de 25 000 lira konmuş ise de kâfi gelme
diği anlaşılınca bütçe kanunu hükmü dairesinde ve 1950 yılının 9 ncu ayında 22 500 lira aktarma 
yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur ki bu hale na-aran bu ihtiyacın 1950 de 47 500 lira ile karşı-
lanmış olmasına binaen 1951 bütçesindeki 9 400 lira fazlalık uygun görülmüştür. 

Bölüm — İndirmeler: 
Bütçenin tanziminde tahakkuk etmiş olan borç miktarına nazaran bu tertipten 2 000 lira indi

rilmesi mümkün görülmüş bulunmaktadır. 

Yatırımlar : 

Bölüm 901 — İndirme : 
Gerekçede izah edilmiş olduğu üzere bu bölümden tasarruf düşüncesiyle 25 000 lira indirilerek 

bakiye 475 000 lira ile yapılması tasarlanan 22 karakol inşası ve 67 binanın tamiri mümkün görül
müş olup müfredatlı cetveli dairesinde mevcuttur. 

Bölüm 902 — önemli ekleme : 
Bu bölüme gerekçede izah edildiği üzere 3827 sayılı Kanun gereğince alınması düşünülen 50 

aded jeep otomobili için 425 000 lira yeni ödenek teklif edilmektedir. 

Temenni : 
Bu bölümdeki 425 000 lira gibi yarım milyona yakm bir meblâğ ile mubayaası düşünülen 50 

taşıt gibi başka bütçelerle de birçok taşıtlar mubayaa edileceğine nazaran bunların Maliye Ba
kanlığınca menşeinden mubayaası suretiyle ithalâtçı ve toptancı kârlarının Hazineye kazandırıl
masında küçümsenemiyecek mühim bir tasarruf temin edileceği aşikâr olduğundan bu cihetin Hü
kümetten temennisini Yüksek Komisyonun tasvibine arzederim. 

Umumi mütalâalar, temenniler ve teklifler: 
1. Halen Emniyet kadrosuna 800 jandarma erinin «polis görevlisi» adı altında yardım etmekte 

ve kollarında (P. G) remizli pazubend taşıyan bu eratın fiilen polis vazifesi ifa etmekte oldukları 
öğrenilmiştir. Bu erlerin gıdalarını alabilmelerini ve vazifede suiistimale kaçmamalarını sağlamak 
maksadiyle kendilerine 4370 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle Vekiller Heyetine verilmiş salâhi
yetten istifade edilerek bu kanunun 1 nci maddesinde ayda maktuan 25 lira olarak ödeneceği yazılı 
istihkakları bir misil fazlasiyle 50 lira olarak verilmektedir. îlâvei istihkak olan 25 X 800 X 12 = 
240 000 lira halen Jandarma Bütçesine yüklenmiş bulunmaktadır. 

Hizmeti poliste külfeti jandarmada olan bu hal için haklı olarak Jandarma Genel Komutanlığı, 
Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesinden bu miktarın kendisine verilmesini istemektedir. Ancak, Jan
darma Genel 'Komutanlığı teklif Bütçesinin 409/1 taymat maddesinde bu 800 erden 596 sının 2 nci 
ilâve istihkakı 178 800 lira dâhil bulunmaktadır. Geri kalan 204 X 25 X 12 = 61 200 liranın Emni
yet Genel Müdürlüğü Bütçesinin 201 nci bölümünden tasarrufa alınmasını teklif ettiğim kadrolar 
tutarından polis yatakhanelerinin ıslahına tahsisiai arzettiğim 200 000 liradan arta kalan miktarının 
(ki 50 000 lira civarındadır). Jandarma Genel Komutanlığı 409/1 taymat maddesine bu ihtiyaç için 
eklenmesini arz ve teklif ederim. 

2, Jandarma ihtiyaçları için alman ve imal edilen bilcümle eşyanın sigorta edilmeleri Hazine 
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lehine olarak mütalâa edilmekte ve istanbul, Kayseri, Elâzığ ambar]ariyle İstanbul Dikimevi için 
459 ncu kurumlar ve komisyonlar genel giderleri bölümünden bu maksatla yılda ceman 8 300 lira 
bir masraf yapılmakta bulunduğu dairesince ifade edilmiş ve sigorta edilmesi lâzımgelen eşyanın kıy
metine nazaran pek az olan sigorta masrafının gereği gibi tamiri için sigorta bedellerinin Millî Sa
vunma Bakanlığı Bütçesine ait formüllere mütenazır olarak eşyanın taallûk eylediği tertiplerden ve
rilmesi hususunda (R) cetveline kayıt konulması istenilmiştir. Bu ciheti yüksek komisyonun takdi
rine mühim bir temenni olarak arzederim. 

3. Jandarma Genel Komutanlığının 1951 yılı teklif Bütçesinin 40 109 773 lira olmasına ve 40 000 
küsur personele bu miktarın taksiminde harici kısmetin yuvarlak rakam olarak 1 000 lira çıkaca
ğına nazaran bir jandarma erinin bu millete senede 1 000 liraya mal olduğu söylenebilir. Gerçi em
niyet bütçesiyle, emniyet personelinin harici kısmetine kıyas edildiği takdirde ondan en az üç defa 
ucuza hizmet ettiği anlaşılan jandarma erinin bu milletin umumi fakru karşısında pek ucuza mal 
olduğu iddia edilemez. Kaldı ki, jandarma eri aynı zamanda askerî mükellefiyetini de ifa etmiş ol
maktadır. Bir erin milletimize ortalama 1 000 liraya mal oluşunda naçiz görüşümle Jandarma Ge
nel Komutanlığı karargâh ve merkez büro kadrolarının genişliğinin de mühim bir hissesi vardır. 
Hattâ umumiyetle subay, muamele memuru, sivil memur ve öğretmen adedi olarak fiilî kadroda 
görülen 1747 kişinin 40 000 ere nispeti aranınca 23 ere bir subay veya memur bir üst isabet et
mektedir ki, bir erin hakiki şahsi masrafı 500 lira civarında olduğuna nazaran 1 000 liraya ulaşmak 
için geri kalan 500 liranın bu subay ve memur maaşlariyle diğer bilûmum idare giderlerinden tahas-
sül ettiğini anlamak müşkül değildir. 

Bu seheple şimdiki kıymetli genel komutandan bütün kadroların ve idare giderlerinin hakiki 
hizmet ve ihtiyaçlar icaplarına göre ayarlanmasını yüksek komisyonunuz huzurunda temenni et
meyi vicdani bir 'borç telâkki etmekeyim. 

Hürmetlerimle. 

(Bolu Milletvekili 
Mahmut Güçbilmez 
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1951 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 

B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

* Jandarma <*. 

ödeneğin çeşidi 

îkinci kısım - Personel 
giderleri 

K. 
1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

. - - ;». « , ' *. " • • 

I - Aylıklar ve ücretler 
201 Aylıklar 

1 Merkez subav ve memurları 
erat aylığı ' 600 000 700 000 700 000 

2 îller subay ve memurları erat 
aylığı 12 328 436 13 840 538 13 840 538 

3 Merkez subay ve memurları 

202 

0 
206 

4 

1 
2 

1 

2 

3 

,.4. 

5 

6 

-. 7 

açık aylığı 
îller subay ve memurları açık 
aylığı 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Merkez hizmetlileri ücreti 
îller hizmetlileri ücreti 

Bölüm toplamı 

I I - Başka haklar 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar 
ve yardımlar 
Merkez subay ve memurları 
çocuk zammı 
îller subay ve memurları çocuk 
zammı 
Merkez subay ve memurları 
doğum yardımı 
îller subay ve memurları do
ğum yardımı 
Merkez subay ve memurları 
ölüm yardımı 
îller subay ve memurları ölüm 
yardımı 
Yakacak zammı 

1 

1 

12 928 438 

-

72 780 
198 540 

271 320 

-

70 00 

25 000 

625 000 

10 000 

57 000 

4 000 

15 000 
39 000 

1 

1 

14 540 540 

-• •; - . , - Ü 

74 880 
204 900 

279 780 

0 

25 000 

625 000 

5 000 

55 000 

4 000 

15 000 
39 000 

1 

1 

14 540 540 

V x :•• ? • " ~ -• " - * % 

74 880 
204 780 

279 660 

0 

25 000 

625 000 

5 000 

55 000 

4 000 

15 000 
39 000 

Bölüm toplamı 775 000 768 000 768 000 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

0 

o 

209 

210 
214 

215 

216 

r* 

3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek ya
bancı dil para mükâfatı 
5439 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine göre memurlara ve
rilecek ikramiye karşılığı 
5434 sayılı Kanunun 14 nctt 
maddesinin (D) ve 15 nci mad
desinin (E) fıkrası ile 34, 38 
ve 39 ncu maddeleri gereğince 
Türkive Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına yapılacak ödemeler 
karşılığı 
Temsil ödeneği 
Hazarda vazife görürken vara-
lanan subav ve erlere 1475 sa
yılı Nakdî Tazminat Kanunu 
gereğince verilecek tazminat 
Atışlarda, erleri okutmada, bi 
nicilikte öğretim ve eğitimde 
başarı, prörevini yapmada ya
rarlık gösterenlere 1493 sayılı 
Ordu İkramiyesi Kanunu ge
reğince verilecek ikramiyeler 
20 vıl hizmetten sonra terhis 
edilen onbaşı ve çavuşlarla 4 
ncü uzatmadan sonra terhis 
edilen erlere 1861 sayılı Kanu 
nun 18 nci maddesi gereğince 
verilecek ikramiye 

0 

658 400 
2 100 

4 990 

1 054 391 
2 100 

4 990 

1 054 391 
2 100 

4 990 

3 000 3 000 3 000 

15 000 9 000 9 000 

îkinci kısım toplamı 14 728 250 16 661 801 16 661 681 

Üçüncü hısım - Yönetim 
giderleri 

301 Merkez büro giderleri 
1 Kırtasiye 
2 Döşeme ve demirbaş 

3 600 
850 

600 
850 

3 600 
850 



B. 

302 

, v 

303 
304 

,, „ , , 

305 
306 
307 

308 

309 

M.. 

3 

1 
2 
3 

1 

2 
3 

4 

1 
2 
3 

1 
2 

1 

Jandarma ö. K. 
1950 
Yılı 

ödeneği 
ödeneğin çeşidi Lira 

öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

tiler büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

Basüı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Merkez posta ve telgraf ücret
leri 
îller posta ve telgraf ücretleri 
Merkez daireleri telefon gider
leri 
îller telefon giderleri 

Bölüm toplamı 

tiler kira karşılığı 
Giyecekler 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici » » 
Müfettişler » 

Bölüm toplamı 

Tedavi giderleri 
Merkez 
îller 

Bölüm toplamı 

Taşıt giderleri 
Komutanlık otomobili işletme 
giderleri 

2 000 

6 450 

65 700 
40 000 
28 000 

133 700 

59 850 

34 000 
160 000 

5 000 
5 000 

204 000 

168 000 
8 000 

232 000 
110 000 
25 000 

367 000 

2 500 
17 500 

20 000 

1 500 
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1951 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

2 000 

6 450 

65-700 
40 000 
28 000 

133 700 

59 850 

35 000 
155 000 

«5 000 
5 000 

200 000 

169 978 
3 000 

232 000 
110 000 
25 000 

367 000 

2 500 
17 500 

20 000 

1 500 

2 000 

6 450 

65 700 
40 000 
28 000 

133 700 

59 850 

35 000 
155 000 

5 000 
5 000 

200 000 

169 978 
3 000 

232 000 
110 000 
25 000 

367 000 

2 500 
17 500 

20 000 

1 500 



İ7£ Jandarma G. K. 

M. ödeneğin çeşidi 

2 Komutanlık otomobili onarma 
giderleri 

3 Merkez taşıtları işletme gider
leri 

4 Merkez taşıtları onarma gider
leri 

5 îller taşıtları işletme giderleri 
6 İller taşıtları onarma giderleri 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Basımevi giderleri 
Hayvan satmalma ve tavizi ve 
ölenlerin, tazmini 

1 Satmalına ve tavizi 
2 Ordu ve jandarmaya mensup 

subaylarla eratın malı olan 
hayvanlardan ölen ve öldürü
lenlerin ödenmesine dair 1471 
ve 5013 sayılı kânunlar gere
ğince yapılacak ödemeler 

Bölüm toplamı 

Muayyenat 
1 Tayinat 
2 Yem 
3 Yakacak, aydınlatma ve ısıt

ma 

Bölüm toplamı 

Askerî gereçler 
1 Giyecekler 
2 Teçhizat 

Bölüm toplamı 

1950 1951 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lim Lira 

1 200 

5 000 

2 000 
300 000 
50 000 

359 700 

1 326 700 

1 200 

5 000 

2 000 
300 OÖÖ 
50 000 

359 700 

1 319 678 

1 200 

5 000 

2 000 
300 000 
50 000 

359 700 

1 319 678 

3 400 3 400 3 400 

215 000 25 000 25 000 

10 000 6 000 6,000 

225 000 31000 31000 

14 514 362 13 329 804 13 329 804 
1 494 -800 995 000 995 000 

545 000 490 000 490 000 

16 554 162 14 814 304 14 814 804 

4 498 500 4 104 000 4 104 000 
800 000 718 000 718 000 

5 298 500 4 822 000 4 822 000 



Jandarma â. K. 

Ödeneğin çeşidi 

Harb gereçleri ve teçhizat 
Ecaa ve sağlık gereçleri 
Veteriner ecza ve gereçleri 
derleri 
Taşıma giderleri 
Oklular pnel giderleri 
Kurumlar ve komisyonlar 
nel giderleri 

Dördüncü kısım toph 

gi-

ge-

ımı 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

950 000 
50 000 

6 000 
531 540 
115 000 

20 800 

23 754 402 
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1951 yılı için 

Hükümetçe 
istenen 
.Lira 

780 000 
61 000 

10 000 
531 540 
115 000 

20 800 

21 189 544 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

780 000 
61 000 

10 000 
531 540 
115 QpO 

20 800 

21 189 544 

Beşinci hısım - Borçlar ? 

Geçen yıl borçları 25 000 34 400 34 400 
Eski yıllar borçları 
1946 - 1949 yılları borçları 
1928 - 1945 » » 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

6 000 
400 

6 400 

31 400 

4 000 
350. 

4 350 

38 750 

4 000 
350 

4 350 

38 750 

Yedinci hısım - Kügüh 
onarma ve tesisler - ' v .. "•; 

Onarma işleri 500 000 0 0 

KISIMLAR TOPLAMI 

İkinci kısım toplamı 14 728 250 16 661 801 16 661 681 
Üçüncü kısım toplamı 1 326 700 1 319 678 1 319 678 
Dördüncü kısım toplamı 23 754 402 21 189 544 21 189 544 
Beşinci kısım toplamı "~ 31 400 38 750 38 750 

Toplam 39 840 752 39 209 773 39 209 653 
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B. M. 

i V. <* B ** s: " 

901 
0 

_-* ^V:"'.'" Jandarma 0. K. 
<••• - ' - t » - ' 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
ödeneğin çeşidi Lira 

Yedinci kısım toplamı 500 000 

GENEL TOPLAM 40 340 752 
''•' i *> \. '": i •' 

Yatırımlar fw*F*v 

Onarma işleri 500 000 
3327 sayılı Kanun gereğince sa-
tınalmacak taşıtlar karşılığı 
(Maliye Bakanlığına) 0 

1951 yıh için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen 
Lira 

0 

0 

mr 

475 000 

425 000 

kabul edilen 
Lira 

0 

475 000 

0 

Yatırımlar toplamı 500 000 900 000 475 000 



17 - Dışişleri Bakanlığı 

« 



Rapor 

Bütçe Komisyonu Yüksek Başkanlığına 

Dışişleri Bakanlığı 1951 Bütçe tasarısını tetkik ettik. Neticeyi bütçedeki bölüm sırasına göre 
aşağıda arzediyoruz. 

1. Memurlar aylığı bölümüne geçen seneye nazaran 43 363 lira fazlasiyle 7 708 003 lira öde
nek konmuştur. 

Bu sene açılacak olan Endonezya Büyük Elçiliğinin 145 200 lira tutan aylıklariyle Rusya'da 
ruble kurunun yükselmesi neticesinde bu memleketteki memurlara tatbik edilen 7 emsalinin 14 e 
çıkarılması ve bu yüzden 250 bin liralık yeni bir masraf açıldığı ve bunun 1951 senesi bütçesin
deki tahsisatla karşılanacağı düşünülecek olursa hakikatte 1950 senesine nazaran artış değil tasar
ruf yapılmış olduğu neticesine varmak icabeder. 

Yalnız Dışişleri Bakanlığının kadro hususiyesini kaydetmek lâzımdır. Bu Bakanlıkta memur 
kadroları diğer Bakanlıklarda olduğu gibi merkez taşra tefrikine tâbi tutulması olduğu gibi daire 
itibariyle de bir taksime tâbi tutulmuş değildir. 

Bakan y a t a * fe*eee ve sayıları malûm olan memurları lüzum ve ihtiyaca göre taşrada veya 
merkezde kulllBîShakta icabına göre teşkilât kurup kaldırmakta tamamen serbestir. 

Bu sebeple bütçe tekniğine uymak maksadiyle ve tasarının hazırlandığı sıradaki duruma göre 
lıesap edilip (Yabancı memleketler memur aylığı) ve (merkez memurları aylığı) namiyle ayrı ayrı 
konulmuş olan tahsiata katî bir manâ izafe etmemelidir. O tarihte merkezde 208, yabancı memle
ketlerde 207 memur vardı ve tahsiat ona göre hesap edilerek maddelere konulmuştur. 

2. Teşkilât üzerinde yapılan tetkikat sırasmda, bir birine mücavir memleketlerdeki Elçilikle
rimizin tevhidi üzerinde durulmuş, fakat bu men^eketlerin bunu bir haysiyet meselesi olarak mü
talâa etmesi ve beynelmilel meselelerde rey temini zaruretleri gibi siyasi sebeplerle tahakkukuna 
imkân olmadığı görülmüştür. ^ 

Konsolosluklar üzerinde durulmuş, hasılat miktarı tetkik edilmiştir. Siyasi maksatlarla ihdas 
edilmiş olan konsoloslukların., aynı sebep devam ettiği müddetçe hasılat miktarı ne olursa olsun kal
dırılması düşünülemez. Sadece, bu nevi konsolosluklardaki muavin kadrolarında tasarruf mümkün 
görülmektedir. 

Kuruluşları tamamen ticari olan konsolosluklardan hasılatı çok düşük olanların kaldırılmasına 
Sayın Bakan da muvafakat etmiştir. Bu meyanda senelik hasılatı 556 liradan ibaret olan Bombay, 
2 100 liradan ibaret olan Napoli başkonsolosluklarının ilk merhalede kapatılması hususunda muta
bakat hâsıl olmuştur. Yine bu arada Bürüksel Elçilik teşkilâtına yarım saat mesafede bulunan An-
vers'de ayrı bir başkonsolosluk idamesinde hiçbir veçhile fayda olmadığı anlaşılmış, Anvers Baş
konsolosluğunun da kaldırılarak, Belçikan'nm asıl ticaret merkezi olan Bürüksel'de esasen mevcut 
olan elçilik teşkilâtımızın konsolosluk işlerine de bakması suretiyle tasarruf sağlanması üzerinde 
keza Sayın Bakanla mutabakata varılmıştır. 

3. 4991 sayılı Kanunun hükümlerine göre; sürekli görevle yabancı memleketlerde bulunan me
murların aylıkları, derecelerine ait aylık aslının 4 - 7 misli üzerinden ödenir. Uygulanacak ödeme 
misilleri, memurların bulundukları memleketlerin Ekonomik ve para durumlarına ve geçim şart
larına ve aylık derecelerine göre Maliye ve Dışişleri Bakanlıklarınca müştereken tesbit edilmek
tedir. Halen uygulanan emsaller 4,50 ile 7 arasında değişmektedir. (Yalnız Rusya'daki memur-
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lara bilâhara çıkan ek bir kanunun verdiği mezuniyete istinaden 14 misli üzerinden aylık verilmek
tedir) . 

1949 Eylülünün; İngiltere başta olduğu halde 30 kadar memleketin başvurduğu devalüasyon 
ameliyesinin tabiî bir neticesi olarak o zamana kadar tatbik edilen emsallerin indirilmesi icabeder-
di. Maalesef kanuni bir emir olan bu revizyon işi ancak yeni iktidar zamanında ele alınarak bâzı 
indirmeler yapılmış ve Bütçeye 450 000 liralık akis yapacak ehemmiyetli bir tasarruf sağlanmıştır. 

Ancak; devalüasyon cephesi de dâhil olduğu halde emsal tatbikatı mevzuu yeniden ele alınır
sa dış memleketlerdeki memur aylıklarından esaslı tasarruf yapılabileceğine kaniiz. Yukarda kay
dettiğimiz icraatı ve aşağıda zikredeceğimiz muk arreratı ile meşbu olduğu tasarrut zihniyetinin 
muhtelif misalleriyle bize veren Sayın Dışişleri Bakanından komisyonumuzca bu işe alınmasının 
temenni edilmesini kâfi bir tedbir saymaktayız. 

4. Yeni açılacak Endonezya Büyük Elçiliğinin hizmetliler ücreti için 19 000 Ih'a ilâvesi sure
tiyle yabancı memleketlerdeki hizmetliler ücreti olarak 1951 senesinde 1 200 000 lira ödenek is
tenmektedir. 

Bayın Bakanla yapılan temas neticesinde, D cetvelindeki 600 hizmetli kadrosunu:! 500 e indi
rilerek bu tertipten 200 000 lira tasarruf edilebileceği anlaşılmıştır. Merkez hizmetliler ücreti 
geçen senenin aynıdır. Masraf miktarı değişmemek üzere Hariciye Köşküne ait fiilî kadroda 
ehemmiyetsiz bâzı değişiklikler yanılmıştır. 

5. Gelir Vergisinin tatbiki halinde yabancı memleketlerdeki personel istihkaklarının ona 
göre ayarlanacağı ve bu yüzden hâsıl olacak farkın bütçe içerisinde tasarruf edileceği de Bakan 
tarafından ilâve edilerek memnuniyet imizi mucip olmuştur. 

6. Merkez büro giderleri bölümündeki kırtasiye tahsisatında görülen 4 900 liralık artış, mu
amele hacminin genişlemesiyle alâkadardır. 1950 Bütçesindeki tahsisat tamamen sarfedilmiş olup 
5 000 lira ek ödenek istenmektedir. 

Döşeme ve demirbaş tertibindeki 5 000 liralık artış arşiv noksanların1 n ikmali için talep edil
miştir. 1950 senesindeki 10 000 liralık tahsisat 9 ncu ayda tamamen sarf edilmiştir. Bu bölümün 
diğer maddelerinde bir değişiklik yoktur ve tasarruf da mümkün değildir. 

7. Yabancı memleketlerdeki teşkilâtın büro giderleri bölümünün kırtasiye maddesinde görülen 
13 800 liralık fazlalık dış teşkilâtın eski yıllardan kalma borçlarının tasfiyesi maksadiyle konul
muştur. 1951 yılında bu borçlar ööendikten sonra ihtiyaç normal miktara inecektir. 

Döşeme ve demirbaş maddesindeki 30 000 lira fazlalık, bu sene Endonezya'da açılacak yeni El
çiliğin ihtiyaçları için konulmuştu". Yeni mubayaalardan başka, mevcut döşeme ve demirbaşın 
tamir -masrafları da bu maddeden ödenmektedir. Bu arada bilhassa çoğu eskimiş olan dış teşkilâ-
tımızdaki kasaların değiştirilmesi düşünülmektedir. 

Yatefez, döşeme ve demirbaş ihtiyaçları standart olarak tesbit edilmemiştir. Bu hal; bâzı El
çilik veya Konsoloklukların lükse kaçmasına yol açabilir. Bu hususta bir talimatname ile dış teş
kilâtımız tarafından mubayaa edilecek döşeme ve demirba'ş eşyanın tip ve evsafını ve âzami ma
liyelerinin tesbit ve tahdit edilmesi, israfı önliyecek bir tedbir olarak mütalâa edilmektedir. 

1950 yılında konulan tahsisatın kifayetsizliği tahakkuk ettiğinden öteberi giderleri bölümüne 
bttseae için &'500 lira fazla Ödenek konulmuştur. Bu tertipteki' taşıtlar onarma giderlerinde görü
len" artış da ayni mucip sebebe dayanmaktadır. Gerçekten, 38^ Elçilik otomobili için 20 000 lira
lık; onanma masrafı çok görülemez. 

Taşıtlar satın alma giderlerine gelince miadını doldurmuş olan Şili, Cidde Elçiliklerine ait ara
baların yenilenmesi ve bu sene açılacak Endonezya Büyük Elçiliği için mubayaa edilecek bir ara
ba k&rşılığı olarak 12 şer binden 36 0Ö0 liralık ödenek konmuştur. Otomobilin markalarında lük
se-baçmamak suretiyle bu üç arabanın 24 000 liraya mubayaa edilebileceği anlaşılmış ve Bakan
la;m\&abık olafcak bu mıtddedi&n 12 000 l W indirilmiştir. 
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Yine bu bölüm içerisinde yer alan- ziyafet giderlerinin bu sene 75 000 den 100 000 liraya çıka

rıldığı görülmektedir. Bu fazlalık bir kısım elçilere, elçiliğin diğer memurlarına nispetle tatbik edi
len yüksek emsallerin 1950 Ağustosundan itibaren indirilmiş olmasına istinat ettirilmektedir. 

8. Basılı kâğıt ve defterler bölümüne bu sene 4 250 lira fazlasiyle 14 000 lira ödenek konmuş
tur. Halen bu tahsisattan 250 lira kaldığı düşünülecek olursa bu bölüme 4 250 değil fakat 2 000 
liralık bir ilâveye ihiyaç olduğu anlaşılır. 

9. Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri bölümünün merkez posta ve telgraf ücretleri 
maddesinden bu sene 50 000 lira noksan talep edilmiştir. Yeni bakanın lüzumsuz telgraf muhabe
relerini tayyare postası ile yaptırması sayesinde Ibu tasarrufun sağlandığı ve istenen tahsisat mik
tarının ihtiyaca ikâfi geleceği anlaşılmıştır. Yabancı memleketlerdeki elçiliklerin telgraf muhabe
ratında da bu yola doğru gidilmesini ve bakanlıkta şehirlerarası muhabere yapmak telefonları tâ-, 
yin ve yapılan muhabereleri murakabe etmesi suretiyle; atılan hayırlı adımın devamını ümit et
mekteyiz. 

10. Kira karşılığı bölümünün merkez kısmında görülen 1 200 lira; Kavaklıdere'de oturan umumi 
kâtilbin otomobili için Cebeci'de tutulan ve şoförün ikametgâhını da ihtiva eden garaj kirasından 
ibarettir. Bu otomobilin hariciye köşkünde veya daha evvel olduğu gibi belediye garajında muha
fazası suretiyle bu maddenin tamamen tasarruf edilmesi mümkün görülmüştür. 

Aynı bölümün ikinci maddesine gelince; bu maddeye yabancı memleketlerdeki teşkilâtın kira 
karşılıklariyle Belediye Vergisi ve resimleri için geçen sene olduğu gibi 589 000 lira ödenek 
konulmuştur. 

Bu ödenekten kaldırılması lâzımgelen konsolosluklarla Norveç ve Şikago Konsolosların ika
met kirası olarak 38 078,09 liranın tasarruf edilmesi mümkün görülmektedir. 

Bâzı Elçilikler için çok yüksek kira bedelleri ödenmekte olduğu nazarı dikkati celbetmektedir. 
Meselâ Rio'da Büyük Elçinin ikamet ettiği bina için 27 223, kançılarya için 5 095 lira, Karaşi 
Elçiliği için 17 140, Ottawa Büyük Elçiliği için 35 301, Bağdat Elçiliği için 18 240, Brüksel Elçi
liği için 16 079 lira kira verilmektedir. 

Diğer taraftan; yabancı memleketlerde vazife gören diğer Bakanlıklara bağlı memurlar, ekseri 
hallerde ayrı binalarda vazife görmektedirler. Bu hal iş sahiplerine olduğu kadar Devlet bütçesini de 
izrar etmektedir. Bu iki müşahedeyi ele alarak bir taraftan mahallî şartların gerekli kılmadığı 
yüksek kira bedellerinden tasarruf yolu aranmasını ve diğer taraftan da hangi Bakanlığa mensup 
olursa olsun, yabancı memleketlerde vazife gören bütün memurların aynı çatı altında toplanmasını 
sağlamasını Sayın Dışşileri Bakanımızdan temenni ederiz. 

11. Hariçteki hizmet müddetlerini ikmal ederek merkeze nakilleri icabeden memurları tama
men değiştirebilmek maksadiyle sürekli görev yolluğu maddesine bu sene 25 000 lira fazla ödenek 
konulmuştur. 

Geçici görev yolluğunda bir değişiklik yoktur. Başlıca kuriye masrafları ile, Cenubi Amerika'da 
ve Avrupa'da mütaaddit Devletler nezdinde memur edilen Elçilerin yolluklarını karşılayan bu bö
lümden de bir tasarruf yapılması mümkün görülememiştir. Ancak, Sayın Bakan'm, diğer bölümler
de olduğu gibi bu bölümdeki ödenekleri de kıskançlıkla murakabe etmesi için bir teminat teşkil et
mektedir. 

12. Merkez memurları tedavi giderleri olarak 1951 için 5 000 lira fazlasiyle ÎÖ! 000 lira ödenek 
istenmektedir. 1950 senesinde bu tedtipten on ay zarfında yapılan tediye 2 426 liradan ibaret oldu
ğuna göre fazlalık yersiz görülmüştür. Bu maddeden 5 000 lira tasarruf edilerek geçen seneki gibi 
5 000 lira olarak ipkası muvafık olur. 

13. Yabancı Elçilerle konukların ağırlanması giderlerine gelince; yabancı Devletlerle münase
betlerimiz gün geçtikçe çoğalmakta ve memleketimize sık sık yabancı şahsiyetler gelip gitmektedir. 
Bunların ağırlanması, Türk Milletinin misafirperverliği icabmdandır. Ancak, 1950 senesinde aynı 
miktarda konulmuş olan bu tahsisattan şüphesiz sayın Bakanın tasarrufu neticesinde, 10 ay zar-
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fmda 75 570 lira sarf edildiğine bakılırsa istenen tahsisatın ayrieh kabulü ile yapılacak tasarru
fun sayın bakanın takdirine bırakılması kanaatindeyiz. 

14. Milletlerarası kurum ve dernekler giderleri •. Bu bölümün birinci maddesini teşkil eden 
2 209 860 lira Milletlerarası Kurum ve Derneklere Hükümetimizin ödemek mecburiyetinde oldu
ğu masraf paylarını teşkil etmektedir. Bunların müfredatı Bütçe tasarısının gerekçesinde yazıl
mış olduğu için ayrıca tadat edilmesine mahal görülmemiştir. 

Yalnız, bu maddede geçen *seneki miktara nazaran görülen mühim fazlalığın zahiri olduğuna 
işaret etmek icabeder. 1950 senesine ait katılma payları, 1949 senesi bütçesindeki tahsisattan 
ödenmiş ve bu sebeple 1950 yılı bütçesine ayrı tahsisat konulmasına lüzum kalmamıştı. 

Bu bölümün ikinci maddesine geçen şene gibi 310 000 liralık tahsisat konulmuştur. Milletler
arası münasebetlerin sıklaştığı nazarı itibara alınarak bu bölümden yapılacak tasarrufun tama
men Bakanın takdirine terkedilmesi uygun olur. Esasen 1950 bütçesindeki tahsisatın,sarf şeklin
de görülen hassasiyet de bize bu hareket hattını ilham etmiştir. Yalnız; harice gönderileceklere 
verilecek yevmiyelerin yeniden gözden geçirilmesini teminni ederiz. 

15. Dış memleketlerdeki Türk kültür varlığının korunmsaı giderleri namiyle yeni açılan bir 
bölüme 75 000 lira ödenek konulmuştur. Kolombia Üniversitesi, Yakın ve Orta - Şark Enstitüsü 
Türkoloji kısmının tesisi için yapılması vadolunan 25 000 dolar yardımın karşılığı olan bu ödenek, 
memleket ve milletimizin hariçte tanıtılması için açılan çığırın müjdecisi olarak karşılanmıya 
lâyıktır. 

16. Küçük onarma ve tesisler : Bu bölüme, yabancı memleketlerde Devlet malı olan gayri-
menkullerin tamir masraflarını karşılamak üzere 1950 Bütçesinde 140 500 lira tahsisat konmuş 
ve bundan şimdiye kadar 93 700 lirası sarfedilmiştir. Buna mukabil 1951 yılında bu bölüme 
tasarruf mülâhazasiyle tahsisat konmamıştır. Bu hal, sözü geçen gayrimenkuller kıymetlerinin 
tenezzüle uğramasını intaç edeceğinden hakiki bir tasarruf sayılamaz. Hiç değilse pek zaruri 
mahiyet arzedecek tamirleri karşılamak üzere yapılan tasarruflardan bu bölüme 70 000 lira 
ödenek konulması icabeder. Bu mevzuda, Dışişleri Bakanlığı teşkilâtının işgal ettiği ahşpa binanın 
arzettiği mahzur üzerine de Yüksek Komisyonumuzun nazarı dikkatini celbetmek vazifemizdir. 

17. Dışişleri Bakanlığının yabancı memleketlerdeki memurlarının aylıklariyle daire masrafla
rı, şimdiye kadar Sterlig sahasındaki memleketler haricinde dolar olarak tediye edilmekte idi. 
Bu ay başından itibaren Fransa, İtalya ve Belçika 'daki memur aylıklariyle idari giderlerinin öde
me anlaşmalarına göre mahalli para ile ödenmesi kararlaştırılmıştır. Bu hayırlı kararın halen do
lar olarak ödenen diğer memleketlere de teşmili; Hariciye mensupları hakkındaki birtakım dedi
koduların önüne geçileceği ve döviz bütçesinde de bir ferahlık yaratacağı düşünülmektedir. 

Saygılarımızla arzederiz. 
8 . 1 . 1951 

İstanbul Milletvekili 
Celâl Türkgeldi 

Giresun Milletvekili 
Mazhar Şener 
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B. M. 

Dışişleri Bakanlığı 
1950 
Yıl ı 

ödeneği 
ödeneğin çeşidi Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

101 

Birinci hısım - Ödenek ve 
benzeri özlük haklar 

Bakan ödeneği 

Birinci kısım toplamı 

ikinci kısım - Personel 
giderleri 

5 320 

5 320 

5 320 

5 320 

5 320 

5 320 

' 

I - Aylıklar ve ücretler 
201 Aylıklar 

1 Merkez memurları aylığı 
2 Yabancı memleketler memur

ları aylığı 
3 Merkez memurları açık aylığı 
4 Yabancı memleketler memur

ları açık aylığı 200 200 200 

1 075 200 

6 588 240 
1 000 

1 054 500 

6 652 303 
1 000 

1 054 500 

6 652 303 
1 000 

Bölüm toplanı?. 7 664 640 7 708 003 7 708 003 

202 Hizmetliler ücreti 
1 Merkez hizmetlileri ücreti 170 940 170 940 170 940 
2 Yabancı memleketler hizmetli

ler ücreti 1 181 000 1 200 000 1 000 000 

Bölüm toplamı 1 351 940 1 370 940 1 170 940 

I I - Başka haklar 
0 Geçici tazminat 47 000 0 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

1 Merkez memurları çocuk zam
mı 

2 Yabancı memleketler memul
ları çocuk zammı 

3 Merkez memurları doğum yar
dımı 

19 000 

9 800 

2 000 

19 000 

9 800 

2 000 

19 000 

9 800 

2 000 



dişleri B k̂aaâfc 

ödeneğin çeşidi 

Yabancı memleketler memur
ları doğum yardımı 
Meckez memurları ölüm yar
dımı 
Yabancı memleketler memur
ları ölüm yardımı 

Bölüm toplamı 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Liışa 

1 000 

1 500 

1 500 

34 800 

-m-
İ95İ yılı için 

Hükümetçe 
istenen 
iÂra 

1 000 

1 500 

1500 

34 800 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

1 000 

1 500 

1 500 

34 800 

Yabancı dil ikramiyeleri 
3656 «ayılı Kanunun 5 nci mad-
desi-gereğince ödenecek yaban
cı dil para mükâfatı 12 000 0 0 
5250 sayılı Kanun gereğince 
bâ^t yabancı memleket dillerini 
öğrenenlere verilecek para mü
kâfatı 3 000 0 0 

Bölüm toplamı 15 000 

5439 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine göre memurlara ve
rilecek ikramiye karşılığı 2 480 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 
Temsil ödeneği 

130 000 
3 000 

130 000 
3 000 

130 000 
3 000 

İkinci kısım toplamı 9 248 860 9 246 743 9 046 743 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez-baro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 

• 

8 100 
10 000 
8 200 
4 500 

13 000 
15 000 
8 200 
4 500 

13 000 
15 000 
8 200 
4 500 
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B. 

302 

303 
304 

M. 

5 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

1 

2 

3 

Ödeneğin çeşidi 

Isıtma 

Bölüm toplamı 

Yabancı memleketlerdeki teş
kilâtın büro ve genel giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 
Giyecekler 
Taşıtlar işletme giderleri 
Taşıtlar onarma giderleri 
Taşıtlar satmalma giderleri 
Ziyafet giderleri 
Yardım ve ödünç verme 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Merkez posta ve telgraf ücret
leri 
Yabancı memleketlerdeki teş
kilâtın her türlü haberleşme 
giderleri 
Merkez telefon giderleri 

1950 
Yıl ı 

ödeneği 
Lira 

6 000 

36 800 

36 200 
120 000 
72 500 
66 500 

128 000 
21 600 
25 000 
10 000 
36 000 
75 000 
15 000 

605 800 

9 750 

200 000 

23& 000 
16 150 

1951 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

6 000 

46 700 

50 000 
150 000 
82 000 
66 500 

128 000 
21 600 
25 000 
20 000 
36 000 

100 000 
15 000 

694 100 

14 000 

150 000 

235 000 
16 150 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

6 000 

46 700 

50 000 
150 .000 
82 000 
66 500 

128 000 
21 600, 
25 000 
20 000 
24 000 

100 000 
15 000 

682 100 

14 000 

150 000 

235 000 
16 150 

305 

Bölüm toplamı 451 150 401 150 

Yabancı memleketlerdeki teş
kilâtın kira karşılıklariyle be 
lediye vergi ve resimleri 
Merkez 
Yabancı memleketlerdeki teş
kilatın kira karşılıklariyle be 
lediye vergi ve resimleri 

Bölüm toplamı 

306 Giyecekler 

0 
1 200 

589 000 

590 200 

10 000 

0 
1 200 

589 000 

590 200 

10 000 

401 150 

550 922 
0 

0 
o 

10 000 
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B. M. 

* 

Ödeneğin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

307 

308 

309 

311 

Yolluklar 
1 Sürekli görev yolluğu 
2 G-eçici » 

Luğu 
» 

ölüm toplamı 

200 000 
110 000 , 

310 000 

225, 000 
110 000 

335 000 

225 OOO 
100 000 

325 000 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 

1 
9 

1 

2 

o 

4 

Merkez memurları 
Yabancı memleketlerdeki me
murlar 

Bölüm toplamı 

Taşıt giderleri 
Bakanlık otomobili işletme gi
derleri 
Bakanlık otomobili onarma gi
derleri ' 
Merkez taşıtları işletme gider
leri 
Merkez taşıtları onarma gider
leri 

Bölüm toplamı 

Fahri konsolosluklar aidatı 

Üçüncü kısım toplamı 

5 000 

10 000 

15 000 

4 000 

4 000 

2 500 

1 500 

12 000 

3 000 

2 043 700 

10 000 

10 000 

20 000 

4 000 

4 000 

2 500 

1 500 

12 000 

3 000 

2 126 150 

5 000 

10 000 

15 000 

3 000 

3 000 

2 500 

1 000 

9 500 

3 000 

2 057 372 

401 
403 

0 

Dördüncü kısım -Daire 
hizmetleri 

Basımevi giderleri 
Yabancı elçilerle konukların 
ağırlanma giderleri 
Umumi kâtiplik ikametgâhı gi
derleri 

3 500 

168 000 

12 000 

3 500 

168 000 

0 

3 500 

128 000 

0 



— ÎS4 — 

B. 

451 

M. ödeneğin çeşidi 

Yaym giderleri 
1. Satmalına ve abone karşılığı 
2 Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

1950 
Y ı l ı , 

ödeneği 
Lira. 

3 500 
4 000 

7 500 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

6 000 
4 000 

10 000 

6 000 
4 000 

10 000 

453 Milletlerarası kurum ve der 
nekler giderleri 

1 Milletlerarası kurum ve der
neklere katılma payı 11 000 2 209 864 2 209 864 

2 Kongre, konferanslar ve ko
misyonlara iştirak edeceklerin 
yolluk ve giderleri 310 000 310 000 310 000 

3 Hakem, mahkeme ve heyetle
riyle uzlaşma komisyonları gi
derleri 3 000 3 000 3 000 

454 
455 

501 
502 

Bölüm toplamı 

Sigorta 
Dış memleketlerde Türk kültür 
varlığının korunması giderleri 

Dördüncü kısım toplamı 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

1 1946 - 1949 yılları borçları 
2 1928 - 1945 » » 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısıra toplamı 

324 000 

25 000 

0 

540 000 

52 000 

76 000 
320 

76 320 

128 320 

2 522 864 

25*000 

75 000 

2 804 364 

52 000 

76 Oöö 
320 

76 320 

128 320 

2 522 864 

25 000 

15 000 

2 764 364 

52 000 

76 000 
320 

76 320 

128 320 



Dışişleri Bakanlığı — 185 — 
1950 1951 yüı için 
Yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Yedinci kısım - Küçük 
onarma ve tesisler 

701 Onarma 104 500 O 70 000 

Yedinci kısım toplamı 104 500 0 70 000 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
îkinci kısmı toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Yedinci kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

5 320 
9 248 860 
2 043 700 

540 000 
128 320 
104 500 

12 070 700 

5 320 
9 246 743 
2 126 150 
2 804 364 

128 320 
0 

14 310 897 

5 320 
9 046 743 
2 057 372 
2 764 364 

128 320 
70 000 

14 072 119 





8 - Mâliye Bakantıgı 



Rapor 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Maliye Bakanlığının 1951 malî yılı masraf bütçesi tarafımızdan tetkik edilmiştir. Bakanlığın 
bünyesi icabı olarak masrafları iki grupta toplamak ve öylece mütalâa etmek zarureti vardır. 

Birinci grupta, Bakanlığın göreceği hizmetlerin karşılığı olarak sarfı icabeden tahsisatı, ikin 
ci grupta mülhak bütçeli daireler ile cemiyetlere ve bâzı hususi teşekküllere yardım mahiyetinde bu 
Bakanlık bütçesine konmuş tahsisatı toplamak mümkündür. 

Maliye Bakanlığı bütçesine mevzu tahsisat yekûn itibariyle 1950 Bütçesine nazaran 1 729 493 
lira noksandır. Bu noksanlıkların, her iki grupta hangi maddelere ait olduğu Bakanlık bütçesinde 
gösterilmiş bulunduğundan ayrıca bir cetvel halinde tesbitine lüzum görülmemiştir. 

1. Gelir Vergisinin tatbiki ile mütenazır olmak üzere Bakanlık Teşkilât Kanununda değişik
lik yapılmasına dair 5655 numaralı kanunla merkez teşkilâtı kadrosu 1439 dan 1512 ye çıkarılmış 
iller teşkilâtı ise askerî muhasebecilikler de dâhil olmak üzere 8 577 den 8 330 a indirilmiştir. 

Bu sene (L cetveline almanlar nazarı dikkata alınırsa mukayese neticesi şu manzarayı arzeder. 

Merkez teşkilâtında geçen senenin 1439 adedine mukabil bu sene 1422, iller teşkilâtında geçen 
senenin 8577 sine karşı bu sene 8386 memur istihdam edilecektir. 

Ancak, 5655 numaralı kanunla kabul edilen kadroda eskisine nazaran yüksek dereceli memu
riyetlere fazla yer verilmiş bulunduğundan merkez ve iller memurları maaşatmda yani 201 nci fas
lının 1 ve 2 nci maddelerinde ceman 410 100 lirafazlalık meydana gelmiştir. Bunu, son Teşkilât 
Kanununun zaruri bir neticesi telâkki etmek lâzımdır. 

Teklif edilen (L) cetveline alman kadrolardan bir kısmının encümende izah edilecek sebeplere 
binaen ve Bakanlığın kendisine mevdu vazifeleri hakkiyle ifa edebilmesi için faal kadroya alınma
ları icabetmektedir. 

a) Maliye Tetkik Kurulunun 90 lira maaşlı iki âzası bunların yıllık maaş tutarı 15 000 liradır. 

b) Gelirler Genel Müdürlüğü kısmında 6 muvazzaf tetkik ve itiraz komisyonunu teşkil edecek 
ve memuriyet unvanları cetvelde yazılı 64 memur. Bunların senelik maaşları 256 200 liradır. 

c) Muhasebat Umum Müdürlüğünde halen meşgul olmasına rağmen (L) cetveline alınmış 40,35 ve 
30 liralık üç kadro. Bunlarm senelik tutarı 9 300 liradır. 

d) Hazine Umum Müdürlüğünde meşgul olduğu halde (L) cetveline alınmış 90 ve 80 liralık iki 
bankalar murakıbı kadrosu. Bunların senelik tutarı 14 100 liradır. 

Diğer taraftan : 

a) Baş Hukuk Müşavirliğinin merkez teşkilâtında geçen sene (L) cetvelinde bulunan 90 liralık 
bir müşavir avukat ile, iller teşkilâtında 90 liralık 3 müşavir avukat ve 70 liralık bir avukat bu sene 
faal kadroya alınmış, buna karşılık 80 liralık 6 aded bölge muhakemat müdürü (L) cetveline alın
mıştır. Bu sene (L) cetveline alınanlar, esasen teşkilâtı olmıyan muhakemat müdürlükleri olup geçen 
sene kadroyu fuzulen kabartmış memuriyetlerdir. Bu sene de yeniden bölge muhakemat müdürlüğü 
teşkilinde bakanlıkça da bir fayda mülâhaza edilmemiştir; Geçen sene kuUanılmıyan 90 liralık 4 aded 
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müşavir avukatla 70 liralık bir avukatın bu sene de (L) cetvelinde kalması hizmeti aksatmıyacaktır. 
Bunların senelik maaş tutarı 35 700 liradır. 

b) Halen münhal bulunan ve lüzumsuzluğuna kanaat getirilen Paris Malî Müşavirliği kadrosu
nun (L) cetveline alınması muvafık olacaktır. 

(L) cetvelinden çıkarılmasını muvafık gördüğümüz kadroların maaş tutarı ile, (L) cetveline alın^ 
masını lüzumlu telâkki ettiğimiz kadroların senelik maaş tutarları arasındaki fark : 294 600 - 42 300 
= 252 300 lira olup bunun 201 nci bölümün 1 ve 2 nci maddelerine ilâvesi ieabetmektedir. 

2. 5655 sayılı Kanun, Maliye Bakanlığına ait (D) cetvelinde de değişiklik yapmış, merkez teş
kilâtının 443 den 505 e, iller teşkilâtının 1391 den 1418 e çıkarmıştır. Senelik ücret tutarları mer
kezde 804 820 liradan 885 280 liraya, illerde 1 443 300 liradan 1 457 800 liraya çıkarılmıştır. Geçen 
seneki teklife nazaran bu sene merkezde 8 380 lira noksanlık ve illerde 9 910 lira fazlalık vardır. An-
e& geçen sene kadroya nazaran bütçeye konulması ieabeden tahsisat, illerde 7 930 lira noksan hesap
lanmış bulunduğundan hakiki fazlalık bu maddede 1 980 liradır. 

Maliye Bakanlığına ait (D) cetvelinde aşağıdaki tadilâtın yapılması lüzumlu görülmüştür : 

a) Maliye Teftiş Heyetinin istanbul'da istihdam ettiği ve senelerden beri 200 lira ücretle çalış
tırdığı daktilo ücretlerinin, vazifesinin ağırlığı ve gördüğü işin mukabili olarak 250 liraya çıkarıl
ması muvafık olacaktır. 

b) Levazım ve 'Kıymetli Kâğıtlar Müdürlüğü kadrosundaki 5 aded 90 lira ücretli temizlik işçisi
nin hizasındaki (kadın) kelimesinin kaldırılması lâzımdır. Bu suretle yeniden alınacak odacıların 
75 lira ile hizmete alınması ve kıdemlilerin terfii mümkün olabilecektir. 

c) Saraçoğlu mahallesinde çalıştırılan ve bakanlığın memur konutları kısmında yer alan hiz
metlilerden, 250 lira ücretli su yolcusu ücretinin 225 liraya tenzili, 225 lira ücretli 4 aded kalori
fer ustasından 6 aylık kaydı ile istihdam edilecek ikisinin kaldırılması ile elde edilecek tasarruf, 
altı aylık kaydı ile cetvelde yer alan 350 lira ücretli ustabaşınm istihdam müddetinin seneye 
iblâğını nıümkün kılacaktır, işin icabına uygun olarak bu şekil kabul edildiği takdirde, 3 000 -
2 100 = 9 000 lira da bir tasarruf temin edilecektir. 

d) Millî Emlâk Umum Müdürlüğünün işgalinde bulunan binada bir asansör yaptırılmıştır. 
iki katlı binada asansör yaptırılmasının mucip sebebi anlaşılamamıştır. (D) cetvelinden bu asan
sör için konmuş 100 lira ücretli asansörcünün kaldırılması muvafık olur. Asansörün kapatılması 
elektrik sarfiyatı bakımından da faydalı olacaktır. Zaruret halinde odacılardan birisi asansörü 
kullanabilir. 

e) (L) cetvelinden çıkarılması kabul edildiği takdirde 6 tetkik itiraz komisyonunda çalışma
sı ieabeden 12 daktilo ile 6 odacının senelik ücretleri tutarı olan 20 160 liranın merkez hizmetlileri 
ücretine ilâvesi lâzımgelir. 

3. 202 nci faslın 3 ncü maddesinde, Millî Piyango idaresi üyesi ve denetçisi ücreti olarak 
7 800 lira tahsisat vardır. Bunun 1 200 lirası üye ücreti, 6 600 lirası da ayda 550 liradan bir sene
lik denetçi ücretidir. 

Bu tahsisat, Millî Piyango idaresine ait 3670 sayılı Kanunun 5 ve 14 ncü maddeleri hükmüne 
göre konmuştur. Aynı kanunun 5 nci maddesinde piyango idaresi hesaplarının, birisi Maliye Ba
kanlığı diğeri Merkez Bankası tarafından tâyin ve maaşları Bakanlar Kurulunca tesbit edilecek 
iki murakip tarafından tetkik edileceğine ve bunların vazifelerinin daimî olacağına dair hüküm 
vardır. Ancak fiiliyatta ve tatbikatta bu murakiba hiç de daimî şekilde ve vâzıı kanunun arzusu 
veçhile, cereyan etmemektedir. Maliye Bakanlığı, teşkilatındaki tetkik ve teftiş uzuvları ile bu 
murakabesini devrevi olarak her zaman yapabilir. Bakanlık bütçesinden ödenen 6 600 lira israftır. 
Kanunda tadilât yapılarak bu vaziyete nihayet verilmesi zaruridir. 
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4. 206 ncı faslın birinci maddesinde, fiilî vaziyet göz önünde bulundurularak geçen se&eJNi 

nazaran 100 000 lira noksan tahsilat istenmektedir. Aym faslın 4 neü maddesinde, iller memurla
rı doğum yardımı için, üç senelik doğum adedi vasatisi nazarı dikkate alınarak 30 000 lira faz
la tahsisat vardır. 

4598 sayılı Kanun, bu yardımın tertibinde tahsisat olmasa dahi ödenmesini âmirdir. Aneak ayni 
faslın diğer maddelerinde aktarılacak kâfi tahsisat olmadığı takdirde Meclise müracaatla mun
zam tahsisat alınması lâzımgelmektedir. Bu hal tatbikatta güçlük doğurmaktadır. Kanunda, 
doğum ve ölüm yardımlarının Muhasebei Umumiye kanunlarının 48 nci maddesi hükmüne göre 

• tediyesini temin edecek tadilât yapılması temenniye şayandır. 
5. 207 ve 208 nci bülümlere tahsisat konmaması bu masrafların yapılmasına izin veren kanun

ların lâğvınm teklif edilmiş bulunması mülâhazasına istinat ettirilmiştir. 
6. 218 nci fasılda geçen seneye nazaran 78 700 liralık noksan tahsisat, 4910 sayılı Kanunun 

15 nci maddesindeki % 15 ilâ % 25 nispetindeki kasa tazminatının asgari hadden ödeneceğine 
göre hesaplanmış ve keyfiyet malî teşkilâta tamim edilmiş ve 1 . VII . 1950 den itibaren de bu nis-
bette ödenmesine başlanmıştır. 

7. 301, 302 ve 303 ncü fasıllara mevzu tahsisat, kül halinde mütalâa edilmiş ve şimdiye kadar 
bütçeleri kabul edilen Bakanlıkların ayni fasıllarına ait müzakereler sırasında, Bütçe Encümeni
nin izhar ettiği arzu ve temennilere uyularak Maliye Bakanlığı bütçesinin bu fasıllarından % 10 
bir indirme yapılması muvafık görülmüştür. 

Bu suretle elde edilen tasarruf 227 250 liraya baliğ olmuştur. 
8. 305 nci fasla konan tahsisat, cetveline nazaran fiilen tediyesi ieabeden miktardan (109 906) 

lira ancak 74 lira fazladır. 306 ncı fasıldaki giyecekler merkez müstahdemlerinin elbise ve ayak
kabı bedelidir .Bu sene palto verilmiyeceğine göre hesaplanmıştır. 

9. 307 nei faslın 1 ve 2 nci maddelerindeki yolluklar geçen seneye nazaran 17 bin lira nok
sandır. Müfettişler harcirahı, mevcut adede nazaran (80) 215 018) lira tutmakta ise de bu sene 
15 bin lira noksaniyle, hesap uzmanlarının harcırahı da mevcut 155 adede nazaran 500 bin lira 
tutmakta ise de tasarruf kastiyle 100 bin lira noksaniyle tahsisat istenmiştir. 

307 nci faslın 5 nci maddesine konan tahsisat gê çen seneye nazaran 20 000 lira noksan ise de, 
bu sene bütçesine mevzu 10 000 liranın da kaldırılması muvafık görülmüştür. 5 nci maddenin çıka
rılması lâzımdır, kanaatindeyiz. Esasen bu tahsisat dairesinin teklifine de istinat etmemiştir. 

Ayni faslın 6 ncı maddesinde yabancı memleketlere gönderilecek müfettişler harcirahı 10 müfet
tişe göre hesaplanmıştır. 10 müfettişin -ayni zamanda gönderilmesi buradaki işleri aksatacağından 
7 müfettiş gönderilmesi muvafık olacaktır. Bunlar için 30 000 lira noksaniyle 110 000 lira kâfi 
gelecektir. Diğer maddelerde geçen seneye nazaran 127 295 lira noksan tahsisat istenmektedir. 
Talep edilen tahsisatın aynen kabulü muvafık olur. 

10. 308 nci faslın 2 nci maddesi bu sene 60 000 lira fazladır. Geçen sene konan tahsisat kâfi 
gelmemiştir. Hastanelerde yatan memur.ların tedavi ücreti tediye edilememektir. 1950 senesi iğin 
munzam tahsisat talebi Meclise gelmek üzeredir. Bu sebeple 120 000 liranın aynen kabulü muva
fık olacaktır. 

11. 309 ncu faslın 5 ve 6 ncı maddelerindeki iller taşıtları, istanbul Defterdarlığındaki bir 
vasıtanın masrafıdır, istanbul'un hususiyeti itibariyle, bilhassa para ve kıymetli evrak naneli 
için bu vasıtaya katı ihtiyaç vardır. Bölümün heyeti umumiyesinde 3 700 liralık bir tasarruf 
temin edilmiştir. 

12. 310 ncu faslın 1 nci maddesindeki 6 800 liralık kira bedeli yaln:z Vaşington Malî Müşa
virliğine aittir. Yukarda, Paris Müşavirliğinin L cetveline alınmasını teklif etmiş bulunduğumuz
dan, diğer maddelerdeki masrafların yarı yarıya indirilmesi muvafık olur. Teklif kabul edildiği 
takdirde 14 000 liranın 7 000 liraya inmesi lâzım gelmektedir. 



lâ. t)amga ve basımevinin muamelâtını ve hakiki vaziyetini yakinen görmek imkânını bula
madığımız için teklif edilen tahsisat1 aynen kabul etmek zaruretiyle karşılanmıştır. Yalnız 
ilk madde mubayaa için 401 nei faslın 2 nci maddesine konan 110 000 liranın 100 000 liraya 
tenzili muvafık olacaktır. 

14. 403 ncü fasıldaki 2 000 liralık temsil tahsisatının, Maliye Bakanlığının muvafakatiyle 
1 500 liraya tenzili uygun görülmüştür. 

15. 405 nci bölümdeki 254 360 liralık tahsisat ayda 15 liradan 1 403 tahsildarın bir senelik 
hayvan yem bedelinden (252 540 lira) 1 820 lira fazladır. Bu miktarda hayvanı ölenlere verilecek 
avansı karşılamak için konmuştur. 

16. 407 nci bölümü teşkil -eden tahsisat nevileri, Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci mad
desine göre tediye edilmektedir. Bu sebeple üzerinde durulmamıştır. 

17. 408 nei faslın 1 ve 2 nei maddelerindeki 25 000 liralık fazla tahsisat, bugünkü ücretlerle 
komisyonlara ehli vukuf tâyini güçlüğünü gidermek maksadiyle bunların ücretlerine yapılacak 
zamları karşılamak için konmuştur. İstanbul, Ankara, îzmir haricindeki yerlerde bunlara ancak 
2 lira ücret verilmektedir. 3 şehirde verilen ücret 2 şer liradır. Bu faslın 3 ncü maddesindeki 22 000 
lira, Muhasebei Umumiye Kanununun 129 - 133 ncü maddelerindeki işleri yapmak üzere top
lanacak Maliye Müşavere Komisyonunun huzur hakları karşılığıdr. Bu komisyonun yaptığı işlerin, 
Maliye Bakanlığı teşkilâtı tarafından yapılmasında bir mahzur yoktur. Maliye Bakanından, 
bu komisyonun ilgasına dair teklifle Meclise gelmesini riea ediyoruz. 

18. 417 nci faslın 2 nci maddesiyle istenen 10 000 lira tahsisattan 1946 - 1949 senelerinde sar-
fedilen miktarlar 2 200 lirayı geçmemiştir. 1950 senesi sarfiyatı 7 900 lirayı bulmuştur. 5 senelik va
sati nazarı dikkate alınarak bu miktarın 5 000 liraya indirilmesi muvafık olacaktır. 

19. 419 ncu faslın 2 nci maddesindeki 200 000 lira, tenvirat, tanzifat ve diğer belediye resim
leri karşılığıdır. Üçüncü maddedeki 165 000 lira, yalnız Saraçoğlu mahallesinin masraflarıdır. 

Burada Saraçoğlu Mahallesinin umumi vaziyeti hakkında komisyon azalarına tenvir için aşağı
daki malûmatın verilmesi muvafık görülmüştür. 

Bu mahallede, muhtelif tiplerde ve muhtelif kiralı 434 daire ve 8 dükkân vardır. Kiraların sene 
lik tutarı 358 426 liradır. 

Masrafları : 
128 057 Lirası kömür 

5 040 » Kalorifer amelesi ücreti 
7 750 » Elektrik 
1 000 » S u 

18 240 » Personel masrafı 
62 837 » Vergi 

A 913 » Muhtelif masraflar olmak üzere ceman 

292 877 liraya baliğ olmaktadır. Varidat ve masraf arasın
daki müspet fark yalnız 65 585 liradır. 

Bu mahallenin inşası için sarf edilen paranın 15 000 000 lira olduğu, bu paranın senelik faizi 
ve binaların amortismanı nazarı dikkate alınırsa mahalle hakkında acele bir karara varı lmasını za
rureti kendiliğinden tezahür eder. ' * '-<•* 

20. 420 nci fasılda geçen seneye nazaran 20 000 lira fazlasiyle talep edilen tahsisat, Hazine 
dâvalarının takibi için mukavele ile istihdam edilen avukatların ücretleri karşılığıdır. Dairesinin 
teklifine göre bunların adedi 84 tür. Senelik ücretleri tutarı 106 500 liradır. Bu tahsisatın 15 000 
Ura noksaniyle 105 000 lira olarak kabulü muvaPk olur. 
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21. 451 nci faslın 1 nci maddesindeki tahsisat, Malî tetkik kurulunun ihtiyacını karşılamak

tan uzaktır. Kendisinden beklenen hizmeti lâzım geldiği şekilde ifası zaruri olan bu heyetin satm
alına ve abone karşılığı tahsisatının bu senelik hiç olmazsa 10 000 liraya iblâğı icap eder kanaatin
deyiz. 

22. 456 nci fasıldaki 100 000 liralık tahsisat Muhasebei Umumiye Kanununun 38 ve 59 neu 
maddelerine, 460 nci fasıldaki 40 lirası ise aynı kanunun 29 ncu ve Bütçe Kanununun 7 nci mad
delerine müstenittir. 

23. 476 nci fasılda Maliye Meslek kursu için 119 000 lira tahsisat istenmektedir. Bu kursun 
bidayeti teşekkülündeki zaruretler bugün mevcut değildir. Meslek kursundan mezun olup da halen 
hacları olan memuriyete tâyin edilemiyen 116 mezun vardır, önümüzdeki Haziranda bu miktar 
174 e baliğ olacaktır. 

Bunlar yerleştirilmeden kursa boyuna memur alınması hem masraf hem de mezunları ümitsiz
liğe düşürmesi bakımından mahzurlu görülmektedir, önümüzdeki sene 1 nci sınıfın mütaakiben 
2 nci sınıfın lâğviyle kursa nihayet verilmesi lâzımdır, ilerde lüzum ve zaruret hâsıl olursa vazi
yetin icabına göre mahallî kurslar açılması daima mümkündür. Bu sebepten Maliye Meslek kursu
nun devamında fayda yoktur. Kursun gelecek sene yalnız ikinci sınıfının masrafını karşılamak 
üzere bu sene bütçesine 70 000 lira tahsisat kâfi gelecektir. 

24. 479 ncu fasıldaki tahsisat Ziraat Bankasının köylüye dağıtıp bedelini tahsil edemediği 
tohumluk alacağı ile bu dağıtım için ihtiyar ettiği bir kısım masrafları ve tahsis ettiği sermaye 
faizinin Bankaya ödenmesi için konmuştur. 

25. Evvelce başka yerlere nakledilmiş olup da 5098 sayılı Kanunla mahallerine iade edilen 
kimselere ait araziden," muhtelif şekil ve suretlerle başkalarına tevzi edilenlerin, 1944 senesi mu
kayyet kıymetlerinin 4 misli üzerinden tazminat bedeli olarak 5420 numaralı Kanun hükmüne 
göre 480 rıei fasla 1 500 000 lira tahsisat konmuştur. 1950 senesinde 320 000 lira tevzi edilmiştir. 
Vilâyetlerden alman malûmata göre ödenmesi lâzımgelen miktar 1 670 000 liraya baliğ olmakta
dır. Bu miktardan ödenen 320 000 lira tenzil edilirse 1951 senesi için 1 350 000 liraya ihtiyaç ola
caktır. Esasen Millî Emlâk Umum Müdürlüğü, kendi kontrolörleri vasıtasiyle vilâyetlerden ge
len malûmatı tetkik ve tevsik ettirmektedir. Varılacak neticeye göre bu .-miktarın azalmak ihti
mali de vardır. Bu fasıldan 150 000 liranın tenzili muvafık olur. 

Yardımlar 

26. 601 - 609 ncu fasıllarda muhtelif katma bütçelere yardım olarak talep edilen tahsisat, alâ
kalı dairelerin bütçeleriyle kabul edilmiş bulunduğundan, bu daireler için evvelce kabul edilen mik
tarlara göre tashih edilebilecek vaziyettedir. 

27. 611 nci fasıldaki 2 000 000 liralık tahsisat, Sağlık Bakanlığının göstereceği lüzuma göre 
muhtelif belediye ve hususi muhasebe hastanelerine tevzi edilecektir. 

Burada, bütçesi müsait olmıyan mahallî idarelere ait hastanelerin kendilerinden beklenen hizmeti 
hakikiyle ifa edebilmeleri için Muvazenei Umumiyeye alınmalarının bir temenni olarak teklifi lüzumlu 
görülmüştür. 

28. Senelerden beri Maliye Bakanlığı bütçesine yardım tahsisatı olarak konan ve muhtelif mües
seselere dağıtılan paraların hesabı ekseriya sorulmamaktadır. Halktan vergi olarak toplanan her san
timin memleiket menfaati bakımından umumi hizmetlere masruf olması icabetmekte olmasına, vergi 
tahsilatından sahaları mahdut ve muayyen zümreye inhisar eden teşekküllere Hazineden yarökm ya
pılmasının doğru olmıyacağı düşüncesine binaen bâzı yardım fasıllarının tamamen kaldırılması za
ruri ise de şimdiye kadar faaliyetlerini Hazinedenyardıma istinat ettiren bu kabîl müesseselerden bir 
kısmının birdenbire müşkül vaziyete düşmemeleri için bu sene ihtar mahiyetinde olmak üzere : 
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612 nei fasıldaki 15 000 liranın 5 000 liraya, 613 ncü fasıldaki 7 000 liranın 5 000 liraya, faali

yet tarzı hakkında eskiden beri birçok dedikoduları olan Çocuk Esirgeme Kurumu için 614 ncü fasla 
konan 75 000 liranın 15 000 liraya tenzili, 

Memlekette aynı isimde üç teşekkül olmasına binaen hangisine verileceğinde tereddüt edildiğin
den dolayı geçen sene hiç verilmiyen 623 ncü fasıldaki 5 000 liranın tamamen kaldırılması, 

Bu sene yeniden mevzu bir tahsisat olması itibariyle fasıl numarası da bulunmıyan ve Türk Eko
nomi Kurumuna verileceği kaydedilen 5 000 liranın keza tamamen kaldırılması, 

Muvafık görülmüştür. 

626 ncı faslın 1 ve 2 nci maddelerinde 50 000 lira olarak Türk Tarih Kurumuna, 627 nei fasılda 
10 000 lira olarak Türk Dil Kurumuna verilecek 110 000 lira tahsisatın da tamamen fuzuli bir yar
dım olduğuna kaniiz. Çünkü bu iki müessese, merhum Atatürk'ün vasiyetnamesindeki şartlar dahi
linde, terekeye dâhil nukut, esham ve tahvilâtın nemasından hâsıl olacak mebaliğin yarı yarıya vârisi 
bulunmaktadırlar. 

1939 senesinden beri bu iki müesseseye vasiyetname icabı olarak verilen paralar ve bunların 
eiheti sarfı malûm olmadıkça her sene Hazineden yardım yapılmasının doğru olamıyacağma inan
mış bulunmaktayız. Bu yüzden, sembolik bir yardım olmak üzere her iki fasla yüzer lira tahsisat 
konulması muvafık olacaktır. 

Diğer taraftan 628, 629 ve 630 ncu fasıllarda Türk hukuk, Türk Coğrafya ve Ağaç Koruma 
derneklerine yardım için konan 20 000 liranın da tamamen kaldırılması muvafık olur. 

632 nci fasıldaki 15 000 lira, istanbul'daki Şirk Tetkikleri Kurumu ile, Birleşmiş Milletler 
însan Hakları ve Ana Hürriyetlerini Koruma Derneğinin Türk Grupuna ve Birleşmiş Milletler Türk 
Derneğine verilecektir. 

Bu dernekler hakkında bir fikir ve kanaatimiz olmadığı için aynen verilmesi veya tenzil edil
mesi yüksek komisyonun takdirine bırakılmıştır. 

634 ncü fasıldaki 35 000 lira, Türkiye Türing ve Otomobil Kurumu, Çeşmeyi Sevenler Kurumu, 
Eğe Turizm Cemiyeti ve Bergama'yı Sevenler Cemiyeti gibi teşekküllere tevzi edilmek üzere büt
çeye konmuş tahsisattır. Yukarda isimleri sayılı derneklerin memleket ölçüsünde birer teşekkül 
olduklarına inanmadığımız için bu kabîl mahallî ve hususi mahiyetteki teşekküllere yardımda 
bulunmanın, memlekette arkasını Hazineye daya-nış birçok tufeyli dernekleri üremesinde müşev
vik olacağı kanaatimizi izhar zarureti hâsıl olmuştur. Bu paranın verilip verilmemesi de yüksek 
komisyonun takdirine bırakılmıştır. " 

636 ncı fasıldaki İzmir fuarına yardım tahsisatının geçen sene olduğu gibi 50 000 lira olarak 
kabulü ve 25 000 lirasının tasarrufu muvafık olacaktır. 

657 nci fasıldaki 350 000 liralık yardım 5562 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin A fıkrasına isti
nat etmekle beraber mecburi değildir. Bu maddede tş ve İşçi Bulma kurumlarına yapılacak yardı
mın miktarı da zikredilmemiştir. 

Aynı maddenin B fıkrası, kurum şubelerinin bulunduğu bölgelere dâhil özel idare bütçeleri 
gelirlerinin % yarımı, aynı mmtaka dahilinde ol'ip da bütçelerin yekûnu 100 000 liradan 2 000 000 
liraya kadar olan belediye bütçeleri gelirlerinin % yarımı ve bütçeleri yekûnu 2 000 000 liradan 
fazla olan belediyeler bütçeleri gelirlerinin % 1 olarak mecburen ayrılacak mebaliğin bu kuru
ma yardım mahiyetinde serileceğini hükme bağlamıştır. Mahallî ihtiyaçları temin eden bu kuru
ma mahallî bütçelerin yardımı en tabiî bir haldir. Bugün için kurumun ihtiyaçları B fıkrasındaki 
membaîardan alman yardımlarla temin edildiğine göre ayrıca Umumi Bütçeden yardim yapılması
na lüzuTîı ve zaruret kalmamıştır. Bu faslın da kaldırılması muvafık olur. 

Yukarda izah ve teklif edildiği veçhile muhtelif yardım fasıllarından tasarruf edilen 586 800 lira 



ile, komisyonca tasarruf edilmesi halinde 682 ve 634 ncü fasıllardaki 50 000 liradan, esbabı mucibe 
zikrine lüzum • görülmeden senelerden beri ; memleket irfanına yaptığı hizmet göz önünde tutularak 
40 000 lirasının 617 nci fasla ilâvesiyle Darüşşafakaya yapılacak yardımın 165 000 liraya, 

50 000 lirasının da, 1 200 000 liralık bütçesiyle Millî Eğitim Bakanlığına yardımcı vaziyetinde 
olarak tevazu içinde çalışan, Aıikara'da ki, Kollejlerinde 950 - 1000 talebe okutan, 6 vilâyetteki yurt
larının her birinde 60 ilâ 100 arasında talebe barındıran, istanbul Üniversitesinde ayda 70 er lira burs 
vererek 46 talebenin yüksek tahsilini temin eden, iki sene evvel 1 237 000 liralık yurt eşyasını 100 000 
lira mukabilinde Millî Eğitim Bakanlığına devretmekte tereddüt etmiyen, fakir ve pek iyi derecede 
muvaffak olan talebelerinin her ihtiyacını karşılamak gayesini güden Türk Eğitim Derneği yardım 
tahsisatına ilâvesiyle 618 nci faslın 90 000 liraya iblâğının muvafık olacağını yüksek komisyonunda 
kabul edeceğinden şüphe etmiyoruz. 

Yine bu tasarruflardan, millî bir servet membaı olduğunda şüphe edilemiyen ve irşat edici bir 
derneğin nezaret ve teşvikinden mahrum'kaldığı müddetçe sönmeye mahkûm bulunan tiftik mevzuu-
nun yeniden ele alınmasını teminen, eski seneler bütçelerinde olduğu gibi Türkiye Tiftik Derneğine 
1951 Bütçesinde yeniden açılacak bir fasılda 5 000 liralık yardım yapılması çok yerinde olacaktır. 

Yatırımlar 

1. Millî Emlâk Umum Müdürlüğündeki keşiflere göre, Maliye Bakanlığının bu sene tamir mas
rafı olarak 2 300 000 liraya ihtiyaç vardır. Ancak tasarruf kastiyle veya bir kısım tamirlerin gele
cek seneye tehirinde zarar mülâhaza edilmediğinden bu miktar 901 nci fasla 300 000 lira noksa-
niyle konmuştur. 

2. 902 - 906 neı fasıllardaki tahsisat, alâkalı müesseselerin bütçeleriyle kabul edilen rakamlara 
göre tashih edilebilecek vaziyettedir. 

3. 908 nci fasıldaki tahsisat, dairesinin, 100 000 lirayı mecburi istimlâkle yani vergi borcu için 
teferruğ mecburiyeti hâsıl olan gayrimenkuller ve 855 000 lirası Bakanlıklar sahasında devamlı 
bulunan arazi bedeli olarak talebettiği 955 000 liraya karşılık, dâvalar katî neticeye varmadığı 
içm 100 000 lira olarak konmuştur. Ancak geçen seneki tahsisat 103 200 lira olduğu için bu sene de 
ayni miktar istenmiştir. 

4. 909 - 912 nci fasıllardaki tahsisat kanunlara müstenittir. Ve kanuni miktarlara uygundur. 

5. Dünya vaziyeti itibariyle mühim miktarda kâğıt stoku yapmak mecburiyetinde olan ve mat-
baalarırim bir kısmım izmit'e nakletmekle senede 700 - 800 bin lira tasarruf edecek olan Devlet 
Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğünün sermayesine mahsuben ait olduğu fasla 4 500 000 liralık tahsi
sat konulması lüzumlu ve zaruri mütalâa edilmektedir. Bu tahsisat, Bayındırlık Bakanlığı yatırım 
bütçesinin 915 nci faslının 2 ve 3 ncü maddelerindeki tahsisatın diğer Bakanlıklara tevziinden arta 
kalan kısmı ile karşılanacaktır. 

6. 913 ncü fasıldaki tahsisat, kömür havzası istimlâki dolayısiyle tahakkuk eden borç karşılı
ğıdır. Ancak bütçenin tertibi sırasında 3 139 154 lira olarak belli olan konuların muhteviyatı bilâ-
hara işletmeler Bakanlığından alman 19 . XI I . 1950 tarih ve 5931/3 sayılı yazı ile bu miktarın 
3 152 000 liraya iblâğı lüzumu tebarüz ettirilmiştir. Şu hale göre bu fasla 12 746 lira eklenmesi 
lâzlmgelinektedir, 

Eskişehir Mar aş 
AM&in Potuoğlu Nedim ökmen 
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Raporumuzda teklif edilen şekilde yapılacak zam ve tenziller şu şekilde hülâsa edilebilir: 

Zam Tenzil 

252 300 
18 660 
2 000 
40 000 
50 000 
10 000 
12.746 

227 250 
10 000 
30 000 
7 000 
10 000 

500 
5 000 
15 000 
49 000 
150 000 
586 800 

1 090 550 

586 800 liranın beyanı 

10 000 
2 000 
60 000 
5 000 
5 000 
99-900 
9 900 
5 000 
5 000 
10 000 
25 000 
350 000 

612 
613 
616 
623 
— 
626 
627 
628 
629 
630 
636 
657 

201 nci fasla ilâve 
202 » » » 
451 nci faslın 1 nci maddesine ilâve 
617 nci fasla ilâve (Darüşşafaka) 
618 nci » » (T. E. Derneği) 
Türk Tiftik Derneğine 
913 ncü fasla ilâve 
301, 302, 303 ncü fasıllardan 
307 nci faslın 5 nei maddesinden 
» » 6 » 

310 ncu fasıldan* (madde 1 hariç) 
401 nci fasılm 2 nei maddesinden 
403 ncü fasıldan 
417 nci faslın 2 nci maddesinden 
420 nci fasıldan 
476 nci ». 
480 nei » 
Muhtelif kurumlara yardımlardan 

385 706 1 090 550 Yekûn 
1 090 550 Tenzil yekûnu 

385 706 Zam yekûnu 
V» 

704 844 Tasarruf edilen miktar 

Not 

632 ve 634 ncü fasıllar Encümence kaldırıldığı 
takdirde 50 000 lira daha tasarruf edilmiş ola-
c aktır. 

586 800 
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B. M. 

- Maliye Bakanlığı 

1950 
Yı l ı 

ödeneği 
ödeneğin çeşidi Lira 

Birinci kısım - ödenek ve 
benzeri özlük haklar 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

,.ı ^ B' «; * & y f a' î v -•• T,; « \" »* ? •','*- tP * î •' 

101 Bakan ödeneği 5 320 5 320 5 320 

Birinci kısım toplamı 5 320 5 320 5 320 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Aylık ve ücretler 
201 Aylıklar 

1 Merkez memurları aylığı 
2 îller memurları aylığı 
3 Merkez memurları açık aylığı 
4 îller memurları açık aylığı 

5 668 470 
21 453 780 

12 000 
63 000 

5 840 070 
21 692 280 

70 000 
170 000 

6 128 070 
21 692 280 

70 000 
170 000 

Bölüm toplamı 27 197 250 27 772 350 28 060 350 

202 Hizmetliler ücreti 
1 Merkez hizmetlileri* ücreti 807 940 799 560 818 520 
2. İller hizmetlileri ücreti 1 435 370 1 445 280 1 444 380 
3 Millî Piyango İdaresi denetçi

si ve üyesi ücreti 7 800 7 800 7 800 

Bölüm toplamı 2 251 110 2 252 640 2 270 700 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
1 Merkez geçici hizmetliler üc

reti 28 300 12 400 12 400 
2 îller geçici hizmetliler ücreti 63 300 17 700 17 700 

Bölüm toplamı 91 600 30 100 30 100 

0 Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlarının ücretleri 15 500 0 0 

II - Başka haklar 
0 Geçici tazminat 300 000 0 G 



B. M. 

206 

i 

2 
3 

4 
5 

6 
7 

Maliye Bakanlığı 

ödeneğin çeşidi 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
Merkez memurları çocum zam* 
mı 
iller memurları çocuk zammı 
Merkez memurları doğum yar
dımı 
İller memurları doğum yardımı 
Merkez memurları ölüm yar 
dimi 
îller memurları ölüm yardımı 
Yakacak zammı 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

370 000 
2 030 000 

14 200 
90 800 

10 000 
40 000 
60 000 

— iö*r — 
1951 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

270 000 270 000 
2 030 000 2 030 000 

14 200 14 200 
130 000 130 000 

10 000 10 000 
40 000 40 000 
60 000 60 000 

Bölüm toplamı 2 615 000 2 554 200 2 554 200 

207 3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek ya- • 
bancı dil para mükâfatı 10 000 0 10 000 

0 5439 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine göre memurlara ve
rilecek ikramiye karşılığı 27 289 0 0 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 

.0 Temsil ödeneği 
0 Fazla çalışma ücreti ve kese

neği 
0 Tatil günlerinde ve çalışma sa

atleri dışında eğlence yerlerin
de çalıştırılacak memurların 
gündelikleri 

0 Görevleri dışında tahsil işle
rinde çalıştırılan memurlarla 
muhtar ve ihtiyar heyeti üye
leri keseneği 

1 628 389 
2 100 

1 000 

7 500 

1 650 945 
2 100 

0 
• " * ' • 

0 

1 667 778 
2 100 

0 

• " " • ' • • . 

0 

Bölüm toplamı 8 500 0 0 



- m Maliye Bakanlığı 

B. M. Ödeneğin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

218 4910 sayılı Kanunun 15 nci 
maddesi gereğince verilecek 
kasa tazminatı 313 700 235 000 235 000 

301 

302 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

îkinci kısım toplamı 

Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

iller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş * 
öteberi giderleri 
Aydmlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 

34 460 438 

. 36 000 
13 000 
30 000 
30 000 
14 500 

123 500 

170 970 
144 000 

86 000 
40 000 

190 000 

630 970 

1 710 000 

34 497 335 

30 000 
10 000 
24 000 
30 000 
14 500 

108 500 

200 000 
134 000 

80 000 
60 000 

190 000 

664 000 

1 500 000 

34 830 228 

30 000 
10 000 
24 000 
30 000 
14 500 

108 500 

200 000 
. 134 000 

80 000 
60 000 

190 000 

664 000 

1 500 000 303 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve giderleri 
1 Merkez posta ve telgraf ücret-

305 
306 
307 

2 
3 
4 

1 
2 
3 
4 

leri 
î l ler posta ve telgraf ücretleri 
Merkez telefon giderleri 
î l ler telefon giderleri 

Bölüm toplamı 

îller kira karşılığı 
Giyecekler 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici » » 
Müfettişler yolluğu 
Hesap uzmanları yolluğu 

350 000 
580 000 

35 000 
50 000 

1 015 000 

110 000 
22 800 

152 000 
70 000 

215 000 
500 000 

300 000 
550 000 

35 000 
50 000 

935 000 

110 000 
22 800 

140 000 
65 000 

200 000 
400 000 

300 000 
550 000 
35 000 
50 000 

935 000 

110 000 
22 800 

140 000 
65 000 

200 000 
500 000 
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1950 1951 yılı için 
Yıl ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Yabancı memleketler yolluğu 30 000 . 10 000 10 000 
Teftiş ve tetkik için yabancı 
memleketlere gönderilecek Ma
liye müfettişlerinin yolluğu 155 000 140 000 140 000 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlarının yolluk ve 
başka giderleri 3 000 0 0 
Merkez kontrolörleri devir ve 
teftiş yolluğu 86 420 60 580 60 850 
Defterdarlar, malmüdürleri, 
gelir müdürleri, millî emlâk 
müdürleri, kontrol memurları 
devir ve teftiş yollukları 213 650 165 195 165 195 
Vergi kanunlarının uygulan- V 
ması için kövlere gönderilecek
lerin devir ve teftiş yolluğu 70 000 20 000 20 000 

Bölüm toplamı 1 495 070 1 200 775 1 300 775 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
Merkez 
t i l e r , 

Bölüm toplamı 

Taşıt giderleri 
Bakanlık otomobili isletme gi
derleri 
Bakanlık otomobili onarma gi
derleri 
Merkez taşıtları isletme gider
leri 
Merkez taşıtları onarma gider
leri 
t i ler taşıtları işletme giderleri 
t i ler taşıtları onarma giderleri 

Bölüm toplamı 

Elçilikler Maliye müşavirlik
leri 
Kira 

20-000 
60 000 

80 000 

2 000 

2 000 

4 000 

1 000 
1 500 

500 

11 000 

6 800 

20 000 
120 000 

140 000 

2 000 

2 000 

1 000 

300 
1 500 

500 

7 300 

6 800 

20 000 
120 000 

140 000 

2 000 

2 000 

1 000 

300 
1 500 

500 

7 300 

6 800 
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0 
2 
3 
4 
5 

6 
7 

— Maliye Bakanlığı 

ödeneğin çeşidi 

Döşeme ve demirbaş 
Kırtasiye 
Aydınlatma 
Isıtma 
Posta, telgraf ve başka haber
leşme ücret ve giderleri 
öteberi giderleri 
Geçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1 000 
I 200 
1 000 
1 500 

6 500 
2 000 
5 000 

25 000 

5 223 340 

1951 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

0 
l 000 
1 000 
1 500 

5 000 
2 00O 
3 500 

20 800 

4 709 175 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

0 
500 
500 
750 

2 500 
1 000 
1 750 

13 800 

4 802 175 

Dördüncü kısmı - Daire 
hizmetleri 

Damga ve Basımevi giderleri 
1 İşletme ve işçi ücretleri 
2 İ lk madde 
3 İşçi Sigortaları Kurumuna ve

rilecek prim 

Bölüm toplamı 

150 000 
86 000 

12 500 

248 500 

150 000 
110 000 

15 000 

275 000 

150 000 
110 000 

15 000 

275 000 

403 Temsil giderleri 
405 Atlı tahsildarlara verilecek 

hayvan ve yem karşılığı 
407 Muhasebei Umumiye Kanunu 

nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren giderler 

1 Bey'iye aidatı 
2 Nispeti kanunla belirtilmiş ke 

senek ve ikramiyeler 
3 Geri verilecek paralar 
4 Mahkeme harçları 
5 Gerçekleşmiş ve gerçekleşecek 

Devlete ilişkin Bina ve Arazi 
vergileri 

2 000 

254 360 

1 200 000 

1 400 000 
3 000 000 

500 000 

240 000 

2 000 

254 360 

1 200 000 

1 400 000 
3 000 000 

500 000 

200 000 

2 000 

254 360 

1 200 000 

1 400 000 
3 000 000 

500 000 

200 000 

Bölüm toplamı 6 340 000 6 300 000 6 300 000 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

408 

417 

418 

419 

420 

451 

Komisyonlar ücretleri 
Vergi komisyonlarında aylıklı 
olmıyanların huzur ücretleriy
le vukuf ehli ücretleri 
Tahsil komisyonlariyle artır
ma, eksiltme ve ihale komisyon
larında bulunacak belediye 
üyeleri huzur ücretleri 
Maliye müşavere komisyonu 
ücretleri 

Vergi tahsil giderleri 
1 Kıymetli kâğıtlar gereçleri 

karşılığı ve baskı giderleri 
2 Menkul ve gayrimenkul malla

rın haciz, satış, ilân ve .taşıma 
giderleri 

Hazine işleri 
1 Faiz ve acyo 
2 Para taşıma giderleri 

435^ sayılı Kanunun 36 ncı 
maddesinin gerektirdiği gider
ler 
MaH tetkik giderleri 

1 Satınalma ve abone karşılığı 

85 000 

10 000 

22 000 

Bölüm toplamı 117 000 

185 250 

10 000 

Bölüm toplamı 195 250 

3 708 772 
. 10 000 

Bölüm toplamı 3 808 772 

1 
2 

3 

Millî mülkler işleri 
Belirtme işleri 
Menkul ve gayrimenkul genel 
giderleri 
Memur konutları genel gider
leri 

Bölüm toplamı 

20 000 

200 000 

165 000 

385 000 

100 000 

10 000 

100 000 

20 000 

22 000 

142 000 

185 250 

10 000 

195 250 

3 500 000 
10 000 

3 510 000 

385 000 

120 000 

100 000 . -. r, 
20 000 

22 000 

142 000 

185 250 

5 000 

190 250 

• ' • - ^ * • 

3 500 000 
10 000 

3 510 000 

20 000 20 000 

200 000 200 000 

165 000 165 000 

8 000 

385 000 

105 000 

10 000 
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M. ödeneğin çeşidi 

Maliye Bakanlığı 
1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

2 Başka her çeşit giderler 
0 Malî kanun, tüzük ve yönet 

meliklerin toplama ve düzen
lenmesi giderleri 

Bölüm toplamı 

0 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yolluklariyle 
başka her çeşit giderleri 

456 Düşünülmiyen giderler 
460 İhtiyat ödeneği 
461 Ford Sözleşmesi gereğince öde

necek prim karşılığı 
476 Kurslar genel giderleri 
479 3242 ve 5254 sayılı kanunlar 

gereğince tohumluk işleri için 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasına yapılacak ödemeler 

480 5420 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak ödemeler karşılığı 

481 Yangın söndürme cihazı ve gi
derleri 

2 500 

8 500 

21 000 

130 000 

2 016 994 

50 000 

2 500 

0 

10 500 

119 000 

785 788 

0 

2 500 

0 

12 500 

1 500 
100 000 
40 000 

0 
100 000 
40 000 

0 
100 000 
40 000 

119 000 

785 788 

325 000 1 500 000 1 350 000 

100 000 

Dördüncü kısım toplamı 14 135 377 13 828 89& 13 760 890 

Beşinci kısım - Borçlar îVr*T-*^*T^*:F*^***¥^-^f*f*-*-^»-^^^ 

501 Geçen yıl borçlan 
502 Eski yıllar borçları 

1 1946 - 1949 yılları borçları 
2 1928 - 1945 » » 

100 000 

60 000 
5 000 

100 000 

60 000 
5 000 

100 000 

60 000 
5 000 

Bölüm toplamı 65 000 65 000 65 000 



Maliye Bakanlığı 
1950 
YUı 

ödeneği 
ödeneğin çeşidi Lira 
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1951 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Millî Savunma Bakanlığının 
Toprak Mahsulleri Ofisine 
olan borcu karşılığı 2 000 000 0 

Beşinci kısım toplamı 2 165 000 165 000 165 000 

Altıncı kısım - Yardımlar 

Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğüne 550 000 6 351 931 6 328 431 
Hudut ye Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğüne 170 003 166 500 160 860 
Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğüne 
Vakıflar Genel Müdürlüğüne 
Ankara Üniversitesine 
İstanbul » 

» Teknik » 
5539 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesi gereğince Karayolları 
Genel Müdürlüğüne yapılacak 
ödemeler karşılığı 
Ankara Şehri su işleri için An
kara Belediyesine 
özel idareler ve belediyeler 
hastaneleri genel giderlerine 
yardım 
Türkiye Malûl Gazileri Birli
ğine 
Yardım Sevenler Derneğine 
Darülacezeye 
Kızılay Kurumuna 
Çocuk Esirgeme Kurumuna 
Darüşşaf akaya 

843 599 
3 194 700 
6 456 498 
8 555 000 
2 580 154 

6 162 942 

500 000 

1 050 000 

15 000 
7 000 

25 000 
500 000 
75 000 

125 000 

793 918 
150 000 

6553 294 
7 817 000 
2 730 000 

6 309 506 

0 

2 000 000 

15 000 
7 000 

25 000 
500 000 
75 000 

125 000 

787 268 
125 404 

6 561 294 
7 832 000 
2 742 000 

6 309 506 

500 000 

4 000 000 

5 000 
5 000 • 

25 000 
500 000 
75 000 

16% 000 



— 204 

B. M. 

618 

619 
620 
621 
622 

623 
624 

625 
0 
0 

626 
1 
2 

627 
628 

0 
629 

0 

630 
631 

632 
633 

634 
635 

— Maliye Bakanlığı 

Ödeneğin çeşidi 

Türk Eğitim Derneğine (yurt
lar için) 
Musevi Hastanesine 
Balıklı Bum Hastanesine 
Ermeni Hastanesine 
Manisa'da Moris Şinasi Hasta
nesine 
Esnaf Hastanesine 
Türkiye Sağır, Dilsiz ve Kör
ler Derneğine 
Şehitlikler îmar Derneğine 
Halkevlerine 
Türk Ekonomi Kurumuna 
Türk Tarih Kurumuna 
Kuruma 
Yazı ve yayın işlerine 

Bölüm toplamı 

Türk Dil Kurumuna 
Türk Hukuk Kurumuna 
Türk Coğrafya Kurumuna 
Ağaç Koruma Derneğine 
Ulusal Ekonomi ve Artırma 
Kurumuna 
Bâzı Milletlerarası Derneklere 
Menkul Kıymetler ve Kambiyo 
borsalarına yardım 
Muhtelif turizm teşekküllerine 
£834 sayılı Kanuna göre kuru
lu kurumların yönetim gider
lerine 
îzmir Fuarına yardım 
Tiftik Cemiyetine 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

40 000 
15 000 
25 000 
15 000 

15 000 
0 

5 000 
7 000 

1 250 000 
0 

50 000 
50 000 

100 000 

50 000 
5 000 
5 000 

10 000 

10 000 
15 000 

1 
35 000 

1 
50 000 

0 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen 
Lira 

40 000 
15 000 
25 000 
15 000 

15 000 
15 000 

5 000 
7 000 

0 
5 000 

50 000 
50 000 

100 000 

10 000 
5 000 
5 000 

10 000 

0 
15 000 

1 
35 000 

1 
75 000 

0 

kabul edilen 
Lira 

40 000 
15 000 
25 000 
15 000 

15 000 
15 000 

5 000 
7 000 

0 
0 

50 000 
40 000 

90 000 

10 000 
5 000 

0 
5 000 

0 
5 000 

1 
20 000 

1 
50 000 
5 000 
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ödeneğin çeşidi 

Millî Kütüphaneye Yardım 
Derneğine 
4837 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesinin (A) fıkrası gere
ğince îş ve îşçi Bulma Kuru
muna yardım 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

0 

350 000 

0 

350 000 

5 000 

Altıncı kısım toplamı 32 811 898 34 366 151 36 453 765 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
îkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

5 320 
34 460 438 
5 223 340 
14 135 377 
2 165 000 
32 811 898 

5 320 
34 497 335 
4 709 175 
13 828 899 

165 000 
34 366 151 

5 320 
34 830 228 
4 802 175 
13 760 899 

165 000 
36 453 765 

88 801 373 87 571 880 90 017 387 

Yatırımlar 

Onarma işleri 
Taşkışla tadilâtiyle diğer onar
malar için* İstanbul Teknik 
Üniversitesine 
Tıp sitesi tesisi ve diğer yapı 
onarma işleri için istanbul 
Üniversitesine 
Onarma işleri karşılığı olarak 
Ankara Üniversitesine 
Onarma işleri karşılığı olarak 
Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğüne 
Yatırımlar için Beden Terbiye
si Genel Müdürlüğüne 

2 400 000 

649 846 

3 655 000 

75 502 

80 997 

50 401 

2 000 000 

2 000 000 

5 310 000 

106 256 

67 000 

37 502 

2 300 000 

2 000 000 

5 510 000 

1 308 256 

67 000 

37 502 
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1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
ödeneğin çeşidi Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 
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907 Damga ve Basımevi demirbaş
larından mevcut makina ve 
araçların onarılması ve yeni
lenmesi 10 000 10 000 10 000 

908 Millî Emlâk tefevvüz ve satm
alına giderleri 103 200 103 200 103 200 

909 4604 sayılı Kanun gereğince 
sermayesine mahsuben Türki
ye Zirai Donatım Kurumuna 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

910 3202 sayılı Kanun gereğince Zi
raat Bankasına ödenecek ser
maye karşılığı 7 399 097 7 846 285 7 846 285 

911 3202 sayılı Kanunun 6 ncı mad
desi gereğince Ziraat Banka
sına ödenecek ihtiyat sermaye 
karşılığı 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

912 4947 sayılı Kanun gereğince 
sermayesine mahsuben Türki
ye Emlâk Kredi Bankasına 5 000 000 5 000 000 5 000 000 

913 3827 sayılı Kanun gereğince 
satınalmacak taşıtlar karşılığı 

1 Adalet Bakanlığı 70 000 0 70 000 
0 Emniyet Genel Müdürlüğü 350 000 0 0 
2 Jandarma Genel Komutanlığı 700 000 0 425 000 
3 Sağlık ve Sosyal Yardım Ba

kanlığı 100 000 0 105 000 
4 Tarım Bakanlığı 520 000 0 1 842 000 
0 İşletmeler Bakanlığı 18 000 0 0 
5 Toprak ve iskân îşleri Genel 

Müdürlüğü 0 0 300 000 

Bölüm toplamı 1 758 000 0 2 742 000 

0 Doğu Anadolu ve Edirne îli 
kalkınma giderleri (Bakanlar 
Kurulu karariyle bakanlıklar 
bütçelerinin ilgili tertiplerine, 
aktarılır.) 13 000 000 0 0 

0 5453 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin (Ç) fıkrası gereğince 
Ziraat Bankasına ödenecek 
sermaye karşılığı 7 000 000 0 0 
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1950 1951 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Sermayesine mahsuben Eti 
banka 30 000 000 O O 
Sermayesine mahsuben Devlet 
Kâğıt ve Basım Genel Müdür
lüğüne 1 000 000 0 2 500 000 
3867 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak ödemeler 3 717 011 3 139 154 3 151 898 
5539 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesi gereğince Karayolları 
Genel Müdürlüğüne yapılacak 
ödemeler karşılığı 40 696 696 40 690 494 50 690 494 
5539 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesinin 5 nci fıkrası gere
ğince Karayolları Genel Mü
dürlüğüne 6 443 736 33 559 503 23 559 503 

Yatırımlar toplamı 125 539 486 102 369 394 109 326 138 
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Rapor . 
9 . U . 1951 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

1951 yılı Devlet Borçları tasarısı tarafımızdan «incelenerek aşağıdaki neticelere varılmıştır : 

Geçen yıllarda olduğu gibi 1951 yılı Bütçesinde de Devlet Borçları namını alan masraflar şu ki 
şunları ihtiva etmektedir : 

A) Emekli dul, yetim ve vatani hizmet karşılığı aylıklar ile Emekli Sandığına yapılacak ödeme
ler; 

B) Borçlar. 

A) Emekli dul, yetim ve vatani hizmet karşılığı aylıklar ile Emekli Sandığına yapılan ödeme
ler : 

Bu kısımda yer alan masraflar : 

1. Aylık, ücret, ödenek ve benzeri haklar; 

2. Başka haklar namı altında Emekli Sandığıuta yapıkoak ödemelerden ibarettir. 

1. Aylık, ücret, ödenek ve benzeri haklar : 

Bu haklara karşılık olmak üzere 1951 yılı için teklif edilen meblâğ 79 886 200 liradır. Bu meblâğ 
geçen yıl bütçesine nazaran 50 000 lira bir noksan arzetmektedir. 5269 sayılı Kanunla bağlanacak 
aylıkları karşılamak üzere 1950 yılında konulan ödeneğin, alman neticelere göre, fazla olduğu anlaşıl
dığından mezkûr miktar bu yıl tenzil edilmiştir. 

2, Başka haklar namı altında Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 

Başlıca, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa tevfikan ödenecek % 1 1er, Hazine payları ve 
emekli ikramiyelerinden'teşekkül eden bu bölümde teklif edilen ödenek yekunu 11 481 401 liradır. 

Bu ödenek Emekli Kanununun ilk tatbik yılı olan 1950 senesine nazaran 4 731 401 lira mikta
rında bir fazlalık arzetmektedir. Bu artışın sebebi Emekli Salıdığı Kanununun birinci tatbik yılın
dan alınan neticelerle izah erilmektedir. 

B - Borçlar 

Devlet Borçları Bütçesinin gerek kemiyet gerek keyfiyet bakımından mühim kısmını teşkil 
eden hiç şüphesiz iç, dış ve dalgalı borçları toplıyan müteakip bölümlerdir. 

Filhakika emekli haklarına taallûk eden karşılıkların 91,4 milyon lirasına mukabil aynı bütçede 
yer alan iç, dış ve dalgalı borçlar karşılığı 121,5 milyon iiraya baliğ olmakta ve bâzı kalemlerinde 
mevcut tahavvüller dolayısiyle daha geniş izahatı müstelzim bulunmaktadır. 

İç borçla?* h - '•"" , ;" ' ' 

1933 senesinden itibaren muhtelif kanunlarla müteaddit tertiplerde ihraç edilmiş olan bu istik
razların sayısı onu bulmaktadır. Dahilî istikraz sistemine öteden beri kabul edilen sabit taksit esa
sına müstenit olan bu borç taksitlerinde yeni istikraz çıkarılmadıkça değişiklik olamıyacağ:na 
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göre 1951 bütçesiyle teklif edilen öteden beri, bu borçların genel giderler kısmı müstesna, bir de
ğişiklik arzetmemek lâzımdır. ' : . 

Ancak, 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 45 nci maddesi gereğince ihraç edilen 
ve edilecek olan toprak tahvillerinin 5618 sayılı Kanunla faiz nispetinin arfrrılması ve istimlâke* esas 
olan kıymet ölçülerinin değiştirilmesi dolayısiyle bu yıl bütçesine geçen yıla nazaran 510 781 lira 
fâzla olarak 500 781 lira ödenek konulmuştur. 

: Bunun haricinde ve her istikraz hizasında eksiliş, t amuda görülen değişiklik, bahis mevzuu is
tikrazların genel giderlerinde ve bilhassa keşide masraflarında üçte bir raddesinde yapılan tasar
ruftan tevellüt etmektedir. Netişee itibariyle, bu borçlar için, 1951 yılına-.ait olmak üzere teklif 
edilen 75 710 281 liralık ödeneğin geçen yıla nazaran arzettiği artış 443 5904aapadan ibarettir. 

Görülüyor ki toprak tahvillerinin müstelzim olduğu 510 781 liral'k fazla masrafın bir kısnfı 
genel giderlerde yapılan tasarruflarla karşılanmış ve binnıetice iç borçlarımız bölümü yalnız 443 590 
liraya inhisar eden bir fazlalık arzetmiştir. 

iç borçlarımız için teklif edilen ödeneklerden 27 585 575 lirası itfa, 47 386 941 lirası faiz pay
larını mütebaki 294 175 lirası da genel giderleri teşkil etmektedir. 

Genel giderlerin en mühim kısmi; kupon tediyatı ve itfa komisyonu olarak Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasma tediye edilen paralardır. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hazinemin? veznedarlığım ifa ettiğine ve Hazinenin mil
yonlarca lirası bit Bankada faizsiz olarak durduğuna-göre adı geçen Bankanın bu hizmeti bedelsiz 
olarak ifa etmesi iktiza eder. 

Aneak komisyon ve servis masrafları hakkında Maliye Bakanlığa ile Merkez Bankası arasında 
istikraz kanunlarına müsteniden evvelee yapılan anlaşmaların: tek taraflı olarak tâdili doğru olmı-
yaeağandan mazkûr tahsisatın aynen ipkası, yalnız bu hizmetlerin bedelsiz olarak ierası için adı ge
çen Banka nezdinde derhal Maliye Bakanlığınca gerekM teşebbüslere geçilmesi .lâzım ve zaruridir. 
Bu husus temin edildiği takdirde tasarıdaki miktarlardan' 250 000 lira civarında bir tasarruf temin 
edilmiş olacaktır. 

Dalgalı Borçlar : 

Bu bölümde toplanan dalgalı borçların değişiklik arzedenleri de bu .değişikliklerdin sebepleri aşa
ğıda belirtilmiştir : 

a) Olağanüstü ödenek karşılıklarından doğan borçların itfa bedelleri : +. 

193.4 - 1944 seneleri arasında Millî Savunmanın fevkalâde ihtiyaçları için kabul edilen karşı
lıklar arasında Hazine bonolagrmd&n elde edilen metoaliğe <te yer verilmiş olduğu bilinmektedir. 
Zikri geçen madde, Hazinenin bu yüzden tevellüt eden daJLgal* borcunu itfa. işin konulmuştur. 
B&jtşe kanunu tasarısanda teklif edilen bir madde ile bu Hazine matlubundan 150 milyon liralığı
nın mahsubu derpiş edildiğinden bu yıl bütçesme her hangi bir ödenek konulmamıştır. 

b) Su işleri, Zirai Donatım ve Devlet Kâğıt ve Basın Genel Müdürlüğü ve Devlet Üretme 
Çiftlikleri sermaye kredileri için derpiş edilen karşılıkların fazla ve noksanları mahsup edildiği 
takdirde netiee olarak 10 650 liralık bir eksiliş görülmektedir ki tea da 1951 yılma tesadüf eden 
bono vâdelerinin 1950 yılma nispetle daha az ol masından ileri gelmektedir. 

c) Bu kısımda görülen mühim fark 5358 sayılı Kanun gereğince Merkez Bankasına yapılacak 
ödemeler karşılığının geçen seneye nispetle 3 414 201 lira fazla olarak konulmasından neşet et
mektedir. 

Hükümetçe tanınan tiraj hakları ile lehimize tanınan tiraj hakları arasındaki farkın Mer
kez Bankası tarafından finanse edildiği bilinm ektedir. Hazine namına yapılmış olan ve 48 403 600 
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liradan ibaret bulunan bu tediyatm bütçeye konulacak ödeneklerle iadesi iktiza ettiğinden ge
çen yıl 7 875 978 liralık bir ödenek konulmuş, bu sene de arzolunduğu üzere 3 411 301 lira fazla-
siyle 11 290 179 liralık bir ödenek teklif edilmiştir. 

Dış borçlar ' . • . „ . . ' 

Dış borçlar bölümünün ihtiva ettiği kredi ve iztikrazlar da iç borçlarda olduğu gibi, biri 
itfa plânı icabı diğeri de yeni bir borcun inzimamı müstesna tahlile muhtaç bir tahavvül göster
memektedir. Filhakika sekiz aded istikrazdan altısı 1950 yılı Bütçesinde görülen miktarları aynen 
muhafaza etmekte, yalnız 27 . V . 1938 tarihli 10 milyon sterlinlik ingiliz kredisi itfa tablosunda 
mevcut müterakkiyet icabı 451 997 liralık bir art:ş göstermektedir. 

1951 yılında taksitleri ödenecek borçlara katılan yeni istikraza gelince bu, Milletlerarası 
İmar ve Kalkınma Bankasından Haydarpaşa, İskenderun, Alsancak ve Salıpazarı limanları
nın inşası için temin edilen 12 500 000 dolarlık kredinin yıl içinde ödenmesi melhuz faiz karşılığı 
650 000 liralık bir meblâğdan ibarettir. . • -

Dış borçlarımız için teklif edilen ödeneklerden 20 730 869 lirası itfa ve 9 886 502 lirası faiz 
paylarını ve mütebaki 22 938 lirası da genel giderleri teşkil etmektelir. 

Devlet Borçları Bütçesine dâhil olan istikraz ve kredilerin bu durumu bahis mevzuu bütçede 
geçen yıllara nazaran fazla tevakkufa değer bi r değişiklik olmadığını göstermektedir. 

Filhakika bir taraftan iç ve dış borçlar:n sabit taksit esası diğer taraftan yeni istikraz 
akdedilmedikçe veya mukavelevi müddetler mürur ederek borç bütçeden düşülmedikçe başka türlü 
olmasına da imkân yoktur. 

Bütçe tasarısına karşılıkları konulan mezkûr borçlar Devletin umumi vecaibinden yalnız genel büt
çeye taallûk edenler ve bunlardan da taksit tediyatı icra edilmekte olanlardır. Bunların yanıbaşmda 
taksit tediyatı henüz başlamamış borçlar mevcut olduğu gibi bu sahanın tamamen dışında ve miktar 
bakımından umumi bütçeye dâhil borçların dununda olmakla beraber mahiyet itibariyle bilhassa te
yakkuz ve teemmüle lâyık bir saha vardır ki, bu da îktisadi Devlet Teşekkülleriyle katma bütçeli ida
relerin borçlarıdır. 

Şimdi, bu borçların resülmal* itibariyle miktar, mahiyet ve seyri hakkında malûmat ve mütalâa
lara geçebiliriz. 

Bahis konusu olan borçların resülmal itibariyle tutarları aşağıda gösterilmiştir. 

31.12.1949 31.12.1950 Artış 
Lira Lira Lira 

Genel bütçeden ödenen iç, dış ve dalgalı borçlar 1 400 007 354 1 625 877 534 225 870 180 
îktisadi Devlet Teşekküllerine ait borçlar. — 295 600 767 389 270 206 93 669 439 
Katma bütçeli dairelere ait borçlar 435 352 862 530 979 402 95 626 540 
Diğer müesseselere ait borçlar 17 926 515 19 419 094 1 4 9 2 579 

2 148 887 498 2 565 546 236 416 658 738 
Görülüyor ki, umumi ve katma bütçelere ait borçlarla îktisadi Devlet Teşekküllerine ve sair mü

esseselere ait borçlar geçen yıla nazaran 416 658 738 liralık bir artış kaydederek ceman 2 565 546 236 
liraya yükselmiş bulunmaktadır. 
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Bu artışın sebepleri aşağıda belirtilmiştir : 

A) Umumi bütçeye dâhil borçlardaki artışlar : 

1. Konsolide iç borçlarda : 1949 yılı bütçe açığını kapamak üzere 15 . I I . 1950 tarihinde ihraç 
olunan 100 milyon liralık I I nci tertip 1949 ve* 1950 yılı bütçe açığını kapamak üzere 8 , I I . 1950 tari
hinde ihraç olunan 19 989 400 liralık I I I neü tertip istikrazlardan; 

2. Dalgalı iç borçlarda : Hazine ihtiyâcını karşılamak üzere Merkez Bankasına reeskont ettirilen 
9 ay vadeli Hazine (22 000 000 lira) Devlet Demiryolları (30 000 000 lira) bonolariyle plasman 
(18 500 000 lira) bonolarından; 

3. Konsolide dış borçlarda : 1949/1950 yılı European Reçovery Programme tahsisatından 36 mil
yon dolarlık krediye mütaallik kısım için Amerika Hükümetiyle 27 . X . 1950 tarihinde akdolunan 
anlaşmaya tevfikan Hazinece (101 707 200) liralık bono ihracından ve taksit tediyatı başlamamış 
olan 27 . V . 1938 tarihli 6 milyon sterlinlik Teslihat Kredisinin resülmale ilâvesi lâzımgelen müte
rakim faizlerine ait hesapların (9 089 039 lira) bu yıl içinde taayyün etmesinden; 

4. Dalgalı dış borçlarda ise : Export - împort Bank tarafından açılan kredilerin dairelerimizce 
(659 862 lira) kullanılmasından f 

Neşet etmiştir. '••' ' " » ' ; î î " ? • * '•< • • •''*'' 

B) Katma bütçeli dairelerle İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğerlerine ait borçlardaki artışlar: 

Bu kısımdaki artışların en mühim âmili; Devlet Demiryolları (50 300 000 lira) Tekel (18 000 000 
lira) Devlet Denizyolları (19 000 000 lira)' P. T. T. (18 300 000 lira) genel müdürlüklerinin ve 
Toprak Mahsulleri Ofisinin (96 000 000 lira) finansman ihtiyaçlariyle bütçe açıklarını kapamak üze
re Hazine kefaletiyle ihraç ve Türkiye Cumhuriyet Merke^Bankasma reeskont ettirilen bonolarıdır. 

Bunlardan başka Devlet Denizyolları Genel Müdürlüğünün Maritim Komisyonundan mubayaa et
tiği 8 gemi ve 2 tankerin mubayaa bedelinin bakiyesi de (13 707 701 lira) bu yıl dalgalı dış borç
lar meyanmda yer almıştır. 

Bu artışlar menşeleri bakımından raci oldukları zamanı idareyi tâyin için bir incelemeye tâbi tutu
lacak olursa gayet sarih olan şu neticelere varılır : 

1. Umumi bütçeye dâhil konsolide iç borçlardaki artışlar: 

1949 yılı bütçesinin arzettiği açığı kapamak üzere 15 . I I . 1950 tarihinde 100 milyon liralık 
bir istikraz akdedilmiştir. 

2. Umumi bütçeye dâhil dalgalı iç borçlardaki art'şın 57,5 milyon lira olduğu işaret edilmiştir. 
Bunun, tesiratı halen devam etmekte olan yegâne âmili Amerikalılarla mutabık kalınmadan 1950 
yılı bütçesine karşılık gösterilen 154,9 milyon liralık E. R. P. Yardımının ancak 43 milyon lirası
nın tahakkuk etmesi yüzünden bütçe masraflarını karşılamak üzere 9 ay vadeli bonolarına ve demir
yolu bonolarına müracaat zaruretinin hâsıl olduğu görülmüştür. 

3. Dış borçlarda görülen artışın (90,7 milyon lira) yukarda belirtildiği üzere iki sebebi vardır. 

Bunlardan birisi 1949/1950 yılı E. R. P. tahsisatından daire ve kurumiarımızca kullanılmış ve 
kullanılmakta olan kısımların 101,7 milyon liralık bir bonoya bağlanması ve diğeri de 6 milyon 
Sterlinlik kredinin 1 . I . 1943 - 1 . I . 1950 vâdelerine ait faizlerinin de bu yıl içinde kapitalize 
edilerek Hazine kuyudatına intikalidir. Bu âmillerin yekûnu görüldüğü üzere 110 milyon liraya 
baliğ olmaktadır. 

4. Katma bütçeli dairelerin iç dalgalı borçlarmdaki 108,4 milyon liraMs artışa gelince; Ma
lûmdur ki bunlardan Devlet Denizyolları ve P. T. T. Genel Müdürlüklerinin 1950 yılı bütçeleri 



ceman 41 milyon lira açıkla bağlanmış ve bono ile karşılanması derpiş edilmiştir, .Bakiyesi de Dev
let Demiryollarının ve Tekelin sermaye durumlarının ihtiyaca tefrik edilmemiş olmasından ve 
bütçelerin samimiyetsizliğinden neşet ettiği anlaşılmaktadır. 

5..; İktisadi Devlet T^ekMlkr i : Bu teşekküllerin artış yekûnu ceman 97. milyon liradır. Bunun 
9& milyonu Toprak Mahsulleri Ofisine tealtâk etmektedir. Toprak Mahsulleri Ofisinin bonolarımda 
vâki artış (96 milyon lira) başlıca» Ofis tarafından yapılan . mubayaatın neticesidir. Geçen seneye 
nazaran artan miktarın 40 milyonu yeni stoklardan, 17 milyonu eski iktidar tarafından girişilen 
et sanayii finansmanından 24 milyon lirası bedeli tahsil edilmemiş satışlardan 15 milyonu da satış 
bedel'îerme ak&etmiyen çeşitli masraf ve giderlerden tahassül etmiştir. 

Bu borçlardan başka Emekli Sandığinın Hazineden 50 milyon küsur liralık bir matlubu var
dır ki, bu da yukarda zikri geçen 19W Bütçesinin aç~ğı yüzünden istimal edilmiştir, ilâveten te
diye- ışartları özerinde- henüz bir anlaşmaya varılmamış ve nasıl bir netice vereeeği belli olmayan 
mühim miktarda borçların da henüz hesaplara alınmam1» olduğunu kaydetmeyi vazife biliriz-, 

Bu münasebetle tedavüldeki para hacmma da temas edilmesi faydalı görülmüş ve Merkez Ban
kası emisyon miktarının son iki yılda takibettiği seyir (Ay sonları itibariyle) aşağıda göste
rilmiştir": 

1949 1950 
Aylar (000 ilâvesiyle) 

I 
I I 
m 
rv 

T 
VI 
VII 

VIII 
IX 

X 
XI 

XII 

Geçen yıbn aynı ayma nazaran 30 . XI I . 1950 tarihinde görülen 68,5 milyon liralık artışın 
en; m€aiıaı âmili Toprak; Mahsulleri Ofisi tarafından ihraç edilmiş bulunan Hazme kefaletini 
haiz bonolardır. 

Alün vaziyeti : 

Altın mıenrtaıtlarnaızın 1950 Mayısına takaddüm eden dıevrelerde mâruz bırakıldığı pek mühim 
azalış hepimizin; maâûmıuiur. Diğer izahlara mütenazır olmak üzere bunların da 1949 ve 1950 
yıllarının son günlerine ait olarak yapıla» mukayesesi şu neticeleri vermektedir. 

31.XII.1950 
Kg. 

137.01ff,882 133.110,154 

137.016,882 
133.110,154 

3.906,728 

937 510 
937 064 
919 664 
928 774 
912 557 
892 275 
892 322 
864 474 
878 082 
909 232 
885 932 
893 124 

914 275 
912 075 
898 742 
897 564 
878 638 
878 031 
876 568 
878 776 
965 073 
976 571 
958 644 
961 662 

31JS-IL1949 
Kg. 

http://31.XII.1950
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Bahis mevzuu azalış da şu şekilde vukua gelmiştir. 

'Bilindiği üzere 1949 yılı Haziran bidayetinde Federal Rezerv Bankasına 10 ton altın terhin 
edilmişti Bu terhin mukabilinde alman dolar avansını kapatmak için 3 ncü.ay sonunda rehin mua
melesi yenilenmiş ve bu muamele aynı minval üsere 3 defa"tekrar edildikten sonra ancak 6 tonu 
ihracattan mütehassıl dolarlarla kapatılâbilmiş bakiye 4 ton mükerrer tecdit müamelerine mevzu 
teşkil etmiş bir borcun bir daha yenilenemiyeeeği anlaşılması üzerine mecburen satıldığı görülmüş
tür. Ancak arada Merkez Bankasiyle Amortisman Sandığına »it altınlarda 95 kilo kadar bir artış 
kaydettiğinden bu 4 bin kiloluk zayiat altın vaziyetinde 3 906 kik) olanak yer almıştır. 

Döviz Vaziyetimiz : 

Merkez Bankasının günlük döviz vaziyetlerine göre 31 . XI I . Î949 tarihinde döviz mevcudu 
29 439 000 lira olup bu sene aynı tarihte 24 464 000 uradır . Serbesti sistemine girmiş olmasına 
nağmen azalışın daha geniş olmaması Haziran gayesine kadar tahassül eâen döviz feorçlarımn isa
betli olarak konsolide edilmesiyle sağlanmıştır. 

Mevduat : '' :' * ' :> "' l ? ' * •'"!' '"" "' '" ' v * "• '* 

Bankalara yapılmakta olan tevdiat 1949 Aralık sonuna nazaran (Eylül 1950 gayesi itibariyle) 
110 milyon liralık bir artışla 1 048 000 000 liraya baliğ olmuştur. Bu da halkımızın tasarruf ihti
yatlarının inkişaf yolunda olduğuna ve paramıza karşı itimadına delâlet etmektedir. 

Devlet borçlarımızın tamamı hakkında veerdiğimiz' bu -izahat, yeni Hükümet tarafından ge
çen Mayısta devir alman malî bünyenin, 

1. Hususi teşebbüse bırakılması icabederken ve Devlet eliyle iktisaden tedvirine imkân yok iken 
girişilen birçok teşebbüslerin müstelzim olduğu geniş külfetlerle, 

2. Bu işlere bir defa girişildikten sonra salim bir bütçe tek£4ğiaia başlıea iea&ı olarak mas
raflarının tamamını olmasa bile her yıl mütezayit bir kısmını bütçe bünyesine ithal etmek 
gerekirken bu kabil teşebbüslere elbette uymayan ve teşriî kontrolün işlemesine ve para istik
rarına tesiri olan finansman tarzlarile, * 

3. Devlet veeaibinin tamamını göstermiyen, ve anane haline gelmiş oktu nâfeas hesap usulle
riyle, 

Malûl bulunduğunu göstermektedir. 

Aynı zamanda Hükümetimizden ıs ahi temennilerimizi teşkil .eden im ikömılar 4sinde âcil ola
rak gö lüğümüz iktisadi Devlet Teşekküllerinin dalgalı borçlanmalarına nihayet vermek ve bun
ları süratle mutedil hale getirdikten sonra konsolidasyonları esbabına tevessül etmektir. 

Eskişehir Milletvekili . Maraş Milletvekili 
A. Potuoğlu N. ö&men 
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801 

802 

803 

804 

ödeneğin çeşidi 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Aylık, ücret, ödenek ve 
benzeri özlük haklar 

\ 
Emekli dul ve yetim aylık ve 
ödenekleri 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

79 431 200 
Vatani hizmetler karşılığı ay 
lıklar 
Aylıklar 
4992 sayılı Kanun gereğince 
verilecek çocuk zammı 

500 000 

5 000 

Bölüm toplamı 505 000 

I I - Başka haklar 
551 sayılı Kanun gereğince 
malûllere verilecek arazi bedeli 
5434 sayılı Kanun gereğince 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına yapılacak ödemeler 
karşılığı 

1 14 ncü maddenin (F) fıkrasL 
gereğince ödenecek % 1 1er 

2 28 nci madde gereğince ödene
cek yönetim giderlerinden Ha
zine payı 

3 65 nci madde gereğince harb 
malûllerine yapılacak yardım
lar 

4 89 ncu madde gereğince öde
necek emekli ikramiyesi 

5 42, 56, 64 ve 81 nci maddeler 
gereğince yapılacak ödemeler 

6 Geçici 15, 16, 24, 27, 60 ve 61 
nci maddeler gereğince yapıla
cak ödemeler 

50 000 

6 750 000 

0 

0 

o 

o 

o 

o 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

79 431 200 79 431 200 

450 000 

5 000 

455 000 

50 000 

0 

50 000 

5 000 000 

131 400 

. 600 000 

450 000 

5 000 

455 000 

50 000 

0 
4 500 000 4 500 000 

1 200 001 1 200 001 

50 000 

5 000 000 

131 400 

600 000 

Bölüm toplamı 6 750 000 11 481 401 11 481 401 

İkinci kısım toplamı 86 736 200 91 417 601 91 417 601 
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805 

1 
2 
3 

ödeneğin çeşidi 

Beşinci kısım 

I - îç borçlar 

A) İstikrazlar 
2094 sayılı Kanun gereğince 
çıkarılan (îkramiyeli % 5 fa
izli 1933 İstikrazı) tahvilleri 
Faiz ve ikramiye 
îtfa 
Genel giderler 

Bölüm toplamı 

1950 
Y ı l ı 

Ödeneği 
Lira 

259 398 
864 000 

11 602 

1 135 000 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen . 
Lira 

198 798 
924 000 

8 702 

1 131 500 

kabul edilen 
Lira 

198 798 
924 000 

8 702 

1.131 500 

806 2463 ve 2614 sayılı kanunlar 
gereğince çıkarılan (% 7 gelir
li Sivas - Erzurum Demiryolu 
1934 İstikrazı) tahvilleri 

1 Faiz 1 208 792 1 095 132 1 095 132 
2 îtfa 1 623 000 1 736 660 1 736 660 
3 Genel giderler 18 208 15 608 15 608 

808 

807 3322 sayılı Kanun gereğince 
çıkarılan (ikramiye ve % 5 fa
izli 1938 İstikrazı) tahvilleri 

Bölüm toplamı 2 850 000 2 847 400 £847 400 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

Faiz ve ikramiye 
îtfa 
Genel giderler 

Bplüm toplamı 
< 

4057 ve 4625 sayılı kanunlar 
gereğince çıkarılan (1941 De
miryolu İstikrazı) tahvilleri 
Faiz ve ikramiye 
îtfa 
Genel giderler 

351 680 
425 000 

8 320 

785 000 

3 377 0S0 
2 £97 860 

İ8 060 

321 382 
455 000 

6 718 

783 100 

3 2J22 029 
2 362 920 

29 051 

321 382 
455 000 

6 718 

783 100 

3 222 029 
2 362 920 

29 051 

Bölüm toplamı 5 623 000 5 614 000 5 614 000 
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1 
2 
3 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

1 
2 
3 
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Ödeneğin çeşidi 

4275 sayılı Kanun gereğince 
çıkarılan (Millî Müdafaa İs
tikrazı) tahvilleri 
Faiz ve ikramiye 
itfa 
Genel giderler 

Bölüm toplamı 

4938 sayılı Kanun gereğince 
çıkarılan (Kalkınma İstikra
zı) tahvilleri 
Faiz 
ttfa 
Genel giderler 

Bölüm toplamı 

5072 sayılı Kanun gereğince 
çıkarılan % 6 faizli 1947 Hazi
ne tahvilleri 
Faiz 
ttfa 
Genel giderler 

Bölüm toplamı 

5185 sayılı Kanun gereğince 
çıkarılan (% 6 faizli 1948 İs
tikrazı) tahvilleri 
Faiz 
itfa 
Genel giderler 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

8 039 062 
4 700 860 

53 078 

12 793 000 

7 180 427 
4 067 800 

31 773 

11 280 000 

12 821 956 
6 910 400 

52 644 

19 785 000 

6 980 571 
3 425 391 

33 729 

1951 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

7 636 402 
5 103 520 

44 578 

12 784 500 

6 932 526 
4 315 700 

28 774 

11 277 000 

12 401 056 
7 331 300 

50 644 

19 783 000 

6 791 939 
3 594 400 

29 661 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

7 636 402 
5 103 520 

44 578 

12 784 500 

6 932 526 
4 315 700 

28 774 

11 277 000 

12 401 056 
7 331 300 

50 644 

19 783 000 

6 791 939 
3 594 400 

29 661 

813 

... 

1 
2 
3 

Bölüm toplamı 

4753 ve 5618 sayılı kanunlar ge • 
reğince çıkarılan (Toprak tah
villeri) 
Faiz 
itfa 
Genel giderler 

10 439 691 . 

3 667 
69 110 
7 223 

10 416 000 

358 395 
220 700 
11.686 

10 416 000 

358 395 
220 700 

11 686 

Bölüm toplamı 80 000 590 781 590 781 
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814 

1 
2 
3 

ödeneğin çeşidi 

5382 sayılı Kanun gereğince çı
karılan (1949 İstikrazı) tahvil
leri 
Faiz ve ikramiye 
îtfa 
Genel giderler 

Bölüm toplamı 

I I - Dalgalı borçlar 

1950 
Yılı 

ödeneği 
Lira 

7 164 308 
3 292 154 

39 538 

10 496 000 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

6 960 551 
3 488 900 

33 549 

10 483 000 

6 960 551 
3 488 900 

33 549 

10 483 000 

815 

816 

818 

819 

ı513, 2248, 2358, 2701, 2808 ve 
3523 sayılı kanunlar gereğince 
nakden ödenecek borçlarla kal
dırılmış Hatay Devletinden 
devredilen borçlar 15 000 
Olağanüstü ödenek karşılıkla 
rmdan doğan borçların itfa be 
deUeri J 150 000 
4649 sayılı Kanun gereğince 
Su İşleri Kredisi için yapıla 
cak ödemeler karşılığı 812 000 
4604 sayılı Kanunun geçici bi
rinci maddesi gereğince Zirai 
Donatım Kurumu sermaye 
kredisi için yapılacak ödeme
ler karşılığı 235 000 

15 000 

778 350 

1 
2 
3 
4 

459 sayılı Genel Mahsup Kanu
nu gereğince çıkarılan (% 2 
faizli Hazine tahvilleri) nin 
1932 -1951 yılları kupon bedel 
leriyle nakden ödenecek kesir
leri 
Faiz 
îtfa 
Nakden ödenecek kesirler 
Genel giderler 

Bölüm toplamı 

• 

3 580 
57 490 
8 777 

153 

70 000 

2 387 
58 684 
8 776 

153 

70 000 

2 387 
58 684 
8 776 

153 

70 000 

15 000 

778 350 

122 000 122 000 



Devlet Borçları 

ödeneğin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul ediler 
Lira Lira 

4911 sayılı Kanunun geçici 
maddesi gereğince Devlet Kâ
ğıt ve Basın G-enel Müdürlüğü 
sermaye kredisi için yapılacak 
ödemeler karşılığı 1 091 000 1 166 000 1 166 000 
Hükme bağlı borçlar 400 000 400 000 2 400 000 
Ceza evleri kredisi faizi 75 000 47 500 47 500 
5358 sayılı Kanunun 2 nci mad
desi gereğince Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankasına ya
pılacak ödemeler karşılığı 7 875 978 11 290 179 11 290 17f" 
5433 sayılı Kanun gereğince 
Devlet Üretme Çiftlikleri ser
maye kredisi için yapılacak 
ödemeler karşılığı 100 000 161 000 161 000 

tç borçlar toplamı 86 090 669 89 760 310 91 760 310 

III -.. Dış borçlar 
2434 sayılı Kanun gereğince 
Birleşik Sosyalist Sovyet Cum
huriyeti İttihadı Hükümetin
den temin olunan kredi taksiti 1 653 105 1 653 105 1 653 105 
3525, 3738, 4171, 4882 ve 5676 
sayılı kanunlar gereğince te
min olunan kredi ve istikrazlar 
İngiltere Hükümetinden temin 
olunan 10 milyon Sterlinlik 
kredi 
Faiz 
îtfa 
Grenel giderler 

Toplam 

İngiltere ve Fransa Hükümet 
lerinden temin olunan 25 mil
yon Sterlinlik kredi 
Faiz 

702 570 
872 639 
22 938 

1 598 147 

6 782 039 

647 599 
1 379 985 

22 560 

2 050 144 

6 305 143 

647 599 
1 379 985 

22 560 

2 050 144 

6 305 14'i 
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M. ödeneğin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

5 itfa 10 592 545 11 069 054 11 069 054 

İngiltere ve Fransa Hükümet
lerinden temin olunan 15 mil 
yon Sterlinlik istikraz 

6 Faiz 
7 îtfa 

1 980 935 
5 881 129 

1 803 175 
6 058 880 

Toplanı 17 374 584 17 374 197 17 374 197 

1 803 175 
6 058 880 

Toplam 7 862 064 7 862 055 7 862 055 

İngiltere Hükümetinden temin 
olunan 2 milyon Sterlinlik ia-

. tikraz 
8 Faiz 
9 îtfa 

264 124 
784 150 

240 424 
807 851 

240 424 
807 851 

Toplam 1 048 274 1 048 275 1 048 275 

Toplam 141 598 141 598 

10 
11 

Fransa Hükümetinden temin 
olunan 264 750 000 Franklık 
istikraz 
Faiz 
îtfa 

35 677 
105 921 

32 4 ^ 
109 122 

32 476 
109 122 

141 598 

12 
13 

Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümetinden temin olunan 
10 milyon Dolarlık kredi 
Faiz 
îtfa 

' ' "' 

121 157 
841 380 

101 423 
843 472 

101 423 
843 472 

Toplam 962 537 

14 

944 895 944 895 

Milletlerarası İmar ve Kalkın
ma Bankasından temin olunan 
12 500 000 Dolarlık kredi 
Faiz 
îtfa 

0 
0 

650 000 . 
0 

650 000 
0 



22& : 224 —- Devlet Borçîari 
1950 İ951 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Genel giderler 

Toplam 

Bölüm toplamı 

Dış borçlar toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

0 

0 

28 987 204 

30 640 309 

116 730 978 

1 

650 001 

30 071 165 

31 724 270 

121 484 580 

1 

650 001 

30 071 165 

31 724 270 

123 484 580 

KISIMLAR TOPLAMI 

tkinci kısım toplamı 86 736 200 91 417 601 91 417 601 
Beşinci kısım toplamı 116 730 978 121 484 580 123 484 580 

GENEL TOPLAM 203 467 178 212 902 181 214 902 181 

» 



20 - Millî Eğitim Bakanlığı 



Rapor 
12.1.1951 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Millî Eğitim Bakanlığının 1951 yılı Bütçe tasarısı yatırımlardaki 8 600 000 lira dâhil olmak 
üzere ceman 183 578 840 liradır. Bu suretle 176 432 547 lira olan 1950 yılı Bütçe tasarısına naza
ran 7 146 300 lira bir fazlalık mevcut bulunmaktadır. Buna rağmen 1950 yılı Bütçesinin 3 264 790 
yatırımlar ve 15 814 743 umumi kısmından olmak üzere, muhtelif tertipelrinden ceman 19 079 533 
lira yeni bütçe esasları çerçevesinde tasarruf sağlanmıştır, 1950 ve 1951 yılı Bütçe tasarıları 
arasındaki fark aşağıdaki 1 numaralı mukayeseli cetvelden anlaşılmaktadır. 

No. : 1 

, • • ' ' ? ; "* İ " A v > ~> « •"• f * ' ^ •:•• 

'!: • •' r V' * ",'. " • 

Personel giderleri 
Yönetim giderleri 
Daire hizmetleri 
Borçlar 
Yardımlar 
Yapı ve imar işleri 
İnşaat ve esaslı onarım 
Bakan ödeneği 

>» . "ŞI - " ' ' "" - • 

1950 yılı 
Eksiği 

754.268 
. 163.102 

810.000 
' — 

2.198.375 
5.115.000 

— 
— 

tasarısı 
Fazlası 

14.124.942. 
373.555 

1.305.310 
872.200 

2.658.885 
405.507 

1.100.000 
— 

1951 yılı 
Eksiği 

11.393.942 
216.730 

3.651.425 
868 

551.778 
3.264.790 

— 
— 

tasarısı 
Fazksı 

22.367.684 
70.001 

1.301.341 
— 

75.000 
2.400.000 

— 
— 

1950 yılı 
Bütçesiyle 
verilen öde

nek 

137.532.600 
2.532.845 

23.651.648 
923.868 

2.513.278 
9.464.790 

5.320 
— 

i 

1951 yılı 
teMffimiz 

148.506.342 
2.206.116 

21.301.562 
923.000 

2.036.500 
8.600.000 

5.320 
— 

Yekûn 9.040.745 20.840.449 19.079.533 26.214 026 176.444.347 183.578.840 

1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısının hususiyeti gerekçede de belirtildiği veçhile 5479 sayılı Kanun ge>-
reğince 1950 yılında aylığa geçen ve 1951 yılında da aylığa geçecek köy enstitüsü mezunu öğretmen
lerin aylıkları ile 2919 sayılı Kanuna göre kadrosuz istihdam edilenlerin aylıklarını ve 4598 
sayılı Kanun gereğince iki terfi müddetini doldurup da kadrosuzluk yüzünden terfii yapılamı-
yan öğretmen ve memurların terfilerinin sağlanması için 1950 yılı ödeneğine nazaran 21 138 600 
lira fazla öcfenek konumak suretiyle Millî Eğitim dâvamızın en mühim bir mevzuunun esaslı hiz
metlere mümkün mertebe halel gelmemek suretiyle sağlanan tasarruflarla halli yoluna gidilmiş 
olmasıdır. Bilhassa Millî Eğitim ailesinin feragatkâr hizmetleriyle temel yapısını teşkil eyliyen 
ve bugüne kadar maalesef kadro mülâhazalariyle terfi imkânlarından mahrum bulunan ilkokul 
öğretmenlerinin durumlarının ıslahına imkân bahsedilmesi ve diğer öğretmen ve memurların terfi
lerinin sağlanması şayanı memnuniyet bulunmaktadır. 

Bahsi geçen 21 138 600 lira fazlalığın gerekçede esasları izah olunduğuna göre icabında şifahi 
izahat vermek üzere aşağıdaki hulâsa malûma ti havi 2 numaralı cetveli vermekle iktifa edeceğim, 
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Lira 

5 950 000 

240 613 
1 914 000 

91 200 
1 517 400 
307 200 

35 000 
680 000 

10 403 087 

(K) Cetvelindeki 5479 sayılı Kanun gereğince köy enstitüsü mezunu ve üç seneyi 
doldurmuş terfie lâyik öğretmenlerin ücretten maaşa geçenlerin bir yıllık aylığı. 
1950 yılında 5479 sayılı Kanun gereğince aylığa geçenlerin fark maaşı 
2919 sayılı Kanun gereğince mecburi hizmete tâbi olup terfi edenlerin aylık farkı. 
5662 sayılı Kanunla Bakanlığa verilen yurtlar kadrosunun yıllık tutarı. 
Orta öğretim. (L) cetvelinden serbest bırakılacak kadrosu 360 öğretmen ve 25 memur. 
Meslekî ve Teknik öğretim (L) cetvelinden serbest bırakılacak 344 öğretmen ve 8 
memur kadrosu. 
Yüksek öğretmen Okulunun açılmasiyle (L) cetvelinde serbest kalan kadrolar. 
İlk öğretim* Kanun teklifi yapılmış. 
Enstitü mezunu öğretmenlerin aylıkları ve Millî Kütüphanenin bir yıllık aylıkları. 

21 138 600 Yekûn 

^&l«çBfiBi feötiim ve mad&«£le*iadeki değigMikler hususunda esasen gerekçede kâfi derecede iza
hat me^e&t -©itip g«çen yîtia m«k«yes©îi olarak eksik ve fazlalıkları da kısım kısım yukârdaki 
cetvelde arzet*ft% bulunifeğtadam 1§©-1 Bütçe tasarısındaki ödeneklerin hizmet ve saire olarak tet
kik ve mütalâası uygun olur kanaatindeyim. Bu sebeple bahsi geçen hususu gösterir 3 numaralı 
cetvel aşağıya çıkarılmıştır. 

Cetvel altıncı sayfadadır. 
Bu duruma göre 1951 yılı- bütçe tasarısında Millî Eğitim Bakanlığının mujhtelif dairelerinin 

genel giderleri ödeneğinin 34 71%2 ve özîük haklar ödeneğinin de 148 511 662 lira olduğu, 1950 
yılı tasarısında genel gideıfkr yeteftnunun 38 407 477 lira ve özlük hakların da 138 025 070 lira 
olduğu anlaşılmaktadır. îşbu gefc<el giderler yekûnunda iki milyon liralık noksanın daire hizmetle
rine taallûk etmiş olması esas Mametlerkı fedaca müteessir olmadığını ifade etmektedir. 

özlük haklara ait geniş malûmatı aşağıdaki 4 numaralı cetvel ihtiva eylemektedir. ' 
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Özlük Haklar 

îdare için öğretim için 
Lira Aded Lira Aded 

1 671 000 405 Merkez teşkilâtı 
948 600 320 Millî Eğitim Müdürlükleri 
947 100 281 îlk öğretim müfettişleri 
25 500 10 427 200 92 Ankara Gazi Eğ. Enst. 
— — 46 200 10 Balıkesir Necati Eğ. Enst. 
48 000 14 — — İstanbul Kandilli Rasathanesi 
12 000 4 — — Yabancı memleketlerdeki öğrenci müfettişliği kâ

tipleri 
988 740 427 18 625 850 5502 Orta öğretim (Taşra teşkilâtı) 
135 600 34 8 100 3 Prevantoryum ve Sanatoryum 
72 600 24 474 300 102 İstanbul Teknik Okulu 
91 200 19 — — Yurtlar 
45 000 6 — — Meslekî ve Teknik yapı işleri (Taşra teşkilâtı) 

690 000 290 10 075 200 3662 Meslekî ve Teknik öğretim (Ta§ra teşkilâtı) 
18 300 6 114 600 43 Zonguldak Maden Teknisyen Okulu 

188 400 76 2 274 000 695 Köy Enstitüleri 
41 700 15 287 700 75 İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi 
24 000 9 205 500 64 Ankara Devlet Konservatuvarı 

582 600 89 — — Cumhurbaşkanlığı Flârmonik Orkestrası 
471000 198 — — Eski Eserler ve Müzeler 
36 600 11 — — Millî Eğitim Basımevi 

. 1 4 700 5 — — İstanbul Derleme Müdürlüğü' 
278 400 108 — — Genel kütijpaneler 
— — 58 919 100 24 747 İlkokul öğretmenleri 

7 341040 2351 91457 750 34995 ^ ? ^ T a t 

18 900" 7 16 200 5 İst. Yüksek öğ. Okulu 

7 359 940 2358 91473 950 35000 Toplam 
5 320 — — — Bakan ödeneği 

— — 24 227 — Açık aylığı 
— — 9 198 000 9300 Stajyer köy öğretmenleri 

(K Cetveli) 
5 580 780 5104 — — Bütçeye bağlı (D) işaretli cetveldeki hizmetliler 

225 500 — — — Geçici hizmetliler 
4 902 932 18812 — — Ek görevliler (K) Cetvelindekiler de dâhildir) 

— — 662 052 64 Yabancı uzman ve öğretmenler 
2 100 — — ' — . Temsil ödeneği 

— — 3 099 000 6110 Eğitmenler ücreti 



İdare için öğretim için 
Lira Aded Lira Aded 

1 724 600 — Öğretmen ders ücretleri 
24 253 261 — 5498 S. K. gereğnce yerinde terfi edenlerin farkı 

maaşları, mecburi Jıizmet}|lerin aylıkları, çocuk ve 
yakacak îşımdarı, doğum ve ölüm yardımları, emek-

« ' • ! ":r"' ' "•':'•-•*•*"':: \\ keseneği ve mesai saatleri dışında çalıştırılacakla
rın ücretleri 

18 076 572 26275 130 435 090 50474 Toplam 
18812 [•] 

7463 ^^| v r> v î*-rv' > ; f^ H ŷ'-'T* ?#*$'• 

t * • L i r a , :' • ' T " l . . : : : ^ ^ - p -

18 076 572 idare için 
130 435 090 öğretim için 

148 511 662 Toplam 

[*] • Ek görevlilerin esas vazifeleri öğretmenlik olup bu i§ üâve olarak kendüerine verildiği İçin 
idare işlerinde aylıklı ve ücretli olmak tfcaere 7463ki§4 çatlıyor demektir, 
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No, 

1£51 yılı teklif bütçesindeki ödeneğin dair 

Geçici 
hizmet-

Açık Hizmetliler Köy Eğitmenler liler 

Dairesi 

Yüksek öğretim 
Ortaöğretim 
İlköğretim 
Meslekî ve Teknik öğ. 
Güzel Sa. G. Müd. 
Eski Eserler Müz. 
Tef tiş Kurulu 
Askerlik öğretim 
Yayım Müdürlüğü 
Zatişleri Md. [1] 
Kütüphaneler 
Levazım Müd. [2] 
Okul müzçşi 
Özel öğretim Md. 

ödeaeği 
Lira 

— 
— 
-— 
— 

— 
— 
— 
— 

5.320 
— 
— 
— 
— 

ayltğ* 
l i ra 

6Q&«e© 
22.566.600 
72.107.100 
.12.861.900 

i:239.Ö00 
543.900 

— 
91.200 
mmo 

ı.ımmo 
296.700 

— 
— 
— 

aylığı 
Lira 

_ 
—• 
— 
'— 
- — • 

— 
• • — 

— 
'-— 

M.227 
— 
— 
— 
— 

ücreti öğretmenleri ücreti 
Lira 

ms.m 
1.167.840'. 

921.960 
2.665.200 

89.580 
235.980 

— 
— 

4.680 
171.300 
68.700 

— 
— 
— 

ücreti Lira 

„ 

.— <— 
9.198.000 3,099.000 

— — 
—, — 
— — 
— — 
— —. 
— — 
__ — 
— — 
— — 
- j - — 

— ~ 

ücreti 
Lira 

__ 
— 

88.000 
— 
— 
— 
— 
— 

82.000 
— 

45.000 
— 
— 

45.000 

Toplam 5.320 112.128.900 24.227 5.580.780 9.198.000 3.099.000 260.000 

Not: [1] Merkez memurları maaşı, ücretleri, tedavi, sürekli ve geçici görev yotlukları gibi mü§ 
[2] Merkez büro giderleri, posta ve telgraf ve telefon ücretleri kira bedeli gibi müşterek 



eler itibariyle dağıtımını gösterir cetveldir. 

45Ö6S.K 
Yûbwua gereğinee 5434 S. K 
uzman- zam ve Emekli Temsil Ek görev 

lar ücreti yardım keseneği ödeneği tazminatı 
Lira Lira Lira Lira Lira 

51.960 
201.300 

102.900 
299.532 

5.760 

12.000 
700.000 

2,706,800 
540.000 
12.000 
15.000 

1.200 
101.000 

12.000 

47.582 
1,385.394 
4,316.588 

820.213 
73.074 
42.970 

3.112 
104.276 
20.542 

44.160 
711.720 

3.594.296 
515.688 
37.068 

2.100 

Ders 
ücretleri 

Lira 

612.000 

1.000.000 
30:000 

Sürekli 
.görev 
yolluğu 

Lira 

124.950 
2.500 

Geçici 
görev Genel 
yolluğu giderler 
Lira Lira 

43.000 

— 82.600 — — 

— 98.500 

Genel 
toplam 
Lira 

2.502.035 3.522.877 
3.843.150 31.108.604 

16.170.200 112.459.894 
7.699.022 26.207.423 

— 
14.900 

— 
— • 

— 
67.100 

— 
• 

— 
— 

1.045.700 
700.000 
480.000 
210.000 
437.120 
364.500 
200.000 
679.500 

1 
385.000 

2.825.954 
1.558.510 
480.000 
383.800 
580.012 

2.699.323 
642.942 
679.500 

1 
430.000 

6B2J052 4.190.000 e.733.751 2.100 4.902.932 1.724*00 225.050 126.600 34.746.228 188$78.840 

terek giderler. 
giderler. 



1951 yılı Bütçe tasarısının hizmetlere göre teikikına gelince 

A - ÎLK ÖĞRETİM ; 

İlköğretim mevzuünun medeni bir milletin kültür hayatında ana ve temel dâva olduğu yüksek 
komisyonunuzun malûmlarıdır. îlk İlköğretim mecburiyeti bu esaslı dâvayı kanuni bir müeyyide 
olarak tahmin etmektedir; Aşağıdaki arzolunan 5 numaralı cetvel 1 Ocak 1950 tarihindeki ilk
öğretim teşkilâtının durumunu izah etmektedir. 

No. 5 

İstatistik Umum Müdürlüğünden 
alınan geçici rakamlar. 

V *.' ' » L ' ? * v ' «. ' ' 

İlköğretim 

(1 Ocak 1950 durumu) *'! 

Okul sayısı öğretmen sayısı 

1 472 9 983 
11 037 18 921 
4 496 5 507 

17 005 34 411 

öğrenci sayım 

451 529 
1 033 767 

116 615 

1 601 901 

Şehirlerde 
öğretmenli köy okulu 
Bağımsız eğitmenli köy okulu 

Diğer taraftan umumi duruma göre tahsil çağındaki çocuk, öğrenci, faal okullar, okullardan 
mahrum köyler ve okul binası ihtiyacı sayısını ve yapılması gerekli okullar için lüzumlu ödemek 
miktarını 6 numaralı cetvel göstermektedir. 

î î l •*••¥'-• No. 6 

Pahsil çağındaki çocuk sayısı 
Şehirde Köyde 

öğrenci sayısı 
Şehirde Köyde 

Faal okullar 
Şehirlerde köylerde 

öğ. lü. Eğitmenli 

660 479 1 957 246 451 629 1 150 402 1 487 11 309 4 001 
2 W 725 1 602 031 16 807 

Okuldan mahrum köyler Okul binası ihtiyacı 
Nüfusları 250 den Nüfusları 250 den Nüfusu 250 Nüfusu 250 

Yukarı az Şehirlerde den çok köy den az köy 

8 069 10 247 683 
18 316 

8 069 
12 159 

3 407 
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Yapılması zaruri okullar için ödenek 

Aded Ortalama masraf Tutarı 

Yapılacak şehir okulları 683 100 000 68 300 000 
Yapılacak köy okulları 11 476 16 000 183 616 000 

12 159 251 916 000 
Bu duruma göre ilköğretim çağındaki çocuk sayısı şehir ve köylerde ceman 2 617 725 mevcut 

öğrenci sayısı 1 602 031, okuldan mahrum köyler sayısı ceman 18 316, köy ve şehirlerdeki 
okul binası ihtiyacı 12 159 aded olup bahsi geçen binaların inşası için de 251 916 000 liraya ihti
yaç bulunmaktadır. 

Bu durumdan anlaşıldığına göre ilköğretim çağındaki nüfus öğrenci adedi mevcut okul sayısı 
ve ihtiyaç muvacehesinde ilköğretim teşkilâtının müspet ve randımanlı olarak çalışabilmesi bakı
mından henüz ancak yüzde elli nispetinde bir imkân sağlanabilmiş bulunmaktadır. 1951 yılı büt
çesinde dairesi köy okulları inşaatı için 10 000 000 lira ödenek talebinde bulunmuş ise de ancak 
yatırım kısmında 901 nci bölümde geçen yıla nazaran üç milyon eksiği ile beş milyon lira ayrıl
mıştır. Mevzuubahis beş milyon lira ile yapılacak işleri gösterir 7 numaralı cetvel aşağıda çıkarıl
mıştır. 

No: 7 

Mektep ödenek 
adedi tutarı 

18 doğu iline ayrılan 162 1 905 000 
Diğer 44 ile ayrılan 195 2 033 000 
5603 sayılı Kanun gereğince 
borçlar 250 000 
Kereste bedeli ve imar gi
derleri 812 000 

5 000 000 
Dairenin talebi olan 10 milyon liranın bütçeye konması mümkün olsaydı plân dairesinde 653 

köyde okul binası inşa olunacak ve bu binalara enstitü mezunu 1179 öğretmen yerleşmiş olacak-
"tı. Filhakika her yıl enstitüden 1700 - 2000 kişi çıkmaktadır. Bu vesile ile 5479 sayılı Kanun gere
ğince köy enstitüsü mezunu olup üç senesini tamamlamış ve terfie lâyık öğretmenlerden, bahsi. 
yerinde bulmaktayım. Bu durumda olanların maaşa geçmeleri için 202 nci bölümün 2 nci madde
sine 5 409 400 lira ödenek konmuş bulunmaktadır. Bu duruma göre halen ücretten maaşa 4007 
öğretmen geçecektir ve maaşa geçmek üzere bekliyen 9348 öğretmen bulunmaktadır. Ancak bu mad
denin 204 ncü n\addeye yanlışlıkla ithal olunan 25 000 liranın ilâvesi suretiyle 5 435 480 olarak tas
hihi dairesince ileri sürülmektedir. Eğitmetlerin ücretlerinden bahseden 202 nci bölümün dördün
cü maddesindeki 393 200 lira noksanlık 1951 yılında alacak 500 tasfiyeden ileri gelmektedir. 1937 
den başlıyarak 1947 - 1948 de 8335 adede çıkan eğitmenlerin o yıldan itibaren her yıl 500 er olarak 
tasfiyesine başlanmıştır. Halihazırda eğitmen sayısı 6610 dur. Daha önceki yıllara ait malûmat 
bulunmamakla beraber 1946 dan itibaren eğitm enlere sarfedilen paranın 20 113 860 lira olduğu 
tesbit olunmuştur. Eğitmenlerin kifayetsizlikleri sebebiyle biran önce tasfiyelerinde fayda umul
maktadır. 2919 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine göre maaş karşılığı ücretle çalışan öğretmenlerin 
yekûnu da 278 i bulmaktadır. 201 nci bölümün 1 - 2 nci maddesinde gerekçedeki veçhile 1 914 000 
lira ödenek konulmuştur. Hulâsa yukarda da arzolunduğu veçhile ilk öğretim dâvasının halli yo
lunda daha geniş imkânların sağlanması şayanı temenni görülmektedir. 
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B) ORTAÖĞRETİM : 

Ortaöğretimin okul, öğretmen ve öğrenci durumunu aşağıda 8 numaralı cetvel göstermektedir: 

No. 8 
İstatistik Umum Müdürlüğün
den alınan geçici rakamlar. 

Ortaöğretim 

(15 Ekim 1950 Duduru) 

Okul sayısı Öğretmen, sayısı Öğrenci sayısı 

Resmî ortaokullar 
Resmî liseler 
öğretmen okulla»! 
Köy enstitüleri [*] 
Güzel Sanatlar Adameşi (Orta kısım) [* 
Devlet Konservatuvarı (Orta kısım) [*j 

307 
59 
20 
21 
1 
2 

3 747 
1 328 
133 
739 
22 
81 

65. 732 
19 710 
2 047 
14 639 

203 
178 

399 6 049 102 509 

418 inci bölümde lise ve orta okulların genel giderlerinde 54 300 lira bir eksiklik bulunmakta
dır. Yeniden mektepler açılarak, aded ve ihtiyacın artmış bulunması da bu yolda bir sıkıntı tevlit 
edecektir. 

455 nci bölümde prevantoryum ve sanatoryum genel giderlerinde 8 500 liralık bir eksiklik var
dır. Aşağıdaki 9 numaralı cetvel Valdebağ Pravantoryum ve Sanatoryumunun durumunu göstermek
tedir. 

476 ncı bödümün birinci maddesinde bir değişiklik bulunmamaktadır. Bu maddedeki hizmetler 
yabancı dil ve imam Hatip kurslarını tazammun etmektedir. 

601 nci bölümde 230 020 liralık eksiklik vardır. Karşılğı M cetvelinde gösterilmiştir. 5434 
sayılı Emekli Sandığı Kanununun 65 nci maddesi gereğince alâkalı Bütçe Kanununun 11 nci mad
desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi dairesince teklif olunmaktadır. 

Madde 11. 1951 yılı ders dönemi içinde ücret ve giderleri Devletçe verilmek üzere, pansiyonu 
bulunan lise ve orta okullarda parasız yatılı okutulacak öğrencilerin sayısı 1250 olacaktır. Bu okul
l a r ı n ayrılacak olan öğrenci sayısından 100 öğrenci 5434 sayılı Kanunun 65 nci maddesi gere-" 

.ğinee harb malûlü ve savaşta ölenlerin çocuklarından, geri kalan parasız yatılı öğrenciler de 915 
sayılı,Kanun hükümleri dairesinde yapılacak müsabaka imtihanı ile ve aşağıdaki nispetler dâ
hilinde alınaeaktr. 

a) Dörtte ikisi müsabaka imtihanlarında en yüksek not alan öğrenciler, 

b) Dörtte biri lisesi olmıyan illerde oturan orta okul mezunlariyle liseye devam etmekte olan 
öğrenciler, 

c) Dörtte biri türlü şartları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak Millî Eğitim Bakanlı
ğınca tesbit edilecek illerde oturan ve genel bütçede maaş veya ücret alan Devlet memurlarının 
çocukları. 

Yatırım kısmında 902 nci bölümde bir değişiklik olmamakla beraber ihtiyaç geniştir. Keza 903 
üncü bölümün 1 nci maddesindeki 100 000 liralık eksikliğe mukabil dairesince tesbit olunan ha
kiki ihtiyaç (1 919 100) liradır. 

[*] Dairelerinden ahnan malûmata göre. 



Keza 903 ncü bölümün 2 nci maddesinde değişiklik yapılmamış buna mukabil hakiki ihtiyaç 
(190 372) lira olarak tesbit edilmiştir. 

905 nci bölümde 85 435 liralık bir eksiklik vardı*. 

Bu maddelerin taallûk eylediği hizmetler hakikaten birçok ahvalde yapılacak masrafın birkaç 
misli menfaat sağlar. Mümkün mertebe eksiklikleri gidermek uygun olur kanaatindeyim. 

Hakiki ihtiyaçlar hakkında izahat icap ettiği takdirde şifahen verilecektir. 

G - Meslekî ve Teknik Öğretim: 

Meslekî ve Teknik öğretimin durumunu 9 numaralı cetvel göstermektedir. 

No. : 9 

Meslekî ve Teknik Öğretim okul say%s% 

(15 Ekim 1950) 

İstatistik Genel Müdürlüğünden 
alman geçici rakamlar. 

öğretmen öğrenci 
Okul sayısı sayısı sayısı 

Kız orta sanat okulları 
Kız enstitüleri 
Kız akşam sanat okulları 
Erkek Orta Terzilik Okulu 
Akşam Terzilik Okulu 
Erkek orta sanat okulları 
Erkek sanat enstitüleri 
Erkek Akşam Sanat Okulu 
Erkek orta sanat okulları için pratik sanat okullar] 
Erkek sanat enstitüleri içinde pratik sanat ens
titüleri 
Yapı enstitüleri 
Yapı Kalfası Okulu 
Orta ticaret okulları 
Ticaret liselerinin 1 nci devresi olarak lise içinde 
ticaret orta kısımları 
Ticaret liseleri 
Akşam Ticaret Okulu 

7 
48 
96 
1 
1 
17 
64 
6 
9 

48 
6 
2 
3 

20 
20 
2 

31 
939 
178 
21 
—• 
178 

1 782 
4 
— 

147 
6 
17 

< . 
310 
— -

243 
8 898 
26 348 

197 
36 

1 377 
19 300 

563 
46 

574 
1 328 
123 
140 

2 052 
1 991 
380 

350 3 613 63 496 

Diğer çeşitli meslek okulları 

İstanbul Teknik Okulu (Orta kısım) 
Kimya Sanat Enstitüsü 
Maden Başçavuş Okulu 
özel Erkek Teknik Kolleji (Amerikan Kollejı 
iyinde) 

1 
1 
1 

1 

30 
1.4 
16 

25 

336 
63 
46 

260 

t •- ü fc- t 354 3 698 64 201 
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Teknik, Teknik öğretmen ve Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okullanna ait 419 ncu bölümün 1 nci 

maddesinin taallûk ettiği hizmetler^ 10 numaralı cetvelde çıkarılmıştır. 

No. 10 

Lira 

Yüksek Ekonomi ve Ticaret okulları genel giderleri 50 000 
Kız Teknik öğretmen Okulu 120 000 
Zonguldak Teknik Okulu genel giderleri 62 000 
Erkek Teknik öğretmen Okulu genel giderleri 100 000 
İstanbul Teknik Okulu genel giderleri 280 000 

612 000 

Meslekî Teknik öğretim okullarının1 4 368 722 liralık ödeneğe ait 419 ncu bölümün 2 nci mad
desinin taallûk ettiği hizmetler 11 numaralı cetvelde gösterilmiştir. 

No. 11 

Meslekî ve Teknik Öğretim okullarının 1951 yılı Bütçesi 

(Yüksek okullar dâhil değildir) 

Yiyecek ve burs ücreti 
Temizlik 
tlâç 
Yakacak ve sınai kömür 

Erkek 
Teknik 

978 000 
50 000 
18 000 

350 000 
Tamirat, muharrik kuvvet, mazot, ınakina yağı, 
benzin., hayvan yemi 
Su 
İlân 
İdare kırtasiyesi 
Müteferrika 
Öğrenci kitap ve kırtasiyesi 

325 000 
37 000 
5 840 

15 000 
65 000 
10 000 

Kız 
Teknik 

30 000 
16 000 
8 100 

155 000 

55 000 
20 000 
2' 000 

12 000 
25 000 
5 000 

Ticaret 
Öğretim 

1 250 
6 000 
2 000 

35 387 

7 000 
5 000 
2 000 
.6 500 

18 500 
— 

Toplamı 

1 009 250 
72 000 
28 100 

540 387 

387 000 
62 000 
9 840 

33 500 
108 500 
15 000 
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Okul kitaplıklarına alınacak Mtap, dergi 
Lâboratuvar 
Temrin 
Telefon 
Iİ*af 
öğrenci yol parası 
öğrenci hamam ve traşı 
öğrenci harçlığı 
Ders ve atelye levazımı, makine 
Tesisat, mefruşat siparişleri 
Onarma 
Giyim 
Kitap, telif, tercüme ve öğrenci filim ve makineleri 
Yangın söndürme araçları 

Erkek 
Teknik 

30 000 
30 000 

520 000 
12 000 
50 000 
10 000 
5 000" 
6 000 

380 000 
260 000 
180 000 
370 000 
26 000 

— 

Yekûn 3 732 840 

Yatırımlar kısmı: 

Meslek ve Teknik Okullar açılması -ve eldeki lerin büyütülmesi 4304 sayılı Kanuna ek 5642 
sayılı Kanun egreğince yapılacak hizmetler için 909 ncu bölümde (2 000 000) lira tahsiat konul
muştur. 

Okul sıraları ve saire gibi eşya için 397 018 lira ve demir işleri için 591 051 lira ki ceman 
988 069 ve Bandırma, Van, istanbul, Muş ve Ağrı Sanat Enstitü ve okullarının inşaatının ikmali 
için de 1 028 372 lira sarfolunacaktır. 

D - YÜKSEK ÖĞRETİM : - y " ' , ~ 

417 nci bölümde gösterilen yüksek okullar genel giderleri 1951 yılı bütçe tasarısında geçen 
yıla nazaran 307 500 noksaniyle 1 626 840 lira olarak tesbit olunmuştur. Birinci bölümde Yüksek 
öğretim Okulu için 110 000 ve ikinci maddede keza 129 840 lira ki ceman 239 840 lira fazla vardır. 
Siyasal Bilgiler Okulu bu bölümden çıkarıldığı için 297 500 lira eksiklik husule gelmiştir. Yüksek 
öğretimin durumunu 12 numaralı cetvel göstermektedir. 

Kız 
Teknik 

11 000 
4 000 

20 000 
12 000 
30 000 
1 270 

1 000 
7 000 
5 000 

13 000 
8 000 

1 300 

441 670 

Ticaret 
Öğretim 

10 000 
4 000 

4 000 
22 575 

25 000 
20 000 
25 000 

194 212 

Toplamı 

51 000 
38 000 
540 000 
28 000 
102 575 
11 270 
5 000-
7 000 

412 000 
285 000 
218 00O 
378 000 
26 000 
1 300 

4 368 722 
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No. 12 

Yüksek Okullar 

(Dairelerden alman rakamlar 

Gazi Eğitim Enstitüsü 
istanbul Eğitim Enstitüsü 
Yüksek Beden Eğitim Enstitüsü 
Devlet Konservatuvarı 
Güzel Sanatlar Akademisi 
İstanbul Teknik Okulu 
İstanbul Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu 
izmir » » » » 
Zonguldak Maden Teknik Okulu 
Erkek Teknik öğretmen Okulu 
Kız Teknik öğretmen Okulu 

Ancak Maliye Bakanlığınca hazırlanan tasarının maddeleri 
bölümün aşağıdaki şekilde tashijıi talep olunmuştur: 

1950 Bütçesi 
1948 malî Bütçe ile 15.VIII.1950 
yılında bilfi» verilen Öd -̂ T. deki öde-

B. M. öde. çeşidi il ödenen nek nek durumu 

417 Yüksek okul
lar G. gider
leri 
Yüksek Öğ. 
Okulu 
Eğitim Ens. 
öğretmen O. 
Siyasal B. O. 
Ankara D. 
Kons. 

121 644 
373 739 

361 654 

228 571 

1 197 000 

297 500 

200 000 

957 000 

35 000 

180 200 

öğretmen Öğrenci 
sayısı 

72 
27 
17 
16 
68 
77 
29 
24 
29 
50 
14 

423 

sayısı 

310 
141 

61 
22 

314 
444 

1397 
659 
117 
397 
440 

4302 

yanlış olduğundan dairesince bu 

1951 malî 
yılı teklifi 

1951 teklifinin 1950 
Bütçesi ile verilen 

Ödeneğe nazaran 
Fazlası Eksiği 

110 000 
480 000 
846 840 

190 000 

110 000 
129 840 

297 500 

10 000 

239 840 307 500 B. toplamı 2 085 608 1 694 500 1 172 200 1 626 840 
Not : Maliye Bakanlığınca tabedilen tasarıda bu bölüm maddeleri tamamen yanlıştır. 1951 teklifi

mize göre bu şekilde düzeltilmesi gerekmektedir. 

310 ncu bölümde yabancı memlektler.deki öğrenci müfettişliklerinin giderleri olarak (2 206 116) 
tesbit olunmuştur. Yabancı memleketlerdeki öğrenci müfettişliklerimiz Amerika, ingiltere, 
Fransa ve isviçre,'de olmak üzere dört bölgeden ibarettir. Bilhassa Paris'teki müfettişimizin 
uhdesinde kültür ateseliği ve Ünesko mümessilliği de bulunmaktadır. Dış memleketlerde tahsil 
yapmakta olan öğrenciler durumunu aşağıdaki 13 numaralı cetvel göstermektedir. 



No. 13 

Yavancı Memleketlerde okuyan resmî ve özel öğrenciler 

(Ekim 1950 durumu) 

Kimin hesabına okuduğu Amerika ingiltere isviçre 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Adalet » 
Maliye » 
Tarım » 
Bayındırlık » 
Oalısma » 
Ekonomi ve Ti. :» 
P. T. T. G ene! Müdürlüğü 
Basın ve Yayın » » 
M. T. A. 
Devlet Demiryolları G. M'. 
Siynerbank 
Şeker Fabrikası A. Ş. 
îs Bankası 

17 
— 
— 
— 

i) 

1 
1 

19 
- — • 

40 
42 
30 

7 
— 

11 
21 

Fransa 

11 
2 

— 

— 

5 
1 

1 

Diğer mem
leketler 

1 
— 

— 

— • 

—. 
— 

4 

Toplam 

36 
5 

6 
2 
1 

19 
10 
45 
53 
61 
11 

Toplam 160 25 39 20 249 

Resmî öğrenciler 
Dövizli Öz. öğ. 
Dövizsiz öz. öğ. 
4489 stajyerler 

Genel toplam 

160 
299 
49 

1 

509 

25 
38 
19 
8 

90 

39 
137 
25 
27 

228 

20 
156 

90 
32 

298 

5 
123 

31 
— 

.159 

249 
753 
214 
68 

1 284 

Ayrıca icabettiği takdirde şifahi izahat verilecekti]'. 

416 ncı bölümde üniversite ve yüksek okullarda okutulacak öğrencilere verilecek burslar kar
şılığı olarak 537 505 lira konulmuştur. 1 648 510 liralık eksiklik bilhassa Adalet; Sağlık; Tarım, 
Bayındırlık Bakanlıkları ve Teknik Üniversite hesabına okuyacakların kendi bütçelerine konul
masından doğmuştur, içişleri ve Bayındırlık Bakanlığı öğrencilerinin tahsisatının kendi bütçele
rinde yer alması şayanı temennidir. 

422 nei bölümde Güzel Sanatlar Akademisi giderleri 16 662 lira noksaniyle 120 000 lira ola
rak tesbit edilmiştir. 

423 ncü bölümde Cumhurbaşkanlığı Filârmonik Orkestrası bütçesinde bir değişiklik yoktur. An
cak dairesince D cetvelinde mevcut 70 aded 270 lira ücretli (Salon ve Caz Orkestrası Müzisyenliği) 
kadrosunun D cetvelinden çıkarılması ile sağlanacak 27 680 liralık tasarrufun halen yürürlükte bulu
nan 1602 sayılı Kanun gereğince verilmesi lâzım gelen palto için kumaş bedeli 13 500 ve mütebaki 
9 180 lirası da bütçenin 219 ncu bölümüne eklenerek orkestra mensuplarına mesai saati harici 
ücret verme, imkânı sağlanmış olacaktır. Ayrıca müzik âletlerinin tamiri için de tahsisat zarure
ti ileri sürülmektedir. 611 nei bölümde, 5441 sayılı Kanunun 12 nei maddesi gereğince Devlet 
Tiyatrosuna yardım olarak 700 000 liralık tahsisatlı'ilunmaktadır. Bu tahsisatın kâfi gelmediği de 
geçen yıl hesaplarından anlaşılmıştır. • • '• 
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Yatırımlar kısmında Doğu Üniversitesinin kuruluşu ile ilgili türlü giderler namı altında 

100 000 lira tahsisat konulmuştur. 
E) özel öğretim : 
özel öğretimin durumu aşağıdaki 14 numaralı cetvel göstermektedir: 

No. 14 

Özel Öğretim 

(Dairesinden alınan bilgi). 
Okul Öğretmen Sayı öğrenci 
Sayısı Kültür. Daimî . Sayısı 

7 
12 
6 
1 
22 

15 
9 
74 

3' 
8 
4 

14 
11 
8 

194 

155 
38 
25İ 

İ3Ö 
72 
37 

233 
196 
100 

1 221 

9 
16 
8 
1 
32 

43 
381 

146 
73 

460 
201 

1 370 

146 
336 
104 
25 
704 

2 309 
761 

9 041 

İ 209 
4 060 
85İ 

1 858 
1 742 
336 

23 082 

G - KÜTÜPHANELER GİDERLERİ : 

Küütüphaneler giderlerinde 421 nci bödümde geçen seneye nazaran 9 792 lira noksan ile 200 000 
lira konulmuştur. 54 kütüphane vardır. 

Burada bilhassa Millî Kütüphanenin durumu üzerinde durmalı ve gazino olarak 1 000 000 
lira sarfla inşa olunan Saraçoğlu Mahallesindeki binada büyük bir muvaffakiyetle tesis ve idaresi 
ve bu suretle çok büyük bir ihtiyacın karşılanmış bulunduğunu da burada kaydetmeyi bir vazife 
bilirim. 

İhtiyacın şümul ve ehemmiyeti muvacehesinde esasen kütüphane olarak yapılmıyan bu bina
nın bir iki sene sonra ihtiyaca kâfi gelmiyeceği bedihi bulunduğundan civardaki arsadan fayda
lanarak ilâve bir paviyonla bu mühim eserin ikmali hususunun da samimi bir temenni olarak ar-
zederim. Aşağıdaki 15 numaralı cetvel 1950 masraflarını ve 16 numaralı cetvel 1951 yılı yapılacak 
işleri ve 17 numaralı cetvel de umumi ihtiyacatı muhtevidiı?. 

Özel ana okulları ı 
Türk (Bağımsız) 

» (Bağımlı) 
Yabancı (Bağımlı) 
Azınlık (Baiğımsiz) 

» (Bağımlı) 
özel okullar : 

Türk 
Yabancı 
Azınlık 

özel ortaokullar : 
Türk 
Yabancı 
Azınlık 

Özel liseler : 
Türk 
Yabancı 
Azınlık 
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No. 15 

1950 bütçesinden Millî Kütüphaneye verilen W8 000 liralık ödenekle yapılan işlerin müfredatını 
gösterir liste 

(9 Ocak 1951 tarihîne kadar) 
Lira 

Tesisatın masrafları (Raf tesisatı, 
kitap dolapları, iskemle v. s.) 
Mikrofilm ve fotokopi atelyesi 
Cilt malzemesi 
Kitap ve dergi satın almaları 
Aydınlatma masrafları 
Isıtma masrafları 
Su sarfiyatı 
Telefon muhabere ücretleri 
Kırtasiye malzemesi 
Tamirat 
Nakliyat 
Müteferrik masraflar 

tesis 

okuma 

ve 

masrafları, 

malzeme masrafı 
40 000 

9 500 
7 500 

18 000 
1 400 
4 000 
1 200 
1 500 
• 900 

1 500 
1 700 

900 

Toplam 87 800 

1951 yû% içinde Bütçenin 421 nci faslının 4. maddesinden Milli Kütüphaneye verilecek para ile ya
pılması düşünülen işlerin müfredatlı cetveli 

Lira tşin mahiyeti 

4 000 Teshin 
2 500 Tenvir 
1 600 Su 
9 000 Yeni depolarda raf tesisatı 

20 000 Cilt atelyesi için malzeme 
4 000 Mikrofilm atelyesi için malzeme ve aletler 

10 000 Vücuda getirilecek çocuk okuma salonunun tesisatı 
15 000 Periyodik eserlerin abone bedelleri 

1 600 Telefon masrafları 
1 000 Temizlik masrafları 
1 000 Kırtasiye masrafları 
1 300 Tamirat 

30 ÖÖ0 Kitap mubayaası 

101 0ÖÖ Toplam 
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No. 17 

Millî Kütüphane hakkında lüzumlu ihsai malûmat 

Kitap mevcudu 155 000 
Gazete koleksiyonları 3 200 
Mecmua Kolleksiyonlan 8 000 
Memur ve müstahdem sayısı 52 (Dördü Avrupa'da kütüphanecilik tahsilinde. 

Sekizi hademe, beşi mücellit) 
Memur ve müstahdemlere verilen maaş 
ve ücretlerinin yıllık tutarı : 70 000 lira 

Günde kütüphaneden faydalanan okuyucuların orta
lama yekûnu 400 
1949 yılında Kütüphaneden faydalananların sayısı 81 000 (% 90 i Üniversite ve yüksek 

•—- okullar talebesi). 
1950 yılında kütüphaneden faydalananların sayısı 11 000 (% 90 i Üniversite ve yüksek 

okullar talebesi). 

Millî Kütüphaneye Yardım Derneğinin 1950 yılında Millî Kütüpaneye yaptığı yardımların ye
kûnu : 82 000 lira. 

Millî Kütüphaneye yardım Derneği bu para ile Millî Kütüphanenin cilt ve mikrofilm - Fotokopi 
atelyelerini kurmuş, kütüphaneye Avrupa ve Amerika'dan 40 000 lira kıymetinde kıymetli eserler 
satıhalmış ve ayrıca Millî Kütüphaneye 30 000 aded muhtelif eserin bağışlanmasına âmil ve vasıta 
olmuştur. 

H) MÜZELER VE ANITLAR : 

415 nci bölüme 86 700 lira eksiği ile 400 000 lira tahsisat konulmuştur. Aşağıdaki cetvel 1950 yı
lındaki masraf şekli ile 1951 yılındaki masraf vaziyetini göstermektedir: 

1950 yılı 1951 yılı 

Müzelere yardım 116 170 230 000 
Onarım işleri 253 273 123 000 
Kazı işleri ' 38 000 47 000 

407 «43 400 000 

îcabettiği takdirde mahalli sarf hakkında şifahi malûmat arzedeceğim. 

Memleketimizin ihraz eylediği turistik ehemmiyet muvacehesinde bu bölüme kâfi miktar tahsisat 
ayırmanın yerinde olacağı kanaatini de bilhassa tebarüz ettirmek isterim. 

HÜLÂSA : 

Millî Eğitim Bakanlığının muhtelif kısımlarında müspet gayeye vusul bakımından gerekli plân 
ve program hazırlanmış bulunmaktadır. Muhtelif plânlarin koordine şekilde ve mümkün mertebe kısa 
vadeli daha pratik bir plâna ircaı ve bu yolda gereken ödeneğin sağlanması bilhassa şayanı temen
nidir. Millî Eğitim Bakanlığının bu müspet yolda icabeden çalışma hızını iktisap eylemiş bulundu
ğunu da takdir ve memnuniyetle kaydı bir borç bilirim. 

Bu suretle Millî Eğitim Bakanlığının 1951, yılı Bütçe tasarısını yüksek komisyonun tasvibine say
gı ile arzederim, 

Elâzığ Milletvekili 
Oynıv Faruk Sanaç 
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1950 1951 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
M. ödeneğin çeşidi Lira Eîra Lira 

Birinci kısım - ödenek ve 
benzeri özlük haklar 

Bakan ödeneği 5 320 5 320 5 320 

Birinci kısım toplamı 5 320 5 320 5 320 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 

1 Merkez memurları aylığı 1 674 000 1 761 000 1 761 000 
2 İller memurları aylığı 89 316 300 110 367 900 109 687 900 
3 Merkez memurları açık aylığı 500 500 500 
4 İller memurları açık aylığı 3 727 23 727 23 727 

1 
2 
3 
4 

1 

2 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Merkez hizmetlileri ücreti 
İller hizmetlileri ücreti 
Köy öğretmenleri ücreti 
Eğitmenler ücreti 

Bölüm toplamı 

Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 
İller geçici hizmetliler ücreti 

Bölüm toplamı 

90 994 527 

156 960 
5 433 441 

19 441 968 
3 492 200 

28 524 569 

100 800 
159 200 

260 000 

112 153 127 

171 300 
5 409 480 
9 198 000 
3 099 000 

17 877 780 

53 440 
172 060 

225 500 

111 473 127 

171 300 
5 409 480 
9 198 000 
3 099 000 

17 877 780 

53 440 
172 060 

225 500 

Yabancı uzman, öğretmen ve 
hizmetlüeriyle tercümanları
nın ücretleri 759 133 662 052 662 052 

n - Başka haklar ^ • » M - ^ ^ V ^ - İ - . . . . - . . . . - ^ , - - * ^ » 

Geçici tazminat 355 272 Q 0 
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M. 

1 

2 
3 

4 

5 

6 
7 
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Ödeneğin çeşidi 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk zam
mı 
îller mamurları çocuk zammı 
Merkez memurları doğum yar 
dimi 
îller memurları doğum yardı
mı 
Merkez memurları ölüm yar
dımı 
îller memurları ölüm yardımı 
Yakacak zammı 
Aynı yardım 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

• 

80 000 
3 269 000 

11 000 

162 000 

10 000 
60 000 
98 000 
55 000 * 

1951 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

m m 
3 769 000 

11 000 

162 000 

10 000 
60 000 
98 000 

0 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

-

80 000 
3 769 000 

11 000 

162 000 

10 000 
60 000 
98 000 

0 

Bölüm toplamı 3 745 000 4 190 000 4 190 000 

0 3656 sayılı Kanunun 5 nci mad 
de&i gereğince ödenecek ya
bancı dil pjıra mükâfatı 50 000 0 0 

0 5439 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine göre memurlara ve 
ril.ee.ek ikramiye karşılığı 88 000 0 0 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkraşiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler karşılığı 6 205 067 6 733751 6 703 751 

210 Temsil ödeneği 4 200 2 100 2 100 
217 Kanunları gereğince verilecek 

ücretler ve tazminatlar 
1 4644 sayılı Kanun gereğince 

verilecek ek görev tazminatı 2 700 348 2 819 048 2 819 048 
2 Askerlik dersleri öğretmenleri 

ücreti 82 600 82 600 82,600 
3 Meslekî ve teknik okulları öğ

retmenlerinin ders, ekzersiz ve 
şeflik ücretleri ' " 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

4 Öğretmen ders ücretleri 680 000 642 000 642 000 

http://ril.ee.ek


İMillî Eğitim * » -

B, M. ödeneğin çeşidi 

5 78$ sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesi gereğince verilecek 
başöğretmen ücreti 

Bölüm toplamı 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

2 083 884 

6 546 832 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

2 083 884 

6 627 532 

2 083 884 

6 627 532 

210 İnönü ve İslâm ansiklopedile-
riyie klâsik eserlerin tercüme 
lerinin hazırlanması işlerinde 
çatıştırılacak memurlara veri
lecek fazla mesai ücretleri* 0 34 500 34 500 

ikinci kısım toplamı 137 532 600 148 506 34âf 147 796 342 

301 

302 

303 
304 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez büro giderleri 
1 Kırtasiye 
2 Döşeme ve demirbaş 
3 öteberi giderleri 
4 Aydınlatma 
5 Isıtma 

1 

2 

5 500 
30 000 
7 000 
7 000 
10 875 

5 500 
20 000. 
6 000 
7 000 
10 000 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
v*e giderleri 
Meatez posta ve telgraf ücret 
ve giderleri 
î l ler Dosta ve telgraf ücretleri 

95 000 

75 000 
295 000 

90 000 

75 000 
280 000 

5 500 
20 000 

6 000 
7 000 

10 000 

1 
2 
3 
4 
5 

Bolüm 

İller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm 

toplamı 

toplamı 

60 375 

11 700 
17 000 • 
9 300 
4 200 
20 108 

62 308 

48 500 

11 700 
17 000 
9 300 
4 200 

20 000 

62 200 

48 500 

11 700 
17 000 
9 300 
4 200 

20 000 

62 200 

90 000 

75 000 
280 000 



m 

M. 

Millî Eğitim Bakanlığı 

ödeneğin çeşidi 

1950 
Yıl ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

3 

4 

1 
2 

1 
2 
3 
4 
5. 

6 

7 

1 
2 

Merkez daireleri telefon gider
leri 
îller telefon giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 
Merkez 
îller 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici » » 
Müfettişler yolluğu 
Yabancı memleketler yolluğu 
Yabancı uzman, öğretmen ve 
hizmetlilerle tercümanlarının' 
yolluk ve başka giderleri 
Gezici başöğretmenlerin yol
lukları 
Köy öğretmenlerinin gerekli 
yol paralan 

Bölüm toplamı 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları , 
Merkez 
îller 

Bölüm toplamı 

24 000 
10 000 

404 000 

45 000 
95 000 

140 000 

8 000 

225 950 
153 000 
50O 000 

0 

26 060 

357 687 

75 000 

1 337 697 

10 000 
71 500 

81 500 

24 000 
10 000 

389 000 

45 000 
95 000 

140 000 

8 000 

225 950 
125 000 
480 000 

10 001 

25 000 

230 000 

75 000 

1 170 951 

10 000 
131 500 

141 500 

24 000 
10 000 

389 000 

45 000 
95 000 

140 000 

8 000 

225 950 
125 000 
480 000 

10 001 

25 000 

230 000 

.75 000 

1 170 951 

10 000 
131 500 

141 500 

Taşıt giderleri 
1 Bakanlık otomobili işletme gi

derleri 
2 Bakanlık otomobili onarma gi

derleri 
3 îller taşıtları işletme giderleri 

2 000 2 000 2 000 

2 000 
57 550 

2 000* 
57 000 

2 000 
57 000 
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B. M. 

4 
5 

310 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

ödeneğin çeşidi 

tiler, taşıtları onarma giderleri 
Lise ve ortaokullar taşıtları iş
letme giderleri 

Bölüm toplamı 

Yabancı memleketlerdeki öğr1R 
renci müfettişliği giderleri 
Kira bedeli 
Aydınlatma 
Isıtma 
Haberleşme 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 
Yolluklar 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

1950 
Yılı 

ödeneği 
Lira 

25 450 

200 

87 200 

22 000 
2 000 
8 000 
8 000 
5 000 
2 500 
2 500 

26 765 

76 765 

2 352 845 

, 1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

25 000 

200 

86 200 

22 000 
2 000 
1 000 
8 000 
5 000 
2 500 
2 500 

26 765 

69 765 

2 206 116 

25 000 

200 

86 200 

22 000 
2 000 
1 000 
8 000 
5 000 
2 500 
2 500 

26 765 

69 765 

2 206 116 

405 Lise ve ortaokullara ait hay
van ve gereçleri karşılığı 1 310 1 310 1 310 

415 Müzeler ve anıtlar giderleri 
1 Genel giderler 
2 Okul müzesi e derleri 

Bölüm toplamı 

486 700 
1 

486 701 

400 000 
1 -

400 001 

500 000 
1 

500 001 

416 Üniversite ve yüksek okullar
da okutturulan öğrencilere ve
rilecek burslar 

1 Adalet Bakanlığı 62 000 0 51 250 
2 Millî Eğitim Bakanlığı 268 000 220 000 220 000 
3 Sağlık ve Sosyal Yardım Ba- ? 

kanlığı 643 600 .0 6Ö4 900 
4 Tarım Bakanlığı 524 475 0 660 SÖÖ 
5 İstanbul Teknik Üniversitesi 370 435 0 1 
6 Bayındırlık Bakanlığı 1 1 1 



&VO Millî 

M. 

7 
8 
9 

10 
0 
0 

0 

1 
2 
3 
0 
4 

ödeneğin çeşidi 

İçişleri Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Ulaştırma Bakanlığı 
Orman Gtenel Müdürlüğü 
Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Grenel Müdürlüğü 
Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü 

Bölüm toplamı 

Yüksek okullar genel giderleri 
Yüksek öğretmen Okulu 
Eğitim enstitüleri 
öğretmen okulları 
Siyasal Bilgiler Okulu 
Ankara Devlet Konservatuvarı 

Bölüm toplamı 

Lise ve ortaokulların genel gi 
derleri 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1 
1 
1 
1 
0 

0 

0 

1 868 515 

0 
1 197 000 

0 
297 500 
200 000 

1 694 500 

904 600 

1951 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

242 501 
75 001 

1 
1 
0 

0 

0 

537 505 

110 000 
480 000 
846 840 

0 
190 000 

1 626 840 

850 300 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

268 701 
75 001 

1 
170 001 

0 

0 

0 

2 050 655 

110 000 
480 000 
846 840 

0 
190 000 

1 626 840 

850 300 

Yüksek Ticaret ve teknik okul 
lariyle diğer meslek okulları 
genel giderleri 
Teknik, Teknik öğretmen, ] 
Yüksek Ekonomi ve Ticaret j 
okulları giderleri [ 5 923 322 
Ttearet ve diğer meslek okul- | 
lan ve enstitüleri giderleri J 

1 007 600 

4 368 722 

1 007 600 

4 368 722 

Bölüm toplamı 5 923 322 5 376 322 5 376 322 

3803, 4274, 4357, 5129 ve 5357 
sayılı kanunlar gereğince öde
necek köy okullariyle enstitü
leri ve köy eğitmenleri gider
leri 
Köy enstitüleri 
öğretmen okullarını bitirenle
rin donatım karşılığı 

9 326 891 

42 4(58 

8 800 000 8 800 000 

40 000 40 000 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edileu 
Lira Lira 

421 

Köy öğretmenlerinin donatını 
ve uygulama bahçelerine ait 
tesis ve çalışma vasıtaları kar
şılıkları ve tazminat 403 066 200 000 200 000 

Bölüm toplamı 

Kütüphaneler giderleri 
Kütüphaneler genel giderleri 
Bakanlık kütüphane giderleri 
Okul kütüphaneleri genel gi
derleri 
Millî Kütüphane genel gider
leri 

Bölüm toplamı 

Güzel Sanatlar Akademisi ge
nel giderleri 
Cumhur Başkanlığı Filârmo
nik Orkestrası genel giderleri 
tstanbul Kandilli Rasathanesi 
genel giderleri 

9 772 365 

90 120 
4 000 

7 458 

108 214 

209 792 

136 663 

20 000 

98 ,750 

9 040 000 

90 000 
3 000 

6 000 

101 000 

200 000 

120 000 

20 000 

60 000 

9 040 000 

90 000 
3 000 

6 000 

101 000 

200 000 

120 000 

20 000 

60 000 

422 

423 

424 

425 Yabancı memleketlere gönderi
lecek öğrencilerin her çeşit gi
derleri 

1 Basın - Yayın ve Turizm Genel 
Müdürlüğü 

2 Adalet Bakanlığı 
3 Millî Savunma Bakanlığı (De

niz kısmı) 
4 Millî Eğitim Bakanlığı 
5 Bayındırlık Bakanlığı 
6 Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 
7 Tarım Bakanlığı 
8 Ulaştırma Bakanlığı 
9 Çalışma Bakanlığı 

10 Harita Genel Müdürlüğü 
0 Askerî Fabrikalar Genel Mü

dürlüğü 
11 Aylık ve sair istihkakları yolla

ma giderleri 

74 950 
52 075 

1 
296 760 

83 740 
10 080 
64 000 

1 
80 000 

1 

1 

10 000 

65 000 
32 500 

1 
296 760 ^ 
45 500 

6 500 
39 000 

1 
30 000 

1 

1 

10 000 

65 000 
32 500 

1 
296 760 

45 500 
6 500 

39 000 
1 

30 000 
o 

0 

10 000 
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1950 1951 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

12 5245 sayılı Kanun uyarınca ya
bancı memleketlere gönderile
cek olağanüstü sanat istidatlı 
çocukların her çeşit giderleri 23 000 27 000 27 000 

Bölüm toplamı 694 609 552 264 552 264 

451 Yayın, inceleme, derleme gi 
derleri 

1 Yaym giderleri 370 000 320 000 320 000 
2 Inceleme-giderleri 6 480 6 480 6 480 
3 Derleme giderleri 1 140 1 140 1 140 

Bölüm toplamı 377 620 327 620 327 620 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yolluklariyle 
başka her çeşit giderleri 69 499 69 500 69 500 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 
Kongre ve toplantılara katıl
ma giderleri v 
Kültür münasebetleri genel gi
derleri 
Fulbright kültür anlaşması gi
derleri 
Kurumlara katılma payı 

Bölüm toplamı 

25 000 

100 000 

10 000 
0 

135 000 

20 000 

100 000 

10 000 
240 000 

370 000 

20 000 

100 000 

10 000 
240 000 

370 000 

455 Prevantoryum ve Sanatoryum 
genel giderleri 398 500 390 000 390 000 

458 Fuar ve sergi giderleri 
1 Yurt içinde ve dışında açılacak 

resim ve heykel sergilerinin her 
türlü giderleri 5 700 5 700 5 700 

2 îzmir Fuarında açılacak eği
tim paviyonunun bütün gider
leri 9 500 9 500 9 500 

Bölüm toplamı 15 200 15 200 15 200 
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1950 1951 yüı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

459 

460 
476 

c, 

501 
502 

t-

1 
2 

1 
2 

Korunmaya muhtaç çocuklar 
genel giderleri 
Kamp giderleri 
Kurslar giderleri 
Kurslar genel giderleri 
•Meslekî ve teknik kursları 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

1 

Beşinci kısım - Borçlar . 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1946 - 1949 yılları borçları 
1928 - 1945 » » 

Bölüm toplamı 

500 000 
10 000 

25 000 
309 700 

334 700 

23 651 646 

33 868 

180 000 
10 000 

190 000 

1 000 000 
10 000 

25 000 
309 700 

334 700 

21 301 562 

33 000 

180 000 
m ooo 

190 000 

1 000 000 
10 000 

25 000 
309 700 

334 700 

22 914 712 

33 000 

180 000 
10 000 

190 000 

504 5434 sayılı Kanunun geçici 3 
nci maddesi gereğince Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı
na 700 0Ö0 700 000 700 000 

* • ' • * 

Beşinci kısım toplamı 923 868 923 000 923 000 

Altıncı kısım - Yardımlar 

601 Devletin üzerine aldığı giderler 
1 Parasız yatılı talebenin pansi

yon ücretleriyle başka giderleri 876 520 646 500 646 500 
2 Memur çocuklarının pansiyon 

ücretlerinden yapılacak indir
meler karşılığı 38 000 35 000 35 000 

Bölüm toplamı 914 520 681 500 681 500 



Millî Eğitim Bakanlığı 

Ödeneğin çeşidi 

1950 
Yı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Üniversite ve yüksek okulların. 
muhtaç öğrencilerine ilâç, te 
davi ve para yardımları 80 000 100 000 100 000 
Prevantoryum ve sanatoryum 
pansiyonuna yardım 90 000 90 000 90 000 
3803, 4274, 4357 ve 5129 sayılı 
kanunlara göre kurulan san
dıklara , 300 000 0 0 
Türk dili ve kültür dersleri 
öğretmenlerinin aylıkları için 
özel okullara " 403 758 385 000 385 000 
Memleket içi ve dışı bilim, öğ
retim ve meslek kurumları ile 
gençlik teşekküllerine yapıla
cak yardım 
Devlet Tiyatrosuna yardım 
Ünesko Türkiye Millî Komis 
yanıma 

Altıncı kısım toplamı 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 5 320 5 320 5 320 
İkinci kısım toplamı 137 532 600 148 506 342 147 796 342 
Üçüncü kısım toplamı 2 352 845 2 206 116 2 206 116 
Dördüncü kısım toplamı 23 651 646 21 301 562 22 914 712 
Beşinci kısım toplamı 923 868 923 000 923 000 
Altıncı kısım toplamı 2 513 278 2 036 500 2 036 500 

10 000 
700 000 

15 000 

2 513 278 

50 000 
700 000 

30 000 

2 036 500 

50 000 
700 000 

30 000 

2 036 500 

GENEL TOPLAM 166 979 557 174 978 840 175 881 9Ö0 
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Ödeneğin çeşidi 

Yatırımlar 

I - Yapı ve imar işleri 
5210 sayılı Kanuna göre köy 
okullariyle öğretmen ve köy 
sağlık memurlarına yapılacak 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

evler için para ve ayin yardımı 
îl ve ilce merkezlerinde halk 
tarafından yaptırılan okul bi
naları için müteşebbis dernek
lere 
Onarmalar 
Devlet malı olan binaların 
onarma giderleri 
Devletçe intifa edilen anime 
tüzel kişiliklerine ait- binaları?1 

onarma giderleri 

Bölüm toplamı 

Kamulaştırma ve satmalma 

8 000 000 

100 000 

500 000 

100 000 

600 000 

54 355 

5 000 000 

100 000 

400 000 

100 000 

500 000 

50 000 

9 000 000 
« 

100 000 

400 000 

100 000 

500 000 

50 000 
Lise ve ortaokulların dershane, 
yatakhane, mutfak, hastahane 
lere ilişkin her türlü gereç, dö 
seme, demirbaş, ders aletleri ; < 
Her türlü gereç ve araçların 
onarılması ve yenilenmesi 285 435 200 000 200 000 
Mevcutlara ilâveten alınacak 
her türlü gereç ve araçlar kar 
şılığı 100 000 100 000 100 000 

Bölüm toplamı 385 435 300 000 300 000 

5375 sayılı Kanuna göre açıla
cak yurt ve aşevlerinin gerek
tirdiği ilk tesis giderleri 200 000 150 000 150 000 
2133 sayılı Kanun gereğince 
kurulan Devlet kitapları döner 
sermayesi açığı karşılığı 50 000 50 000 50 000 
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ödeneğin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Makina ve kurma gereçleriyle 
yapı genişletme, taşıma ve ye
niden kurma işlerinde kullanıl 
mak üzere Eğitim Basımevi 
döner sermayesine 
Meslek ve teknik okullar açıl
ması ve eldekilerin büyütülme
si hakkındaki 4304 sayılı Ka
nuna ek 5642 sayılı Kanun ge 
reğince yapılacak hizmetler, 
Doğu Üniversitesinin kuruluşu 
hakkında yapılacak her türlü 
giderler 
İstanbul Topkapı Sarayı Mü 
zesi yangın tesisatı giderleri 

75 000 

0 

50 000 

100 000 

300 000 

50 000 

0 2 000 000 2 000 000 

50 000 

300 000 

Yatırımlar toplamı 9 464 790 8 600 000 12 550 000 



21- Bayındırlık Bakanlığı 



Rapor 
21.1. 1951 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Bayındırlık Bakanlığı 195] Bütçe tasarısını tel kik ettik. 

Umumi mütalâa ve dilekleri rapürumuzuıı sonunda kaydetmek üzere giderlerin ve hizmetlerin 
tahlili aşağıda gösterilmiştir. 

B. M. 

20 Memurlar aylığı : 
Bu bölümün ödeneği geçen yıldan 184 220 lira noksandır. Bu yıl 13 kadro «L» cetveline 
aimarak fiilî kadro 301 ri merkezde 722 si taşrada olmak üzere 1023 e indirilmiştir. Mühen
dislerin gerek hariçte gerekse İktisadi Devlet Teşekküllerindeki işlere gitmiyerek vazife
lerinde kalmalarını sağlamak amaeiyit fiilî kadrodan 63 ü merkezde 161 i taşrada olmak 
üzere 224 kadro ek görev kullanılmaktadır. 

202 Hizmetliler ücreti : 
(D) cetveli karşılığı olan bu ödenek, bölüm olarak geçen yıl ödeneğinin aynıdır. Yalnız 
maddeler arasında 7 980 liralık bir aktarma mevcuttur. 
(D) cetveline bu sene yeniden 500 lira a dik ücretli bir kaptan ile 400 lira aylık ücretli bir 
makinist ilâve edilmiştir. Bunlar liman inşaatı için Milletlerarası imar ve Kalkınma Banka
sı tarafından açılacak krediden satmalmacak Büyük Tarak Gemisinde istihdam ızaruri per
sonellerdir. Bu iki personelin yıllık ücret tutarı (D) cetveline dâhil çeşitli hizmetlilerden 
bâzılarının kadrodan çıkarılması suretiyle temin edilen tasarrufla karşılanmıştır. Ve yine 
bu tasarrufla uzun zaman aynı ücreti alan bâzı çeşitli hizmetlilerin ücretlerine de bir mik
tar zam yapmak imkânı bulunmuştur. 
(D) cetvelinin Konya Ovası Sulama İdaresi hizmetliler kadrolarında 3 ncü sütundaki bir 
savakçı ücreti 115 lira olacak yerde mürettip hatası olarak 111 lira yazılmıştır. 

203 Geçici hizmetliler ücreti : 
(E) cetveli kadrosu karşılığı olmak üzere bu bölüme konmuş olan ödenekte geçen yıla na
zaran merkezde 17 070 lira bir eksilme, illerde 457 070 lira çoğalma vardır. 
Bu ilâve iki sebepten ileri gelmektedir : 
Biri 5676 sayılı Kanunla tasdik olunan anlaşma gereğince Milletlerarası İmar ve Kal
kınma Bankası tarafından açılacak kredi ile yapılacak ve bütçenin yatırım kısmının 
915 nci bölümünde yeniden ihdas edi.miş olan 20 150 000 liralık işlerin yapılmasına 
muktazi geçici hizmetler için olup baliği 250 000 lirayı bulmaktadır. 
Diğeri de su işlerine 1951 programında her senekiyle kıyas kabul etmiyecek şekilde 
ehemmiyet verilmiş bulunmaktadır. Bu işlerin ihtiyaç gösterdiği etüd, proje ve kontrol 
işlerinin başarılabilmesi için gerekli kadrolar karşılığı olarak 190 000 lira konmuştur. 

204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanların ücreti : 
Bu bölüme 1950 yılına nazaran 12 800 lira noksaniyle 49 200 lira konmuştur. Bu ödenek 
halen istihdam edilmekte olan 3 yabancı uzmanın yıllık ücret tutarıdır. 

301 Merkez büro giderleri : 
Bu bölüme 1950 yılı içinde konulan ödenek ihtiyaca kâfi gelmediğinden 8 720 lira fazla-
siyle 33 720 lira konulmuştur. 
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302 îller büro giderleri : 
Bu bölüme 1950 yılma nazaran 1 280 lira noksaniyle 25 400 lira konmuştur. 

304 Posta ve telgraf ücret ve giderleri : 
Posta, telgraf muhaberatından almacaK bâzı tedbir ve takyitlerle tasarruf yapılması 
mümkün göründüğünden bu bölümün birinci ve ikinci maddelerinden 12 000 lira tasar
ruf edilmiştir. 
Merkez telefon giderleri maddesine geçen yıllarda konulan ödenekler ihtiyacı karşılama
dığından bu maddeye bu sene 7 500 lira fazlasiyle 20 000 lira konmuştur. Bu suretle 
bu bölüme 1950 yılına nazaran 4 500 lira noksaniyle 61 040 lira konmuştur. 

305 îller kira karşılığı : 
Bu bölüme konulmuş olan ödenek 1 100 liradan ibarettir. İzmir ve Bursa Şirketler Ko
miserliklerine ait binalarm kira bedeli karşılığıdır. Su İşleri Reisliği taşra teşkilâtına 
ait binaların kira bedelleri şimdiye kadar olduğu gibi su işleri tertibinden ödenmek 
üzere bütçeye bağlı (R) işaretli cetvele hüküm konulmuştur. 

307 Yolluklar : 
Bu bölümün birinci maddesi sürekli görev yolluklarına 1950 yılında konmuş olan ödenek 
kâfi gelmediğinden üç defa aktarma yapılmak zaruretinde kalınmıştır. Geçen ve eski 
yıllar sarfiyatı göz önünde bulundurularak bu maddeye 3 472 lira fazlasiyle 25 000 lira 
ödenek konulmuştur. 
Bu bölüm heyeti umumiyesine konmuş olan ödenek de geçen yıla nazaran 2 528 liralık 
bir azalma mevcuttur. 

403 Temsil giderleri : 
Tasarruf yapılması mümkün görüldüğünden geçen yıla nazaran 2 000 lira noksaniyle 
4. 000 lira konulmuştur. Amerikalılarla mütemadi temaslar dolayısiyle bu ödeneğin ay
nen muhafaza edilmesini zaruri görmekteyiz. 

451 Yayın giderleri : 
Bu bölümde bir zam yoktur. Bâzı yabancı eserlere abone olunmuştur. Abonman ücretleri 
ile bâzı eserlerin telif ve tercüme bedelleri, tabı ve cilt işleri masrafları bu bölümden 
ödenmektedir. 

453 Milletlerarası Kurum ve dernekler giderleri : 
Bu bölüme geçen yıla nazaran 25 499 lira tasarrufla 501 lira konulmuştur. 

459 Atatürk Anıt - Kabir Parkının bakım giderleri : 
Bu bolüme konmuş olan 95 000 liralık ödenek parkın bakım masrafları ile satmalma-
cak fidan, tohum ve sair ihtiyaçlar içindir. Bu bölümden 10 000 lira tasarruf yapıl
ması mümkün görülmektedir. 

476 Kurs giderleri : 
1951 yılında mühendislik kursu açılmıyacağından birinci maddeye geçen yıl konmuş 
olan 24 000 liralık ödenek tamamen tasarruf edilmiştir. 
ikinci maddeye konmuş olan ödenekte geçen yıla nazaran yarıya indirilerek 6 000 lira 
konmuştur. 

477 Yer sarsıntısından evvel ve sonra alınacak tedbirler : 
Geçen yıl bütçesinin 602 nci bölümünün birinci maddesine mevzu 100 000 liralık ödenek 
mahiyeti itibariyle yatırım olmadığı gibi yardım mahiyetinde de bulunmadığından dai
re hizmetleri bölümüne alınmıştır. 
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Yatırım bütçesi 

Bu bütçe Bayındırlık Bakanlığının yurt hizmetleri bakımından en mühim iş bölümlerini 
ihtiva etmektedir. 

B. M. 

903 Geçen yıl bu bütçeye mevzu ödenek toplamı 91 651 122 lira olup bu seneki 120 260 000 
liradır. Arada 28 608 878 lira bir fark mevcuttur. Bu fark daha ziyade su ve liman iş
lerine tahsis edilmiştir. 
Bugün için çok pahalı olan demiryolu kısmında da bir indirme olduğu müşahede 
olunmaktadır. 

Yeni yapı ve esaslı onarmalar: 
Bölüme muhtelif Bakanlıkları ilgilendiren mevzulara ait işlerden 1950 yılında girişil
miş taahhütlerin 1951 yılma sirayet eden kısımlarını karşılamak üzere 4 276 000 lira 
ödenek konmuştur. 
Bu ödenek Muhasebei Umumiye Kamı nunun 50 nei maddesi gereğince 1950 senesinde 
girişilmiş taahhütlerin 1951 yılına sirayet eden taahhüt bakiyelerini karşılamak için 
olup yeni inşaat konusu yoktur. 
Yeni inşaatı her Bakanlık kendi bütçesiyle teklif edecek kabulünden sonra Bayındır
lık Bakanlığı Bütçesine intikal ettirilecektir. 
Diğer Bakanlıkların yeniden teklif ettikleri konuların ödemek tutarının 13 070 044 
lira olduğu yapılan incelemelerden anlaşılmış bulunmaktadır. 
Diğer Bakanlıklara ait bu ödeneklerin kabulü halinde Devlet adına yapılacak inşaat 
yekûnu 13 070 044 + 4 276 000 = 17 346 044 liralık bir yekûna baliğ olur. 
Bu münasebetle bir noktayı belirtmek ieabeder ki, diğer Bakanlıklar hesabına yaptırı
lacak binaların puanları vaktinde gelmediğinden işler tetehhür etmektedir,. Bu itibarla 
inşa işinin vakit ve zamanında yetiştirilebilmesi için her Bakanlığın yaptıracağı işleri 
2 - 3 senelik programa bağlanması Bayındırlık bakımından faydalı olacağı yapılan tet
kik neticesinde anlaşılmıştır. 
Diğer Bakanlıkları ilgilendiren işlerde n en mühimini İstanbul Adalet Binası olup bunun 
için bu yıl bütçesine konmuş olan öde'nek 465 000 liradır. 
5032 sayılı Kanunla verilmiş olan yetki senede 2 milyonu geçmemek üzere 7,5 milyon 
liradır. 
Şimdiye kadar muhtelif suretlerle yapılmış olan sarfiyat 2 255 961 lira olup 1950 so
nunda eldeki yetki bakiyesi 5 244 039 liradır. 
Halbuki Sultanahmette yapılacak olan bu binanın hazırlanmış olan projesine göre yalnız 
bina inşaatının maliyeti 13,5 milyon lirayı bulmaktadır. 
Ancak bina birkaç bloktan müteşekkil olduğundan inşaatı muhtelif kısımlara ayırmak 
mümkündür. 4 813 000 liralık müstakil bir blok tesbit edilmiş ,olup buraya adalet cihazı
nın mühim bir kısmı yerleştirilebilir. Bu suretle mevcut yetki dâhilinde kalmak üzere 
bu inşaatı ele almak ve 1952 sonunnda ikmal etmek imkânmm mevcut bulunduğu öğ
renilmiştir. 

904 5011 sayılı Kanun gereğince Büyük Millet Meclisi binası ve eklentileri yapımı : 
Sözleşmeleri gereğince 1951 yılma sirayet eden taahhütleri kısmen karşılamak ve mesken
lerin kullanılabilmesi için gerekli sıhhi tesislerin yapılmasını temin etmek üzere bu bölüme 
geçen yıla nazaran 750 000 lira noksan teklif edilmiştir. 1951 yılında yapılması zaruri 
fazla işler için 1952 vadeli bonolar verilecektir. 
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Bidayeten Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca yaptırılmakta olan Büyük Millet 
Meclisi inşaatı 5011 sayılı Kanunla 1947 yılından itibaren Bayındırlık Bakanlığına devre
dilmiş bulunmaktadır. 
Yıllık ödeme miktarı 5 milyon lirayı geçmemek üzere bu kanunla 20 milyon liraya kadar 
sâri taahhüde girişmeye ve bu miktar dâhilinde kalmak üzere bono çıkarmaya yetki veril
miştir. 

Şimdiye kadar yapılan sarfiyat : 
Lira 

1937 den Bayındırlık Bakanlığına devir tarihi olan 1947 yılı iptidasına ka
dar Başkanlık Divanınca yapılan sarfiyat yekûnu 17 662 613,32 
Bayındırlık Bakanlığınca yapılan sarfiyat (1947 den 1950 yılı sonuna ka
dar yapılan) 18 189 517,27 

Sarfiyat yekûnu 35 852 130,59 

Yetki durumu : 
5011 sayılı Kanunla alman yetki 20 000 000,00 
1948 - 1950 yıllarında bu kanunla alman yetkiden kullanılan (1947 ye ka
dar yapılan sarfiyat 20 milyonluk yetkiye dâhil değildir.) 13 784 569,21 

Yetki bakiyesi 6 215 430,79 

Taahhüde girişilmiş olup 1951 ve 1952 yıllarına intikal edecek işlerin kar
şılığı 5 967 772,32 

v̂ . 

Bugünkü duruma göre serbest kalacağı tahmin edilen yetki bakiyesi 247 658,47 

Binanın bugünkü durumu.: 
Hali inşada olan kuvvet santral binası hariç olmak üzere diğer bütün binaların kaba 
kısımları inşa edilmiş, çatıları kapanmış, tesisatının mühim kısmı yapılmış ve doğrama 
aksamı ihzar edilmiştir. Geriye döşeme, duvar ve tavan kaplamasiyle sıvaları ve ince iş
leri kalmıştır. 
Tasarruf tedbirleri, meyanmda inşaatın durdurulması veya binanın başka bir maksada 
tahsisi hususları incelenmiş ise de inşaatın bu kadar ilerlemiş ve birçok inşaat ve tesisat 
işlerinin tamamı sözleşmelere bağlanmış bulunduğundan durdurmanın gayrı muvafık ve 
binanın inşa tarzı ve taksmatı itibariyle başka bir maksada tahsisinin de gayrı mümkün 
olduğu ve ancak bâzı kısımların bir müddet tehiri ve bir de binanın bir kısmının Baş
bakanlık ve Dışişleri Bakanlığına tahsisi suretiyle bir tasarruf yapılmasının mümkün 
olabileceği neticesine varılmıştır. 
Bu bina için bugüne kadar yapılmış o an sarfiyat yuvarlak olarak 36 milyon liradır, 
Mevcut taahhüt bakiyeleri de yuvarlak olarak 6 milyon liradır. Binanın ikmali için bu
güne kadar yapılmış sarfiyat ve taahhüt bakiyelerine yani (36+6=42 milyon liraya) 
ilâveten 15 milyon liralık yetkiye ve mefruşat için de 5 milyon liraya ihtiyaç bulundu
ğu anlaşılmaktadır. Bu suretle bu binanın tam maliyeti 42 + 1 5 + 5 = 6 2 milyon lirayı bu
lacaktır. 
Bu sene bütçeye konmuş olan 3 250 000 liralık ödenek tamamen mevcut taahhütlerin 
devamı için zaruri bir paradır. Bu ödenek konulmadığı takdirde mütaahhitlere tazminat 
verilmesi sözleşmeleri hükümleri icalvçhi'. 
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4626 sayılı Kanun gereğince yapılacak memur meskenleri: 
1951 yılma sirayet eden taahhütleri karşılamak ve meskenlerin kullanılabilmesi için ge
rekli sıhhi tesislerin yapılmasını temin etmek üzere bu bölüme geçen seneye nazaran 
500 000 lira noksaniyle 1 000 000 lira konmuştur. 
Yıllık ödeme miktarı 2,5 milyon liradan aşağı olmamak üzere -25 müyon liraya kadar 
gelecek yıllara sâri taahhütlere girişmeye 4626 sayılı Kanunla yetki verilmiş bulunmak
tadır. 
Bu yetkiye müsteniden 1944 ve 1945 yıllarında genel bütçeye konmuş olup mahallî 
özel idarelere devredilen paralar ve ayrıca genel bütçeden verilen ödeneklerle Diyarba
kır, Mardin, Urfa, Siird, Bitlis, Van, Hakkâri, Erzurum, Bingöl, Tunceli ve Elâzığ ti 
ve ilçelerinde 162 memur evi yapılmış vo tamamen memurlar tarafından işgal edilmiş
tir. Bu evlere 3 172 966 lira sarf edil mistir. Bunlardan başka mülga 1 nci genel mü
fettişlik bölgesine dâhil ti ve ilçelerde 286 memur evi ihale edilmiş ve şimdiye kadar 
bunlardan 160 tanesi, tamamlanmış, 34 tanesi tamamlanmak üzeredir. 49 tanesi de önü
müzdeki sene taahhüt bedeli dâhilinde ikmal edilecektir. Bu evlerin de kamulaştırma, 
inşa ve tesis masrafları (1950 yılı sonuna kadar olmak üzere) 6 841 608,08 lirayı bul
maktadır. 
Doğu bölgesinde şimdiye kadar yaptırılan evlere harcanılan para miktarı 10 014 579,37 li
radır. Tamamlanması lâzımgelen binalar için daha 2 232 000 liralık ödeneğe ihtiyaç vardır. 
1951 yılı Bütçesine konmuş olan ödenekle bunların en mübrem olanları ikmal edilebilecek
tir. 
Yetki durumu : 
4626 sayılı Kanun ile verilen 25 milyon liralık yetkiye Ankara Saraçoğlu Mahallesi memur 
evleri de dâhil olup bu işler kanunda açık olarak yazıldığı üzere Maliye Bakanlığınca ted
vir olunmuştur. 
Saraçoğlu Mahallesi memur evleri için şimdiye kadar ödenmiş olan para miktarı 
11 685 000 lira olduğundan mecmu sarfiyat 21 699 579,37 liradan ibarettir. Bana göre yet
ki bakiyesi 3 300 420,63 liradır ki, 1951 yılı Bütçesine konmuş olan 1 000 000 lirayı da 
bundan çıkardığımız takdirde geriye 2 300 420,63 lira kalır. 
Yalnız Saraçoğlu Mahallesi memur evleri katı hesabı henüz tamamlanmamıştır. 
(11 685 000) liranın artması muhtemeldir. 

5511 sayılı Kanun gereğince Gördes ticesinin nakledileceği yerde yapılacak meskenler 
karşılığı : 
Gördes İlçesinin nakledileceği yerde kanunla yaptırılması kararlaştırılan meskenler için 
1951 yılı Bütçesine ihtiyaç göz önünde tutulmak suretiyle geçen yıl olduğu gibi 500 000 
lira konmuştur. 
Devamlı heyelan dolayısiyle tehlikeli bir duruma giren Gördes Kasabasının Kocamutluk 
mevkiine nakli zaruri görülmüş ve bu maksatla yıllık ödeme miktarı 500 000 İrayı geçme
mek üzere 5511 sayılı Karnınla Bayındırlık Bakanlığına 2 000 000 liralık yetki verilmiştir. 
Bu yetkive müsteniden halen 533 654,29 lira bedelle 100 evin inşası ihale edilmiştir. 
Bu kanun yalnız tapu kaydı bulunanlara ev yaptırmayı hedef tutmaktadır. Halbuki Gördes -
de sakin olup tapu kaydı görmemiş bir kısım vatandaşlar bu haktan mahrum kalmakta
dırlar. Bunlardan başka halk tarafından aynı yerde başlanmış olan ve fakat malî kifayet
sizlikleri dolayısyilc natamam kalan 60 evin de ikmali icabetmektedir. 
Diğer taraftan yeniden kurulmakta olan kasabanın, su kanalizasyon ve yollarının inşası 
da zaruri bulunmaktadır. Taahhütten başka 1 466 346 liralık yetki bakiyesi kalmıştır. 
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909 5367 sayılı Kanun gereğince hava meydanları yapımı için girişilecek yüklenmeler karşılığı: 
Memleket iç ve dışında hava ulaştırmasının sağlanması maksadiyle meydan, pist, hangar, 
isletme binaları yapılması, mevcutların genişletilmesi ve düzenlenmesi ve bu meydanlara 
gerekli her türlü makine,, teçhizat, te-.isat ve taşıtların satınalınması veya yaptırılması 
için Ulaştırma Bakanlığına 8 . II . 1946 gün ve 4860 sayılı kanunla 15 000 000 liraya ka
dar gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmiş ve 11 . VI . 1947 gün ve 
5076 sayılı Kanunla bu yetki 43 000 000liraya çıkarılmıştır. 

11 . IV . 1949 gün ve 5367 sayılı Kanunla her türlü hava ulaştırmasının sağlanması 
maksadiyle yeniden meydan, pist, hangar ve işletme binaları yapımı ve halen mevcut 
binaların genişletilmesi işiyle Bayındırlık Bakanlığı görevlendirilmiş olup Bayındırlık 
Bakanlığınca tamamlanan ve işler bir hale getirilen hava meydan ve limanları, lüzum
lu-teçhiz ve tesisleriyle birlikte Ulaştırma Bakanlığına devir ve teslim olunacaktır. 
5367 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 15 . TV . 1949 tarihine kadar Ulaştırma Bakan
lığınca hava meydanları için 5076 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak 
19 082 620 liralık taahhüde girişilmek ve taahhüt dışında muhtelif meydanlar için de 
3 823 149 lira sarf edilmek suretiyle yetkiden 22 905 769 lira kullanılmış ve 14 674 496 
lirası tediye edilerek 8 231 273 liralık taahhüt bakiyesi Bayındırlık Bakanlığına devro-
lunmuştur. Bayındırlık Bakanlığınca da 1949 yılında 10 261 015 lira 1950 yılında 
10 000 000 lira olmak üzere ceman bugüne kadar 34 935 511 lira sarfedilmiştir. 1951 
yılında bu işlere sarf edilmek üzere 9 000 000 lira konmuştur. 

911 4677 ve 5581 sayılı kanunlar gereğince yapılacak Atatürk Anıt - Kabir yapma ve her 
türlü giderleri : 

Lira 

4677 sayılı Salâhiyet Kanunu çıkmadan evvel yapılan sarfiyat kamulaş
tırma, proje, park tesis ve inşa işlerine 1 900 829,69 
4677 sayılı Kanuna göre yapılan sarfiyat 8 258 853,75 

Toplam 10 159 683,44 

Daha yapılması gereken sarfiyat : ^; * 
1951 de yapılan tediye : 
1950 de verilen verilecek o i an bonolar karşılığı 3 700 000,00 
1952 de yapılacak tediye : 
1951 de verilecek bonolar karşılığı 1 742 546,57 

Toplam 5 442 541,57 

Yetki durumu : 
4677 ve 5581 sayılı kanunlarla alman yetki mecmuu 24 000 000,00 
Bu kanuna ^öre yapılan sarfiyat 8 258 853,75 

<_ 
15 741 146,25 

Daha ödenecek miktar 5 442 546,57 
v_ 

Yetki bakiyesi 10 298 599,68 

Salâhiyet ve müddet bitmiş olduğundan 1950 yılında bu iş için bütçeye ödenek konul
mamıştır, 
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Atatürk Anıt - Kabir inşaatının mevcut projesine göre ikmali daha 10 000 000 liraya 
ve 3 - 4 sene gibi uzun bir zamana ihtiyaç göstermektedir. 
Yetkili mütehassısların fikirlerini alın ak suretiyle bu iş üzerinde yapılan araştırmalar 
neticesi eserin mimarî kıymetine asla halel gelmemek suretiyle 5 000 000 lira daha az 
masrafla 1952 Kasım ayında ikmal edilebilmesi imkânları temin edilmiştir. 
Bu iş için bu yıl bütçeye konulmuş olan ödenek 3 700 000 liradır. Bu para da 1950 
sonuna kadar verilmiş olan bonolar karşılığıdır. 

Demiryollar: 
Demiryollarında başlıca faaliyet 4 istikamet üzermderîv 

1 3262, 3813, 4643 ve 5075 sayılı kanunlarla yapılacak Diyarbakır - Cizre, Elâzığ - Van 
hudut hatlariyle Bitlis Şube hattı yapma karşılık ve giderleri. 
Elâzığ - Van hattında 7 - 14 ncü kısımlar arasında çalışılmaktadır. Bu hat için 1950 yılı 
bütçesiyle 13 milyon lira ödenek verilmiş olup 4 000 000 lirası 1949 yılında verilen 1950 
vadeli bonolara tahsis edilmiştir. Geri kalan 9 000 000 lira ile bu hat üzerinde yıl sonu
na kadar yapılacak inşaat bedelleriyle işletme idaresinin yapacağı nakliye ve bakım 
giderleri ve Karabük fabrikalarına spariş edilen ray ve travers bedelleri karşılana
caktır. Demiryolları inşaatı için hazırlanan 3 yıllık malî programa göre 1951 yılı için 
bu tertibe 11 000 000 liralık ödenek tefrik edilmesi lâzırngelmekse ise de yapılacak işle
rin bir kısmı 1952 yılma bırakılmış olduğundan 1951 yılı için 4 500 000 lira noksaniyle 
8 500 000 lira konulmuştur. 
îhtiyacın mütebaki kısmı 1952 vadeli bonolarla karşılanacaktır. 
Elâzığ - Van hattı 344 kilometredir. 
Elâzığ-Genç (138 kilometre) işletmeye açılmıştır. Genç - Muş (109 kilometre) olup alt 
yapısı 8 kısım halinde ihale edilerek inşaata devam olunmaktadır. Aynı kısımların üst 
yapısı malzemesinin dış tediyeli olanlar ihale edilmiş ve iç tediyeli olanlar, kısmen sipa
rişe bağlanmış bir durumdadır. 1953 yılında Muş'a varılacaktır. 
Muş'tan ötesinin şimdilik ihalesi düşünülmemektedir. Filvaki bu bölgenin iktisaden 
kalkınması ancak münakalenin teminiyle mümkün ise de şimdilik kara yolu yapmak 
suretiyle ilk münakale imkânlarının sağlanması tercih olunmaktadır. 

2 4643 sayılı Kanun gereğince yapılmakta olan Erzurum hattı uzatma karşılık ve gider
leri. 
Erzurum-Sarıkamış 161 kilometre dar hattır genişletilmesi zaruridir. Erzurum'dan (87 
nel kilometrede) Horasan'a kadar olan kısım işletmeye açılmıştır. 
Horasan - Sarıkamış arası 7- kilometredir. Şimdilik ihalesi düşünülmemektedir. 
Bu yıl bütçesine konmuş olan 2,5 milyon lira tamamen bu hatlın noksanları ve borçları 
karşılığıdır. 
Gelecek yıllarda da bu işlerden bakiye borçlar için daha 8 397 000 liraya ihtiyaç vard'r. 
Her yıl bütçeve 2,4 - 3 milyon lira konmak suretiyle 3 yılda itfa edilecektir. 

• " * t * 

3 4643 ve 5413 saydı kanunlar gereğince Maraş Şube hattı ile Narlı - Gazianteb - Kar-
kamış hattı yapma karşılık ve giderleri. 
Heyeti umumiyesi 30 kilometresi Maraş - Köprüağzı olmak üzere 215 kilometredir. 
30 kilometrelik Maraş - Köprüağzı kısmı işletmeye açılmıştır. 
Narh - Gazianteb - Karkamış k'smmda 85 kilometrelik Anteb'e kadar olan kısmı 3 kı
sım halinde . ihale edilmiştir. Geri kalan 100 kilometrelik parçanın yani Anteb - Kar-
kamış kısmı ihalesine şimdilik imkân bulunamamaktadır. 
1952 yılı sonunda hat Gazianteb'e ulaşmır; olacaktıı*. 
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ödenek yetkisi 65 milyon lira olup 1950 sonuna kadar sarfedilmiş olan para 10 360 880 
liradır. 1951 y l ı bütçesine 4 000 000 lira konmuştur. Bu para tamamen taahhüt baki
yesi ve borçlar karşılığıdır. 
Bu taahhütlerin tamamlanması yani 'Gazianteb'e kadar olan kısmı için bu yıl konmuş 
olan 4 milyon lira dâhil 20 639 000 lira ödeneğe ihtiyaç vardır. 
Yani daha 16 639 000 lira ödenek konması gerekir ki her yıl 4 milyon lira konduğuna 
göre 1955 yılında ödenmiş olacaktır. Bununla beraber bu hattın bir kymet ifade ede
bilmesi ancak Karkamış'a bağlanması ile mümkün olabilecektir. Filhakika bu hattm 
yapılması ile, bugün tecrid edilmiş bir halde bulunan Cenub demiryolumuzun Suriye için
den geçmeden ana şebekeye bağlanması mümkün olacak, bu suretle müteharrik ve. mu
harrik edevatta, hissedilen sıkıntılı durum izale edileceği gibi her sene Suriye Hüküme
tine verilen 1,5 milyon lira da tasarruf edilecekti?. 
Gazianteb - Karkamış arası 100 kilometre olup bu hattın tahmini inşa bedeli de 34'mil
yon liradır. 

4 5415 sayılı Kanun gereğince Kozlu - 'K!regli hattı iie Armutçuk şube hattı yapma karşı
lık ve igderleri : 
Bu hat için 5415 sayılı Kanunla 65 mi'yon liralık yetki alınmıştır. 44 kilometre olan 
bu hattın 14 kilometresi ihale edilmiştir. 1951 yılı sonunda ikmal edilecektir. Alt yapısı 
7 milyon liraya muharrik ve müteharrik malzeme ile birlikte üst yapısı 4 milyon lira ki, 
ceman 11 milyon liraya mal olacaktır. 
1950 yılı sonuna kadar sarfiyat yekûna 7,5 milyon liradır. 3 500 000 lira bakiye kalmıştır. 
1951 yılı Bütçesine 3 275 000 lira konmuştur. Geri kalanı gelecek yıl bütçesine konu
lacaktır. Geri kalan 30 kilometrelik kısım çok arızalı olduğundan pahalı olacaktır. 
Şimdilik liman inkişaf edinciye kadar yapılması düşünülmektedir. Münakale vazifesinin 
mevcut ve ıslah edilmekte olan karayolu ile idaresi düşünülmektedir. 

913 Limanlar : 
1 2214 ve 5223 sayılı kanunlar gereğince yapılacak Ereğli Limanı yapma karşılık ve 

giderleri : 
İnşası devam etmekte olan bu liman 1951 yılında ikmal edilecektir. 1951 yılı için geçen 
yıla nazaran 1 787 000 lira noksaniyle 1 200 000 lira ödenek konmuştur. 

2 5222 ve 5643 sayılı kanunlar gereğince yapılacak Trabzon Limanı inşaatında çalıştırı
lacak makinelerin mühim bir kısmı yurda getirilerek Trabzon'a sevkedilmiş ve montaj
ları yapılarak liman inşaatında çalıştırılmaya başlanmıştır. 
1950 yılı Bütçesiyle verilen ödenekten 459 590 lirası 1949 yılı içinde verilmiş olan 1950 
vadeli bonolara tahsis edilmiştir. Geriye kalan miktarla kısmen 1950 yılı zarfında yapı
lacak iş bedelleriyle evvelce sipariş edilen ve yurda gelmekte olan makine bedelleri 
karşılanacak ve bu işler için yeniden 1951 vadeli bonolar verilecektir. 1951 yılı için 
sözleşmesi gereğince taahhüt bedelini karşılamak üzere geçen yıla nazaran 800 000 lira 
fazlasiyle 2 750 000 konmuştur. 
1952 yılında tamamlanacaktır. 

3 4870 ve 524.1 sayılı kanunlar gereğince Amasra - İnebolu Limanları yapma karşılık ve 
giderleri : 
Bu iki ara barınağı Ereğli ve Sinob barınakları arasında kurulan yardımcı limanlardır. 
Bu limanlar için 1950 Bütçesiyle verilen ödenekten 1 119 122 lirası 1949 yılı içerisinde 
yaptırılan inşaût bedeli için 1950 yılı vadeli bonolara tahsis edilmiştir. 



— 264 — 
B. M. 

Geriye kalan miktarla 1950 yılında yapılacak iş bedelleri kısmen karşılanacak, karşıla-
namıyan miktar için 1951 vadeli bonolar verilecektir. 
Bu bölüme 1951 yılı için sözleşmesi gereğince taahhüt bedelini karşılamak üzere geçen 
yıla nazaran 225 000 lira fazlasiyle 1 325 000 lira konmuştur. 
Bu limanlar 1952 yılı sonunda ikmal edilecektir. 

914 tskele ve küçük barınaklar : 
5414 sayılı Kanun gereğince iskele ve ufakbarıhaklar yapımı karşılık ve giderleri. 
tskele ve ufak barınakların 10 yılda inşaları için 5414 sayılı Kanunla 25 milyon liraya 
kadar gelecek yıllara sâri teahhüde girişmeye yetki verilmiştir. 
Bu yetkinin 1951 yılma isabet eden miktarı olarak bu bölüme 2,5 milyon lira konmuştur. 
Bakanlar Kurulunun 5 . VII . 1950 gün ve 11549 sayılı karariyle 1950 senesinde inşala
rına başlanmış olan iskele ve küçük barınaklar aşağıda gösterilmiştir: 
1. Çanakkale iskelesi; 1952 yılında bitirilecektir. 
2. Taşucu, Anamur iskeleleri 1951 y:lı sonunda bitirilecektir. 
3. Akçakoca iskelesi 1951 yılı içinde tamamlanacaktır. 
4. Kefken barınağı; hazırlıkları tamamlanmış olup 1951 yılında başlanacaktır. 
Bu yıl yeniden ayrıca 5 kadar iskelenin ele alınması düşünülmektedir. 

915 5676 sayılı Kanun gereğince yapılacak liman ve sair deniz tesisleri karşılığı: 
Salıpazarı Rıhtımı, Haydarpaşa, izmir, iskenderun ve Samsun limanlarının inşalarına 
dair gerekli kanun teklif edilmiştir. 
Kanunlaşmış olan kredi anlaşması gereğince 1951 yılında faaliyete geçileceğinden li
manların inşaat, tesisat ve sair masraflarını karşılamak üzere yeniden açılan bu bö
lüme 20 150 000 lira konulmuştur. 
Bu miktarın 4 450 000 lirası kredi anlaşması ger-eğince yapılacak işlerin Türk parası 
karşılığı olarak bu bölümün 1 nci ve 4 ncü maddelerine 15 700 000 lirası da dış öde
melere karşılık olmak üzere konulmuş ise de,, Milletlerarası imar ve Kalkınma Banka
sından temin edilen 12,5 milypn dolarlık kredinin taksitleri ödeneceği vâde yılı bütçe
siyle karşılanması gerekeceğinden ve 1951 y'lmda bu hizme,t yapılmakla beraber karşı
lığı krediden karşılanacağı cihetle bütçeye ayrıca bir ödenek konmasına mahal bulun
madığından bu bölümün ikinci maddesine konan 2 240 000 lira, 3 cü maddesne ko
nan 13 160 000 lira ve 4 ncü maddeden 300 000 lira ki, ceman 15 700 000 liranın çıkarıl
ması zaruri olup bu paradan bir kısmının ilerde temas edeceğimiz lüzumlu hizmet
lere eklenmesi muvafık olacağı düşünülmektedir. 

917 4373 sayılı Kanun gereğince taşkın sulara ve su baskınlarına karşı yapılacak koru
ma giderleri : 
Her sene rastlanmakta olan sel ve taşkınlara karşı yapılacak âcil tedbirler için geçen 
yıl olduğu gibi 1951 Bütçesine de 50 000 lira konmuştur. 

920 Su işleri : 
5259 sayılı Kanun diğer bütün su işlerini içine almış olduğundan geçen sene bütçesinin 
775, 778 ve 779 ncu bölümleri kaldırılarak bu sene bir bölümde birleştirilmiştir. Bu bölü
mün muhtelif maddelerine mevzu ödenekler aşağıda gösterilmiştir. 

1 3132, 4100, 4649 ve 5259 sayılı kanunlar gereğince yapılacak su işleri giderleri : 
Daha önceden başlanıp da büyük paralar harcandığı halde yarıda kaldığı için beklenen 
faydaları sağlıyamıyan su işlerinden en mühimlerini tamamlamak maksadiyle gerek ihale 
edilmiş bulunan ve gerek yeniden ihale edilecek olan işler için tertibe 5 957 000 lira faz
lasiyle 19 357 000 lira konmuştur. 
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2 5259 sayılı Kanunun 1 nei maddesi gereğince yapılacak diğer su işlerinin yeni yapı ve 
esaslı onarma giderleri : 
Memleketin muhtelif yerlerine dağılmış olan münferit su mevzulariyle bir havzada baş
lanmış işlerle irtibatı bulunmıyan veya yalnız münferit bir havzayı alâkadar eden ve kısa 
bir zamanda derhal faydalanması mümkün görülen yerüstü ve yeraltı su işlerinin muay
yen bir porgrajm altında ve plânlı bir şekilde ele alınması bir zaruret halini almıştır. Bu 
bakımdan etüd ve projeleri hazırlanmakta olan mevzuların en kısa zamanda tahakkukunu 
sağlıyaibilmek üzere bu sene bütçesine geçen yıl bütçesinin 778 nei küçük s^. işlerine mev
zu ödenekten 6 000 000 lira fazlasiyle 8 000 000 lira konmuştur. Yurdun kalkınması dâ
vasında önemi çok büyük olan bu işlerin daha esaslı bir şekilde ele alınabilmesi için bu 
ödeneğin artırılmasını zaruri buluyoruz. 
915 nei bölümden indirilen 15 700 000 liradan hiç olmazsa 2 milyon lirasının bu madde
ye ilâvesi suretiyle madde yekûnunun 10 milyon liraya çıkarılmasını yüksek komisyonun 
takdir ve tensibine arzediyoruz. 

5 İşletime giderleri : t 

Su işlerindeki sürekli onarma ile işletme işleri aynı olduğundan geçen sene bütçesinde bu 
2 maddeye mevzu ödenekler birleştirilmek suretiyle aynen 2 500 000 lira konmuştur. 

921 4099 sayılı Kanun gereğince Ankara lâğımlarının yapma giderleri : 
Bu iş için konulan ödenek evvelce ihale edilmiş işlerin tesviyesi için zaruri görülen mik
tardan ibaret olup 1950 yılına nazaran 687 935 lira noksandır. 

922 Teknik hizmetler geçici görev yolluğu: 
1950 yılma nazaran 40 000 lira noksaniyle 395 000 liradır. 

923 Halkın yapacağı su işlerine yardım: 
Küçük Kasaba ve fakir köylerimizde halk tarafından yapılmakta olan su işlerine Dev
letin yardım elinin uzatılabilmesini temin eder ümidiyle geçen yıla nazaran 2 700 000 
lira fazlasiyle konmuş olan 4 000 000 liralık ödenek büyük bir ihtiyacın ifadesidir. 
Ancak yüksek komisyon uygun gördüğü takdirde köy sıhhat işlerinin düzelmesinde çok 
mühim hissesi olacak bu ödeneğin, 3 milyon lira ilâvesi suretiyle 7 milyon liraya çıka
rılması çok isabetli olacaktır. Bu fark, 915 nei bölümden indirilen 15 700 000 liralık 
ödenekten karşılanabilir. 

926 Sarıyer Barajı inşası için Etibank'a yard,ım: 
Sarıyer baraj ve hidroelektrik tesislerinin inşası için Marshall Yardımından Etibank'm 
temin ettiği 27 200 000 dolar dış krediye ilâveten 55 800 000 TL. iç finansmana ihti
yaç vardır. 23 . VI . 1950 tarihinde imzalanan bir protokolla iç finansmanın aşağıdaki 
şeklide temin edileeeği kararlaştırılmıştır. 

• 

İstanbul E. T. T. İdaresi 
Ankara E. G. O. Müessesesi 
Bayındırlık Bakanlığı 
İller Bankası 
Etibank 

-• Yekûn 

Lira 

32 000 000 
6 500 000 

12 000 000 
3 800 000 
1 500 000 

55 800 000 



Sarıyer barajı arkasında teessüs edecek 1 850 000 000 m3 haemmdaki gölde. Sakarya 
nehrinin bir senede getirdiği suyun %' 95 ini toplamak kabil olacağından bu sayede neh
rin akımı tam mânasiyle düzenlenecek ve Sakarya'nın Pamukova ve Adapazarı ovasın
da yaptığı taşkınlıklar kontrol altına alınacaktır. Ayrıca Pamukova'da 13 000 hektar 
araziyi sulamak imkânı da elde edilecektir. Bu sebepten çok maksatlı bir tesis karak
terini haiz olan Sarıyer projesi inşa masraflarından bir kısmının, diğer memleketlerde 
teamül haline gelmiş olan usule uyularak taşkın kontrolü ve sulama hissesi olarak Ba
yındırlık Bakanlığınca karşılanması uygun mütalâa olunmuş ve Sarıyer barajının temin 
ettiği ölçüde taşkın kontrolü sağlıyaeak diğer bir tip barajın tesis -bedeli esas alınarak 
yapılan mukayesede bu hisse 12 000 000 TL. olarak takdir edilmiştir. 

Tortum hidroelektrik tesisi: » 
.Doğu Anadolu'da tabiatin yurdumuza bahşettiği çok müsait bir su kuvveti olan Tortum 
şelâlesinden bol ve ucuz elektrik enerjisi istihsal ederek bunu Erzurum ve civarındaki 
müstehliklerin istifadesine arzetmek amaciyle E. I. E. İdaresi tarafından projesi hazır
lanan Tortum hidroelektrik santrali ilk tesiste 10 000 kilovat kurulu güçte olacak ve 
bilâhara 15 000 Kw'a iblâğ edilecekti]'. 

İlk kademede yapılacak tesislerin keşif bedeli şöyle tahmin olunmuştur. 

İnşaat işleri 1 163 431 
Santral makine ve teçhizatı 3 750 000 
Tortum - Erzurum hava hattı 4 350 000 
Erzurum Transformatör istasyonu 1 100 000 

10 363 431 liradır. 

Bu bölüme 1 milyon lira konulmuş olup sarf şekli Bakanlar Kurulunca tesbit edilecek
tir. „ 

i l ve köy yolları: 
Her sahada ilerleme; Karayollarının köylere kadar uzanmasiyle mümkün olabilecek
tir. Bu itibarla Devlet yollarına muvazi olarak il ve bilhassa köy yollarını muayyen 
programlara bağlamak suretiyle bütün yol manzumesini bir kül olarak ele almak zaru
reti şiddetle hissedilmektedir. Bugün özel idarelerin malî durumları hepimizin malûmu
dur. Bilhassa yolsuzluktan köylünün çektiği ıstırap hepimize bir üzüntü kaynağı olmak
tadır. 
Şimdiye kadar hiçbir programa bağlanmamış olan köy yollarının da Devlet ve il yol
larını en faydalı bir şekilde besliyebilecek bir duruma getirilmeleri için programlanma
sı, teknik ve malzeme bakımından her türlü yardımlara mazhar olması gerekmektedir. 
Karayolları Genel Müdürlüğü katma bütçesinde tafsilen arz ve izah ettiğimiz çalışmala
rı desteklemek, vilâyetlerin ve halkın gösterecekleri gayretleri teşvik etmek maksa-
diyle il ve köy yolları için bu bölüme 10 milyon lira konmuştur. Memleket ölçü-
sündeki ehemmiyeti yüksek komisyonca da malûm bulunan bu işlere ayrılan ödeneğin 
arttırılması çok yerinde ve isabetli olacaktır. 915 nci bölümden indirilen 15 700 000 lira
dan 5 milyon lirasının bu tertibe ilâvesinin uygun olacağını mütalâa etmekteyiz. 

" ' • "'' '.; ' Umumi, mütalâa ve düeKuer 

Bayındırlık Bakanlığı 1951 yılı bütçesinin murakabeye imkân verecek bir sadelik ve 
açıklıkta hazırlandığını memnuniyetle ifade ederiz. 
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Bugünkü mahdut teknik kadro ile memleket ölçüsündeki Bayındırlık işlerinin tam bir 
şekilde başarılmasına imkân görememekteyiz. Dışarda çok daha cazip ve geniş kazanç 
imkânlarına malik bulunan teknik elemanların baremin dar çerçevesi içinde tatmin 
edilmiş olmalarına maddeten imkân yoktur. 
Bu fiilî durum karşısında bakanlık ek görev vermek suretiyle kıymetli elemanlarını terfih 
etmeye ve bu suretle teşkilâta bağlanııya çalışmaktadır. 
Ek görev sisteminin normal bir yol olduğu iddia edilemez bu yolun mahzurlu tarafları 
pek çoktur. 

Su işleri: 

Yurdun kalkınması dâvasında su işlerinin önemi çok büyüktür. Başlıca mesnedimiz olan 
zirai istihsal sahasında hemen hemen bütün ova ve vadilerimiz suların tahrip edici 
taşkınlıklarına mâruzdur. 
Ufaklı büyüklü birçok bataklıklar hem halkın sıhhatini bozmakta ve hem de kıymetli ve 
mümbit arazileri istilâ etmiş bulunmaktadır. 
Karadeniz ve Marmara bölgeleri müstesna, geri kalan bütün zirâi istihsal bölgelerimizde 
kuraklığın acılarım çekiyoruz. 
Sulu ziraat sayesinde hem istihsalin artabileceğini ve hem de çeşitli mahsul idrak edile
bileceğini tabiî buluyoruz. En nihayet Millî Ekonominin sınai kolunun gelişmesinde şid
detle muhtaç olduğumuz •enerji ihtiyacını akar sulardan temin etmek imkânına malik 
bulunuyoruz. 
Bu düşünceler yurdun su işlerini esaslı bir program halinde mütalâa etmeyi ve ele alma
yı gerektirmektedir. 
Şimdiye kadar bu işlere gerektiği şekilde ehemmiyet verilmemiştir. Bir taraftan büyük 
su işleri yapılırken yurdun muhtelif bölgelerinde âcil ve zaruri mahiyet arzeden k'sa 
vadeli ve çok randımanlı münferit ve küçük sn konulariyle hiç meşgul olunmamış 
bunlar bir tarafa bırakılmıştır. 
Diğer taraftan bâz- mmtakalarda ele alınmış olan işlerde ikmal edilemediğinden gerek
tiği şekilde istifade edilmemektedir. 
Sulama tesislerinin rağbet görmesi gelişmesi ve işe yaraması için beraber ve hattâ daha 
evvel yapılması gereken deneme istasyonları da hemen hemen ele alınmamıştır. Başlan
mış olan işlerin bir an evvel ikmali ve yeni yap'lacak su işlerinin memleket kalkınma
sına en kısa zamanda ve âzami randımanla yardım edilebilmesi fçin bâzı prensiplere 
bağlanması zarureti kendini göstermektedir. 
1. Yapılacak bütün işler bir plâna ve programa bağlanmış olmalıdır. 
2. Plân ve program tanziminde başlıca tercih sebebini verimlilik derecesi teşkil et
melidir. 
3. Havza su işleri için havza amenejman plânları, plânlamaya tekaddüm etmektedir. 
4. Münferit su işleri, havza su işleriyle birlikte aynı zamanda yürütülmelilir. 
5. Her şeyden evvel başlamış olupta yarım bırakılmış bulunanlardan verimli ve lüzum 
in olanların ikmali cihetine gidilmelidir. -
6. Kuraklıkla mücadele, nüfus ve iskân zaruretleri ve sair âmiller gözönünde tutulma
lıdır. 
Bu yıl bütçesine bu işler için konmuş olan 34 milyon lirayı geçen yılların ödenekleriy
le mukayese edersek hükümetin bu işlere verdiği ehemmiyeti takdire lâyık görmekteyiz. 
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Bununla beraber yıllar ve yıllardır bakımsız kalmış olan yurdumuzun istihsalin çoğal
masında en başta gelen bu verimli işlere konabilmiş olan bu ödeneğin de kâfi gelmiyeceği 
ni tebarüz ettirmeyi de bir borç bilmekteyiz. Memleketimizde ilk plânda ele alınabilecek 
su işlerinin yuvarlak olarak tutarı 1 milyar liradır. Bu 1 milyar lirada dahil olan işlarin 
hepsi de şimdiye kadar ele alınmamış olmasından müstaceliyet ve zaruret halinde gö
rülmektedir. 
Bu itibarla bu işlere bir taraftan devlet yardım elinin, daha imkânlı şekilde uzatılması
nı diğer taraftan da esasen hepsi verimli olan bu işlerden istifade edeceklerin de uzun 
vadelerle borçlandırılması suretile imkânlar bulunmasını temenni etmekteyiz. 
İktisadi kalkınmamız için sarfına mecbur olduğumuz bu paranın tahsis edilecek olan yıl
lık bütçe ödenekleriyle karşılanmasına imkân olamıyacağmı düşünerek çok verimli olaa 
bu teşebbüsler için yabancı memleketlerden uzun vadeli istikrazlar teminine çalışmayı 
büyük bir hakikatin ifadesi olarak zaruri görmakteyiz. 

Umumî dünya şartlarının buna imkân vermesi dileğile raporumuzu Yüksek Komisyona 
arzederiz. 

Trabzon Milletvekili Konya Milletvekili 
#. Fehmi Kalaycıoğlu Remizi Birand 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım - ödenek ve 
benzeri özlük haklar 

101 Bakan ödeneği 

Birinci kısım toplamı 

5 320 

5 320 

5 320 

5 320 

5 320 

5 320 

İkinci kınını - Personel 
giderleri 

I - Aylıklar ve ücretler 
201 Aylıklar 

1 Merkez memurları aylığı 
2 İller memurları aylığı 
3 Merkez memurları açık aylığı 
4 İller memurları açık aylığı 

1 516 477 
3 064 153 

7 999 
1 

1 451 203 
2 945 207 

1 
7 999 

1 447 603 
2 945 207 

• 1 
7 999 

Bölüm toplamı 4 588 630 4 404 410 4 400 810 

202 Hizmetliler ücreti 
1 Merkez hizmetlileri ücreti 
2 İller hizmetlileri ücreti 

204 

194 460 
175 980 

Bölüm toplamı 370 440 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
1 Merkez geçici hizmetliler üc

reti 
2 İller geçici hizmetliler ücreti 

715 260 
486 120 

202 440 
168 000 

370 440 

698 190 
943 190 

Yabancı uzman ve hizmetliler 
le tercümanlarının ücreti 

I I - Başka haklar 
Geçici tazminat 

62 000 

89 388 

49 200 

0 

202 440 
168 000 

370 440 

698 190 
943 190 

Bölüm toplamı 1 201 380 1 641 380 1 641 380 

49 200 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

206 

210 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk zam-

2 
o 

A.' 

5 

6 
7 

mı 
tiler memurları çocuk zammı 
Merkez memurları doğum yar
dımı 
tiler memurları doğum yardı
mı 
Merkez memurları ölüm yar
dımı 
tiler memurları ölüm yardım i 
Yakacak zammı 

Bölüm toplamı 

49 000 
99 000 

3 800 

9 000 

3 300 
4 500 
3 000 

171 600 

49 000 
99 000 

3 800 

9 000 

3 300 
4 500 
3 000 

171 600 

49 000 
99 000 

3 800 

9 000 

3 300 
4 500 
3 000 

171 600 

0 3656 sayılı Kanunun 5 nci mad 
desi gereğince ödenecek ya 
bancı dil para mükâfatı 

0 5439 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine göre memurlara ve 
rilecek ikramiye karşılığı 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere 
ğince Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına, yapılacak 
ödemeler 

3 000 

5 686 

Temsil ödeneği 
273 329 
2 100 

262 617 
2 100 

0 

0 

262 617 
2 100 

îkınei kısım toplamı 6 767 553 6 901 747 6 898 147 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

301 
1 
2 
3 
4 

Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 

4 200 
2 560 
6 080 
3 200 

4 200 
2 560 

12 000 
6 000 

4 200 
2 560 

12 000 
6 000 
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308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 

1 Merkez 

B. 

302 

303 
304 

M. 

5 

1 
2 

• 3 
4 
5 

1 

2 
3 

4 

ödeneğin çeşidi 

Isıtma 

Bölüm toplamı 

iller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Merkez posta ve telgraf ücret
leri 
îller posta ve telgraf ücretleri 
Merkez daireleri telefon gider
leri 
iller telefon giderleri 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

8 960 

25 000 

3 760 
11 280 
5 440 
1 100 
5 100 

26 680 

5 000 

28 000 
24 000 

12 500 
1 040 

1951 yi 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

8 960 

33 720 

3 760 
10 000 
5 440 
1 100 
5 100 

25 400 

5 000 

20 000 
20 000 

20 000 
1 040 

lı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

8 960 

33 720 

3 760 
10 000 
5 440 
1 100 
5 100 

25 400 

5 000 

20 000 
20 000 

20 000 
1 040 

305 
306 
307 

1 
2 
3 
4 
5 

Bölüm toplamı 

îller kira karşılığı 
Giyecekler 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici » » 
Müfettişler yolluğu 
Yabancı memleketler yolluğu 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlarının yolluk ve 
başka giderleri 

Bölüm toplamı 

65 540 

1 100 
7 840 

21 528 
14 000 
24 000 
10 000 

1 000 

70 528 

61 040 

1 100 
7 840 

25 000 
14 000 
24 000 
4 000 

1 000 

68 000 

61 040 

1 100 
7 840 

25 000 
14 000 
24 000 
4 000 

1 000 

68 000 

3 200 3 200 3 200 
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B. 

309 

M. 

2 

1 

2 

* 

ödeneğin çeşidi 

îller 

Bölüm toplamı 

Taşıt giderleri 
Bakanlık otomobili işletme gi
derleri 
Bakanlık otomobili onarma gi
derleri 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

12 800 

16 000 

2 000 

2 000 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

12 800 12 800 
16 000 16 000 

2 000 

2 000 

4 000 

221 688 

2 000 

2 000 

4 000 

222 100 

2 000 

2 000 

4 000 

222 100 

403 Temsil giderleri 3 000 1 000 3 000 
451 Yayın giderleri 

1 Satmalma ve abone karşılığı 8 000 8 000 8 000 
2 Başka her çeşit giderler 8 000 8 000 8 000 

Bölüm toplamı 16 000 16 000 16 000 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gön 
derileceklerin yollukları ile 
başka her çeşit giderleri 1 1 1 

453 Milletlerarası kurum ve der
nekler giderleri 

1 Katılma payı karşılığı 2 000 500 500 
2 Kongre ve konferanslara işti

rak edeceklerin yolluk ve gider
leri * 24 000 • 1 1 

Bölüm toplamı 26 000 501 501 

459 Atatürk Anıt - Kabir Parkının 
bakım giderleri 100 000 95 000 85 000 
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1950 1951 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Kurs giderleri 
0 Mühendis kursuna gönderilen

lerin yolluk ve gündelikleri 24 000 0 0 
476 4585 sayılı Kanun gereğince 

açılacak yapı kalfa kursu her 
türlü giderleri 12 000 6 000 6 000 

Bölüm toplamı 36 000 6 000 0 

477 Yer sarsıntısından evvel ve 
sonra alınacak tedbirler hak 
kındaki 4623 sayılı Kanun ge
reğince yapılacak işler karşı
lığı 0 100 000 100 000 

Dördüncü kısım toplamı 181 001 218 502 210 502 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçlan 20 000 20 000 20 000 
502 Eski yıllar borçları 

1 1946 - 1949 villan borçları 
2 1928 - 1945 » » 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

KISIMLAR TOPLAMI 

3 000 
1 000 

4 000 

24 000 

3 000 
1 000 

4 000 

24 000 

3 000 
1 000 

4 000 

24 000 

Birinci kısım toplamı 
ikinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

5 320 
6 767 553 

221 688 
181 001 
24 000 

7 199 562 

5 320 

6 901 747 
222 100 
218 502 
24 000 

7 371 669 

5 320 

6 898 147 
222 100 
210 502 
24 000 

7 360 069 
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M. 

• ; * ? 

ödeneğin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Yatırımlar - Onarma 

Onarma işleri 30 000 0 0 

3 
4 

7 
8 
0 
9 

10 
11 

12 

I - Kamulaştırma 
Kamulaştırma işleri 
Yeni yapı ve esaslı onarmalar 
Adalet Bakanlığı (ceza ve tev
kif evleri yapma ve esaslı onar
ma) 
Adalet Bakanlığı (Adalet bi
naları yapma ve esaslı onar
ma) 
Maliye Bakanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığı (500 000 
lirası Tıp Talebe Yurdu yapı
mı içindir) 
Sağlık ve Sosyal Yardım Ba 
kanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı (başlanılan sağlık mer
kezleri yapımının bitirilmesi 
için) 
Bayındırlık Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tarım Bakanlığı 
Tarım • Bakanlığı 
Ulaştırma Bakanlığı 
5032 sayılı Kanun gereğince 
İstanbul Adalet binası yapımı 
her türlü giderleri 
5368 sayılı Verem Savaş Ka
nunu gereğince vücuda getiri
lecek yapı ve tesis işleri her 
türlü giderleri 

500 000 

0 

465 000 

0 

1 750 000 

0 
500 000 

1 611 816 

2 048 042 

0 
0 

157 040 
559 001 
559 000 

97 000 

400 000 

0 
400 000 

621 000 

1 200 000 

0 
30 000 

0 
0 
0 
0 

1 855 000 

1 250 000 
400 000 

1 222 654 

4 434 404 

1 500 000 
30 000 

157 040 
0 

1 344 000 
30 000 

465 000 

1 745 564 1 160 000 1 160 000 

Bölüm toplamı 9 527 463 4 276 000 13 848 098 

5011 sayılı Kanun gereğince 
Büyük Millet Meclisi binası ve 
eklentileri yapımı 

1 Bina yapımı giderleri 3 997 000 3 249 998 3 249 998 



Bayındırlık Bakanlığı — 275 — 

M. ödeneğin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

2 Mevcut makina ve araçların 
onarılması ve yenilenmesi 

3 Mevcutlara ilâveten alınacak 
makinalar karşılığı 

2 999 

4626 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak memur meskenleri 
(Doğu bölgesi için) 
Bina yapımı giderleri 
Mevcut makina ve araçların 
onarılması ve yenilenmesi 
Mevcutlara ilâveten alınacak 
makinalar karşılığı 

1 495 000 

4 999 

999 998 

5243 sayılı Kanun gereğince 
Erzincan'da yapılacak mesken 
ler ve her türlü giderleri 

0 Bina yapımı giderleri 
0 Mevcut makina ve araçlarır-

onarılması ve yenilenmesi 
0 Mevcutlara ilâveten alınacak 

makinalar karşılığı 

5511 sayılı Kanun gereğince 
Gördes İlçesinin nakledileceği 
yerde yapılacak meskenler 
karşılığı 
4879 sayılı Kanun gereğince 
Ankara Tıp Fakültesi yapımı 
ve her türlü giderleri 

0 Bina yapımı giderleri 
0 Mevcut makina ve araçların 

onarılması 
0 Mevcutlara ilâveten alınacak 

makinalar karşılığı 

500 000 500 000 

Bölüm toplamı 4 000 000 3 250 000 3 250 000 

999 998 

Bölüm toplamı 1 500 000 1 000 000 1 000 000 

1 599 998 

1 

1 

1 600 000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

500 000 

299 998 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Bölüm toplamı 300 000 0 0 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

909 

O 

911 

5367 sayılı Kanun gereğince 
hava meydanları yapımı için 
girişilecek yüklenmeler karşı
lığı 
Yapım giderleri 7 057 752 
[Bu maddedeki ödenekten 2 milyon 
liraya kadarını, Millî Savunma Ba
kanlığı tarafından, istimlâk olunan 
hava meydanları dolayısiyle tahak
kuk eden ve edecek istihkaklara har
canmak üzere Devlet Borçları Bütçe
sinin hükme bağlı borçlar tertibine 
aktarmaya Maliye Bakanlığı yetkili
dir.] 
Mevcut makina ve araçların 
onarılması ve yenilenmesi 298 000 
Mevcutlara ilâveten alınacak 
makinalar karşılığı 2 644 248 

5 057 752 8 057 752 

298 000 298 000 

2 644 248 2 644 24S 

Yeniden radyo istasyonları ku 
rulması ve eldeki istasyonun 
ıslahı, genişletme, değiştirme 
ve düzeltme her türlü giderleri 
Bina yapımı giderleri 
Mevcut makina ve araçların 
onarılması ve yenilenmesi 
Mevcutlara ilâveten alınacak 
makinalar karşılığı 

Bölüm toplamı 

4677 ve 5581 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak Atatürk 
Anıt - Kabir yapma ve her tür
lü giderleri 
Yapım giderleri 
Mevcut makina ve araçların 
onarılması ve yenilenmesi 
Mevcutlara ilâveten alınacak 
makinalar karşılığı 

0 

0 

0 

0 

Bölüm toplamı 10 000 000 9 000 000 11 000 000 

0 

0 

0 

0 

3 699 998 

1 

1 

3 699 998 

1 

l 

Bölüm toplamı 0 3 700 000 3 700 000 



Bayındırlık Bakanlığı — 277 — 

B. M. ödeneğin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

912 Demiryollar 
1 3262, 3813, 4643 ve 5075 sayılı "^ "1 . , __ . ;. " V 

kanunlarla yapılacak Diyarba
kır - Cizre, Elâzığ - Yan hudut 
hatlariyle Bitlis şube hattı yap
ma karşılık ve giderleri 13 000 000 8 500 000 8 500 000 

2 4643 sayılı Kanun gereğince 
yapılmakta olan Erzurum hattı 
uzatma karşılık ve giderleri 2 690 000 2 500 000 2 500 000 

3 4643 ve 5413 sayılı kanunlar 
gereğince Maraş şube hattı ile 
Narlı - Gazianteb - Karkamıs 
hattı yapma karşılık ve gider 
leri 2 813 720 4 000 000 4 000 000 

4 5415 sayılı Kanun gereğince 
Kozlu - Ereğli hattı ile Armut
çuk şube hattı yapma karşılık 
ve giderleri 5 500 000 3 275 000 3 275 000 

5 Mevcut makina ve araçların 
onarılması ve yenilenmesi 5 000 5 000 5 000 

6 Mevcutlara ilâveten alınacak 
makinalar karşılığı 5 000 5 000 5 000 

7 Kaza tazminatı, tedavi, teçhiz 
ve tekfin giderleri 15 000 15 000 15 000 

8 istikşaf, etüd, aplikasyon ve 
proje ihzarı ve kamulaştırma 
giderleri 180 000 225 000 225 000 

Bölüm toplamı 24 208 720 18 525 OOO 18 525 000 

913 Limanlar 
1 2214, 5223 sayılı kanunlar ge

reğince yapılacak Ereğli lima 
nı yapımı karşılık ve giderleri 2 987 000 1 200 000 1 200 000 

2 4643 ve 5222 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak Trabzon 
limanı yapma karşılık ve gider
leri 1 950 000 2 750 000 2 750 000 

3 4870 ve 5241 sayılı kanunlar 
gereğince Amasra - inebolu li
manlarının yapma karşılık ve 
giderleri * 1 100 000 1 325 000 1 325 000 

0 Ereğli limanı inşaatında mev
cut makina ve araçların onarıl
ması ve yenilenmesi 50 000 0 0 
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O Trabzon limanı inşaatında 
mevcut makina ve araçların 
onarılması ve yenilenmesi 

0 Amasra - İnebolu limanı inşaa 
tında mevcut makina ve araç
ların onarılması ve yenilenmesi 

4 Mevcut makina ve araçların 
onarılması ve yenilenmesi 

0 Ereğli limanı inşaatı için mev 
cırtlara ilâveten alınacak maki 
nalar karşılığı 

0 Trabzon limanı inşaatı için 
mevcutlara ilâveten alınacak 
makinalar karşılığı 

0 Amasra - İnebolu limanı inşaa 
ti için mevcutlara ilâveten alı 
nacak makinalar karşılığı 

5 Mevcutlara ilâveten alınacak 
makinalar karşılığı 

6 İstikşaf, etüd, aplikasyon ve 
proje ihzarı ve kamulaştırma 
giderleri 

Bölüm toplamı 

5414 sayılı Kanun gereğince 
iskele ve ufak barınaklar yapı 
mı karşılık ve giderleri 

1 Onarmalar 
2 Yeni yapı 
3 Mevcut makina ve araçların 

onarılması 
4 Mevcutlara ilâveten alınacak 

makinalar karşılığı 

Bölüm toplamı 

özel kanunu gereğince yapıla 
cak liman vesair deniz tesisleri 
karşılığı 

1 Yeni yapı giderleri 
0 Mevcut makina ve araçların 

onarılması ve venilenmesi 

1950 1951 yılı için 
Y i l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

50 000 0 0 

25 000 0 0 

0 150 000 150 000 

300 000 0 0 

700 000 0 0 

375 000 0 0 
0 150 000 150 000 

65 000 50 000 50 000 

7 €02 000 5 625 000 5 625 000 

125 000 10 000 10 000 
1 075 000 2 200 000 2 200 000 

1 10 000 10 000 

299 999 280 000 280 000 

1 500 000 2 500 000 2 500 000 

0 4 250 000 4 250 000 

0 2 240 000 0 



M. 

Bayındırlık Bakanlığı 

Ödeneğin çeşidi 

1950 
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ödeneği 
Lira 
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1951 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

O Mevcutlara ilâveten alınacak 
makinalar karşılığı 

2 İstikşaf, etüd, aplikasyon, pro
je ihzarı ve komulaştırma gi
derleri 

Bölüm toplamı 

Meriç su işleri 
0 Sürekli onarmalar 
0 Yeni yapı ve esaslı onarmalaı 
0 Mevcut makina ve araçlarm 

onarılması ve yenilenmesi 
0 Mevcutlara ilâveten alınacak 

makinalar karşılığı 
0 îşletme giderleri 
0 İstikşaf, etüd, aplikasyon 

Bölüm toplamı 

4373 sayılı Kanun gereğince 
taşkın sulara ve su baskınları
na karşı yapılacak korunma 

0 13 160 000 

0 

10 000 
9 997 

1 
1 

30 000 

50 000 

500 000 200 000 

0 20 150 000 4 450 000 

0 
o 
o 
o 
. o o 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

giderleri (Sürekli onarmalar) 
Yeni yapı ve esaslı onarmalar 
Mevcut makina ve araçların 
onarılması ve yenilenmesi 
Mevcutlara ilâveten alınacak 
makinalar karşılığı 
îşletme giderleri 
İstikşaf, etüd, aplikasyon 

Bölüm toplamı 

3132, 4100, 4549 ve 5259 sayılı 
kanunlar gereğince yapılacak 
su işleri giderleri 
Sürekli onarmalar 
Yeni yapı ve esaslı onarmalar 
Mevcut makina ve araçların 
onarılması ve yenilenmesi 
Mevcutlara ilâveten alınacak 
makinalar karşılığı 
îşletme giderleri 

49 995 
1 

1 

1 
1 
1 

50 000 

1 500 000 
13 400 000 

200 000 

50 000 
1 000 000 

50 000 
0 

0 

0 
0 
0 

50 000 

0 
0 

0 

0 
0 

50 000 
0 

« 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 



280 — Bayındırlık Bakanlığı 

M. ödeneğin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

110 000 

16 260 000 

1 
1 990 000 

1 

1 
1 

9 996 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 İstikşaf, etüd, aplikasyon 

Küçük su işleri her türlü gi 
derleri 

O Sürekli onarmalar 
O Yeni yapı ve esaslı onarmalar 
0 Mevcut nıakina ve araçların 

onarılması ve yenilenmesi 
O Mevcutlara ilâveten alınacak 

makinalar karşılığı 
0 İşletme giderleri 
0 İstikşaf, etüd, aplikasyon 

Bölüm toplamı 2 000 000 O 0 

Su işleri 
1 3232, 4100, 4649 ve 5259 sayılı 

kanunlar gereğince su işlen 
yeni yapı ve esaslı onarım gi
derleri 0 19 357 000 19 357 000 

2 5259 sayılı Kanunun 1 nci mad
desi gereğince yapılacak diğer 
su işleri yeni yapı ve esaslı 
onarım giderleri 

3 Mevcut makina ve araçların 
onarılması ve yenilenmesi 

4 Mevcutlara ilâveten alınacak 
makinalar karşılığı 

5 İşletme giderleri 
6 İstikşaf, etüd, aplikasyon 

0 

0 

0 
0 
0 

8 000 000 

200 000 

50 000 
2 500 000 

160 000 

8 000 000 

200 000 

50 000 
2 500 000 

160 000 

Bölüm toplamı 0 30 267 000 30 267 000 

4099 sayılı Kanun gereğince 
Ankara lâğımlarının yapma gi 
derleri 

1 Sürekli onarmalar 
2 Yeni yapı ve esaslı onarmalar 
3 Mevcut makina ve araçların 

onarılması ve yenilenmesi 
4 Mevcutlara ilâveten alınacak 

makinalar karşılığı 
5 İşletme giderleri 

1 
897 932 

1 

1 
30 000 

1 
250 000 

1 

1 
19 996 

1 
250 000 

1 

1 
19 996 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

6 istikşaf, etüd, aplikasyon 
7 Lâğım inşaatı dolayısiyle bozu

lan yolların yapma giderleri 

Bölüm toplamı 

922 Teknik hizmetler geçici görev 
yollukları 

1 Demiryollar ve limanlar 
2 Yapı ve imar işleri 
3 Su işleri 

* < ( * ? " i •->?• *> -- * . : - ;• "• 

Bölüm toplamı 

923 Köylerde halkın yapacağı su 
işlerine yardım 

924 Yer sarsıntısı ve diğer af etler
den zarar gören bölgelere (Sarf 
şekli Bakanlar Kurulu kara-
riyle belirtilmek üzere Kızalay 
Kurumuna devredilebilir) 

925 2819 sayılı Kanun gereğince 
Elektrik îşleri Etüd idaresine 
yardım 

926 Sarıyer Barajı inşası için Eti-
banka yardım 

927 Tortum Hidroelektrik tesisi 
için (gider şekli Bakanlar Ku
rulu karariyle belirtilir) 

928 îl ve köy yolları (Tevzi veya 
sarf şekli Bakanlar Kurulu ka
rariyle belirtilir) 

Yatırımlar toplamı 

1950 1951 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

10 000 1 1 

250 000 230 000 230 000 

1 187 935 500 000 500 000 

60 000 60 000 60 000 
200 000 165 000 165 000 
175 000 170 000 170 000 

435 000 395 000 395 000 

1 300 000 4 000 000 5 000 000 

1 350 000 1 180 000 1 180 000 

1 250 000 1 342 000 1 342 000 

0 3 000 000 3 000 000 

0 1 000 000 2 000 000 

7 000 000 10 000 000 12 000 000 

91 651 122 120 260 000 120 132 098 
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22 - Ekonomi ve Ticaret 
Bakanlığı 



Rapor 
27.1.1950 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Birinci kısım 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 1951 Bütçe tasarısının tetkikma dair mütalâalarımız aşağıda 
arzedilmiştir: 

Halen 2450 ve 3614 numaralı iki Teşkilât Kanununa dayanılarak bir Bakanın idaresinde tedvir 
edilen bu Bakanlıklar işleri Devlet hizmet ve idare tarihimizde de mütemadi istikrarsızlıklar 
göstermiştir. 

Muasır Devlet anlayışlarının istilzam ettiği hizmet nevileri. Evvelâ alâkalı gibi göründükleri 
klâsik Devlet teşkilâtı içinde tedvir edilmiş. Fakat bilâhara hizmetin tenevvü ve iktisap ettiği 
vüsat dolayısiyle yeni bakanlıklar ihdası zarureti hâsıl olmuştur. Ve hizmetlerin bâzı nevileri de 
tatbikatta beliren lüzum ve ihtiyaçlara göre alakalı göründükleri diğer bakanlıklara bağlanmış
tır. Bu bakanlık Demokrat Parti programının karakteristik hükümlerinin temeli ve tatbik yeri
dir. Millî ekonomiden Devletçilik ve fertçilik prensipleri memleket nef'ine en uygun nispetlerle bu 
bakanlık hizmetleri arasında yürütülecektir. 

Halen memleketin ekonomik hayatının tanzimiyle vazifeli. 
1. Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 
2. Tarım Bakanlığı 
3. işletmeler Bakanlığı 
4. Çalışma Bakanlığı 
5. iktisadi iş Birliği Teşkilâtı 

mevcuttur. 

Bunlar millî bünyede vergi tediye gücünü tanzim ve takviye eden millî gelire doğrudan doğ
ruya müessir Devlet hizmetleri gurupudur. Bu hizmetlerin ifasında millî istihsalin tanzim ve 
teçhizine, istihlâk ile ayarlanmasına millî istihsal ve millî ihtiyacın fiilî mütekabiliyetleri nispet
lerinde ithalât ve ihracat rejimlerinin tesbitine müteveccih bir koordinasyon zarureti, bu pro 
düktif hizmetler gurupunu bir millî Ekonomi Bakanlığı haline tevhidini lüzumlu kılmaktadır. Bu 
Bakanlık istihsalden uzak kalmalıdır, istihsalin tekniği ilgili Bakanlıklarda kalsa dahi ticari bün
yesi yani, maliyet, hacım, istihlâk ve ihtiyaç fiyat ve stok meseleleri Ticaret Bakanlığı konfisyonu 
içinde mütalâa edilmelidir. 

Bugün ayrı ayrı Teşkilât kanunlarına müstenit oluşlarından ileri gelen (Ekonomi ve Ticaret) gibi 
oldukça garip bir bakanlık admm da yeni Teşkilât Kanunu ile hizmetlerin tanzim ve terkibi sırasında 
tashih edileceğini ümit ederiz. 

Filhakika bugünkü vazife ve teşkilâtiyle millî servetlerin istihsalinin değil mübadele ve istihlâki
nin istilzam ettiği tedbirleri ittihaz ve takip eden Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı münhasıran bu an
layış içinde dâhi yukarda arzettiğimiz prodüktif bakanlıklar hizmetleri ile bir koordinasyon ve ken
di mevzuatında - iç ticaret, maden, standardizasyon - gibi bir revision zaruret halindedir. 
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Bütçe rakamlarına geçmeden bu mebaliğin sırf yeri olan hizmetleri teşkilât olarak gözden geçir

meyi faideli telâkki ediyoruz. Tevhiden idare haline göre Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı : 

f Tetkik Kurulu - Müşavirlik 
Bakan -j Teftiş Kurulu 

I özel Kalem 
• n . - * * > •, '••• • " \ • .'.:'f., 

f Petrol Ofis 
Toprak Mahsulleri $ Bakanlığın murakabesine tâbi ve hususi kanun-

1 Ticaret Ofisi \ larla kurulmuş muhtar teşekküller. 
[̂  Ziraat Bankası 

Müsteşar 
1. Dış Ticaret Dairesi Başkanlığı (Ticaret müşavirleri, Ticaret ataşeleri) 
2. îç Ticaret Umum Müdürlüğü. (Bölge müdürlükleri, ölçü ve Ayarlar M. İller kontrolörleri). 
3. Maden işleri Umum Müdürlüğü (Maden irtibat memurları). 
4. Sanayi İşleri » » 
5. Küçük Sanat İşleri Umum Müdürlüğü 
6. Hukuk Müşavirliği 
7. Standardizasyon Müdürlüğü (Ticari Tahlil Lâboratuvarı İhracat kontrolörleri). 
8. Su ürünleri ve Avcılığı Müdürlüğü 
9. Konjonktür ve Yayım Müdürlüğü. 

10. özlük İşleri Müdürlüğü 
11. Gereç Müdürlüğü 
12. Kâğıt İşleri Müdürlüğü 

Bakanlık müşavirleri 

Teşkilât Kanununa ekli kadro cetvellerinde 100 lira maaşlı 3 müşavir görülmüştür. Ticaret Ba
kanlığı teşkilât kadrosundaki müşavirliklerle Ekonomi Bakanlığı kadrosundaki Tetkik Kurulunun 
birleşik mütalâası, birleşik faaliyeti lüzumu şayanı mülâhazadır. 

Tetkik Kurulu 

Başbakanlık makamından tevdi edilen her türlü işleri tetkik ve mütalâa eder. Heyet halinde ça
lışır. Bu kuruluşu bilhassa Ekonomi Bakanlığı hizmet karakterini muhafaza etmektedir. Kadro 
cetvellerinde de bu tertibi muhafaza eder. bir reis, |!beş âza, bir mütehassıs, bir mütercim, bir rapor
tör, bir şube müdür muavini, bir şef ve üç memurdan ibaret 13 kişilik bir kadro ile çalışır. Bu 
kadro halen Sanayi İşleri Genel Müdürlüğü emrinde çalışmaktadır. 

Teftiş Kurulu 

Bakanlığa bağlı veya murakabesi Bakanlığa ait daire ve müesseseleri, teşekkülleri yerli ve ya
bancı şirketleri teftiş ve murakabe eder. Bir Başkan, 24 müfettiş, 5 memur ve iki daktilografiden 
ibaret bir kadro ile çalışır. Müfettişler mmtaka merkezleri dışında muvakkat veya müstemir va
zifelerinde yevmiye alırlar. Mmtakalar itibaridir. Müfettiş hizmet bakımından mütehassısa bağlı 
sayılmaz. 

Dış Ticaret Dairesi 

Millî ekonomimizin dünya ekonomisi ile münasebet ve temaslarını tanzim ve inkişafını takip 
etmek ve milletlerarası ticaret ve tediye anlaşmalarının esaslarını tesbit etmek ve bu sözleş
meleri tatbik etmek ve milletlerarası fuar ve sergilere iştirak işleriyle meşgul olmak. Yabancı 
memleketlerdeki Türk Ticvaret odaları faaliyetleri ile alâkadar olmak. Bu dairenin vazifeleridir. 



Bu daire altı servis halinde 64 personel ile çalışmaktadır. îş hacmi ve faaliyetinin memleket 
ekonomisini akis ve tesirleri bakımından Bakanlığın en ziyade dikkati çeken dairesidir. 

Dış kuruluşu bakımından : Atina, Bern, Brüksel, Frankfurt. Paris, Roma, Londra, Stokholm, 
New - York, Vaşington, Ottava, New - Delhi'de konseyye ve ataşeler vardır. Bu dağılış ticaret müna
sebetlerimiz bakımından en münasip bir dağılış sayılamaz. 

Bil ataşeler memleketimizde bellibaşlı ihtiyaç ve ihracat maddelerimiz üzerinde rakip memleketler 
fiyatları. Ataşeleğin bulunduğu mahal fiyatlarını bildiren haftalık piyasa cetvelleri ve aylık piyasa 
raporları tanzim ederek bakanlığa ve bâzı ticaret odalarına, ihracatçı birliklerine gönderirler. 

Bulundukları meleketlerin iktisat siyasetlerini, ahdî münasebetlerimizin mahallindeki cereyan ve 
tatbikatını diğer devlet dairelerimizin ihtiyaç hissettikleri ekonomik tetkikleri tetkik, satış ve muba-

yaa maksadiyle dış memleketlerde bulunan tacirlerimizin o mahallin ticaret muhiti ile temasa gelme
lerini kolaylaştırmak, dış turizm meselelerimizi mahallî şart ve imkânlara göre takip, teşvik ve inki
şaf ettirmek, milletlerarası fuar ve sergileri mahallerinde tanzim etmek, bâzı konferanslara ve kon
grelere delege olarak iştirak etmek gibi hizmetler ifa etmektedir. 

Bu mevzuda bakanlığın 1951 yılı tasavvurları, fou teşkilât kadro tediyelerini artırmamak üzere ata
şelik mahal ve ataşe adedlerini artırmaktır. Yani yüksek maaşlı ataşeler yerine 60 - 40 lira maaşlı 
ataşeleri daha geniş bir surette dünya ticaret piyasasına dağıtmaktır. 

Bu hususta bakanlık dış teşkilâtını gençleştirirken bu nevi faaliyetin muhtaç olduğu bilgi, basiret, 
tecrübe gibi lüzumlu unsurları da göz önünde tutacağına emin olmak isteriz. 

Dış ticaret dairesi, bakanlığın yazı ve kâğıt işlerinde 69641 varide, 51030 sâdıra ile başta gelmekte
dir. Yazı ve brokrasi hususunda bu daireye bakanlığın ve hattâ Devletin diğer teşkilâtından farklı 
bir kusur atfedilemiyeceğinden bu rakamları bir iş hacmi ve vüsati ifadesi olarak kabul etmek yerinde 
ö l ü r . ^, , . . . . . . . #•>•:•..-•• 

69641 yazının ,32628 zi ithal i ithal 

5714 
2957 
2038 
3388 

22742 
176 

37015 

müsaadesi talebidir. Diğer yazılar 

Odalar ve borsalardan 
Bölge müdürlüklerinden 
Ataşelerden 
Bakanlıklardan 
Sair müesseselerden 
illerden 

% 
% 
% 
% 
:% 
% 

ise: 

15.4 
8 
5.5 
9.2 

61.4 
0.5 

100.0 

1950 yılı içinde Ticaret Bakanlığının vazifelerine dair veya bu vazifelerle ilgili olarak tedvir 
edilen 46 aded kanunun 40 tanesi bu Bakanlığın Dış Ticaret Dairesi faaliyetle ilgili, 6 tanesi ise îç 
Ticaret veya Bakanlığın murakabesine tâbi müesseseler faaliyetine dair kanunlardır. Dış Ticarete 
ait kanunlar, Ticaret ve Tediye Anlaşmaları ve İktisadi İş Birliği Teşkilâtı faaliyetinin para, 
tediye ve mübadeleye mütaallik sözleşme ve pro tokollarm onanmasına mütedairdir. 

Yine 1950 yılı içinde Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı faaliyetine mütedair Bakanlar Kurulun
ca ittihaz edilen 48 karardan beş tanesi Dış Ticaröt Dairesi hizmetlerine taallûk etmektedir, ki, 
bunlardan dış ticaret rejimimize dair 3/11704 numaralı ve yurdumuza serbest ithal edilecek 
maddeler listesinin yürürlüğe konmasına dair 3/11910 numaralı kararnameler bilhassa zikre şa
yandır. Bunlardan birincisi mahsul ve Mamullerimizin dış memleketlere satışına döviz ve lisans 
ve karşılık mal, takas, kayıtlarının bâzı küçük istisnalarla kaldırılmasını, ikincisi ise Avrupalı-
lararası İktisadi İş Birliği Sözleşmesinde derpiş edilen mübadele kolaylıkları ve taksitlerin ref 'i 
lüzum ve anlayışı ile muvazi olarak, ithal maddelerimizi % 60 şınm millî ekonomimize zarar 
vermiyecek ve lüzumlu miktar ve vasıflarla ithalinin serbestisine dairdir. 
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Bu neviden memleketşümul kararlarımız tetkikatmdan, memleket umumi efkârına ve bilhassa 

ekonomi ve ticaret piyasa ve muhitine devre devre malûmat vermek lüzumuna ve ihtiyacına inana
rak Bakanlığın bu neticeleri çeşitli ve münasip yayın vasıtaları ile yapmasını ve duyurmasını 
tavsiye ve temenni ederiz. 

Diğer taraftan: Haricî ticaret anlaşmalarımız tip olarak memleket mevzuatına tâbi kılınmış 
olduğundan mâna ve madde itibariyle muhtevası • bir kanun şümulünde görüldüğünden bu neviden 
kararların tanzim, tatbik ve tadillerinin kanunlar halinde ve usulünde tedvin edilmesini temenni 
etmek varidi hatır ise de ticaret hayatının istilzam ettiği karar suretini kanun tedvini yollarında 
ağırlaştırmakta bir mahzur teşkil edebilecektir. 

Endişemiz kararların süratine uygun ve Bakanlık dışında bir murakabe cihazına hissedilen ihti
yacın ifadesidir. 

t *'' tç Ticaret Umum Müdürlüğü 

3614 numaralı Ticaret Bakanlığı Teşkilât Kanununun 6 ncı maddesi 

«Yerli ve ecnebi şirketlerle sigortacılık, banka ve kredi, ticaret ve sanayi odaları, ticaret ve 
zahire borsaları, ölçü ve ayar işlerine dair mevzuatın Ticaret Vekâletine tahmil ettiği vazifelerin 
ifası ve alelûmum iç ticaretin tanzim ve inkişafını temine matuf tedbirlerin ihzar ve tatbikim 

Vazifesini bu daireye tahmil etmiştir. '"' : 

Bakanlığın bu hizmet sektörü muhtevaları itibariyle olduğu kadar boşlukları itibariyle de 
nazarı mütalâaya alınabilir. Muhtevanın mahiyetini, yani Ticaret Kanunu mevzu olmakla bera
ber şirketlerin ve bilhassa banka ve kredi mevzuunun hizmet olarak Ticaret Bakanlığını fonksi
yonu içinde mütalâa edilip edilemiyeceğinin münakaşası bütçe raporu mevzuu dışında telâkki 
edilebilir. 

Ancak istihsal, istihlâk, fiyat ve mübadele, iç ticaret emtiasının pazarlara nakli ve harb hali 
şartları ve tedbirleri Bakanlığın bu dairesinin hizmetleri arasında yer -almalıdır. 

Mamafih iktisat ilminin klâsik bölümlerine müt enazır olarak istihsali bu bakanlık hizmetleri dı
şında görüp tedavül ve mübadelenin şümul ve temaslariyle hizmetin çerçevelendiği tahmin edilse 
bile eksiklikleri aşikârdır. 

Dünya sulhunun ağır tehditler altında bulunduğu bir tarihte tanzim ettiğimiz bu raporda Eko
nomi ve Ticaret Bakanlığının îkinci Cihan harbinin ticarî tatbikat hâtıralarından herhalde müste
fit olarak teşkilât, tehir ve karar eksikliklerini şimdiden tamamlamaya mecbur olduğu kanaatin
deyiz. 

Bu mülâhaza ile Ticaret Umum Müdürlüğünün bu günkü merkez ve Bölge faaliyetini yapıcı ve 
tanzim edici olarak kâfi bulmuyorum. Ticaret ve Ranayi Odaları, ve borsaların faaliyetini ticarî ha 
yatımızla ahenkleştirilmelidir. Arz ve talebin normal işlemesine mani, maddi ve pisikolojk tabiî ve 
sun'i engellere karşı tedbirler beklenebilir. Fiyat, ve madde evsafı bahsinde Hükümet ve Belediye 
faaliyeti tedahüllerden kurtarılıp merci ve mesul muayyenieştirilmelilir. 

îç Ticaret Umum Müdürlüğünün merkez faal kadrosu üçü ölçülere ait olmak üzere 15 dir. - L cet
velindeki 7 kadro ile 22 dir. İstanbul'da 73. İzmir' de 34, Samsun'da 6, Trabzon'da 12, Mersin'de 5, 
Zonguldak'da 12, Adana'da 4, olmak üzere Bölge teşkilâtında 146 memur çalışmaktadır. 

Bölgelerde Dış Ticaret teşkilâtı olmadığmdaa Bölge teşkilâtı Bakanlığın bütün faaliyet mevzu
ları ile vazifelidir. -V'-V "' •• . '. 

Halen bu Umum Müdürlükte iki münhal vardır, . 
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Maden İşleri Umum Müdürlüğü 

Kuruluş itibariyle Ekonomi Bakanlığı teşkilâtına dahil bu Umum Müdürlüğün faaliyeti tama
men pasif mahiyettedir. Çalışma metodları tam bürokrattır. 

Bakanlığın yazı işleri hacminde Dış Ticaretten sonra gelmektedir. Varidesi 22268, sadırası 18468 
d ir. 

Umum Müdürlük : 
1. Maden taharri ve İşletmeler Şubesi; 
2. İmtiyazlar Şubesi; 
o. Taharri Ruhsatnameleri Şubesi; 
4.- Muamelât Şubesi; 
5. Başmühendislik. 
Servisleri halinde çalışmaktadır. 

Devletçe maden arama işleriyle M. T. A. Teşkilâtı vazifelendirilmiş olmakla beraber Ticaret Ba
kanlığı Maden İşleri Umum Müdürlüğü ile bir irtibat ve koordinasyonu yoktur. 

Teşkilâtta vazifeli 3 mühendis de büro işleri ile evrak üzerinde ve eşhas tarafından bulunan 
madenlerin işletmeye açılması hususunda 1322 tarihli Maadin Nizamnamesinin tatbiki ile meşgul 
olmaktadırlar. 

Hattâ nizamnameye göre işletmeciler tarafın dan aylık ve yıllık istihsal cetvelleri üzerinde tek
nik bir takip dahi mümkün olmadan bu rakamları istatistiğe nakletmekle iktifa edilmektedir. 

Filhal 157 aded imtiyazlı 122 aded ruhsatnameli maden işletmesi mevcuttur. 

1950 yılında 5 d krom, 1 i kükürt, 1 i linyit olmak üzere 7 imtiyaz, 6 manganez, 14 linyit, 1 
simlikurşun, 1 demir olmak üzere 22 işletme ruhsatnamesi verilmiştir. 

Maden İşleri Umum Müdürlüğünün kanuni kadrosu 33 tür. 5 nei dereceden 2, 7 nci derece
den 1 kadro (L) cetveline alınarak fiilî kadro 30 a indirilmiştir. 

Bu teşkilâttta İ l i mühendis olmak üzere 18 kadro münhaldır. 

Sanayi İşleri Umum Müdürlüğü 

Bu umum müdürlük Ekonomi Bakanlığı teşkilâtına dâhildir. Kuruluş gayesi, millî sanayim 
inkişafı hususunda, teşebbüslerin, istihsal kapasite, hammadde ihtiyacı tesis ihtiyaçları ve finans
manları sanayi işçileri meselesi, sanayi mamul, maliyet, sürüm ve satışları, meseleleri tetkik ve 
gereken tedbirleri ittihaz etmek ise de maalesef halen memlekette mevcut sanayiin nerelerde 
ne mahiyette, ne vüsatte oldukları, mamullerinin maliyet ve piyasa fiyatlarının ne olduğu hakkında 
bir malûmat, bir sanayi sicili tesis edilememiştir. 

Bu itibarla Sanayi Umum Müdürlüğünün gördüğü işlerle görmesi lâzımgelen işler arasında şayanı 
dikkat boşluklar görülmektedir. 

Kanaatimizce mevzu ancak istihsal bakanlıklarının hizmetlerinin tevhidini derpiş edecek bir teşki
lât kanunu ile rasyonel bir hal tarzına bağlanabilir. 

Bu teşkilâtın bugünkü kanuni kadrosu 51 dir. Muhtelif derecelerden 30 kadro L cetveline ahaa-
rak 21 e indirilmiştir. Halen de 4 münhal vardır. 

Küçük sanatlar: Kooperatifler (Teşkilâtlandırma) 

Bu servis 3614 numaralı Kanunun 8 nci maddesiyle ihdas edilmiştir. 

Küçük sanatlar Ekonomi Bakanlığından devredilmiştir. Sanayi Umum Müdürlüğündensvpyade bu 
servisle alâkalı görülmesi, küçük sanatların inkişafı hususunda teşkilâtlanmanın, teçhizatın ve bunun 
müstelzim olduğu finansmanın kooperatif yoliyle mümkün olabileceği anlayışına bağrıdır. Bu itibarla 
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küçük sanatlar mevzuunu kül halinde kooperatif meseleleri olarak mütalâa edeceğiz. Bundan başka 
ithalâtçı ve ihracatçı birlikleri ile bu bakanlığa bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi de bu teşkilâtın vazife 
mevzuunu teşkil eder. 

Teşkilâtlandırma Umum Müdürlüğünün kooperatif meseleleri : 
- A) Hususi kanunlarla kurulan kooperatifler; 

B) Umumi hükümlere göre kurulan kooperatifler. 
Olarak ayrılır. 

Hususi kanunlarla kurulan kooperatifler Tarım Satış Kooperatifleri ve Tarım Kredi Kooperatifle
ridir. 

Tarım Satış Kooperatifleri bölge bölge memleketin umumi ekonomisine müessir faaliyette bulun
duklarından ve 2834 sayılı Kanunla da Ticaret Bakanlığına bağlı bulunduğundan bakanlık bu koope
ratiflerin umumi iş politikası ile beraber idarelerinde bakanlık murakabe ve kontrolleriyle takip 
ve kontrol etmektedir. Bu bakımdan bu nevi kooperatiflerin faaliyet netice ve aksilerine birinci 
derecede muhatab mevkidedir. 

Tarım kredi kooperatifleri 2836 numaralı Kanunla Ticaret Bakanlığ1 ile beraber Ziraat Banka
sının murakabesine tâbi tutulmuştur. Bu nevi kooperatifler üzerinde. Ziraat Bankasının muraka
besi caridir. Ancak bu kooperatiflerin umumi politikaları ile beraber, kanunları Ziraat Bankasının 
murakabe metodları bu bakanlıkça takip edilmeli ve gereken tadiller yapılmalıdır. Hususi kanun
larla kurulan kooperatifler bilhassa küçük sanat kooperatifleri, yapı kooperatifleri, ve istihlâk 
kooperatifleridir. Muhtelif kooperatif nevileri itibariyle: 

Ortak Kooperatif 
adedi 

75 000 
5 000 
8 000 

55 000 
10 000 
di.«. 

adedi 

95 
29 

100 
117 
40 

istihlâk kooperatifleri 
İstihsal » 
Yapı » 
Küçük sanat » 
Yardımlaşma » 

Umumiyetle bakanlığın bu şubesini bir faaliyet içinde görüyoruz, iş mevzuları etrafındaki ya
bancı mütahassıs ve memleket içi kongrelerle ihtiyaca uygun bir çalışma programı ve gayreti için
dedir. 

Teşkilâtın kanuni kadrosu, 38 dir. Muhtelif derecelerde 15 kadro L cetveline alınmıştır. Fazla 
kadro 23 tür. Halen 6 münhal vardır. 

Standardizasyon Müdürlüğü: 

Bu teşkilâtın müstenidi 1705 numaralı Kanundur. Bu Kanunun birinci maddesinde: Dahilî ve 
harici ticaret menfaatlerini korumak ve ticaret malları üzerinde tağşiş ve hilelere mâni olmak üzere, 
menşei, nebatî, hayvani, madenî, bilûmum mevad ile bunlarm yarı mamul ve mamullerinin veya 
bunlarn terkibinden husule gelen mevaddm, ihzarına, imaline tathirine muayyen sınıf ve nevi-
lere tefrikine, ambalajlarına, zarflarına, alım satım, nakil ve muhaf alarma ve bu hususlarda tâbi 
o^cakları usul ve şartlara ve bu gibi mevad için hususi veya millî muayyen alâmet ve izahat isti
mali mecburiyetine mütaallik tedbirler almaya Hükümet mezundur), denilmektedir. 

Bu kanun tatbikatta, kararname ve nizamnamelerlo yürütülecektir. 
ilk tatbikat, yumurta ve fındık üzerinde mahallî Ticaret Odaları tarafından yapılmış matlup 

neticeyi vermemiştir. Ve bu deneme tatbikatta müşahede edilen hususlar 1936 yılında 3018 sayılı 
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Kanunlar bertaraf edilerek Stamdardizasyon işi Devlet iıizmetleri içine alınmış, Bkpnomi Bakanlığı 
vazifeli kılmnuuştır. Bu kanunun tatbikatı sırasında fındık ve yumurta standardizaşyon nizamna
mesi tadil edilmiş, çekirdeksiz kuru üzüm, palamut, yapağı, tiftik, buğday, arpa nizamnameleri 
meriyete konulmuştur. 

îkinci Cihan Harbinin Milletlerarası ticaret hayatında ihtiyacın tazyikiyle tevlit ettiği hoş gö-
rürlük bu mevzuda bir duraklama yaratmıştır. 

Harb içinde ve harbden sonra diğer yerli mahsuller üzerinde çalışılmış, Ayıntap fıstığı ve elma 
standardizasyonu tatbika konulmuştur. 

Standardizaşyon işi kendi teknik bünyesi içinde bir bakımdan zirai, ticari, şmai olarak diğer 
bakımdan ihracat ve iç piyasa standardizasyonu olarak mütalâa edebilmekte ise de tatbikatta zi
rai mahsuller: ihraMfc standardizasyonu olarak cereyan etmekte ve Bayındırlık teşkilâtında da bu 
hikmet için (ihracat.kontrolörlüğü) ve (tahljLl lâboratuvarı) bulunmaktadır. 

Standardkasyon işinin ticari ehemmiyetine inanan vâzıı kanuna rağmen tatbikatın bâzı sanayi 
mamullerindeki normlarla beraber bundan ibaret olduğunu kaydetmekle iktifa edeceğiz. Bu teş
kilâtın 1949-1950 mahsul yılında: 

I - 1949 - 1950 rekolte yılında, ihraeatı teşkilât tarafından kontrol edilen maddelerin miktarları 
ve takribi kıymetleri : 

A) Tüzüklere göre kontrol edilen maddeler : 

Cinsi 

îç fındık 
Kabuklu fındık 
Ç. Kuru üzüm 
Palamut 
Yumurta 
Tiftik 
Yapağı 
Anteb fıstığı Kb. 
Anteb fıstığı iç 
Elma 

Yekûn 

Miktarı 
Kg. 

39 890 570 
2 563 975 

73.328 773 
17 399 819 
1 156 445 
3 978 667 

233 349 
4 214 600 

81 800 
m 205 

149 090 203 

Kıyifteti 
L. 

61 431 477 
1 421 049 

50 279 926 
3 469 963 
9 357 109 

10 577 920 
483 032 

7 754 864 
213 498 
100 81Q 

145 064 648 

B) Barkanlik ve ihracatçı birlikleri ka&arjyKina göy e yiner teşMlât ta?talîndan: kontroi edilen 
maddeler: * 

Kuru incir 8 616 608 4 790 834 
Nebati yağlar 233 349 259'027^ 
Kaşar peyniri 585; 151 1 907592 

Yekûn 9 435 108 6 957 453 

U. Yekûn 15a 525 311 152 022 10.1 
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II - 1951 yılında çıkacak tüzüklere göre teşkilât tarafından kontrollları yapılacak maddelerin 

takribi miktar ve kıymetleri : 

Pamuk 100 000 000 350 000 000 (1951 rekolte tahminlerine göre) 
Küçük baş hayvan 
derileri 4 051 142 11 919 915 (1949 ihracatı) 

Yekûn 104 051142 361919 915 

Hulâsa : 
1951 yılında ihracatı tejşkilât tarafından kontrol edilecek maddelerin takribi miktar ve kıy

metleri. 

Miktarı Kıymeti 
Kg. L. 

262 576 453 513 942 016 

Bu teşkilâtın kanuni kadrosu 13 tür. 4 kadro L cetvelindedir. Taşra teşkilâtında, İskenderun'
da 2, İnebolu'da 1, Ordu'da 1, Tirebolu'da 1, Giresun'da 1, Gazianteb'de 2, olmak üzere 8 kişi 
çalışmaktadır. Ayrıca bölge müdürlüklerinde teşkilâtı vardır. Merkez teşkilâtında münhal yoktur. 

Su ürünleri ve avcılığı: 

Bakanlığın bu teşkilâtı yenidir. 5639 numaralı Kanunla 1950 senesinde kurulmuştur. Kuruluş 
kadrosu. Şimdilik yalnız merkezî bir kadrodur. Faaliyeti etüd mahiyetindedir, ihtiva ve deruhde 
ettiği meseleler ana hatlariyle 1288 ve 1299 numaralı Deniz Avcılığına dair Rüsum ve Zabıta ni
zamnameleri ile. 

A) (Rüsum Saydiye Nizamnamesini) günün ihtiyaçlarına göre tadil veya ilga suretiyle yeni 
hükümler tesisi. 

B) Deniz servetlerinin muhafaza ve kıymetlendirilmesi. 
C) Balık istihsali 
D) Balık ihracatı, balık konserveciliği, süngercilik 
E) Balıkçılığın kalkındırılması. (Rüsum, nakliye tarifelerinin İslahı, Marshall Yardımından 

faydalanma, balıkçılara vasıta ve malzeme tevzii, balıkçılığa ait diğer tesisler, teşekküller, koo
peratif ve banka) 

F) tdrobiyolojîk araştırmalar lâboratuvarı tesisi: 
dir. 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı teşkilât ve murakabesine tâbi müesseseler Marshall Yardım 
programında yer almaktadır. 

Fakat bütçe hizmetleri bakımından ne miktarının A bütçesinin fazlalıklariyle, ne miktarının 
Marshall Yardımı ithalâtiyle karşılanacağı musarrah olmadığından bu hususları 1951 yılı için Hü
kümetin va'dettiği gibi Marshall Yardımının üç aylık tatbikat raporlarının Meclise geldiğinde 
tetkikmdan başka bir çare ve tedbir görülememiştir. 

Teşkilâtın kanuni ve fülî kadrosu merkeze ait olmals üzere 5 kişidir. 
Halen 2 si başka daireden olmak üzere 3 memur tarafından idare edilmektedir. 
4 münhalı vardır. . " "h - ' 
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Bakanlığın murakabesinde olan müesseseler 

Ziraat Bankası : 
32-02 numaralı Kanunla muhtar bir Devlet müessesesi olarak reorganise edilen Ziraat Bankası 

bu meyandadır. 3460 sayılı kanunda bu müessesenin umumi iktisadi politikası üzerinde Bakanlığa 
bir murakabe vazifesi tahmil edilmiştir. 

Bununla beraber bu murakabenin, bütçe tasdiki, kadro tasdikından ileri gitmediği görülmüştür. 
Bu bahiste bu katagori müesseselerin, kanunla tesis edilen muhtariyetlerinin, muhafazası ancak 

muhtariyetin hüsnüistimaline bağlı olduğu ve bu 'muhtariyetin liyakatle idamesi en yüksek organla
rının liyakatlerine müessesenin, faaliyeti ile alâkalı ve 3460 numaralı Kanunla muayyen evsafta iş 
ve salâhiyet adamlarının fikrî ve moral muhtariyetine bağlı olduğu da aşikârdır. 

Bakanlığın şimdiye kadarr Ziraat Bankası üzerindeki alâkası dağınık ve nevzuhur bâzı hizmetle
rin tahmilinden ibaret kalmış, müessesenin faaliyet prensipleri ile alâkalanmamıştır. Benzer mülâha
zalar Toprak Mahsulleri Ofisi için dermeyan edilebilir. 

Petrol Ofisin vaziyeti ayrıca şayanı dikkaattir. İkinci Cihan Harbinin Ekonomi ihtiyaçları şevki 
ile kurulan bu müessesenin. Kaman Petrolleri İşletmesi ile terkip edilerek reorganise edilmesi lâ
zımdır. 5 000 000 mütedavil sermaye ile kurulan bu müessese teessüs sermayesini bütçeye iade et
miş ye kendi malî imkânları Millî Korunma fonundan ve- bankalardan temin ettiği kredilerle faali
yetine devam etmiştir. 

Ticaret Ofisi : 

Harb Ekonomisi müesseselerinden sayılan bu teşekkülün 1950 faaliyeti hemen hemen olmamış-
tır. 

Bu neviden teşekkülün, ihya veya tasfiyesi bahsinde bu günün Dünya şartları gözönünde tutu
larak istical edilmemek lâzımdır. 

Ancak, bu müessesenin, İkinci Cihan Harbi esnasında ifa ettiği hizmetler sırasında elde edilen 
müşaheleler yeni tatbikat için rehber olacağını ümit ederiz. 

Müesseselerin lüzum ve zarureti bahsinde sui idareleri herhangi menfi bir karara tek mesnet 
olmamalıdır. 

İkinci kısım 

Bütçe rakamları: 
Personel masrafları 1950 yılında Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının tevhidiyle hâsıl olan müş

terek kadrolar halindedir. Maahaza Bakanlık bu kadroları ekonomi kısmı, ticaret kısmı olarak taki
be devam etmektedir. Buna göre ekonomi kısmı 323 - ticaret kısmı 462 olarak ceman 785 tir. 
Bunun, 

110 Markezde 
19 Dış kuruluş 
95 İller 

224 ü «L» cetveline alınmıştır. 
561 Faal kadrodur. 
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201 1 Merkez memurları faal kadrosu (355) tir. Tetkik sırasında (60) münhal memuriyet var
dır. Bu münhallere ait cetvel ilişiktir. 
Merkez memurları aylık faslında 175 000 liralık fazlalık : 
91 700 üst derece farkından 
49 200 1949 yılında tekaüt edilenlerdeu boşalan 10 kadroya tâyin yapılmaması mülâhı-

zasiyle 1950 Bütçesine tahsisat konmamış iken 1950 yılında tâyin edilip diğer 
tasarruflarla karşılanan maaşlar karşılığının 1951 Bütçesine konmasından, 
«(10) kişilik kadro» 

34 200 1950 Bütçesinin kabulünden sonra 5639 No. lı Kanunla ihdas edilen Su Ürün
leri Kanunu kadrosunun karşılığı olarak, 

> 175 000 Konmuştur. 
Şayanı dikkat olan 91 700 liralık üst derece artışıdır. Bu sade artış olarak bu tertibin % 5 idir. 

Merkez memurlarının 355 kişilik kadrosunda kadro aylığiyle çalışanlar (122) kişidir. Üst derecede 
hizmet gören, üst derece farkını alamıyan 45 kişiyi de çıkarırsak geriye kalan 128 kişi bir veya 
iki üst dereceden faydalanmaktadırlar. Not : 60 münhal vardır. 

Yıllık üst derece farkları (166 500) lira tutmaktadır. Kadronun % 35 idir. Bu otomatik masraf 
tezayütlerinin komisyonun ve Meclisin dikkat nazarını çekmesi tabiî olur. 

B. M. 

201 2 iller ve Dış kuruluş kadrolarında şayanı dikkat bir tahavvül yoktur. Yalnız Dış Teş
kilât kadrolarında büyük kadroları «L» cetveline almak küçük kadroları «L» cetvelin
den çıkarmak gibi bir ameliye ile bir tasarruf sağlanmıştır. Mahaza tasarrufun bir kıs
mı da 1950 de mevcut olmıyan mahallerde yeni teşekküllere tahsis edilmiştir.» Dış ku
ruluşta üst derece mevcut değildir. İller Teşkilâtının 185 faal kadrosunun 77 personeli 
1 ve 2 üst derece maaş almaktadır. Farkı 60 900 liradır ki bu tertibin % 10 udur. 

201 3 Merkez memurlarından açıkta kalanlar hizmete alındıklarından 1951 yılında kalan 2 
açık memur için 4 000 lira tahsisat konulmuştur. 15 080 lira tasarruf edilmiştir. 

202 1 Su Ürünleri Müdürlüğünün ihdası üzerine alman iki daktilografa lüzum olmadığı ka
naatindeyiz. Lisan bilen bir daktilograf bu servisin işlerini görebilir. Bu kadronun 
210 lira maaşlı olanı tasarruf edilebilir. 

202 2 Bu maddede dış kuruluştaki Konseyye ve Ateşeler değişikliğine mütenazır ve alâkalı 
değişiklikler yapılmıştır. 

1950 yılında Aded Ücret 

olan kadrolar yerine; 

olan kadrolar ikame edilmişti*. 
203 2 1950 Bütçesine Standardizasyon kursu için konan bu ödenek kâfi gelmediğinden bu se

ne bu kursların devamı lüzumsuz telâkki edilmiştir. 
204-209 Gerekçeye ilâveyi mucip bir hal ve mütalâamız yoktur. 

1951 yılında 
. 

2 
3 
4 
6 
5 
4 

500 
400 
300 
500 
400 
300 
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301 Bu bölümün, kırtasiye maddesi, iktidar değişikliği sırasında 3 500 lirası fiilen 1950 
bütçesinde mevkuf tutularak tasarruf edilmiştir. 
Döşeme ve demirbaş maddesi: Bu bakanlığın Merkez ve Taşra Teşkilâtının döşeme ih
tiyacını 1951 de hissetmiyeceği mütalâasiyle kaldırılması muvafık olacaktır. 
öteberi giderleri de E formülünün kifayetsiz ve vuzuhsuz ifadesine rağmen 3 000 lira
ya indirilebilir. 

305 Bu bölümdeki masraflar, 16 vilâyette veya kazadaki kira masraflarıdır. 
ölçü ve Ayar Standardizasyon, irtibat memurları gibi teşkilât şubelerinin bir kısmı 
25 vilâyet ve kazada Devlet emlâkinde kirasız oturmakta olduğu anlaşılmıştır. Kira ile 
oturulan yerlerden yalnız İzmir'deki bina ile İstanbul'daki 3 binadan biri Evkafa 
aittir. Diğerleri eşhasa ait olup 23 516 lira kira ödenmektedir. 
Mukaveleli kiralar yekûnu 35 503 liradır. 

306 1948 yılında 20 351 lira olan bu ödenek 1950 yılında 8 200 liraya indirilmiş olmasın
dan bu yıl da aynı teklif edildiği görülmüştür. Müstahdemlere iki senedir palto yapıl
mamış olduğu bildirilmiş olmasına göre bu bölüme 6 000 lira ilâvesiyle 14 200 liraya 
çıkarılması muvafık olur. 

307 3 Bu fasılda tasarruf müfettişler yolluğundan yapılmıştır. Geçici görev yolluğunun 1950 kul-
Taliilışinâ göre 50 000 lira başka maddelere münakale 25 000 lira mevkuf tutulmuş "fiilen 
50 000 lira kullanılmıştır. Bu maddenin 60 000 liraya indirilmesi ve beş mühhâlin 
1951 yılı için «L» cetveline alınması muvafık mütalâa edilmiştir. 

307 5 Bu maddeye her ne kadar tahsisat konmamış ise de Marşal yardımınm teknik yardım 
yolundan faydalanılacağı derpiş edilmektedir. 

310 4 Bu madde aynı bölümün 8. nei maddesiyle alâkalıdır. 
310 8 Dış memleketlerde 12 yerde kira verilmektedir. Mevcut mukavelelere göre kira bedelleri 

yekûnu 68 259 liradır. Konseyye, Ataşe ve yardımcıları umumiyetle ikişer kişi olmala
rına rağmen 3, 7, 9, 11 odalı yerler kiralandığı görülmüştür. Meselâ Londara'daki Ata
şelik bina 11 odalıdır. Öttova'daki ataşelik binası iki daireli yedi odalıdır. 
Atina ?da 3 odaya 7364 lira vermekte elektrik, su ve ısıtma ev sahibi ile müşterektir. 
Bıi notlar dış" memleketlerdeki hizmet yerlerinin daha ucuza temin edileceği ümidini tak
viye eder. Dış memleketlerdeki Türk memurları bir çatı altında toplanması tahakkuk ederse 
bu tasarruf maddeler arasında münakale mevzuu olmamalıdır. 

310 9 Geçici görev yolluğu 1950 yılında fiilen 20 000 lira kullanılmıştır. 1951 yılında daha ge
niş sahada hizmet merkezleri ihdası, bu geçici görev yolluğunun sürekli görev ödeneğine 
tahvil etmiş bulunmaktadır. Bu mülâhaza ile ve her halde lüzumsuz seyahatleri önlemek 
için bu tahsisatın 25 000 liraya indirilmesi muvafık mütalâa edilmiştir. 

403 Temsil giderleri 1948 de 3 000 liradır. 1950 yılında fiilen 3 500 lira kullanılmıştır. Eko
nomi ve Ticaret Bakanlığının murakabesine tâbi iktisadi Devlet Teşekkülleri bu türlü tem
sil masraflarının bir kısmını fiilen deruhde edebilmektedirler, iktisadi münasebetlerimiz 
Marshall yardımı programı ve İktisadi iş Birliği Türk Teşkilâtı ile de yakın alâkalıdır. Bu 
mülâhazalarla bu tahsisatın ayda 250 lira hesabiyle 3 000 liraya indirilmesi muvafık 
olur. (Hayır müesseselerine yardım da bu bölümden yapılır.) 

417 Su ürünleri Teşkilâtının daire hizmetlerinin tamamı A2 bütçesine taallûk eden mahiyette 
mütâlâa edildiğinden bu i asıldan çıkarılmıştır. 
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789,— 
600,— 

1 221,10 
2 000,— 
1 141,— 

15 000,— 

451 1 Bu maddenin kullanma tarzına göre (15 000) liranın Anadolu Ajansına verilmekte olduğu 
anlaşılmıştır. Anadolu Ajansına Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü Bütçesinden 
613 355 lira yardım kabul edildiğine nazaran ayrıca bu bütçeden 15 000 lira verilmesi uy
gun görülmemiştir. Bu maddenin umumi masrafları şöyledir : 

2 344,50 Günlük siyasi gazete 
Günlük iktisadi gazete 
Muhtelif dergiler 
Kitap 
Yabancı dilden gazete ve dergi 
iktisat - Ticaret Ansiklopedisi 
Muhtemel dergi, gazete, kitap 
Anadolu Ajansına 

24 000 Yekûn 
451 2 5200 aded kontonktür, 1600 aded ticaret haberleri bülteni, 250 aded Sanayi Mülkiyet mec

muaları neşir masraflarıdır. 
453 1 Paris Milletlerarası ölçüler Bürosuna katılma payıdır. 

Mukavelelidir. 
453 2 Muhasebe kayıtlarından anlaşıldığına scöre 1950 Bütçesinde tahsisat tasarruf maksadiyle 

mevkuf tutulmuştur. 
Kongre ve konferanslara iştirak hususunda 10 000 lira kâfi geleceği anlaşılmıştır. 

458 1 1950 yılında beynelmilel mahiyettedir, 
Milano, Prag, Paris, Şikago, Frankfurt, Bari fuarlarına iştirak edilmiştir. 

478 Bu madde R formülüne göre envestisman mahiyetinde mütalâası mümkün görülerek bura
dan çıkarılarak İA Bütçesine alınmıştır. 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Yatırımlar Bütçesi 

A. 2 
Bu bütçenin en şayanı dikkat tarafı hiçbir gerekçeyi ihtiva etmemesidir, izahtan varestedir ki, 

1. A Bütçesi umumiyetle hizmet istihsal Bütçesidir. Yani daimî ve muvakkat hizmet kadroları aşağı 
yukarı hizmet vüsat ve şümulünü ifade edebilir. 

Fakat envestisman bütçeleri, fasıl ve maddeleri itibariyle tahsisatın mahiyetini anlıyabilmejî için 
envestismanm taallûk ettiği hizmetin mahiyet ve şümulü hakkında birinci derece bir programa, fa
kat her halde, vasılı bir gerekçeye ihtiyaç vardır. 

Diğer taraftan su ürünleri teşkilât olarak Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı içinde olmasına rağ
men balık işlerinin (7 991 000) Türk Liralık tahsisatının et işleri tahsisatiyle beraber Toprak Mah
sulleri Ofisine verilmesi sebebi de gerekçesizlikten anlaşılamamaktadır. 

901, 902, 903 bölümlerdeki hizmetlerin envestisman mahiyetleri, 1951 bütçesi için vuzuhsuz kala
caktır. Ancak, 1952 bütçesi için diğer daire bütçelerinin tetkikmda beliren temenniyi burada da 
tekrar etmek yerindedir. 

Bu itibarla bu raporumuzun, zikredilen boşlukları doldurabilmesi arzu edilmiştir. Memleketimiz
de kurulmasına karar verilen et sanayiinin birinci yıl programına dâhil tesisler için 5 milyon do
lar karşılığı 14 milyon Türk Lirasının 3,5 milyon lirası direkt yardım, 10,5 milyon lirası tiraj hak
larından istifade yoliyle siparişleri yapılmıştır. Erzurum'da kendi kaynaklarımızla inşaasma başr 
lanmış olan et kombinası ile tatbika girmiş olan programa 1951 de devam edilecektir. 
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Bu program başlangıçta 9 yerde kombina, 4 yerde soğuk hava depoları ile buz fabrikaları tesi

sine ve bunun iç ve dış finansmanlar yekûnu olarak 100 milyon lira ile 3 yılda ikmali derpiş 
edilmişti. Bilâhara bu program 28 milyon lira ile tahakkuk ettirilebilecek-surette iki kombina 6 
soğuk hava depoları ve buz fabrikalarını ihtiva* ederek daraltılmıştır. Bu suretle sipariş edilen 
malzemeden istifade edilerek tahakkuk ettirilecek bu muaddel programın 1951 iç finansmanı 
6 128 800 lira hesap edilerek A 2 Bütçesine konmuş bulunmaktadır. 

A. 2 

Bu iç finansman rakamları: 
1. Erzurum Kombinası 

. 2. Ankara soğuk hava deposu 
3. Konya kombinası 
4. Kayseri soğuk hava deposu 
5. Trabzon soğuk hava deposu 
6. Zonguldak soğuk hava deposu 
7. Haydarpaşa soğuk hava deposu 
8. Fındıklı soğuk hava deposu tesislerinin inşaatı 

Tesisat montajı, gümrük ve iç nakliye masrafları olarak kıymetlendirmek lâzımdır. Ayrıca kar
şılaşılacak lüznıma göre yaptırılacak yeni etüdler için de 200 000 lira tahsis edilmiştir ki, baliği 
bütçedeki 6 128 000 liradır. 

2. Balık Sanayi programının birinci yıl tahsisatı 2 700 000 dalar karşılığı 7 614 000 Türk Li
rasıdır. Pek az kısmı 578 918 lirası direkt yardım 7 035 082 lirası tiraj haklarından temin edilmiş. 
ve malzeme siparişleri yapılmıştır. 

Programın ikinci yıl karşılığı olan 6 780 000 Lira üzerinde henüz bir mutabakat olmadığı anla
şılmıştır. 

Elimizde bulunan 1951 Bütçesindeki 7 991 000 Liralık tahsisat 1950 ve 1951 yıllarında sipariş 
edilen ve edilecek olan muhtelif balık sanayi malzemesinin tesis, inşa, Gümrük ve iç nakliyeleri 
masrafları karşılığı olan tahsisattır. 

îcra tetkikmda olduğu gibi murakabe tetkikmda da, et, balık sanayii bahsinde ciddî bir mütalâa iz
harı memleket ekonomisinin tahlili ve terkibi tetkikma muhalif ekonomik teşebbüslerin yekdiğeri
ne karşı lüzum faide ve neticelerinin tâyinine bağlıdır. 

Burada içinde bulunulan teşebbüsün biran evvel ikmalini ve memleket Ekonomisine hayırlı te
sirlerini icraya başlamasını ve bu uğurda derpiş edilen masrafların kabulünden ibaret olacağını 
arzederiz. 

Balıkesir Sivas İstanbul 
M. Ekinci Ealü tmre Fahrettin Sayımer 

• • 0 -
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101' 

201 

ödeneğin çeşidi 

Birinci kısım - ödenek ve 
benzeri özlük haklar 

Bakan ödeneği 

Birinci kısım toplamı 

ÎUmei kısım - Personel 
giderleri 

1950 
Yılı 

ödeneği 
Lira 

5 320 

5 320 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 

1 Merkez memurları aylığı 
2 îller ve yabancı memleketler

deki memurlar aylığı 
3 Merkez memurları açık aylığı 
4 îller memurları açık aylığı' 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

5 320 

5 320 

5 320 

5 32ü 

1 514 500 

1 434 000* 
19 080 
1 50Ö 

1 689 600 

1 247 325 
4 000 
1 500 

1 689 600 

1 247 325 
4 000 
1 500 

Bölüm toplamı 2 969 080 2 942 425 2 942 425 

202 

203 

204 

Hizmetliler ücreti 
1 Merkez hizmetlileri ücreti 197 800 
2 îller ve yabancı memleketler 

deki hizmetliler ücreti 118 860 

Bölüm toplamı 316 660 

GeçM hizmetliler ücreti 
1 Merkez geçici hizmetliler üc

reti 
2 îller geçici hizmetliler ücreti 

Bölüm toplamı 

Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlarının ücretleri 

1 
1 000 
1 001 

203 880 

152 520 

356 400 

2 

203 880 

152 520 

356 400 

0« 
I I - Başka haklar 

Geçici'tazminat 100 080 



Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 

ödeneğin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve • 
yardımlar '•"' ••"•.•'; 
Merkez memurları çocuk zam
mı 47 000 47 000 47 000 
îller ve yabancı memleketler 
memurları çocuk zammı 30 000 30 000 30 000 
Merkez memurları doğum yar
dımı 5 200 5 200 5 200 
îller ve yabancı memleketler 
memurları doğum yardımı . 3 000 3 000 3 000 
Merkez memurları ölüm yar
dımı 5 000 5 000 5 000 
tiler ve yabancı memleketler 
memurları ölüm yardımı 3 000 3 000 3 000 
Yakacak zammı 1 1 i 

Bölüm toplamı 93 201 93 201 93 201 

3656 sayılı Kanunun 5 nci mad ' 
desi gereğince ödenecek ya 
bancı dil para mükâfatı 5 000 0 0 
5439 sayılı Kanunun üçüncü 
maddesine göre memurlara ve
rilecek ikramiye karşılığı 2 880 0 0 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34. 
38 ve 39 ncu maddeleri gere 
ğince Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 
Temsil ödeneği 

îkmci kısım toplamı 

Üçüncü hısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 

144.719 
2 100 

3 634 722 

18 000 
4 000 
5 000 

150 290 
2 100 

3 544 419 

15 000 
4 000 
5 000 

150 290 
2 100 

3 544 419 

15 000 
4 000 
5 000 
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B. 
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302 

303 
304 

M. 

4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

1 

2 
3 

4 

ödeneğin çeşidi 

Aydınlatma 
Isıtma 

BÖlünl toplamı 

filer büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Merkez posta ve telgraf ücret
leri 
İller posta ve telgraf ücretleri 
Merkez daireleri telefon gider
leri 
İller telefon giderleri 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

2 000 
2 500 

31 500 

6 000 
3 000 
6 000 
5 000 
4 500 

24 500 

14 750 

20 000 
10 000 

40 000 
10-000 

1951 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

2 000 
2 500 

28 500 

6 000 
3 000 
6 000 
5 000 
4 500 

24 500 

14 000 

20 000 
10 000 

36 000 
10 000 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

2 000 
2 500 

28 500 

6 000 
3 000 
6 000 
5 000 
4 500 

24 500 

14 000 

20 000 
10 000 

36 000 
10 000 

Bölüm toplamı 

305 tiler kira karşılığı 
306 Giyecekler 
307 Yolluklar 

1 Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici » » 
3 Müfettişler yolluğu 
4 Yabancı memleketler yolluğu 
5 Yabancı uzman ve hizmetliler

le tercümanlarının yolluk ve 
başka giderleri 

Bölüm toplamı 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 

1 Merkez 

80 000 

35 000 
8 200 

9 400 
40 000 
87 760 

1 

137 162 

76 000 

35 000 
8 200 

9 400 
40 000 
70 000 

1 

119 402 

76 000 

35 000 
11 400 

9 400 
40 000 
60 000 

1 

109 402 

7 000 7 000 7 000 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1950 1951 yılı için 
Yıl ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

2 

309 
1 

2 

310 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 

î l ler ve yabancı memleketler 

Bölüm toplamı 

Taşıt giderleri 
Bakanlık otomobili işletme gi
derleri 
Bakanlık otomobili onarma gi
derleri 

Bölüm toplamı 

Ticaret ateşelikleri giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon gider
leri 
Kira karşılığı 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

4 000 

11 000 

2 000 

1 000 

3 000 

7 000 
3 000 
4 000 
6 000 

24 000 
3 000 

22 000 
66 000 
37 000 
40 000 

212 000 

557 112 

4 000 

11 000 

2 000 

1 000 

3 000 

6 000 
3 000 
3 000 
5 000 

21 490 
1 500 

16 000 
54 100 
37 000 
33 711 

180 801 

500 403 

4 000 

11 000 

2 000 

1 000 

3 000 

6 000 
3 000 
3 000 
5 000 

21 490 
1 500 

16 000 
54 100 
37 000 
25 000 

172 090 

484 892 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil giderleri 
0 Su ürünleri ve et kombinaları 

giderleri 
418 Tahlil ve Ölçüler lâboratuvar-

ları giderleri 
419 Mekşuf madenlerin ilân ve sair 

giderleri 

6 000 

5 000 

20 000 

6 000 

5 000 

10 000 

6 000 

5 000 

10 000 
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1950 . 1951 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

451 Yayın giderleri 
1 Satınalma ve abone karşılığı 23 000 24 000 24 000 
2 Başka her çeşit giderler 16 000 15 000 15 000 

Bölüm toplamı 39 000 39 000 39 000 

Milletlerarası kurum ve der
nekler giderleri 

1 Katılma payı karşılığı 1 5 000 5 000 
2 Kongre ve konferanslara işti

rak ^edeceklerin yolluk ve ̂ gi-
derleri 15 000 15 000 15 000 

Bölüm toplamı 15 001 20 000 20 000 

457 îç kongreler 1 500 1 500 1 500 

458 Sergi giderleri 
1 Hükümetçe katılmasına karar 

0 

0 

479 

2 

0 

0 

verilecek dış sergiler 
Dış kollarda açılacak numune 
meşherleri 

Bölüm toplamı 

Standardiza&yon kursu 
Kursa gelecek kontrolörlerin 
yollukları ve gündelikleri 
Yönetim ve sair giderleri 

Bölüm toplamı 

Sanat modelleri satmalmması 
ve dağıtılması giderleri 
2818 sayılı Kanun gereğince 
tesisat karşılığı olarak verile
cek tazminat 

Dördüncü kısım toplamı 

50 000 

1 

W 001 

7 000 
2 000 

9 000 

1 

1 

145 505 

W 000 

1 

§0001 

0 
0 

0 

0 

1 

131 502 

50 000 

1 

50 001 

0 
0 

0 

0 

1 

131 502 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçları 

1 1946 - 1949 yılları borçlan 
2 1928 - 1945 » » 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

Yedinci kısım - Küçük 
onarma ve tesisler 

0 Onarma giderleri 
0 Tahlil ve ölçüler lâboratuvar-

lan için makina, aletler ve ede
vat satmalma ve onarma gider
leri 

0 Mevcut makina ve araçların 
onarılması ve yenilenmesi 

0 Mevcutlara ilâveten alınacak 
makinalar karşılığı 

Bölüm toplamı 

0 Madenler fen heyetine lüzumlu 
mesaha alât ve edevat satmal
ma giderleri 

Yedinci kısım toplamı 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı __./; 

1950 1951 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

14 000 15 000 15 000 

4 000 4 000 4 000 
2 000 1 000 1 000 
6 000 5 000 5 000 
20 000 20 000 20 000 

3 500 0 0 

750 0 0 
4 250 0 0 
5 000 0 0 

10 000 0 0 
18 500 0 0 

5 320 5 320 5 320 
3 634 722 3 544 419 3 544 419 
557 112 500 403 484 892 



Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 

ödeneğin çeşidi 

Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Yedinci kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

1950 
Yılı 

ödeneği 
Lira 

— 303 — 
1951 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

145 505 
20 000 
18 500 

4 381 159 

131 502 
20 000 

0 

4 201 644 

131 502 
20 000 

0 

4 186 133 

Yatırımlar 

Onarma giderleri 
Tahlil ve ölçüler lâboratuvar-
ları için makina, aletler satm
alına ve onarma giderleri 
Mevcut makina ve araçların 

0 3 500 3 500 

onarılması ve yenilenmesi 
Mevcutlara ilâveten alınacak 
makinalar karşılığı 

Bölüm toplamı 

Sanayi modelleri satınalmması ^ c * • 
ve dağıtılması 
Et ve balık işleri envestismam 
için Toprak Mahsulleri Ofisine 
Et işleri 
Balık işleri 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

750 

4 250 

5 000 

500 000 

6 128 000 
7 991 000 

750 

4 250 

5 000 

500 000 

6 128 000 
7 991 000 

Bölüm toplamı 0 14 119 000 14 119 000 

Yatırımlar toplamı O 14 627 500 14 627 500 





- Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı 



Rapor 

Bütçe Komisyonu Yüksek Başkanlığına 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1951 yılı Bütçesi Yüksek Divanca tertiplenen formül gere
ğince tarafımdan incelendi. 

Mezkûr bütçenin muayyen bölümlerinde geçen yıla nazaran tenzilât yapılmış olmasına rağ
men diğer bâzı bölümlerine katî lüzuma binaen yapılan ilâveler dolayısiyle 2 259 174 liralık bir 
fazlalık görülmektedir. 

Bunispî artışa rağmen bütçenin Sağlık ve Sosyal Yardım işlerimizi mükemmelen karşılamak 
imkânından çok uzak olduğunu ifade etmek mecburiyeti vardır. 

Rasyonel çalışmanın sağlanabilmesi için teşkilât ve kadrolar üzerinde hiçbir teşebbüse girişil
memiş olduğu görülmekte* merkez teşkilâtında genel müdürlükler miktarının fazlalığı ve bâzıla
rının lüzumsuzluğu göze batmaktadır. 

Bu cümleden olarak : 

1. Merkezde : Aylık 

A) 125 
100 
90 

Asli 60 
35 
25 

İdamesi lüzumuna inanmak mümkün de 

B) 100 
60 
60 
25 
20 
25 
20 
80 
60 
40 
25 
20 
60 

•70 
30 
25 
20 

Sağlık propagandası ve tıbbi istatistik işleri aşağıdaki kadro ile sevk ve idaresi de bünyemizle 
kabili telif olmıyan bir durum arzetmektedir. Personelden tasarruf şayanı temennidir. 

Sayı 

1 lira, asli maaşlı danışma kurulu ile, 
o 
o 
1. lira asli maaşlı danışma kurulu bürosunun 
1 
9 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

Genel Müdür 
Mütercim 
Kitaplık memuru 
Dosya memuru 
Kâtip 
Depo memuru 

» » Muavini 
Mütehassıs tabip 

» » 
Şef 
Memur 
Kâtip 
Ressam 
Mütehassıs 
2 nci mümeyyiz 
Memur 
Kâtip 

Yayın işleri 

Tıbbi istitistik 
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C) Sıtma Savaş Genel Müdürlüğündeki müşavirliğin lüzumsuşluğu dikkat nazarı çekmekte

dir. 1951 senesinde müdür muavinliğinin kaldırılmasına gidileceği bildirilmiş olduğuna göre bun
lardan birinin kaldırılmasını teyide zaruret vardır. 

İllerde : 
A) Kültürel ve Sıhhi bakımlardan esaslı hiçbir bilgiye sahip olmıyan ve bütçede azmısanamı-

yacak bir yekûna baliğ olan köy sağlık memurlarının istihdamında teemmül edilen vazifeleri göre
bildiğini asla iddia imkânı yotur. 

Bu teşkilâtın tamamen kaldırılması şayanı temennidir. 

B) Sağlık Bakanlığının, esasen umumi vezaifi arasında bulunan bulaşıcı hastalıklarla mücade
le işi fevkında sıtma, trahom, frengi mevzularının fevkalâde tedbirleri istilzam ettiği düşünülerek 
bu hususta ayrı ayrı teşekküller ihdas edilmiştir. 

Yirmi seneyi mütecaviz bir zamandanberi vekâlet teşkilâtı arasında fevkalâde hallerin icabet-
tirdiği bu ayrı yürüyüşten normale avdet dcabetmektedir. 

Bu ayrı yürüyüş ve idari tecezzi dolayısiyle birçok illerde Sağlık Bakanlığı 3 makam tarafın
dan temsil edilmektedir. 

Muhtelif mücadele teşekküllerinin idari bakımlardan ayrı birer reislikle tedvirinde hiçbir zaru
ret mevcut değildir. 

Bütün idari işlerin sağlık müdürlüklerine raptı takdirinde işlerin intizam ve ehemmiyetine asla 
bir zarar gelmiyeeeği gibi bu suretle hem kadrolardan hem de mühim bir yekûn tutan bina kirala
rından tasarruf imkânı sağlanacaktır. 

Bina bakımından Keskin Hükümet Tabipliği ile Sıtma Mücadele Dairesi bir misal olarak zik
redilebilir. Birisi 8 odalı, diğeri 6 odalı iki büyük binanın derhal tevhidi hem mümkün hem de za
ruridir. 

Gerek merkez ve gerekse illerin kati zaruret karşılığı olmıyan kadrolarla Bakanlık teşkilâtı 
gördüğü vazife ile gayri mütenisip şekilde genişlemiştir. 

Bu itibarla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının gecikmeden rasyonel bir kadro ile Teşkilât 
Kanunu getirmesi zaruri görülmektedir. 

Birçokları asli vazifenin gördürülmesini mümkün kılamıyacak 57 ek görevin biran evvel kal
dırılması vazifelerin devamında zaruret varsa bu kadrolara asıl memurların tâyini lâzımgelmekte-
dir. 

Bölüm 201/1 Merkez memurları aylığı : 

İskân Umum Müdürlüğünün Tarım Bakanlığına bağlanması dolayısiyle 41 kadronun kaldırılmış 
olmasiyle geçen yıla nazaran 210 300 lira noksaniyle 1 399 800 liradır. 

311 fiilî kadro mevcut olup bunlardan 93 bir üst 54 iki üst dereceden maaş almaktadırlar. 

Bölüm 201/2 İller memurları aylığı: 

Fiilî kadro halen 6091 olup 
156 Mecburi hizmetler dolayısiyle vazife alacak doktor 
232 » » » » » sağlık memuru 
186 K cetvelinden aylıkla kadroya geçirilecek köy sağlık me. 
256 Yeni açılacak 20 verem hastanesi için gerekli kadrolar ceman 6921 re çıkarılacaktır. 

830 

Geçen yıla nazaran 2 607 600 lira fazlalık zaruridir. 

114 köy ebesi stajiyer namı altında istihdam edilmektedir. 1950 yılında ineziın olan ebelerin 
kadrosuzluktan istihdamlarına imkân görülememektedir. 
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Bunun temini icabettiğine nazaran 500 000 liralık bir ödenekle; 
Yine halen faal sayılan 29 sağlık merkezinde Kuruluş esaslarına göre kadrolarda 58 tabip ol

ması lâzımgelen 38 tabip bulunduğuna göre; 
20 tabip, 17 ebe 5 sağlık memuru ve • 6 kâtip kadrosu tahsisatı olarak da 155 400, ceman 

655 400 liralık bir ödeneğin bölüme ilâvesi lâzım geleceği Yüksek Komisyonun takdirine arzederim. 

Bölüm 201/3 Merkez memurları açık aylığı : 
Geçen yılın aynıdır. 

Bölüm 201/4 İller memurları açık aylığı : 
Leyli tıp talebe Yurdunun ilgası ve 101 memurun hizmet müddetlerine göre müstahak olduk

ları aylıklar nazarı itibara alınarak geçen yıla nazaran 116 000 lira fazlasiyle 130 000 lira konul
muştur. 

Bölüm 202/1 Merez hizmetlileri ücreti : 
23 kadrodan ibaret olup iskân teşkilâtı ayrıldığından geçen yıla nazaran 238 140 lira noksa-

niyle 148 560 lira konulmuştur. 

Bölüm 202/2 İller hizmetlileri ücreti : 
1950 kadrosu 6227 dir. Tesis edilecek verem hastanesi ve diğer hastanelere ilâve edilecek 710 

hasta yatağının icabettirdiği personel de nazarı dikkate alınarak kadrolarda yapılan değişiklik 
dolayısiyle 251 904 lira fazlasiyle 6 196 960 lira teklif edilmiş olup uygun görülmüştür. 

Bölüm 202/3 Koy sağlık memurları ücreti : 
1950 yılında istihdam edilen 1233 stajyerdir. 
5573 sayılı Kanun gereğince bu yıl 479 u aylıklı kadroya geçirildiğinden bölüm 928 855 lira noksa-

niyle 1 157 940 lira olarak teklif olunmuştur. 

Bölüm 203/1 - 2 Merkez ve iller geçici hizmetlileri ücreti,: 
1950 yılında 129 600 lira ödeneği olalı bu bölüme 1951 yılı için Ödenek konulmamıştır. 
Şimdiye kadar bu bölümden trahom savaşında koy tedavi evlerinde ilaçlama memuru olarak istih

dam edilenlere ücret verilmekte bulunuluyordu. Hastalığın daimî oluşu ve 129 sağlık memurunun ha
len kadro fevkmda istihdam edildikleri gözönündetutularak geçici hizmetlilerin yerine bu memurla
rın ikamesi yerinde ve zaruri olduğundan ödenek konmasına lüzum hâsıl olmamıştır. 

Bölüm 204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücretleri : 
5 yabancı uzman ve mütehassısın tam kadro karşılığı olarak geçen yıla nazaran 3 304 lira noksa-

niyle 42 696 lira teklif edilmiştir. 
1951 yılında da bunların istihdamına lüzum görülmektedir. 

Bölüm 205 Geçici tazminat : 
3656 sayılı Kanunun 10 ncu maddesindeki hükmün kaldırılması derpiş edildiğinden tahsisat ko

nulmamıştır. Kanunun sevkı lâzımdır. 

Bölüm 206/1 merkez memurları çocuk zammı: 
İskân kadrosunun kaldırılması dolayısiyle 5 000 lira noksaniyle 35 000 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 206/2 İller memurları çocuk zammı : 
Çocuk adedinin artması ve kadroya giren sağlık memurları dolayısiyle 145 000 lira fazlasiyle 

825 000 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 206/3 Merkez memurları doğum yardımı : 
İskân kadrosunun kaldırılması dolayısiyle 1 000 lira noksan teklif edilmiştir, 
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Bölüm 206/4 tiler memurları doğum yardımı: 
Verem hastaneleri kadrolariyle diğer yeni kadrolar dolay isiyle 38 000 lira fazlasiyle 75 000 lira 

teklif edilmiştir. 

Bölüm 206/5 Merkez memurları ölüm yardımı : 
îskân kadrosunun kaldırılması dolayısiyle 1 500 lira noksaniyle 3 500 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 206/6 İller memurları ölüm yardımı : 
2 800 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 

Bölüm 206/7 Yakacak zammı : 
Keza îskân kadrosunun kaldırılması dolayısiyle 5 000 lira noksaniyle teklif edilmiştir 

Bölüm 207 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek yabancı dil para mükâfatı : 
3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin kaldırılması derpiş edildiğinden tahsisat konmamıştır. Ka

nunun biran evvel gelmesi icabetmektedir. 

Bölüm 208 5439 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre memurlara verilecek ikramiye karşılığı : 
5439 sayılı Kanunun 3 ncü maddesindeki hükmün kaldırılması derpiş edildiğinden tahsisat konul

mamıştır. 

Bölüm 209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) ve (J) fıkraları gereğince T. C. Emekli 
Sandığına yapılacak ödemeler karşılığı : 

Aylık ve ücret ödeneklerinin % 5,5 hesaplanarak geçen yıla nazaran 132 846 lira fazlasüe teklif 
edilmiştir. 

Bölüm 210 Temsil ödeneği : 
Geçen yılın aynıdır. 

Bölüm 217 Ek Görev Tazminatı : 
Yeniden tesis edilecek verem hastanesi baş hekimlerinin makam ücreti olan 12 721 lira da da

hil olmak üzere 1950 yılma nazaran 26 051 lira fazlasüe 151 585 lira ödenek konlmustur. Bu 
ödenek münhasıran hastahane başhekimlerinin makam tahsisatından ibarettir. 

Bölüm 301 Merkez Büro Giderleri : 
Geçen yılın aynıdır. 

Bölüm 302 İller Büro Giderleri : 
Geçen yılın aynıdır. 

Bölüm 303 Basılı Kâğıt ve Defterler : 
Geçen yüa nazaran 4 500 lira noksanüe 30 000 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 304 Posta, Telgraf ve Telefon Ücret ve güerleri : 
Merkezde 1.0, illerde 50 000 lira noksanüe teklif edilmiştir. 

Bölüm 305 Kira karşdığı; 
Yeniden tutulan binalar için 13 021 lira fazlasiyle 60 000 lira teklif edilmiştir. 
Birçok il ve ilçelerde muhtelif sağlık dairelerinin bir araya getirilmesi suretiyle tasarrufa gi

dilmesi zarureti vardır. 

Bölüm 306 Giyecekler: 
800 lira noksaniyle 5 700 lira konulmuştur. 
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Bölüm 307 Yolluklar: 
1. Sürekli görev yolluğu: 1950 yıîı için konulan 198 000 lira kâfi gelmediğinden 10 000 liralık 

aktarma yapılmıştır. Bu sebeble 1951 bütçesine 12 000 lira fazlasiyle 210 000 liralık ödenek ko
nulmuştur. 

2. Geçici görev yolluğu: Köy sağlık memurlarının istihkakını karşılıyabilmek için 24 726 
lira fazlasiyle 189 726 lira ödenek konulmuştur. 

3. Müfettişler yolluğu: Geçen senenin aynıdır. 
4. Yabancı memleketler yolluğu: Geçen yıl İtalya'yaya Sıtma savaşı tatbikatı için 3 memur gön

derilmiş 6 684 lira ödenmiştir. Bu itibarla geçen yıla nazaran 5 000 lira noksaniyle 5 000 lira öde
nek konmuştur. 
• 5. Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının yolluk ve başka giderleri: Marşal yardı
mından temin edilen D. T. T. ve malzemesinin tatbikatına nezaret etmek üzere gelmesi icabeden 4 
Amerikalı mütahaşsıs için günde 9 dolar üzerinden yevmiye ve ayrıca yolluk karşılığı olarak 
53 100 lira konulmuş ise de Marşal İdaresinden alman yazıda beherine ayda 840 lira tazminat 
seyahat günleri için 9, ikamet günleri için 13,5 lira yevmiye ile ailelerinin ve eşyalarının nakil 
masraflarının ödenmesi icabettiği bildirildiğine göre bu tahsisatın kifayetine imkân görülmemiştir. 
Bu itibarla 46 900 lira ilâvesiyle ödeneğin 100 000 liraya çıkarılması lâzımdır. Bunu temin için 420 
nei bölümden bu miktarın tenziliyle buraya aktarılmasını teklif ederim. 

6. Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş geçici görev yolluğu : Geçen yıla nazaran 25 000 lira 
noksaniyle 280*000 lira ödenek konulmuştur. Mütaakıp maddelerde görüleceği veçhile sıtma, tra
hom, verem savaş teşkilâtı için 520 000 liralık geçici görev yolluğu konulmuştur. 

Bulaşıcı hastalıklarla mücadele bahsi adı geçen teşkilât personelinden istifade etmek imkân
larını aramak suretiyle tasarrufa gidilmesi temenniye şayandır. 

7. Trahomla savaş geçici görev yolluğu : Geçen yılın aynı olarak 40 000 lira konulmuştur. 
8. Zührevi hastalıklarla savaş geçici görev yolluğu : 107 782 (7 il 2 ilçede 23 şube 176 bu

cakta tedavi istasyonu) ' 
Geçen yıla nazaran 20 000 lira noksaniyle 60 000 lira ödenek konmuştur. 

Bu mücadelenin birçok yerlerde hakkiyle yapılamadığı görüldüğünden Bakanlığın muhtelif kol
larındaki personelden istifade cihetine gidilerek daha verimli çalışılması temenniye şayan gö
rülmektedir. 

9. Sıtma ile savaş geçici görev yolluğu : Geçen yıla nazaran 39 500 lira noksaniyle 400 000 
lira konulmuştur. 

İlgili genel müdürlüğün 1951 yılı D. T. T. teşkilâtı bakımından müşkül mesaiyi istilzam etmesi 
dolayısiyle bu ödeneğin kâfi gelmediği 60 000 lira tezyidini talebetmekte ise de idare edilmesi müm
kün görülmüştür. • 

10. Veremle savaş geçici görev yolluğu : 1951 de yeni bir madde halinde 20 000 lira ö.denekle 
ilâve edilmiştir. 

2 seyyar mikrofilim makinasmın vazife göreceklerin yolluklarını karşılıyaeaktır. Zaruridir. 

Bölüm 308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenek tedavi giderleri ve yolluklar!: Merkezde 500 
illerde 4 000 olmak üzere 4 500 lira fazlasiyle 1.000 ve 12 000 liralık ödenek konmuştur. 

Bölüm 309/1 - 2 Bakanlık otomobili işletme ve onarma giderleri: Geçen yılın aynıdır. İşletme 
gideri diğer bakanlıklardan noksandır. Sağlık Bakanlığının daha fazla seyahat mecburiyeti oldu
ğundan kabul edilen bütçelerdeki seviyeye çıkarılması için 400 lira ilâvesi muvafıktır. 

3 - 4 Merkez taşıtları işletme ve onarma giderleri: Merkezdeki motosiklet içindir. Geçen yılın 
aynı olup kâfidir. 

5. Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş taşıt giderleri: 
Maliye Bakanlığı bütçesindeki Doğu kalkınması ödeneğinden 1950 yılında 30 000 liralık bir 
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aktarma yapılmakla beraber geçen yıldaki gibi 10 000 liralık ödenek konmuştur. 

Tarama, savaş ve B. C. G. aşısı tatbikatı hizmetlerinde çalıştırılan 2 jeep, 8 kamyonet, 4 kam
yon, 6 motosiklet, 1 ambulans 1 motörleyin tamir ve işletme giderleri bu fasıldan ödendiğine 
Maliye Bakanlığı bütçesinde de Doğu kalkınması ödeneği kaldırılmış bulunduğuna göre bu tertibe 
30 000 liranın ilâvesi lâzımdır. 

Bunu temin etmek üzere 4İ7 nci bölümden bu miktarın aktarılmasını teklif ederim. 
6. Trahomla savaş taşıt giderleri: 6 000 lira noksaniyle 8 000 lira ödenek konulmuş ise de 

trahom mücadele reisliklerinin devamına artık bir lüzum olmadığı ve trahom hastanelerindeki baş
hekimlerine bu vazifeyi görebileceklerine kaniim. Bu sebeple bu tahsisatın kaldırılmasını tek
lif ederim. 

7. Zührevi hastalıklarla taşıt giderleri: Geçen yıla nazaran 2 000 lira fazlasiyle 6 000 liralık 
ödenek konmuştur. 

8. Geçen yıla nazaran 25 500 lira fazlasiyle 145 500 lira ödenek konmuştur. Halen 51 aded kam
yonet ve motosiklet mevcuttur. 1951 yılında Mars hail Yardımından 39 jeep 20 motosiklet ilâve edi
lecektir. 

îlgili Genel Müdürlüğün bu ödeneğin kâfi gelmiyeceğini beyan ve 200 000 lira ilâvesini talep 
etmekte ise de buna imkân ve katî zaruret görülmemektedir. Yeni makinelerin 1951 yılında kul
lanılması mümkün olduğu ve tahsisat yetişmediği takdirde ilerde ödenek verilmesi de göz önünde 
tutulabilir. Ancak mezkûr Genel Müdürlüğün bütün taşıt vasıtası kullanan dairelere örnek teşkil 
edebilecek şekilde taşıt vasıtaları ve akaryakıt tüzüğü hususundaki ittihaz ettiğimiz karar iyi tat
bik edildiği takdirde bu ödeneğin kâfi gelmemesine sebep yoktur. 

9. Hastaneler, sağlık ve sosyal yardım kurumları taşıt giderleri : Sağlık merkezleri için alınacak 
15 jeep dolayısiyle geçen yıla nazaran 36 000 lira fazlasiyle 70 000 liralık ödenek konulmuştur. 

10. Okullar taşıt giderleri : Ankara Sağlık Memurları Okulundaki kamyon için geçen yıla 
nazaran 6 500 lira noksaniyle 2 000 liralık ödenek konmuştur. Bu okul için kamyon bulunmasında 
hiçbir zaruret görülmemektedir. Bu maddenin tamamen kaldırılmasını teklif ederim. 

11. T. C. Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi taşıt giderleri : (Geçen yıla nazaran 
1 000 lira fazlasiyle 3 000 lira Ödenek konmuştur. Bu kaptıkaçtının B. C. G. aşısı tatbikatı için kul
lanılmasını beyan edilmektedir. 

12. Verem ile savaş taşıt giderleri : Mikrofilm cihazlarını köylere götürmek ve B. C. G tatbikatına 
yardım için yeniden açılan bu bölüme konulan, 8 000 liralık ödenek yerinde görülmüştür. 

Bölüm 403 Temsil giderleri: 
Geçen yılın aynıdır. 

Bölüm 405 Sağlık memurları ve sağlık koruyucuları hayvan yem karşılığı 1150 sağlık memu
ru ile 850 sıtma mücadele sağlık koruyucusuna ayda 15 lira hesabiyle 360 000 lira verilmesi ica-
bettiğinden bir kısmının hayyanmm mevcut olmaması dolayısiyle 60 000 lira noksaniyle 300 000 
liralık ödenek konmuştur. 

Bölüm 408/1 Yüksek Sağlık Şûrası üyeleri huzur ücreti: 
Geçen yılın aynı olan 16 500 liralık ödenek konmuştur. 

Bölüm 408/2 Artırma, Eksiltme ve îhale komisyonlarında bulunacak belediye üyeleri huzur 
ücreti: 

Geçen yıla nazaran 500 lira noksaniyle 500 liralık ödenek konmuştur. 

Bölüm 415 Sağlık Müzeleri genel giderleri: 
Geçen yıla nazaran 2 500 lira noksaniyle 15 000 liralık ödenek konmuştur. 

Bölüm 416/3 Köy Enstitülerinde sağlık memurlarım yetiştirme ve cihazlandırma: 
Halen Hasanoğlan Köy Enstitüsünde okumakta olan 186 köy sağlık memurunun teçhizat çanta 

ve yol ve ilâç bedeli olarak geçen yıla nazaran 7 300 lira noksaniyle 46 700 lira ödenek kabul 
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edilmiştir. Gelecek yıldan itibaren bu mekteplere talebe alınmaması Bakanlıkça kararlaştırılmıştır. 
Yukarda arzedildiği veçhile esasen faydalı olamıyan köy sağlık koruyucularının biran evvel tas
fiyesi cihetine gitmek zarureti vardır. Bu itibarla yeni mezun olacaklara başka bir istihdam sahası 
bulunması suretiyle bu ödeneğin tamamen kaldırılmasını arzı teklif ederim. 

4. Yatılı Ebe yurdu: Geçen yıla nazaran 6 642 lira fazlasiyle 58 500 lira ödenek konmuştur. 
50 talebelik yurd binası için ayda 10 000 lira çok görülmüştür. Daha müsait bir yer temini şayanı 
temennidir. 

5. Hıfzıssıhha Okulu: 3 seneden beri kapalı olan bu okulun açılması hakkındaki kanun tasa
rısı Bakanlar Kuruluna verilmiştir. Biran evvel açılmasının temini şayanı temennidir. 

Bölüm 417 Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş genel giderleri: 
Geçen yılın aynı olarak 805 000 liralık ödenek konulmuştur. 

" • ' " : • ~ " " ^ - * 

Bölüm 418 Trahomla savaş genel giderleri: 
Geçen yıla nazaran 36 000 lira noksaniyle 400 000 liralık ödenek bu hizmetin idaresi için müm

kün görülmektedir. 

Bölüm 419 Zührevi hastalıklarla savaş genel giderleri: 
Geçen yılın aynı olan 300 000 liralık ödenek konmuştur. Muvafık görülmüştür. 

Bölüm 420 Sıtma ile savaş genel giderleri: 
Geçen yıla nazaran 231 955 lira noksaniyle 2 658 000 liralık ödenek konulmuş ise de ilgili ge

nel müdürlüğün Marşal yardımından temin olunan D. T, T. ve malzeme yardımının gümrüğünün 
ödenebilmesi için bu bölüme 740 000 liralık bir ilâve daha yapılmasını temenni etmekte ise de güm
rük alınmaması hakkında bir kanun tasarısı hazırlanmaktadır, ödeneğin kâfi geleceği mümkün 
görülmüştür. 

Bölüm 421 Verem savaşı genel giderleri: 
Geçen yûa nazaran 200 000 lira noksaniyle 1 500 000 liralık ödenek konulmuştur. 
1950 yılı Bütçesinde bu tahsisatın gayrimuntazam bir tarzda valilikler emrine tevzi edilmiş 

olduğu görülmektedir. 
422 nci bölümün 3 ncü maddesinin de bu bölüm dâhiline girmesi ve plânlı şekilde sarfı zaruri 

görülmüştür. 
Veremle savaş tahsisatı 2 660 000 lira olup bunun 1 160 000 lirası verem hastaneleri ve dis

panserlerinin ikmal inşaatı için Bayındırlık Bakanlığı bütçesine konmuştur. 

Bölüm 422 hastaneler, sağlık ve sosyal yardım kurulları : 
1. Devlet hastaneleri : Bakanlığa ait hastaneler bilançosu : 

Yatak 
Aded adedi 

1 Devlet numune hastaneleri 
Devlet hastaneleri 
Akıl hastaneleri 
Cüzam hastanesi 
Verem hastaneleri 
Ek verem paviyonları 
Devlet çocuk 

» sıtma 
» trahom 
» zühreviye 
» kuduz 

Sâri hastalıklar 
tan ibarettir. 

6 
26 
3 -
2 

15 
5 
3 
5 

16 
1 
1 
2 

1 715 
1 880 
2 844 

325 
1 662 

445 
520 
120 
225 
25 
50 
40 
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Bu yıl zarf mda-muhtelif hastanelere 710 yatak ilâvesiyle 2 000 verem yatağının tesisi derpi§ 

edildiğinden tesis masrafının dışında 2 000 verem yatağının ancak Ağustostan sonra faaliyete gire
ceği nazarı itibara alınarak 180 günlük tahsisat konmak suretiyle geçen yıla nazaran 2 977 152 
lira fazlasiyle 15 212 539 liralık ödenek konmuştur. 2 000 verem yatağının tesisi için beher yatak 
başına kuruluş masrafı olarak 1 000 lira konulmak suretiyle ceman 2 000 000 liranın bu işe 
sarfı mukarrer olduğu anlaşılmıştır. Tesis masrafına bina inşaatı girmemiş olduğu ve 20 hastane 
kurulacağına göre beher hastanenin teçhizi için 100 000 liranın sarfı icabetmektedir. 

Yatırım bütçesinde de kurulacak binaların kamulaştırma, tamir ve tesisat masrafı olarak da 
1 000 000 lira tahsis edilmiştir. 

Memleketimizde her yıl asgari veremden 40 000 ölüm kaydedildiği resmî rakamlarla teyit 
edilmektedir. 

* Yaln:z hayati ve sıhhi bir âfet değil, sosyal ve ekonomik bir haileyi ifade 'eden bu korkunç 
rakam karşısında vakit geçirmeden her türlü imkâna baş vurarak tedbir almak millî bir dâva 

mahiyetinde tek başına Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığını değil, Hükümet olarak iktidar ola
rak hepimizi büyük vazife ve mesuliyetlerle karşı karşıya bulundurmaktadır. Bu büyük tehlike 
ile mücadele hususunda ittihazı icaheden iktisadi ve malî mütenevvi ve büyük tedbirler üzesinde 
imkân v« vâdeleri nispetinde çalışılırken her şeyden evvel âcil ve ucuz imkânların sağlanması 
lâzımdır. Bu baknmdan önümüzde iki yol bulunmaktadır. 

1. tik kurtarıcı olan B. C. G. Aşısının tatbikat m geniş mikyasta artırmak. 

2. Mikrop saçan hastaların tecridini temin etmek. 

Bugün basil saçtığı tesbit edilen ve hastane ve sanatoryumlarda yatmak için sıra bekliyen 
7000 veremli mevcut olup her gün muhitlerini enfekte etmektedirler. Bu uzun tafsilât verem sa
vaşman bütün tesis masraflariyle elde edilecek 2000 verem yatağı haricinde yüksek komisyonun 
başka imkânlar mülâhazasına imkân vermeyi istihdaf etmektedir. 

1. Millî Savunma emrinde olan askerî hastaneler normal zamanlar için ihtiyacın kat kat fev-
kmda yatak ve personele maliktirler. Müşterek ve yardımcı bir mesai memleketimizin hasta ve 
hastane dâvasında büyük ferahlıklar sağlıyacağma asla şüphe yoktur. 

Bu keyfiyet muhtelif hastanelerdeki verem yatağı adedini artırmaya imkân sağlıyacağı gibi 
İstanbul'daki Gülhane Askerî Hastanesine Çamlıca'daki Zâbitan Sanatoryumu 500 e yakın bir 
veremliye melce teşkil edebilecektir. 

2. Marshall Yardımından temini mümkün olan portatif binalarla tecrit ve ilk tedavi ehvence 
temin edilebilecektir. Bütün bu imkânlar tetkik ve bir anlaşmaya varıldıktan sonra veremle savaş 
hususunda fevkalâde bir tahsisat talebinin yüksek Meclise bilâhara sevkı ehemmiyetle şayanı 
temennidir. 

Muhtelif il ve ilçelerde özel idareye ait 253 verem yatağı ile birlikte 3064 yatağı ihtiva eden 
47 hastane mevcuttur. 

Hemen istisnasız olan bütün valilikler ile milletvekilleri masrafları hususi idarelerce müşkü
lâtla ödenen bu hastanelerle bâzı belediye hastanelerinin biran evvel umumi muvazene bütçesine 
alınması temennisini izhar ve bu hususta İsrar etmektedirler. 

Evvelden beri tevali eden bu müracaatlar karşısında bakanlık bu hastanelerden 28 ini 1951 
yılında umumi muvazeneye almayı programa koymuş ise de bu yıl için imkân görülemediği anla
şılmıştır. v 

Geçen yıl Maliye bütçesine bu hastanelere yardım olarak konulan 1 050 000 liraya ilâveten 
1951 yılı içinde 1 000 000 lira daha ilâve edilmiştir. 
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Bu suretle şimdiye kadar yardım göremiyenlere- de bir kontenjan ayrılabilecek diğelerinde de bir 

ferahlama husule gelebilecektir. 

Hususi muhasebelerin maliyeye devri hakkında ittihazı tasavvur edilen 'kararın önümüzdeki bütçe 
yiimda bu büyük dâyayı kökünden halle imkan vereceği ve bu takdirde hastanelerin tek elde idaresi
nin iyi neticelerine kavuşturacağına şüphe yoktur. 

2, Muayene ve tedavi evleri : 

5 ve 10 yatak ihtiva eden personeli bulunmıyan bu teşekküllerden hiçbir istifade sağlanmak imkâ
nı olamamıştır. 

Bu teşekkülleri sağlık merkezlerinin istihlâfı yerinde olacaktır. Yataklarının hemen hiçbirisi kul
lanılmadığına göre yeni teşkil edilecek sağlık merkezlerinin yatak ve malzemelerinin buralardan ik
mal suretiyle tesis masrafından ve bir sağlık memuru masrafından tasarruf imkânı vardır. 

Bölüm ödeneği geçen yılın aynı olan 145 000 lira konmuştur. 184 muayene evi mevcut olup behe
rine 800 liradan az bir ödenek isabet etmektedir. Bu keyfiyet ne derece faideli olduğu ifadeye tâbi
dir. 

3. Verem dispanserleri : 

8 ilde kurulan verem dispanserleri masrafı olarak geçen yıldaki ödeneğin aynı olarak 150 000 lira 
konmuştur. Bu bölüm 421 nci bölümün dairei şümulüne girmemesi dolayısiyle bölümlerin tevhidi 
icabettiği gibi 421 nci bölümde 1 500 000 liralık tahsisat bu dispanserlerin ihtiyacını da karsılıyacaktır. 
Buradaki 150 000 liranın Sağlık Bakanlığına devredilmesi mümkün olan ve P. T. T. İdaresince 1,5 
milyon lira sarfiyle Erenköy'ünde yaptırılmaya başlanan 150 000 lira ile itmam edilebileceği anlaşı
lan sanatoryuma sarfedilmek üzere yatırım bütçesine naklini arz ve teklif ederim. 

Masrafları bu bölümden karşılanan 
Öğrenci 
Adedi 

1. Haydarpaşa Numune 69 
2. Şişli 70 e 

3. Ankara Numune 50 

Üç hastanede ceman 189 talebesi olan 3 hemşire okulu mevcuttur. 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtına verem savaşı için vâki yardım talebimizin is'af edilmemesine 
hemşiremizin bulunmaması âmil olmuştur. 

Büyük bir noksanımız olan hemşire dâvasını Bakanlıkça lâyık olduğu ehemmiyetle ele alınma
sı, bir taraftan adedin üzerinde yükseltilmesine çalışılırken, diğer taraftan Türk hemşirelerinin 
hakları olan Garp memleketlerindeki mânevi seviyeye çıkartmak esbabmm hazırlanmasını ve hem
şirelikle hasta bakıcılığa muttasıl bir hattı fasıl çizilmesini şayanı temenni görürüz. 

Ancak bu üç okul için 40 lira şali maaşlı 39, 30 lira asli maaşlı 8 öğretmenle 4 müdür kad
rosunun görülen işle kabili telif olmadığı ve bugüne kadar hakikaten israf yapılmış olduğunu ifa
de etmek mecburiyeti vardır. 

Bu derslerin saat ücreti hesabiyle tedrisi cihetine gitmek suretiyle israfın önlenmesi lâzımdır. 

Ankara Numune Hastanesi yurdun her tarafından akın halinde gelen hastalar muvacehesinde 
çok müşkül duruma düşmekte ve uzak yerlerden gelerek şifa arıyanları . yüzüstü çevirmemek 
endişesiyle bir yatağa iki bazan üç hastanın yatırıldığı görülmektedir. 

1950 yılı zarfında 16 000 i mütecaviz hasta çift yatakta yatırılarak tedavi edilmiştir. 
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Manzara havif ve haşyet vermektedir. Bakanlığın âcil bir çare bulması icahetmektedir. 

4. Kuduz tedavi kurumları : 

Geçen yılın aynı olan 65 000 liralık ödenek ko a muştur. 

5. Sağlık merkezleri : 
Geçen yıla nazaran 135 863 lira noksaniyle 682 000 liralık ödenek konmuştur. Asıl vazifesi hal

kın içine yayılarak umumi tarama ve sıhhi sicil tesisi olan bu teşekküller yarım yamalak bir hastane 
vaziyetini aşamamışlardır. 

Bugünkü durumlariyle koruyucu tababet vazifesini görmekten tamamen uzak olan bu-teşekküllere 
yeni bir veçhe vermek zarureti vardır. 

Bakanlığın bu yol üstünde bulunması mucibi memnuniyettir. ' 

Hali hazırda faaliyette bulunan 29 sağlık merkezi mevcut olup 290 yatak, ihtiva etmektedir. 
Ancak halen faal sayılan 29 sağlık merkezinin kuruluş esasına göre kadrolarda 20 tabip 17 ebe 5 sağ
lık memuru 6 tabip kadrosiyle tahsisatı eksik olduğu şimdiye kadar asli ve fer'i va
zifelerini bu kadro noksanlariyle aşikâr surette görmemiş olan bu müesseselerin işletilmesi ve 
kurulması icabettiği takdirde 201/2 bölüme 175 000, 202/2 bölüme de 37 000 liralık ödenek 
ilâvesinin lâzımgeleceğini yüksek komisyonun takdirine arzederim. Nusaybin, Doğubayizit, Merzifon 
Cide, Zara, Suşehri, Arhavi'de tesis edilecek 7 sağlık merkezi için bütçeye tesis masrafı olarak 70 000 
idare masrafı olarak da 119 194 liralık ödenek konmuştur. Bu sağlık merkezinin inşaasmm ikmali için 
1951 yılı Bütçesinin Bayındırlık Bakanlığı Bütçesine tahsisat konmuş olup bu inşaat ancak 1951 se
nesi sonunda nihayetlenecegine göre ve esasen kadrolarnnı da 201/2 ye konulmamış olduğuna göre 
idare masrafı olan 119 194 liranın tenzilini arz ve teklif ederim. 

6. Doğum ve çocuk bakım evleri : 

16 doğum evinde 140 çocuk yatağı olmak üzere ceman 710 yatak mevcuttur. 

Bu yıl 456 çocuk yatağı ilâve edilmektedir. Bu sebeple geçen yıla nazaran 48 879 lira fazlasiyle 
1 147 200 liralık ödenek konmuştur. 

Bu bölüme ebe okulları masrafları da dâhildir. 

Bölüm 423 - Korunmaya muhtaç çocuklar için 5387 sayılı Kanun gereğince yapılacak giderler 
karşılığı : 

5387 numaralı Kanun gereğince yapılan bu yardım geçen yıla nazaran 200 000 lira noksaniyle 
150 000 lira olarak konmuştur. Kâfidir. 

Bölüm 424 T. C. Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi genel giderleri : 
Memleket sağlığının en mühim vazifelerini gören ve tamamen müspet çalışan müessesenin faaliyetini 
şükranla karşılamak lâzımdır. 

Müessesede 35 çeşit aşı ve serom imâl edilmekte olup 1950 yılı zarfında çiçek, kuduz ve B. C. G. 
hariç 1 985 082 liralık istihsal yapılmıştır. 

Geçen yıla nazaran 54 000 lira noksaniyle 690 000 liralık ödenek konmuştur. Kifayet etmektedir. 
Bütün kudretlerini müessesenin ilerlemesine vakfı nefis eden bu değerli mütehassılarm terfi ve ter
fihleri temenniye şayandır. 

Bölüm 425 - Işkân işleri : 

iskân Umum Müdürlüğünün Tarım Bakanlığına bağlanması dolayısiyle ödeneği buradan kaldı
rılmıştır. 
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Kan Bankası genel giderleri : 

Büyük bir noksanı telâfi edecek olan bu tesis için ilk defa olarak 100 000 liralık ödenek konmuştur. 
Dünyanın içinde bulunduğu harb atmosferi dolayisiyle bu tesisin tacil edilmesi çok yerinde olacak
tır. 

Bütçe yılını beklemeden Bakanlığın bugünden bir tahsisat bularak faaliyete geçmesi şayanı te
menni görülmüştür. 

Bölüm 451/1 Satmalma ve abone karşılığı: 

Geçen yılın ayni olarak 20 000 liralık ödenek konmuştur. Kâfidir. 

Bölüm 451/2 Başka her çeşit giderler: 

Geçen yıla nazaran 3 000 lira noksaniyle 12 000 lira konulmuştur. 

Bölüm 452 4489 sayılı Kanuna göre staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin yollukla-
riyle başka her çeşit giderleri: 

Halen yabancı memlekette tahsilde bulunan ve 1951 yılında gönderilmesi mukarrer ceman 12 
doktorun 

6 400 Yolluk 
14 275 Aylık farkı 

225 Okul masrafı 

20 900 

Geçen yılın aynı olarak konmuştur. 

Bölüm 453/1 Milletlerarası kurum ve derneklere katılma payı: 

Dünya sağlık teşkilâtı Anayasasını kabul eden 5062 sayılı Kanun mucibince ve teşkilât tarafın
dan yapılan tevziatta hissemize düşen 64 502 dolar mukabili 182 232 lira ödenek mecburiyetinde
yiz. Geçen yıl bu bölüme konulan 50 000 lira Birleşmiş Milletler çocuklarına yardım olan bir de
faya mahsusen ödenmiştir. , 

Bu itibarla bölüme 132 232 lira fazlasiyle 182 232 liralık ödenek konmuştur. 

Bölüm 453/2 Milletlerarası kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve giderleri: 

Birleşmiş Milletler dünya sağlık teşkilâtının muhtelif tarihlerde yapacağı içtimalarda Hükü
metimizi temsil edecekler için sarf edilecek bu ödenek için geçen yıla nazaran 5 000 lira noksa
niyle 20 000 lira olarak konmuştur. 

Bölüm 459 Millî Türk Tıp Kongresi Genel giderleri: 
iki senede bir toplanan kongrenin, 1951 de toplantı yapmıyacağı için ödenek 19 999 lira nok

saniyle 1 lira konmuştur. 

Bölüm 477 Sağlık memurlar; ve sağlık koruyucularının hayvan avansı: 
Kanunen verilen 60 lira. ihtiyacı karşılayamadığından tediyat yapılamamaktadır. Bu sebeble 

7 000 lira noksaniyle 3 000 lira konulmuştur. 

Bölüm 478 1593 sayılı Kanun gereğince çok> çocuklu analara verilecek mükâfat: 
Geçen y^lm aynı olarak 100 000 liralık ödenek konulmuştur. 

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 156 ncı maddeleri hükümlerine göre bir defaya mahsus ve 30 
lira olarak ödenen bu mükâfat için şimdiye kadar müracaat etmiş ve hak kazanmış olanlara 
900 000 lira ödenmesi icabetmektedir. Her bütçe yılında bunun ancak bir kısmı ödenebilmekte ve 
500 000 lira borç haliyle devredilmektedir., Lüzumsuz müracaat ve şikâyetleri intaç eden bir key-
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fiyeti önlemek üzere Hıfzıssmha Kanununun bu hükmünün kaldırılması düşünülebileceği kanaatin
deyim. 

Bölüm 501 Geçen yıl borçları: 
Geçen yıla nazaran 361 lira noksaniyle 17 000 liralık ödenek konulmuş ise de tahakkuk etmiş 

bir borç karşılığı olmadığından bu bölümden 10 000 liranın tenzili ile 7 000 lira olarak kabulünü 
senesi içinde tahakkuk edecek borç bu miktardan fazla olursa Bütçe Kanununun verdiği müsaa
deye dayanarak bu tertibe aktarma suretiyle tediyesi mümkün olacağını arzederim. 

Bölüm 502/1 - 2 1928 - 1949 yılları borçları: 
Geçen yılın aynı olarak 5 600 liralık ödenek konmuştur. 

Bölüm503: Kadroların yeni durumuna göre geçen yıla nazaran 259 317 lira fazlasiyle 380 317 
liralık ödenek konmuştur. 

Bölüm 601 özel kurumlara ve derneklerle kişilere: 
Geçen yılın aynı 15 000 lira konmuştur. Küçük bir rakamdır. 

Bölüm 901 onarma işleri: 
Geçen yılın aynı olan 150 000 liralık ödenek konmuştur. Bilûmum hastaneler ve müesseselerin 

âdi tamirine münhasır olup keşifleri yoktur. 

Bölüm 902 Hükümet tabiplikleri için alınacak tıp aletleri ve gereç karşılığı: 
Geçen yıldan 180 lira noksaniyle 7 000 lira konmuştur. 
Amerikan umumi sıhhat dairesi reisi doktor Şii'in Türkiye'ye Kanser Enstitüsü kurulduğu 

takdirde teçhizatının kendileri tarafından temin edileceğini vâdettiği öğrenilmiştir. Böyle bir 
enstitünün kurulması yüksek komisyonumuzca t ıkdir buyurulacağmdan yatırım bütçesine yeni 
bir bölüm açılarak 250 000 liralık ödenek konulmasının yerinde olacağını arzederim. Bunun te
mini Yalova Kaplıcalarının tamiri ödeneğinin nakiyle mümkündür. 

"; ' ! , " Yatırım Bütçesi 

Yeni yapı ve esaslı onarımlar : ' f ' 
Lira 

1. Rize, Siird, Sivas ve Van hastanelerinin 2 ve 3 ncü kısım inşaat bedelleri 
2. Yeniden inşasına başlanacak olan Edirne Devlet Hastanesi 
3. Yeni inşa edilecek Bitlis Hastanesi 
4. Etimesgut sağlık merkezi tamiratı 
5. Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi ot hangar inşaatı 
6. Çankırı Devlet Hastanesi su tesisatı 
7. Kalan sağlık merkezinin kamulaştırma bedeli 
8. Keskin sağlık merkezi ikmal inşaatı 
9. 1951 de tesisi düşünülen 2 000 verem yatağı için (bulunacak (binaların kamulaş

tırma ve tamir bedeli ve 'tesisat masrafları 
10. Yalova 'kaplıca (binalarının esaslı tamiri 
11. İskenderun ve Antakya Hastaneleriyle îstanibul Kuduz Müessesesinin kalori

fer tesisatı 
12. Düzce sağlık merkezi ilâvei inşaatı 
13. Elâzığ Kuduz Müessesesi binası inşaatı 
14. Bartın özel idaresinden devralınacak natamam (toasanenin ikmal inşaatı için 

Toplam 

1 000 000 
250 000 
100 000 
10 887 
20 000 
15 517 
83 000 
45 000 

1 000 000 
250 000 

100 000 
20 000 
250 000 
90 000 

3 234 404 
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1948 yılından itibaren tesisine girişilen hastaneler inşaatının keşif bedelleriyle sarfiyatı dikkati 

çekecek derecede yüksektir. 

Yapılacak hastanelerin süs ve zinet mülâhazalarından tamamen uzaklaşılarak bünyemize uygun 
bir tevazu dâhilinde asgari ıbir maliyete indirilmesine şiddetle zaruret vardır. 50 yataklı Rize Devlet 
Hastanesinin 1 600 000, 250 yataklı Sivas Devlet Hastanesinin 4 000 000 liraya yapılan inşaatları 
millî şartlarımıza asla uygun sayılamaz. Birinci maddede 1 000 000 lira sarfını istilzam eden Rize, 
Sivas, Siird ve Van hastanelerinin ikmali için 1952 de 4 650 000 liranın daha sarfı icabetmek-
tedir. 83 000 liraya kamulastırüması düşünülen Kalan sağlık merkezi binasının hususi idareye 
ait olduğu öğrenilmiştir. Bu paranın sarfı uygun görülmemiştir. 

Tenzilini arz ve teklif ederim. 

Yalova Kaplıcalarının tamiri için konulan 250 000 liralık ödeneğin bundan çok faydalı ola
cak Kanser Enstitüsünün kuruluşuna sarfedilmek üzere burada tenzilini arz ve teklif ederim. 

îleri sürülmekte ,olan turistik ehemmiyeti karş:smda Basın Yayın Turizm Genel Müdürlüğünün 
bir formülle bu işi halletmesi mümkün görülmüştür. 

Bunun haricinde Bayındırlık Bakanlığı Yatırım Bütçesinde 250 yataklı Keçiören Verem Hasta
nesiyle Erzincan Verem paviyonunun ikmal inşaatı için 1 160 000, Rize, Siird, Sivas ve Van hasta
neleriyle Doğu Bayazıt, Merzifon, Zara, Suşehri, Cide, Nusaybin Sağlık merkezlerinin ikmal in
şaatı için 1 200 000 liralık ödenekler de mevcut olduğunu ayrıca özel idare hastanelerine yardım 
olarak da Maliye Bütçesine 20 000 000 liralık bir ödenek bulunduğunu ifade ederek raporu Yük
sek huzurunuza arzederim. 

Seyhan Milletvekili 
r Dr. Sedad Ban 
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1950 1951 yılı için 
Yıl ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

101 

201 

202 

0 

1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 

• 0 

0 

Birinci kısım - ödenek ve 
benzeri özlük haklar 

Bakan ödeneği 

Birinci kısım toplamı 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 
Merkez memurları aylığı 
i l ler memurları aylığı 
Merkez memurları açık aylığı 
iller memurları açık aylığı 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Merkez hizmetlileri ücreti 
i l ler hizmetlileri ücreti 
Stajyer köy sağlık memurları 
ücreti 

Bölüm toplamı 

Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetliler üc 
reti 
i l ler geçici hizmetliler ücreti 

Bölüm toplamı 

5 320 

5 320 

1 610 100 
16 878 800 

1 500 
13 500 

18 503 900 

386 700 
5 943 056 

2 086 795 

8 418 551 

1 
129 599 

129 600 

5 320 

5 320 

1 399 800 
19 486 400 

1 500 
130 000 

21 017 700 

148 560 
6 196 960 

1 157 940 

7 503 460 

0 
0 

0 

5 320 

5 320 

1 399 800 
19 486 400 

1 500 
130 000 

21 017 700 

148 560 
6 196 960 

1 157 940 

7 503 460 

0 
0 

0 

204 Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlarının ücretleri 46 000 42 696 42 696 

II - Başka haklar ' 
0 Geçici tazminat 142 419 0 0 
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M. Ödeneğin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

1 Merkez memurları çocuk zam
mı 40 000 35 000 35 000 

.2 îller memurları çocuk zammı 680 000 825 000 825 000 
3 Merkez memurları doğum yar

dımı 11 000 10 000 10 000 
4 îller memurları doğum yardı

mı 37 000 75 000 75 000 
5 Merkez memurları ölüm yar

dımı 5 000 3 500 3 500 
6 îller memurları ölüm yardımı 25 000 22 500 22 500 
7 Yakacak zammı 25 000 20 000 20 000 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez büro giderleri 
1 Kırtasiye 
2 Döşeme ve demirbaş 
3 öteberi giderleri 
4 Aydınlatma 

Bölüm toplamı 823 000 991 000 991 000 

3656 sayılı Kanunun 5 nci mad 
desi gereğince ödenecek ya
bancı dil para mükâfatı 5 000 0 1 
5439 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine göre memurlara ve 
rilecek ikramiye karşılığı 1 000 0 0 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere 
ğince Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 
Temsil ödeneği 
Ek görev tazminatı 

îkinci kısım toplamı 

1 435 817 
2 100 

125 534 

29 632 921 

1 568 663 
2 100 

151 585 

31 277 204 

1 568 663 
2 100 

151 585 

31 277 205 

4 500 
2 500 

10 300 
6 000 

4 500 
2 500 

10 300 
6 000 

4 500 
2 500 

10 300 
6 000 



Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı — 321 — 

M. ödeneğin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

5 Isıtma 13 600 

Bölüm toplamı 36 900 

îller büro giderleri 
1 Kırtasiye 
2 Döşeme ve demirbaş 
3 öteberi giderleri 
4 Aydınlatma 
5 Isıtma 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 

1 Merkez posta ve telgraf ücret
leri 

2 ÎUer posta ve telgraf ücretleri 
3 Merkez daireleri telefon gider

leri 
4 îller telefon giderleri 

Kira karşılığı 
1 Merkez 
2 îller 

Giyecekler 

Bölüm toplaım 

Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici » » 
Müfettişler yolluğu 
Yabancı memleketler yolluğu 

5 Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlarının yolluk ve 
başka giderleri 

6 Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla 
. savaş geçici görev yolluğu 

7 Trahomla savaş geçici .-görev 
yolluğu ;, 

29 000 
33 000 
16 000 
8 000 
40 000 

Bölüm toplamı 126 000 

34 500 

75 00 
225 000 

12 000 
14 000 

Bölüm toplamı 326 000 

1 
46 979 

46 980 

6 500 

198 000 
155 000 
40 000 
10 000 

1 000 

305 000 

40 000 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

13 600 13 600 

36 900 36 900 

29 000 
33 000 
16 000 
8 000 
40 000 

126 000 

30 000 

65 000 
175 000 

12 000 
14 000 

266 000 

1 
60 000 

60 001 

5 700 

210 000 
189 726 
40 000 
5 000 

53 100 

280 000 

40 000 

29 000 
33 000 
16 000 
8 000 
40 000 

126 000 

30 000 

65 000 
175 000 

12 000 
14 000 

266 000 

1 
60 000 

60 001 

5 700 

210 000 
189 72'/ 
40 000 
5 000 

100 000 

280 000 

40 000 
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M. ödeneğin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

8 Zührevi hastalıklarla savaş ge
çici görev yolluğu 80 000 60 000 60 000 

9 Sıtma ile savaş geçici görev 
yolluğu 439 500 400 000 400 000 

10 Veremle savaş geçici görev yol
luğu 0 20 000 20 000 

Bölüm toplamı 1 268 500 1 297 826 1 344 726 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 

1 Merkez 1 000 1 500 1 500 
2 îller 14 000 18 000 18 000 

Bölüm toplamı 15 000 19 500 19 500 

Taşıt giderleri 
1 Bakanlık otomobili işletme gi

derleri 1 600 1 600 2 000 
2 Bakanlık otomobili onarma gi

derleri 1 600 1 600 1 600 
3 Merkez taşıtları işletme gider

leri 300 300 300 
4 Merkez taşıtları onarma gider

leri 100 100 100 
5 Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla 

savaş taşıt giderleri . 10 000 10 000 40 000 
6 .Trahomla savaş taşıt giderleri 14 000 8 000 8 000 
7 Zührevi hastalıklarla savaş ta

şıt giderleri 4 000 6 000 6 000 
8 Sıtma ile savaş taşıt giderleri 120 000 145 500 145 500 
9 Hastaneler, sağlık ve sosyal 

yardım kurumları taşıt gider
leri - 34 000 70 000 70 000 

,0 Okullar taşıt giderleri 8 500 2 000 0 
10 Türkiye Cumhuriyeti Refik 

Saydam Merkez Hıfzıssıhha 
Müessesesi taşıt giderleri 2 000 3 000 3 000 

11 Verem ile savaş taşıt giderleri 0 8 000 8 000 

Bölüm toplamı 196 100 256 100 284 500 

Üçüncü kısım toplamı 2 056 480 2 098 027 2 173 327 
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1950 1951 yılı için 
Yıl ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilea 
B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil giderleri 4 000 4 000 4 000 
405 Sağlık memurları ve sağlık ko

ruyucuları hayvan yem karşı
lığı 360 000 300 000 300 000 

408 Huzur ücretleri 
1 Yüksek Sağlık Şûrası üyeleri 

415 
416 

417 

418 
419 

420 
421 
422 

2 

1 
2 
3 

4 
5 

1 

huzur ücreti 
Artırma, eksiltme ve ihale ko
misyonlarında bulunacak bele
diye üyeleri huzur ücreti • 

Bölüm toplamı 

Sağlık müzeleri genel giderleri 
Okullar, kurumlar genel gider
leri ': 
Sağır, dilsiz ve körler enstitüsü 
Sağlık memurları okulları 
Köy enstitülerinde sağlık me
murlarını yetiştirme ve cihaz-
landırma 
Yatılı Ebe. Yurdu 
Hıfzıssıhha Okulu 

Bölüm toplamı 

Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla 
savaş genel giderleri 
Trahomla savaş genel giderleri 
Zührevi hastalıklarla savaş ge
nel giderleri 
Sıtma ile savaş genel giderleri 
Verem savaşı genel giderleri 
Hastaneler, sağlık ve sosyal 
yardım kurumları genel gider
leri 
Devlet hastaneleri 

16 500 

1 000 

17 500 

17 500 

78 250 
360 000 

54 000 
51 858 
25 000 

569 108 

805 000 
436 000 

300 000 
2 889 975 
1 700 000 

12 235 387 

16 500 

500 

17 000 

15 000 

78 250 
334 000 

46 700 
58 500 
5 000 

522 450 

805 000 
400 000 

300 000 
2 658 000 
1 500 000 

15 212 539 

16 500 

500 

17 000 

15 000 

78 250 
334 000 

.46 700 
58 500 
5 000 

522 450 

775 000 
400 000 

300 000 
2 611 100 
1 500 000 

15 212 539 



Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Ödeneğin çeşidi 
*çj»v vr-A * — ~ » 

Muayene ve tedavi evleri 
Verem dispanserleri 
Kuduz tedavi kurumları 
Sağlık merkezleri 
Doğum ve çocuk bakım evleri 

Bölüm toplamı 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

145 000 
150 000 
65 000 

817 863 
1 098 321 

14 511 571 

1951 yıl 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

145 000 
150 000 
65 000 

682 000 
1 147 200 

17 401 739 

ı içiıi 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

145 000 
150 000 
65 000 

682 000 
1 147 200 

17 401 739 

Korunmaya muhtaç çocuklar * * ? 
için 5387 sayılı Kanun gereğin- v 
ce yapılacak giderler karşılığı 350 000 150 000 150 000 
Türkiye Cumhuriyeti Refik 
Saydam Merkez Hıfzıssıhha 
Müessesesi genel giderleri 
îskân işleri 
Kan bankası genel giderleri 
Yayın giderleri 
Satmalma ve abone karşılığı 
Başka he r çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yollukları ile 
başka her çeşit giderleri 
Milletlerarası kurum ve der
nekler giderleri 
Milletlerarası kurum ve der
neklere katılma payı 
Milletlerarası kongre ve konfe
ranslara iştirak edeceklerin 
yolluk ve giderleri 

Bölüm toplamı 

Millî Türk Tıp Kongresi genel 
giderleri 
Sağlık memurları ve sağlık ko
ruyucularının hayvan avansı 

744 000 
1 745 500 

0 

20 000 
15 000 

35 000 

20 900 

50 000 
: • * • • • ' r -

25 000 

75 000 

20 000 

10 000 

690 000 
0 

100 000 

20 000 
12 000 

32 000 

20 900 

182 232 

20 000 

202 232 

1 

3 000 

700 000 
0 

100 000 

20 000 
12 000 

32 000 

20 900 

182 232 

20 000 

202 232 

1 

3 000 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

478 1593 sayılı Kanun gereğince 
çok çocuklu analara verilecek 
mükâfat 100 000 100 000 100 000 

Dördüncü kısım toplamı 24 711 054 25 221 322 25 154 422 

Yedinci hısım - Küçük 
onarma ve tesisler 

0 Onarma işleri 150 000 0 
0 Hükümet tabipleri için alına

cak tıp alet ve gereç karşılığı 7 180 0 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 17 361 17 000 17 000 
502 Eski yıllar borçları 

1 1946 - 1949 yuları borçlan 5 000 5 000 5 000 
2 1928 - 1945 » » 600 600 600 

503 

Bölüm toplamı 

5434 sayılı Kanunun geçici 8 
nci maddesi gereğince Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı
na yapılacak ödemeler karşı
lığı 

Beşinci kısım toplamı 

5 600 

121 000 

143 961 

5 600 

380 317 

402 917 

5 600 

380 317 

402 917 

Altıncı kısım - Yardımlar 

601 Özel kurumlara ve derneklerle 
kişilere 15 000 15 €00 15 000 

Altıncı kısım toplamı 15 000 15 000 15 000 

Yedinci kısım toplamı 157 180 0 0 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

KİSİMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 
Yedinci kısım toplamı 

Toplam 

0 Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı (Millî Eğitim Bakanlı
ğı Bütçesine) 

GENEL TOPLAM 

Yatırımlar 

901 Onarma işleri 
902 Hükümet tabipleri için alma-

cak tıp aletleri ve gereç karşı
lığı 

— 3827 sayılı Kanun gereğince 
satmalınacak taşıtlar karşılığı 
(Maliye Bakanlığı Bütçesine) 

— Yeni yapı ve esaslı onarmalar 
(Bayındırlık Bakanlığına) 

Yatırımlar toplamı 

1950 1951 yılı için 
Yıl ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

5 320 
29 632 921 
2 056 480 
24 711 054 

143 961 
15 000 
157 180 

56 721 916 

5 320 
31 277 204 
2 098 027 
25 221 322 

402 917 
15 000 

0 
59 019 790 

5 320 
31 277 205 
2 173 327 
25 154 422 

402 917 
15 000 

0 
0 

643 600 604 900 0 

57 365 516 59 624 690 59 028 191 

150 000 150 000 150 000 

7 180 7 000 7 000 

100 000 105 000 0 

2 048 042 3 234 404 0 

2 305 222 3 496 404 157 000 



24 - Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı 



Rapor 

3 . II. 1951 

Bütçe Komisyonu Yüksek Başkanlığına 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1951 yılı Bütçesinin Yüksek Komisyonumuz adına bütün teferrüa-
tiyle tetkik ettim. Bu tetkikatımdan elde ettiğim görüş ve kanaatlerimi temennilerimle birlikte 
aşağıda arz ve izah ediyorum: 

1. Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1951 yılı Bütçesi (19 996 047) lira olarak tanzim ve tesbit edil
miştir ki, bu yekûn 1950 yılı Bütçesine nazaran (270 290) lira fazladır. Bu rakama A/2 bütçesine 
konulmuş olup Bayındırlık Bütçesine devri lâzınıgelen (157 040) lira dâhildir. 

2. Bölüm ve maddelere ayrılan ve 1951 yılı tahsisatını teşkil eden (19 996 047) lirayı gümrük 
muhafaza hizmetleri itibariyle şu suretle taksim edebiliriz. 

Gümrük 
Lira 

5 660 360 
995 732 
190 940 
38 000 

88 226 
20 000 
5 320 

5 998 578 

Muhafaza 
Lira 

8 539 368 
1 286 781 
3 919 455 
162 001 

68 814 
21 050 

0 

13 997 469 

Yönetim giderleri 
Daire hizmetleri 
Onarma giderleri, kimyahane aletlerinin onarma ve satmalma karşılığı, 
muhafaza, kara ve deniz vasıtaları onarma ve satmalımı 
Bayındırlık Bütçesine konulacak olan inşaat bedeli 
Geçen ve eski yıllar borçları 
Bakan ödeneği 

Toplam 

3. 1951 yılı Bütçesinin % 30 u Gümrük, % 70 i muhafaza hizmetlerine aittir. 

4. Bütçenin % 68 i personel giderlerine % 32 si diğer hizmetlere tahsis edilmiştir. 

5. 1951 yılı bütçesinin personel giderleri ödeneği 1950 yılma nazaran 685 805 lira fazladır: Bu 
fazlalığın 10 047 lirası yönetim giderleri, 137 669 lirası daire hizmetleri, 267 799 lirası kara -ve 
deniz vasıtaları satmalma tertiplerinden tasarruf edilmek suretiyle ceman 415 515 lirası tasarruf 
suretiyle karşılanmıştır; 

6. Bütçenin 201 nci bölümünün 11 nci maddesini teşkil eden Gümrük merkez memurları: 
Memur kadrosu 242 olup bundan 27 adedi (L) cetveline alınmış olduğundan halen fiilî kadroda 
(215) memur müstahdemdir ki bunların ödenek tutarı (96 212) lira, üst derece farkı ile birlikte 
ceman 835 412 lira tutmakta olup geçen yıla nazaran 49 300 lira fazlalık göstermekte ise de bu 
fark yukarda kaydettiğim veçhile bu yıl üst derece maaş alacak olanların tahsisat farkından ile
ri gelmektedir, 

7. 201 nci bölümün 12 nci maddesini teşkil eden gümrük muhafaza memurları: Memur kad
rosu 142 dir ki bunların yıllık ödenek karşılığı 437 175 lira olup 1950 yılma nazaran 50 000 lira 
fazla olup bu da üst derece maaş farkından ileri gelmektedir. 

Muhafaza merkez memurları kadrosunda bu yıl (L) cetveline alınmış memur kadrosu yoktur; 

8. 201 nci bölümün 21 nci maddesini teşkil eden gümrük iller memurları : Memur kadrosu 
yekûnu 1535 olup bundan 295 adedi (L) cetveline alınmış, halen 1240 memur fiilî kadroda mevcut bu-
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ummaktadır ki, bunların yıllık tahsisatı ödeneği (3 561 453) lira olup 1950 yılı ödeneğine göre 
177 066 lira fazla ise de bu miktar üst dereceden maaş alacaklara verilecek tahsisat farkından ileri 
gelmektedir. 

9. 201 nci bölümün 22 nci maddesini teşkil eden muhafaza iller aylığı : Yekûnu 5 940 425 li
ra olup 1950 yılına nazaran 281 735 lira bir fazlalık göstermekte ise de bu da bu yıl verilecek üst 
derece maaş farkından ileri gelmektedir. 

îller muhafaza kadrosu (8 516) olup bundan 196 adedi (L) cetveline alınarak halen 8320 adedi 
subay, gedikli, sivil ve er istihdam edilmektedir. 

10. 202 nci bölümün 11 nci maddesinde gümrük merkez memurları hizmetlileri : Kadrosu 49 
dur. 1950 yılma göre kadro dışında bırakılan 3 hizmetliye mukabil bir aded (150) lira ücretli ye
niden, hizmete ilâvesi suretiyle geçen yıldan iki noksaniyle tanzim edilmiştir ki, bunların ödenek 
miktarı yekûnu 66 300 lira tutmaktadır. 

Muhafaza merkez hizmetlileri kadrosu 12 aded olup bunların da ödenek miktarı 21 060 liradır. 

11. 202 nci bölümün 21 nci maddesinde bulunan ücretli hizmetliler kadrosu ise 65 aded olup 
bunların ödenek tutarı olarak bütçeye 60 420 lira konulmuştur. 

22 nci madde muhafaza iller hizmetliler ücreti olarak konulmuş olan 567 050 lira ödenek 279 
ücretli eşhasa verilmektedir. 

12. 203 ncü bölümü teşkil eden merkez hizmetliler ücretine ait iki maddeye konulmuş olan 
ceman 24 00Ö lira geçen yılın aynıdır. ^ (, , , ••-•"• •: " r* > iA\>4 \ •*••,\x i c )-.•: 3 f ** 

13. 206 nci bölümü teşkil eden ve 4178, 4598 sayılı Kanunlar gereğince yapılacak zam ve 
yardımlara ait maddeler de geçen yıla göre ancak 42 nci madde muhafaza iller doğum yardımı 
olan 60 000 liraya 43 500 lira eklenmek suretiyle bu bölümün yekûnu 1950 yılı ödeneğinden fazla 
olarak gösterilmiştir ki bunun da sebebi 1951 yılında doğacak çocuklar nazara alınmış ölenlerin, 
başka mahalle nakledilen memur, subay çocuklarının çocuk zammı verilmek suretiyle karşılanma
sı düşünülmesinden ileri ge'diği anlaşılmıştır. 

14. 209 ncu bölümün, 1, 2 nci maddelerine konulmuş olan 641 443 lira 5434 sayılı Kanunun 
14, 15, 34, 39 ncu maddelerine uygun olarak hesabedilmek suretiyle konulmuş olduğu anlaşılmıştır. 

15. 210 uncu bölümün 1 ve 2 nci maddelerine konulan 3 600 liralık Temsil Ödenekleri Kanu
nuna uygun olarak konulmuştur. 

16. 212 nci bölümü teşkil eden er tayını karşılığı 1950 yılında olduğu gibi 533 000 liradır. 

4367 say^ı Kanun gereğince verilecek bu er tayını karşılığı hâlen fiilî kadro tutarı olan 1810 
kişiye ayda 25 lira hesabiyle aylık tutarı 45 250 lira, 12 aylık tutarı ise 543 000 lira tutmaktadır. 
Bütçeye konulan 533 000 lira olduğuna göre arada açık gözüken 10 000 lira farkın münhal vazi
felerden elde edilecek tasarruflarla karşılanacağı ifade edilmektedir. 

17. 220 nci bölüme mevzu ve 1615 saylı Kanun gereğince verilecek yemeklik bedeli 30 000 
lira olup bu bölümde geçen yıla nazaran 5 000 lira bir fazlalık vardır. 

Deniz muhafaza vasıtalarının mmtaka merkezi haricine vâki olacak seferleri esnasında zâbitan 
ve mürettebatına hareket tarihinden itibaren her gün için mmtaka ve muhafaza memurlariyle 
kaptan, süvari, makinist çarkçı, topçu, elektrikçiye (60) kuruş, lostromo, ateşçi yağcı, kamarot, 
kömürcü ve tayfaya (30) kuruş verilmektedir. 

Kaçakçılığın sıkı takibi zarureti göz önüne alınarak faaliyetin 1951 yılında. artacağı düşünce
siyle bu bölüme geçen yıla nazaran 5 000 lira tahsisat bu yüzden konulmuştur. 

18. 301 nci merkez büro giderleri bölümüne konulan ödeneklerin tutarı 44 000 lira tasarruf, 
ve ihtiyaçlar göz önüne alınmak suretiyle geçen yıla nazaran 4 000 lira fazlasiyle konulmuştur. 



19. 302 nci bölümünü teşkil eden iller büro giderlerinde geçen yıla nazaran 1 400 lira tasar
ruf temini suretiyle 153 600 lira konulmuştur. 

20. 303 ncü basılı kâğıt ve defterler bölümüne konulan 62 780 lira da 1950 yılı ödeneğinden 
720 lira eksiği ile konulmuştur. 

21. 304 ncü bölümü teşkil eden posta, telgraf, telefon ücret ve giderleri tutarı olan 116 500 
lira da geçen yıldan 8 000 lira tasarrufludur. 

22. 305 nci bölümü teşkil eden iller kira karşılığı olarak konulan 98 500 lira geçen yıl ödene
ği olan 97 000 liraya nazaran 1 500 lira fazla olup bu da Millî Korunma Kanununun 30 ncu mad
desini değiştiren 5020 sayılı Kanunla yapılmasına zaruret hâsıl olan zam farkından ileri> geldiği 
anlaşılmıştır. . 

.23. 306 nci bölümü teşkil eden giyecekler bölümüne mevzu 50 000 lirada geçen yıla nazaran 
bir artış veya eksilme mevcut değildir. 

24. 307 nci maddede yolluklar bölümünün 11 nci maddesi olan gümrük sürekli yolluğu olan 
40 000 liraya yapılan 2 200 ve 21 nci maddeye yapılan 7 264 lira zamla bu bölüm yekûnu 9 464 
lira fazlasiyle 317 496 lira olarak teklif olunmaktadır. 

Bu fazlalıkların nakil ve tahvil olunan masraflarla emekliye sevk edilenlerin yollukları için ko
nulmuş olduğu tetkik neticesi anlaşılmıştır. 

25. 308 nci tedavi giderleri bölümünde 1951 yılı için teklif edilen 47 000 lira 1950 yılında ka
bul edilen 35 000 liralık ödenekten 12 000 lira fazla ise de bu bölümün 11 ve 21 nci maddelerine yapı
lan 12 000 liralık zammın geçen yılda kifayet etmediği düşüncesiyle ve 4598 sayılı Kanuna uyu
larak konulmuş olduğu yapılan tetkik sonunda anlaşılmıştır. 

26. 309 ncu bölümü teşkil eden taşıt giderleri ödeneği 1950 yılı ödeneğine nazaran 1 500 lira 
fazlasiyle 992 637 lira olarak teklif edilmektedir. Bu bölümü teşkil eden ödeneğin Gümrük Muhafa
za teşkilâtınca hizmette kullanılan taşıtların her türlü ihtiyacına ancak tekabül edebileceği yapı
lan tetkik sonunda anlaşılmıştır. 

Gümrük ve Muhafaza teşkilâtının merkez ve taşrada kullanmakta olduğu her çeşit nakil vası
talarının cins ve miktarlarını gösterir liste aşağıdadır: 

Aded 

Otomobil 
Motosiklet 
Kaptıkaçtı 
Jeep 
Kamyon 
Römorkör 
Merküri 
Sıhhiye otobüsü 
Arazoz 
Zırhlı araba 
Ana gemi 
Deniz motörü 
Karakol motörü 
Büyük liman motörü 
Yelkenli 
Küçük liman motörü 
Sandal 

1 
5 
1 

110 
45 
1 
1 
1 
3 

* 1 2 

* 1 
11 
15 
9 
6 

14 
41 

277 
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27. 405 nci bölümü teşkil eden- hayvan satmalına ve tazmini ve yem bedeli için 1 ve 2 nci mad

delere konulan 25.650 lira ödenek geçen yılın aynıdır. 

28. 406 nci bölüm, geçen yılda olduğu gibidir. Yapılan tetkikatta haber alma ödeneği bir mis
li daha artırıldığı takdirde elemanların. tatmini ve çoğaltılması ve yine tedbir ve taharriyatın 
temini mümkün olacağı kanaatine varılmıştır. 

29. Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren giderler için 407 nci bölü
me konulmuş olan 101 300 lira geçen yıl ödeneğinin aynıdır ki bu bölümden kaçakçılığın meni ve 
takibine dair 1918 sayılı Kanunun bâzı maddelerini değiştiren 3777 sayılı Kanunun 60 nci made-
si.gereğince eşyanın sif kıymetinin % 25 i kaçağı tutan ve haber verenlere ödenecek ikramiye bö
lümünün 2 nci maddesini teşkil eden tertipten verilmektedir. 

30. 408 nci bölümü teşkil eden gümrük tahsilat komisyonlarında bulunacak belediye üyele
rinin huzur ücreti için konulan 500 lira ödenek 1950 yılı ödeneğinden 1 000 lira eksiği ile teklif 
olunmaktadır. 

31. 409 neu bölümü teşkil eden ve 3 maddeden ibaret olan . muayyenat için teklif olunan 
2 456 331 lira geçen yıl ödeneğinden 112 669 lira tasarrufludur. Bu bölümün mucip sebeplerini şu 
şekilde izah etmek gerektir. 

A) Madde/ l Askerî kadrolarda müstahdem bulunnan subay, askerî memurlara (Gümrük Mu
hafaza alayları dâhil) 4367 sayılı Kanun gereğince bir er tayını istihkakı verilmektedir. 

B) 4684 sayılı Kanunla, Gümrük Muhafaza deniz vasıtalarında çalışan, Devletçe iaşe edilmi-
yen maaşlı ve ücretli sivil memur ve müstahdemler de bir er tayınından istifade ettirilmektedir'. 

Buna nazaran bir er tayını istihkakı almakta olanların miktarı aşağıda gösterilmiştir. 

Adedi • 

291 Subay 
72 Gedikli 

6196 Er 
65 Askerî kadroda kaptan ' 
28 » » siviller 

246 (D) cetveline dâhil personeliyle birlikler
deki ücretli müstahdemler 

6898 Toplam 

Kişi Gün Kuruş Yekûn » 
• 

6 8 9 8 X 3 6 6 X 7 3 , 9 7 = 1 8 6 7 331 

C) 409 ncu bölümün 2 nci maddesinde bulunan yem ödeneğine gelince : 

Gümrük muhafaza birliklerinde 589 baş binek ve koşum hayvanı vardır. Binekler süvarilere 
aittir. Hayvanların bir kısmı nakil vasıtalarında kullanılmaktadır. 

Beher hayvana günde 4,5 kilo arpa 3 kilo ot 2 kilo saman verildiğine göre bir hayvanın günlük 
istihkakı 104,37 kuruş tutmaktadır ki, 589 hayvanın yıllık yem bedeli 225 000 lira hesabiyle teklif 
olunmuştur. 
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Ç) Aynı bölümün 3 ncü maddesi olan yakacak, aydınlatma, ısıtma ödeneği ise mevcut kad

roya göre hesap edilmek suretiyle geçen yıldan 23 000 lira eksiğiyle 364 000 lira olarak tertip ve 
teklif edilmiştir. 

32. 410 ncu bölümü teşkil eden muhafaza teşkilâtı yiyecekler ve teçhizat karşılığı olarak konul
muş olan 977 304 liralık ödenek 1950 yılı ödeneğinden 26 000 lira noksaniyle teklif olunmakta
dır ki, tasarruf edilmiş olan 26 000 lira mevcut kadro adedi dikkate alınarak tasarruf hesabiyle 
tanzim edildiği anlaşılmıştır. 

Bu tasarruf daha ziyade teçhizat kısmında yani .kilim, çanta, battaniye, ekmek torbası ve 
saire gibi şeylerden temin olunacaktır. 

33. 411, 412, 4İ3, 414, 417 nci bölümlerdeki ödeneklerden her hangi bir %ksiltme veya artış 
yoktur. 

34. 418 nci bölümde bulunan Gümrük idareleri tertibinin 1 nci maddesini teşkil eden kimyaha-
neler giderlerine 2 500 lira zammiyle bu bölüm 29 800 lira olarak teklif edilmektedir ki, istanbul, 
İzmir v^ İskenderun başmüdürlükleri kimyahanslerinde eksik bâzı kimyevi maddelerin yeniden 
mubayaası icabettiğinden bu mülâhaza ile 2 500 lira bir zam yapıldığı tetkik neticesi anlaşılmıştır. 

35. 419, 420, 432, 451, 453, 476, 501, 502, 701 nci bölümlerde bir değişiklik olmayıp geçen yılın 
aynıdır. 

36. 721 nci bölümü teşkil eden kimyahanelere ait, makine, aletler ve gereçler, satmalma ve 
onarma karşılığı giderlerinin 1 nci maddesinde (2 000) lira tasarruf edilmiş ise de 2 nci maddesine 
1 000 lira zam suretiyle bu bölüm toplamı 5 000 lira olarak teklif edilmektedir. 

37. 722 nci bölümde bir değişme yapılmamıştır. 

38. Kara, hava taşıtları ve deniz* muhafaza vasıtaları ve atelye sabit gereçleri satınalma 
karşılığı tertibi olan 723 ncü bölümün 1 nci maddesinden 30 000 lira tasarruf edilerek bu maddeye 
62 000 lira konulmuş ve 2 nci maddeyi teşkil eden, yeniden ve mevcutlara ilâveten satmalmacaklara 
ait 1950 yılında kabul edilmiş olan 186 800 liralık ödenek bu yıl tamamen tasarruf elilmek sure
tiyle bu bölüm geçen yıldan 266 799 lira eksiği ile 62 001 lira olarak teklif edilmektedir ki bu 
tasarruf yerinde görülmüştür. 

A/2 cetveli 

Gümrük ve Tekel Bakanlığınca yeni yapı ve esaslı onarmalar için 1951 yılı bütçesinin A/2 
yatırım kısmına 157 040 lira konulduğu görülmüşse de bu ödeneğin Bayındırlık Bakanlığının yatı
rım cetveline geçirilmediği görülmektedir. 

4 

1951 yılı bütçesine konulan 157 040 lira ile ne gibi onarma işleri yapılacağı tetkik ve tahkik 
edilmiş, aşağıda bunların müfredatı olduğu gibi gösterilmiştir. 
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Lira 

' 6 000 
5 000 
5 100 
3 000 
3 000 
19 000 
5 000 
40 000 
20 000 
1 000 

İstanbul Gümrük Başmüdürlüğü ve levazım ambarının onarımı için 
Gürbulak gümrük binasının onarımı 
İzmir Gümrükleri Başmülürlüğü ve Çıkış Gümrük Müdürlüğü binalarının onarımı 
Van Gümrük binasının pencerelerine demir parmaklık konması ve onarımı 
Trabzon gümrük binasının onarımı 
Hopa gümrük binasının önündeki rıhtımın tamiri 
Bakanlık binası dış pencerelerinin onarımı ve boyanması 
Anamur'da bir gümrük binası inşası için 
Yıl içinde çıkması melhuz onarım karşılığı 
Bayındırlık Bakanlığı masrafı için 

107 100 

21 000 İzmir Gümrük Muhafaza deniz atelye sinin kızak, iskele ve saire inşaatı için 
14 000 Antalya Gümrük Muhafaza binasının tavanlanması ve ilâvesi için 
15 000 Reyhanlı Ibölük (binasının tavanlanması için 

157 100 

Bu ödeneğin harcanacağı ihtiyaçlar tetkik edildiği zaman Hopa Gümrük binasının önündeki rıhtımın 
tamiri için ayrılan 19 000 ve Bakanlık binası dış pencerelerinin onarımı ve boyanması için istenen 5 000 
tahsisattan Anamur gibi çok tâli derecede bulunan bir mahalde yaptırılmak istenen yeni binaya ait 
40 000, keza yıl içinde çıkması melhuz onarım karşılığı adı ile konulmuş olan 20 000 lira ki, ceman 
84 000 liranın tasarruf edilmesi çok lüzumlu bir icap telâkki edilmesi yerinde olur. Bayındırlık Büt
çesine bu tahsisat konulmadığına göre Bayındırlık Bakanlığı masraf için ayrılmış olan 1 000 liranın 
tefriki sebebi anlaşılamamıştır. 

Gümrük hasılatı 

1. Gümrük gelirleriyle, dolayısiyle alınan vergi ve resimlerin tahakkuk ve tahsili için Gümrük 

Teşkilâtı tarafından yapılan masraf in nispeti aşağıda gösterilmiştir. 

Lira Nevi hasılat 

115 460 000 Gümrük Resmi 
95 190 000 Gümrük Muamele Vergisi 
17 840 000 Gümrük Benzin Yol Vergisi 
12 880 000 Gümrük Ham Petrol İstihlâk Vergisi 
18 160 000 Gümrük Kahve İstihlâk Vergisi 

210 000 Gümrük Ardiye Resmi 
90 000 Gümrük Hayvan Sağlık Resmi 

259 830 000 Toplam 

2. Gümrük gelirinin tahakkuk ve tahsili için yapılan masraf nispeti gelir miktarına nazaran 
% 7,6 dır. Bu masrafın % 2,3 Gümrük Teşkilâtına aittir. 

Bu masrafın % 5,3 muhafaza teşkilâtına aittir. 
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Gümrük ve Tekel Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı teşkilâtında yapıl
ması kabil olan tasarruf miktarı ile kaldırılması ieaeden teşekkül: 

1. Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığının 14 küsur milyon lira masrafı vardır. Bu para ka
çağın meni ve takibi için sarf edilmektedir. 

2. Genel Komutanlık karargâhında 6 aylık bir devreyi ihtiva eden muhafaza memurları mes
lek kursu mevcuttur. 

Bu kursa, senede 45 000 liradan fazla masraf yapılmaktadır. Bu masraf, karargâhtaki şube 
müdürlerinin okuttukları dersler için aldıkları ücret ile kursa gönderilen memurların harcırah ve 
yevmiyelerini ihtiva etmektedir. Hiçbir faydası görülmemektedir. Ankara'da memurların amelî 
tatbikat yapmasına imkân olmadığından tedrisat nazari olarak yapılmakta ve okutulan dersler 
muhafaza memurlarının meslekî bilgilerini artıracak.mahiyette görülmelktedir. Bu 45 000 liradan 
fazla masrafın üç dört bin- lirasiyle, memur kesafeti bulunan İstanbul ve izmir gibi büyük mer
kezlerde açılacak muvakkat kurslarla memurların daha iyi meslekî bilgi almaları kabildir. Bu ba
kımdan kursun kaldırılmasiylej, şube müdürlerine verilmekte olan ücret ile memurların yollukları 
ve yevmiyeleri derhal tasarruf edilebilir. 

3. Genel Komutanlık karargâhında biri ayniyat teftiş komisyonu, diğeri de denetleme kurulu 
•» olmak üzere iki ayrı teşekkül mevcuttur. Bunlardan biri askerî birliklerdeki ayniyat hesaplarını 

tetkik etmekte, diğeri ise mahiyeti itibariyle verimli olmadığı anlaşılan bir takım denetlemeleri 
yapmaktadır. Bu iki teşekkülden biri fazla olduğu gibi, Bakanlık müfettişleri mevcut olduğuna ve 
her birliğin başında mesuliyeti yüklenmiş komutanlar çalıştırıldığına göre, bu iki denetleme ku
rulunun. senelik masrafı tutarı olan 10 000 liradan fazla bir paranın tasarrufu mümkündür. 

4. Kaçağın meni ve takibi için Genel Komutanlığa verilmekte olan kara nakil..•vasıtalarından 
bir kaçı Ankara'da hususi işlerde ve nakliyatta kullanılmakta ve bu, suretle şoför, benzin ve tamir 
gibi çok fuzuli masrafların yapılmasını zaruri kılmaktadır. Bu iazla vasıtalardan yapılacak tasar
ruf da oldukça kabarık bir yekûn teşkil eder. 

5. Genel Komutanlık karargâhında bulunan müdür ve memurların yaptıkları tetkikler ve sair 
suretle vazifelendirilmiş gibi şuraya buraya gönderilmek suretiyle verilen muvakkat memuriyet 
harcırahları da oldukça kabarıktır ve bunların tasarrufu da mümkündür. 

6. Genel Komutanlık askerî bir karargâh olduğundan birçok subay bulunması dolayısiyle her birine 
tahsis edilmiş emirerleri askerî kadroyu işgal ettiğinden, bu erler pasif olarak bulunmakta ve birliklerin 
kadrosundaki boşluk adedini artırmaktadır. • 

7. Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığına bağlı askerî kara birliklerinden başka bir de İs
tanbul ve İzmir'de olmak üzere iki tane Deniz Bölge Komutanlığı mevcuttur. Bu komutanlıkların 
gerek maaşlı gerekse ücretli kabarık kadroları vardır i Bilhassa İstanbul Deniz Bölge Komutanlığı
nın* kadrosu o kadar geniştir ki, buradaki memurların çoğu boş oturmaktadır. Ücretliler de ayni va
ziyettedirler. * . 

3015 sayılı Kanunla teşekkül etmiş Deniz Bölge Komutanlıkları Kanunu kendilerine verilmiş olan 
kaçağın meni ve takibi işini bugüne kadar fiilen.yapmamışlardır, Bunlardan başka, yine geniş bir kad
royu işgal eden Samsun ve Mersin Deniz Bölge Komutanlıkları mevcut idi. Buna lüzum olmadığından 
bu komutanlıkların kaldırıldığı görülmüştür. 

İzmir Deniz Bölge Komutanlığının orada hiçbir vazifesi .yoktur. İzmir Alay Komutanlığı bu saha
nın kaçakçılık bakımından muhafızı olmasına rağmen deniz bölge komutanlığı ancak vasıtaların sey
rinden başka bir vazife görmemiş olduğu halde ömrinde bir sürü memur ve jeep arabası, vardır. Bu 
deniz bölge komutanlığının kaldırılması, oradaki işleri asla aksatmıyacağı gibi bilâkis alay komutan-



lığının daha verimli çalışması sağlanacağı cihetle birçok memurdan ve otomobil masrafndan da bü
yük tasarruf yakılacağı kanaatindeyim. 

İstanbul Deniz Bölge Komutanlığı .lüzumsuz ve teşekkülü de yersizdir. Bu teşkilâtın başında 
bir albay, binbaşı, birçok yüzbaşı ve üsteğmen ile hesap memuru Ve miktarı 30 u bulan yüksek 
maşlı muamele memuru ile 7 tane muhafaza memuru maaşlı olarak çalıştırılmaktadır. Bundan baş
ka adedi her gün artmakta olan bir de ücretli kadrosu vardır. Deniz Bölge Komutanlığının kaça
ğın meni ve takibi vazifesi yoktur. Bu geniş teşekkül. Deniz vasıtalarının tamirini yapmakta olan 
Hasköy'deki atelyenin, atelye müdürlüğü vazifesini görmekten gayrı bir işle meşgul değildir. 

istanbul Deniz Bölge Komutanlığının kuruluşundan beri, bu teşkilât yalnız atelye müdürlüğü 
vazifesini gördüğü ve 1948 yılında memur maaşları 69 000 lira ve ücretliler tahsisatı da 116 000 
lira olduğu halde 1949 malî yılı içinde Deniz Bölge*Komutanlığının maaşları tutarı 184 000 lirayı 
ücretlilerin ise 143 000 i bulduğu görülmekte ve 1950 yılı ise maaşların 130 000 lira, ücretlilerin tahsi
sat olmadığından ancak 120 000 liraya yaklaştığı bundan başka çocuk zammının 4 000 liradan 
110 000 liraya, er tay:n bedelinin 1 900 liradan 6 000 liraya, taşıt giderlerinin 8 000 liradan 4 900 
liraya çaktığı vu bunlardan başka tayinat, yiyecek maddelerinin de 25 000 liraya, geçici görev 
yolluğunun 2 700 liraya, öteberi giderlerinden masraf tutarının da 1 300 liraya çıktığı bittetkik 
anlaşılmıştır. 

Bu teşekkülde çalışan memurların çoğu boş oturmakta ve buna mukabil bilhassa muamele me
murları yerine diğer birliklerde bu vazifeler muhafaza memurlarına gördürülmekte ve buradaki 
emekli yüksek maaş ve ücretlileri de bir yük olarak taşıdığı görülmektedir. 

Fazla muamele memurlarının gümrüklere dağılması.ve gerek kanuni müddetlerini doldurmuş 
ve ehliyetli olmıyan emeklilerin tasfiye edilmesi ve maaşları müsait olanların ise, daimî surette 
kadro başluğu olan muhafaza sınıfına nakilleri ve muhafaza sınıfında olanların ^sas vazifelerine 
verilmesine göre'fazladır. Bunda da esaslı bir tasarruf yapmak mümkündür. 

Bilhassa lüzumsuz ve yersiz bir yekûn teşkil eden ücretli kadrosunun indirilmesiyle Deniz 
Bölge Komutanlığının kaldırılmasiyle senede 200 000 lira tasarruf sağlanmış olacağı muhakkaktır. 

Haddizatında atelye müdürlüğü vazifesinden başka bir işi olmıyan Deniz Bölge Komutanl ığım 
kaldırılmasiyle sağlanacak bu tasarruf meyanmda faaliyeti fazla bir yekûn tutan deniz vasıtalarının bü
yük kısımlarının Haliç'teki tamirhanelerde yaptırıldığı takdirde işçi adedinden de büyük bir ta
sarruf mümkündür. Bu daima rakkama dayanarak yapılabilir. 

8. Deniz Bölge Komutanlığının fiilen kaçağı meni ve takip vazifesi olmadığı halde bu komu
tanlığa verilen jeep arabasiyle memurları fuzuli olarak taşımakta olan hususi bir motorun benzin, 
şoför ve tamir masrafı da tasarruf edilmiş olacaktır. • 

9. Gümrük Muhafaza^ Genel Komutanlığının İstanbul'da 3 ü yüzbaşı olmak üzere muamele ve 
muhafaza memuru oladak 5 tane de ayrı memuru olan bir ambar müdürlüğü vardır. Bu 
ambar müdürlüğü 1948 yılında 2 700 lira 1949 da 19 000 lira 1950 de ise 18 000 lira masrafı ile 
1 600 lira çocuk zammı 1 400 lira da er tayını bedeli masrafı görülmektedir. 

Ambar müdürlüğünün işlerinin 2 memurla idaresi mümkün iken senede 20 000 liradan fazla ya
pılan bu masrafı da tamamen fuzulidir. Bundan başka bu ambarda diğer askerî birliklerimizden 
alınmış birçok er de vazife görmekte ve bunlar hem alaylardaki kadroyu boşaltmakta ve hem de 
fuzuli masraf yapmaktadır. 

10. istanbul'da gerek maaş, çocuk «zammı, tayın bedeli gibi bütçeden bir sürü masraf yapan 
istihbarat Amirliği, aynı zamanda tahsisatı mestureden de belirli, belirsiz birtakım masraf yap
maktadır. Bu teşekkül lüzumsuz, verimsiz olduğundan bu kadronun da tasarruf edilmesi zaruridir. 
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11. istanbul Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğü., vazife sahasında da birçok fuzuli maaş, tayın 

bedeli, çocuk zammı alan memur vardır. Bilhass^Başmüdürlük karargâhındaki memurların adedi, 
İŞ bölümüne ve iş hacmine göre çok fazladır. Bunda da esaslı bir tasarruf yapmak icabeder. 

Hulâsa 

1. Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1951 yılı Bütçesinin tanzimi sırasında görülen hizmet ve ihti
yaca nazaran mümkün olduğu kadar tasarrufa riayet edilerek tanzim edildiği memnuniyette mü
şahede edilmiştir. Yalnız A/2 yatırım kısmına konulmuş olan ve kısmında izah edilen 84 000 lira 
da tasarruf edildiği takdirde bu Bakanlık Bütçesinin tasarrufa daha çok imkân verildiğine kanaat 
hâsıl edebiliriz. 

2. Gümrük geliri hasılatı üzerinde yapılan tahmin yerindedir. Yalnız gümrüklerimizde de 
vâki olmakta devam eden kaçakçılık ve suiistimallerle daha ciddî ve verimli bir mücadele devam ettiril
diği takdirde gümrüklere, ait her türlü gelirin geçen yıllara nispetle bir hayli artacağına inanacabilece-
ğimizi arzederim. 

Tokad Milletvekili 
Sıtkı Atanç 
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B. M. 

« 

ödeneğin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım - ödenek ve 
benzeri özlük haklar 

101 

201 

202 

1 

2 
3 
4 
5 

6 
7 

8 

1 

2 

3 

4 

Bakan ödeneği 

Birinci kısım toplamı 

îkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 
Gümrük merkez memurları av. 
lığı 
Muhafaza merkez aylığı 
Gümrük iller memurları aylığı 
Muhafaza iller aylığı 
Gümrük merkez memurları 
açık aylığı 
Muhafaza merkez açık aylığı 
Gümrük iller memurları açık 
aylığı 
Muhafaza iller açık aylığı 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücrti 
Gümrük merkez hizmetlileri 
ücreti 
Muhafaza merkez hizmetlileri: 
ücreti 
Gümrük iller hizmetlileri üc
reti 
Muhafaza iller hizmetlileri üc
reti 

Bölüm toplamı 

5 320 

5 320 

786 112 
387 135 

3 384 388 
5 558 700 

1 500 
360 

6 500 
2 000 

10 126 695 

69 600 

21 060 

59 820 

567 050 

717 530 

5 320 

5 320 

836 112 
437 175 

3 561 453 
5 940 425 

1 500 
360 

6 500 
2 000 

10 785 525 

66 300 

21 060 

60 420 

567 050 

714 830 

5 320 

5 320 

< 

836 112 
437 175 

3 561 453 
5 940 425 

1 500 
360 

6 500 
2 000 

10 785 525 

66 300 

21 060 

60 420 

567 050 

714 830 
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B. M. 

203 

1 
2 

- : • . -~ . . ' 

0 
0 
0 

ödeneğin çeşidi 

Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 
Gümrük 
Muhafaza 

Bölüm toplamı 

II - Başka haklar 
Geçici tazminat 
Gümrük 
Muhafaza 

Bölüm toplamı 

1950 
y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

12 600 
11 400 

24 000 

50 148 
27 000 

77 148 

1951 yıl 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

12 600 
11 400 

24 000 

0 
0 

0 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

12 600 
11 400 

24 000 

0 
0 

0 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

1 Gümrük merkez memurları ço 
cuk zammı 24 240 24 240 24 240 

2 Muhafaza merkez çocuk zam
mı 14 000 14 000 14 000 

3 Gümrük iller memurları çocuk 
zammı 215 760 215 760 215 760 

4 Muhafaza iller çocuk zammı 504 000 504 000 504 000 
5 Gümrük merkez memurları do -

ğum yardımı 2 000 2 000 2 000 
6 Muhafaza merkez doğum yar

dımı 1 000 1 000 1 000 
7 Gümrük iller memurları do

ğum yardımı 8 500 8 500 8 500 
8 Muhafaza iller doğum yardımı 16 500 60 000 60 000 
9 Gümrük merkez memurları 

ölüm yardımı 2 670 1 750 1 750 
10 Muhafaza merkez ölüm yardı

mı 1 000 1 000 1 000 
11 Gümrük iller memurları ölüm 

yardımı 11 000 8 250 8 250 
12 Muhafaza iller ölüm yardımı 5 330 5 330 5 330 
13 Gümrük yakacak zammı 3 600 3 600 3 600 
14 Muhafaza yakacak zammı 16 400 16 400 16 400 

Bölüm toplamı 826 000 865 830 865 830 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

O 3656 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesi gereğince ödeneck ya
bancı dil para mükâfatı 

O 5439 sayılı Kanunun 3 ncü 
madesine göre memurlara ve
rilecek ikramiye karşılığı 

O Gümrük 
0 Muhafaza 

Bölüm toplamı 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddeinin (D) ve 15 nci mad
desinin (E) fıkrasiyle 34, 38 
ve 39 ncu maddeleri gereğince 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına yapılacak ödemeler 

1 Grümrük 
2 Muhafaza 

Bölüm toplamı 

210 Temsil ödeneği 
1 Grümrük 
2 Muhafaza 

Bölüm toplamı 

212 4367 sayılı Kanun gereğince 
verilecek er tayını karşılığı 

215 4511 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ikramiye 

O 3779 sayılı Kanun gereğince 
terhis edilecek erbaşlara veri
lecek para mükâfatı 

220 1615 sayılı Kanun gereğince 
verilecek yemeklik bedeli 

ikinci kısım toplamı 

1950 1951 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

1 500 O O 

4 159 O O 
4 091 O ö 

8 250 O O 

236 080 249 275 249 275 
332 920 392 168 392 168 

560 000 641 443 641 443 

2 100 2 100 2 100 
1 500 1 500 1 500 

3 600 3 600 3 600 

533 000 533 000 533 000 

1 500 1 500 1 500 

700 O O 

25 000 30 000 30 000 

12 913 923 13 599 728 13 599 728 
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M. ödeneğin çeşidi 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez büro giderleri 
1 Gümrük kırtasiyesi 
2 Muhafaza kırtasiyesi 
3 Gümrük döşeme ve demirbaşı 
4 Muhafaza döşeme ve demirbaşı 
5 Gümrük öteberi giderleri 
6 Muhafaza öteberi giderleri 
7 Gümrük aydınlatması 
8 Gümrük ısıtması 

Bölüm toplamı 

îiler büro giderelri 
1 Gümrük kırtasiyesi 
2 Muhafaza kırtasiyesi 
3 Gümrük döşeme ve demirbaşı 
4 Muhafaza döşeme ve demir

başı 
5 Gümrük öteberi giderleri 
6 Muhafaza öteberi giderleri 
7 Gümrük aydınlatması 
8 Gümrük ısıtması 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
1 Gümrük defter ve diğer basılı 

kâğıtları 
2 5383 sayılı Gümrük Kanunu

nun 153 ncü maddeine göre be
deli mukabilinde iş sahipleri
ne satılacak basılı kâğıtlar gi
derleri 

3 Muhafaza defter ve diğer basılı 
kâğıtları 

Bölüm toplamı 

1950 1951 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

2 200 
1 300 
5 000 

0 
11 000 

0 
6 000 
15 500 

41 000 

2 200 
1 300 
5 000 
250 

11 000 
1 750 
8 000 
14 500 

44 000 

2 200 
1 300 
5 000 
250 

11 000 
1 750 
8 000 
14 500 

44 000 

20 000 20 000 20 000 
7 000 7 000 7 000 

21 000 21 000 21 000 

7 000 7 000 7 000 
27 "400 27 000 27 000 
19 600 19 600 19 600 
14 000 14 000 14 000 
39 000 38 000 38 000 

155 000 153 600 153 600 

24 720 24 000 24 000 

25 000 25 000 25 000 

13 780 13 780 13 780 

63 500 62 780 62 780 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

304 Pota, telgraf ve telefon ücret 
ve giderelri 

1 Gümrük merkez posta ve tel
graf ücretleri 

2 Gümrük iller posta ve telgraf 
ücretleri 

3 Gümrük merkez daireleri tele 
fon giderleri 

4 Muhafaza merkez daireleri te
lefon giderleri 

5 Gümrük iller telefon giderleri 
6 Muhafaza iller telefon gider-

leri 

Bölüm toplamı 

305 tiler kira karşılığı 
1 Gümrük 
2 Muhafaza 

Bölüm toplamı 

306 Giyecekler 
307 Yolluklar 

1 Gümrük sürekli görev yolluğu 
2 Muhafaza sürekli görev yollu

ğu 
3 Gümrük geçici görev yolluğu 
4 Muhafaza geçici görev yolluğu 
5 Gümrük müfettişler yolluğu 
6 Muhafaza müfettişler yolluğu 
7 Tetkik için yabancı memleket

lere gönderilecek Bakanlık me
mur ve müfettişleri yolluğu 

Bölüm toplamı 

308 Tedavi giderleri 
1 4598 sayılı Kanun gereğince 

Gümrük merkez memurlarına 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 

1950 1951 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

20 000 17 500 17 500 

65 000 60 000 60 000 

13 500 13 000 13 000 

3 000 3 000 3 000 
18 000 18 000 18 000 
5 000 5 000 5 000 

124 500 116 506 116 500 

27 000 28 500 28 500 
70 000 70 000 70 000 

97 000 98 500 98 500 

5Q 000 50 000 50 000 

37 800 

69 700 
22 736 
27 264 
120 532 
10 000 

40 000 

69 700 
30 000 
27 264 
120 532 
10 000 

40 000 

69 700 
30 000 
27 264 
120 532 
10 000 

-i;o''ss . !o'-]- * 

20 000 20 000 20 000 

308 032 317 496 317 496 

3 500 10 000 10 000 



342 — Gümrük ve 

M. ödeneğin çeşidi 

2 4598 sayılı Kanun gereğince 
muhafaza merkez memurları
na ödenecek tedavi giderleri 
ve yollukları 

3 4598 sayılı Kanım gereğince 
Gümrük iller memurlarına 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 

4 4598 sayılı Kanun gereğince 
Muhafaza iller memurlarına 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 

5 5501 sayılı Kanun gereğince 
muhafaza merkez subay, ge
dikli ve erlerinin yapılacak 
tedavi giderleri ve yollukları 

6 5501 sayılı Kanun gereğince 
Muhafaza iller subay, gedikli 
ve erlerinin yapılacak tedavi 
giderleri ve yollukları 

Bölüm topalını 

Taşıt giderleri 
1 Bakanlık otomobili işletme gi

derleri 
2 Bakanlık otomobili onarma gi

derleri 
3 Merkez taşıtları işletme gider

leri , 
4 Merkez taşıtları onarma gi

derleri 
5 îller taşıtları işletme giderleri 
6 îller taşıtları onarma giderleri 
7 Merkez muhafaza taşıtları iş

letme ve kira karşılığı 
8 Merkez muhafaza taşıtları 

onarma karşılığı 
9 îller kara, hava taşıtları ve de

niz muhafaza vasıtaları işlet
me ve kira karşılığı 

Bakanlığı 
1950 1951 jfılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

1 000 1 000. 1 000 

16 500 22 000 22 000 

9 000 9 000 9 000 

1 500 1 500 1 500 

3 500 3 500 3 500 

35 000 47 000 47 000 

2 000 

2 000 

300 
200 

2 400 
600 

16 300 

6 000 

.2 000 

2 000 

300 
200 • 

3 900 
600 

12 000 

4 000 

2 000 

2 000 

300 
200 

3 900 
600 

12 000 

4 000 

721 091 700 000 700 000 



B. M. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

1950 
Y ı l ı 

Ödeneği 
ödeneğin çeşidi Lira 

— 343 — 
1951 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

10 îller kara, hava taşıtları ve 
deniz muhafaza vasıtaları onar
ma karşılığı 267 637 267 637 267 637 

Bölüm topalını 1 018 528 992 637 992 637 

Üçüncü kısım toplamı 1 892 560 1 882 513 1 882 513 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil giderleri 2 000 2 000 2 000 
405 Hayvan satınalma ve tazmini 

ve yem bedeli 
1 Satınalma ve tazmin 2 000 2 000 2 000 
2 3944 sayılı Kanun gereğince 

muhafaza teşkilatındaki atlı 
memurlara verilecek hayvan * 
yemi karşılığı 23 650 23 650 23 650 

Bölüm topalmı 25 650 25 650 25 650 

406 Haberalma giderleri 50 000 50 000 50 000 
407 Muhaebei Umumiye Kanunu

nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren giderler 

1 Geri verilecek paralar 98 500 98 500 98 500 
2 Nispeti Kanunla belirtilmiş ' 

kesenek ve ikramiyeler 2 800 2 800 2 8Ü0 
Bölüm topalmı 101 300 101 300 101 300 

408 Gümrük Tahsilat komisyonla
rında bulunacak belediye üye
lerinin huzur ücretleri 1 500 500 500 

409 Muayyenat 
1 Taymat 1 957 000 1 867 331 1 867 331 
2 Yem 225 000 225 000 225 000 
3 Yakacak, aydınlatma ve ısıtma 387 000 364 000 364 000 

Bölüm topalmı 2 569 000 2 456 331 2 456 331 
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B. 

410 

411 

412 

413 

414 

M. 

1 
2 

1 
2 

ödeneğin çeşidi 

Süel gereçler 
Giyecekler 
Teçhizat 

Bölüm toplamı 

Harb gereçleri ve teçhizat gi
derleri 
Tıbbi ecza ve sağlık gereçleri 
giderleri 
Veteriner ecza ve gereçleri gi
derleri 
Taşıma giderleri 
Gümrük 
Muhafaza 

Bölüm topalını 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

883 304 
120 000 

1 003 304 

166 000 

40 000 

3 000 

8 000 
140 000 

148 000 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen 
Lira 

883 304 
94 000 

977 304 

166 000 

40 000 

3 000 

8 000 
140 000 

148 000 

kabul edilen 
Lira 

883 304 
94 000 

977 304 

166 000 

40 000 

3 000 

8 000 
140 000 

148 000 

417 

418 

ölen erlerin cenaze masrafla-
riyle kaçakçılarla çarpışma 
neticesinde ölen subay, erbaş, 
er ve muhafaza memurlarının 
ve deniz mütahdemlerinin teç
hiz, tekfin ve kabir yapma gi
derleri 1 500 1 500 1 500 

1 

2 

3 

4 
5 

G-ümrük idareleri giderleri 
Kimyahaneler giderleri ve dı-
şarda yaptırılacak tahlil üc
retleri 
Satınalınacak örnekler karşı
lığı 
Kaçak eşya ve hayvanların ta
şıma, yiyecek, bakım ve koru
ma giderleri 
Kaçak eşya satış giderleri 
Para gönderme giderleri 

Bölüm topalmı 

1 000 

1 000 

5 000 
800 

20 000 

27 800 

3 500 

500 

5 000 
800 

20 000 

29 800 

3 500 

500 

5 000 
800 

20 000 

29 800 

419 G-ümrük ambarlarında kaybo
lan eşya tazminatı 300 300 300 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen , kabul edilen 
Lira Lira 

420 

432 
451 

453 

454 

476 

Kaçaklarla çarpışma netice
sinde ölenlerin ailelerine ve 
sakatlananlara 2550 sayılı Ka
nun gereğince verilecek tazmi-
nat 
Mahkeme genel giderleri 
Yayın giderleri 
Satmalma ve abone karşılığı 
Başka her çeşit giderler 

Bölüm topalım 

300 
15 000 

2 500 
10 400 

12 900 

300 
15 000 

2 500 
10 400 

12 900 

300 
15 000 

2 500 
10 400 

12 900 

Milletlerarası kongre ve kon
feranslara iştirak edeceklerin 
yolluk ve giderleri 12 000 
İşçi Sigortalan Kurumuna ve
rilecek prim 8 500 
Kurs giderleri 
Gümrük kursu öğrenci yevmi
yeleri ' 18 540 
Muhafaza kursu Öğrenci yev-

12 000 

8 500 

18 540 

12 000 

8 500 

18 540 

-

501 
502 

3 
4 

5 
6 

miyeleri 
Gümrük kursu öğrenci yolluğa 
Muhafaza kursu öğrenci yollu
ğu 
Gümrük kursu genel giderleri 
Muhafaza kursu genel gider
leri 

Bölüm topalmı 

Dördüncü kısım toplamı 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eki yıllar borçlan 

27 270 
3 000 

7 100 
2 300 

1 800 

60 010 

4 248 064 

20 000 

27 270 
3 000 

7 100 
2 300 

1 800 

60 010 

4 110 395 

20 000 

27 270 
3 000 

7 100 
2 300 

1 800 

60 010 

4 110 395 

20 000 

1 1946 -1949 yılları borçlan 20 000 20 000 20 000 
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1950 1951 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

722 

723 

2 1928 -1945 yılları borçları 

Bölüm topalım 

Beşinci kısım toplamı 

Yedinci kısım - Küçük 
onarma ve tesisler 

1 050 

21 050 

41 050 

1 050 

21 050 

41 050 

1 050 

21 050 

41 050 

701 Onarma giderleri 
1 Gümrük 30 000 30 000 30 000 
2 Muhafaza 100 000 100 000 100 000 

721 

Bölüm topalmı 

Kimyahanelere ait makina, 
aletler ve gereçler satmalma 
ve onarma karşılığı 
Hemvcut makina, alet ve araç
ların onarılması ve yenilen 
mesi 
Mevcutlara ilâveten satmalı-
nacak makina, alet ve gereç
ler karşılığı 

130 000 

4 000 

2 000 

130 000 

2 000 

3 000 

130 000 

2 000 

3 000 

Bölüm topalmı 6 000 5 000 5 000 

1 

2 

Mevcut tartı aletlerinin onarıl
ması ve yenilenmesi 
Kara, hava taşıtları ve deniz 
muhafaza vasıtaları ve atelye 
sabit gereçleri satmalma kar
şılığı 
Mevcut vasıtaların yenilenme
si maksadiyle yapılacak satm-
almalar 
Mevcut vasıtalara ilâveten sa-
tınalmacak olanlar 

Bölüm topalmı 

. Yedinj;i kısım toplamı 
m 

3 000 

142 000 

186 800 

328 800 

467 800 

3 000 

62 000 

1 

62 001 

200 001 

3 000 

62 000 

1 

62 001 

200 001 



Gümrük ve Tekel Bakanlığı — 347 — 
1950 1951 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
ikinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Yedinci kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

5 320 
12 913 923 

1 892 560 
4 248 064 

41 050 
467 800 

19 568 717 

5 320 
13 599 728 

1 882 513 
4 110 395 

41 050 
200 001 

19 839 007 

5 320 
13 599 728 

1 882 513 
4 110 395 

41 050 

200 001 

19 839 007 

Yatırımlar 

Yeni yapı ve esaslı 
onarmalar 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
(Bayındırlık Bakanlığı Büt
çesine) 157 040 157 040 0 

* 





25 - Tarım Bakanlığı 



Rapor 
23.1.1951 

Bütçe Komisyonu Yüksek Başkanlığına 

Tarım Bakanlığı 1951 Bütçesini tetkik ettim. Bu husustaki görüşlerimi aşağıda sırasiyle arzedi-
yorum. 

Memleketin ziraat, hayvan ve orman politikalarının tatbikına ve bu mevzulara giren işlerin ikti
sadi vaziyetlere göre tanzimine, ıslahına ve teşkilâtlandırılmasına ve inkişafına mütaallik hizmetleri, 
umumi ve hususi kanunların tahmil eylediği vazifeleri yapmakla mükellef bulunan Tarım Bakanlığı
nın 1951 yılı Bütçe teklifinin A/l tasarısında Millî Eğitim Bütçesine girecek burslar ve A/2 kısmın
da Bayındırlık Bütçesine nakledilecek inşaat ve Maliye Bütçesine girecek olan taşıt satmalma karşılığı 
dâhil olduğu halde teklif yekûnu (49 895 780) lira olup, umumi masraf bütçesindeki payının % 3,16 
nispetinin pek düşük olmasına rağmen, geçen yıla nazaran artırılmış olması şayanı memnuniyet gö
rülmüştür. 

•" y "̂"V~-/ ' ' Bütçenin tahlili 

1950 yılı Bütçesi 45 568 188 liradır. Bundan 5613 sayılı Kanun 
Toprak İşleri Genel Müdürlüğüne tahsis edi- gereğince 

len 1950 Bakanlık Bütçesi 3 970 194 lirası tenzil edilince 
v_ 
41 597 994 liradan ibaret olduğu anlaşılır ise de, 

Bu miktara Maliye Bütçesindeki Doğu ve 
Edirne îli kalkınma ödeneğinden tefrik .edilerek 
Tarım Bakanlığının ödeneğine zammedilen 1 300 000 lirayı da göz önünde tutarsak 

1950 Bütçe yekûnu 42 897 994 liraya baliğ olmuş demektir. 

1951 yılı Bakanlık Bütçe teklifi 49 895 780 lira olduğuna nazaran 
Yukardaki mülâhazaya göre 1950 Bütçesi 42 897 994 lira bundan düşülünce 

\_ 
1951 yılındaki fazlalık 6 997 786 liradan ibaret olduğu anlaşılır. 

Bunu böylece kaydettikten sonra 1950 yılma nazaran 1951 yılı Bütçesi şeklî olarak 

49 895 780 1951 Bütçesinden 
41 597 994 1950 Bütçesi düşüldükte 

8 297 786 lira gibi bir fazlalık gözükürse de, yukarda araettiğim rakamlar 1951 Bütçesinin 
hakiki fazlalık durumunu ifade eder. 
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Bütçenin tahlili 

1951 yılı Bütçesinin daireler itibariyle dağılışı şöyledir: 

Daire isimleri 

Ziraat İşleri Umum Müdürlüğüne 
Zirai mücadele işlerine 
Veteriner Umum Müdürlüğü işlerine 
Personel giderlerine 
Bakanlığın diğer servisleri hizmetlerine, özlük İşleri, Levazım İşleri, Neş
riyat İşleri, Yabancı Memleket İşleri ve Teftiş Heyeti namına ayrılanlarla 

49 895 780 Toplam 

Teklifin kısımlar itibariyle % nispetleri berveçhi âtidir: 

Lira 

Nispeti 
% 

27 
18 
17 
33 
03 

Lira 

13 564 449 
9 049 351 
8 943 625 
16 755 625 
1 582 730 

16 670 625 Lirası bir ve ikinci kısımları teşkil eden personel masrafları olup 
teklif yekûnunun 

4 294 903 Lirası üçüncü kısmı teşkil eden yönetim giderlerine ait olup teklif 
yekûnunun 

13 792 281 Lirası dördüncü kısmı teşkil eden daire hizmetlerine ait olup teklif 
yekûnunun 

85 000 Lirası beşinci kısmı teşkil eden borçlar karşılığı olup teklif yekûnunun 
150 000 Lirası altıncı kısmı teşkil eden yardımlar karşılığı, olup teklif yekûnunun 0,3 

11 056 171) Lirası yedinci kısmı olan yatırımları (diğer Bakanlık bütçesine nek-
3 846 800J ledilecekler dâhil) 28,5 23,5 

1951 
Nispeti 
% 

33 

8 

27 
U 

. 0,3 

1950 
Nispeti 

% 

40,4 

7,6 

27,2 
00,3 

- 00,3 

49 895 780 Toplam 

Teklifin bölüm ve maddeler üzerinde tahliline girişilmeden evvel 1950 yılı ile mukayesesi yapılmadan 
şu noktaya işaret edilmek zarureti vardır ki, 5613 sayılı Kanun ile Toprak İşleri Umum Müdürlüğü 
30 Mayıs 1950 tarihinden itibaren bakanlık müşterek ödeneklerinden ayrılmış bulunduğundan ve 
nefsi bakanlığa ait ödeneğin hakiki miktarı bütçe tasarısının 297 nci sahif esinde bölüm ve madde 
itibariyle gösterilmiş olan miktarı üzerinde mukayese esas olarak alınmış bulunduğu daima göz 
önünde bulundurulmalıdır. 

Bakanlık bütçesinde artış ve azalışlar ile sebepleri: ^ 

Bakan ödeneği: 

101 nci bölümdeki bakan ödeneği geçen yılın aynıdır. 
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Aylıklar: 

201/1 — Merkez memurları aylığı: 
Lira 

Merkez fiilî kadrosu 272 aded olup bunun kar
şılığı 1 007 400 
Bir veya iki üst derece farkı olan (121) memu
run üst derce farkları 92 400 
(2919) numaralı Kanun mucibince) tahminen 
(25) stajyerin ücreti olarak 401 200 

Ceman 1 501 000 l'radır. 
1950 yılı merkez memurları ödeneği 1 384 414 lirayı düşecek olursak 

1951 yılının fazlası 116 586 lira olup stajyer adedinin ve far
kın artışından ileri gelmiştir. 

201/2 — İller memurları aylığı : îller memurlarının fiilî kadrosu adedi (2373) tür. 

Lira 

Bunların aylık tutarı 7 154 100 
(1592) memurun üst derece farkı 944 400 
(1523) stajyerin tahminen ücret tutarı 2 000 000 

Ceman 10 098 500 liradır. 
1950 yılı iller memurlarının aylık ödenekleri 9 964 600 lirayı tenzil -edince 

1951 yılının fazlası 133 900 lira üst derece farkının artışından 
ileri geldiği anlaşılır. 

Stajyer adedinin artmasını seneler itibariyle mukayese edelim : 

ödenek tutarı 
Senesi adedi Lira 

1949 yılında 841 1 639 364 
1950 » 1350 2 197 614 
1951 » 1548 2 401 200 ödenek konmuşturki, 
her yıl artmakta bulunan stajyer adedini firenlemek için 1949 danberi ziraat fakültesine parasız yatı
lı olarak alınmakta olan talebe adedi, 100 den 30 a indirilmiştir. 1951 yılında hiç talebe alınmaması 
kararlaştırılmış olduğu gibi, bölge ziraat okullarının daha çok paralı yatılı esası takip olunmuş, ancak 
adedleri hizmete tekabül etmiyen veteriner mevcudunu artırmak maksadiyle bu tahdit Veteriner Fakül
tesine ve Veteriner Sağlık Okuluna alınmakta olan talebe adedine tatbik edilmemiş Veteriner Fakülte
sine 100 aded burslu talebe alınmasına devam edilmekte bulunmuştur. 

201/3 - 4 — Merkez ve iller memurları açık aylığı bugün için açık aylık alacak memur yoksa da, 
kanuni tatbikata imkân vermiş olmak bakımından ^eçen yıl gibi iki kalemde 10 000 lira tahsisat 
konmuştur. 

Hizmetliler ücreti : 

202/1 — Merkez hizmetliler ücreti : 1950 yılı ödeneği 157 340 lira olup bir hatayı maddi olarak 
eksik konulmuş bulunduğundan 1951 teklifi 123 aded hizmetli için bin lira fazlasiyle tam olarak 



158 340 lira konmuştur. Böylece merkez hizntetliler ücretinde ne adeden ve ne de ücret itibariyle 
fazlalık yoktur. 

202/2 — iller hizmetliler ücreti : 1950 yılın
daki ödenek (Yüksek öğretim ve öğrenci yurt- Lira 
l a n ve aş evleri hakkındaki 5661 No. lı Kanun 
ile) yedi aded hizmetli kadrosu karşılığı olarak 3 047 680 

6 360 lira düşülerek 

Bakiye 3 041 320 liradan dahi 
1950 den gelen maddi bir hatanın tashihi için 

tenzil edilen 1 000 liradan sonra 

Geri kaian 3 040 320 liralık ödenek 

2713 -aded hizmetli kadrosuna tekabül etmek
tedir. Bu yekûna ilâve edilmiş olan 63 aded kad
ro karşılğı olup, bunlardan 31 adedi 1950 yılın
da^ geeiei hizmetli kadrosu alınmış bulunan3 ve" 
bu yıl (D) cetveline naklolunan ve 32 aded şoför' 
kadrosu bu yıl açıktan alınacaktır. 

Lira 

(E) cetvelinden naklen gelenlerin 
tutarı 38 580 
Aşıktan tâyin edilecek şoförlerin' 65 280 

103 860 
103 860 

Yekûn hizmetMle* üctfe€ 3 144 18Ö* lfrâya baliğ olur. 

Geçici hizmetliler ücreti : 

203/1 — Merkez geçici hizmetliler ücreti : 
(1950) ödeneği 20 608 lira olup bundan 

17 008 lirası düşülerek 

3 600 1951 yılı için 
Yalnız bir şifro steno daktilo kadrosu karşılığı 

olarak teklif edilmiştir. 

203/2 — iller geçici hizmetliler ücreti : 
1^50'yîli ödeneği 168 530 lira iken buundan, 

38 580 lirası (D) cetveline naklen 31 
kac&o için 

59 900 lirası yatılı kursların kadrosu 
azaltılmış olmasından 

98 480 
ceman 98 480 lira indirilmiş olup u 

Teklif edilmiş olan miktarı 7 050 ' liradan ibaret bulunmuştur, 
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Lira 

126 480 lira olduğu hadde 

10 200 lirası düşülmüş 

116 280 lira teklif edilmiştir. 

206 ncı Bölüm: 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar için 1950 ödeneği 542 550 
lira olup 1951 yılı için yapılan 106 950 lira zam sebebiyle 649 500 liraya yükselmiştir. 

1950 yılında doğum adedi ve çocuk zammı ala'nlarm miktarı artmış olması hasebiyle münakale 
ile ödenek ilâve edilmiştir. Bu bölümdeki yakacak ödeneğinin de geçen yıla nispeetle 2 750 lira 
artmış olması, zamma tâbi yerlerdeki memurların ve teşkilâtın fazlalaşmış olmasından ileri gelmiş
tir.. 

209. —• 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D)' fıkrasiyle 34, 38, ve 39 ncu maddeleri ge
reğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler:-

Tasarının 297 nci sahifesindeki sırasından anlaşılacağı üzere 1950 yılındaki 

781 778 liralık ödeneğe yapılan 
37 832 lira zam ile 

1951 yılı için 819 610 lira teklif olunmuş, maaş ve ücret tertiplerindeki artışa muvazi olarak 
konmuştur. 

210. —• Temsil ödeneği: 

Geçen yılın aynı olmak üzere Müsteşar için 2 100 lira teklif edilmiştir. 

Kanunları gereğince verilecek ücretler ve tazminatlar: 

217/1 — Ek görev tazminatı: Geçen yılın aynı olarak 89 645 lira teklif edilmiştir. Halen ek 
görev olarak 95 kadro vardır. 

217/2 — Askerlik dersi öğretmenleri ücreti : Geçen yılın aynı olarak 2 500 liradır. Bursa, İstan
bul, İzmir, Adana bölge ziraat okulları ile Ankara Makine Uzmanlık Okulunde ders veren subaylar 
ödeneğidir. 

Üçüncü kısım 

301 *— Yönetim giderleri, merkez büro giderleri: Toprak işlerine ait olan kısımlar çıkarıldıktan 
sonra, geçen yılın aynı olmak üzere 28 100 lira ödenek teklif edilmiştir. 

302 ve 303 ncü bölümler : iller büro giderleri, ve basılı kâğıt ve detferler Ödeneği olarak toprak 
işlerine ait olanlar indirildikten sonra geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri : 

304/1 — Merkez posta ve telgraf ücretleri : Geçen yılın aynıdır. 

304/2 — İller posta ve telgraf ücretleri : Geçen yıla nazaran 25 000 lira fazlasiyle 125 000 lira 
konmuştur ki, 1950 yılındaki tahsisatın kifayetsizliği yüzünden de münakale yapılmış olması, artırma
ya sebep teşkil eder, 

204 — Yabancı uzman ve hizmetlilerle ter
cümanlarının ücreti 1950 yılında 

Tasarruf maksadiyle 
ve 1951 yılı için 



-m-
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3Û4/3 — Merkez daireleri telefon giderleri : İ95Ö yılı ödeneğinin kifayetsizliğinden on bin lira 
f azlasiyle 25 000 lira konmuştur. 

304/4 — îller telefon giderleri geçen yılın aynı olarak 10 000 lira teklif edilmiştir. 

Kira kar§tl%ğı: 

305/1 — Merkez : Mukavele ile bağlı bulundukları bina kirası için (9 750) lira konulmuş olup 
geçen yıla nazaran. 2 250 lira noksaniyle konulmuştur. Gelecek yılda bu kiradan kurtulmak için ted
bir alınması şayanı temennidir. 

305/2 — îller : Hükümet konaklarında, ziraat dairesi tahsis edilemiyenler için icar edilen binalar 
karşılığı olup geçen yıla nispetle 13 750 lira noksaniyle 86 250 lira Ödenek teklif edilmiştir ki; ziraat 
işleri genel müdürlüğüne ait il ve ilçelerde 682 memuriyet mahallî mevcut olup bunlardan 154 ü 
kira ile tutulan binalarda vazife görmekte oldukları beyan edilmiştir. Yine imkân dâhilinde olan
ların Hükümet binalarına ziraat dairelerinin alınmak suretiyle kiradan mümkün olan tasarrufun 
sağlanmasını temenni ederim. 

Giyecekler: ' 

306/1 — Bakanlık hizmetlileri: Giyecekleri ödeneği geçen yılın aynı olarak 6 000 lira teklif 
edilmiş olup (Hademelere elbise, ayakkabı, ve şoför, kaloriferci gibi kimselere de iş elbisesi alın
mak içindir). 

Yolluklar: 

307/1 — Sürekli görev yolluğu: 1950 yılı içinde 75 bin lira mevcut tahsisat kâfi gelmediğinden 
iki defa da 35 bin lira münakale yapılmış olması sebebiyle 1951 yılı için geçen yıldan 25 000 lira 
fazlasiyle 100 000 lira teklif yapılmıştır. 

307/2 — Geçici görev yolluğu: Geçen yılın aynı olup 90 000 lira konmuştur. Bu ödenek illerde 
bulunan veteriner ve ziraat müdür ve memurlarının vazife gezileriyle merkez teşkilâtının çeşitli 
seyahatleri ve yabancı uzmanların tetkik seyahatlerine iştirak ettirilmekte olan her sınıf ihtisas 
elemanlarının ödeneklerini ihtiva etmektedir. 

307/3 — Müfettişler yolluğu: Geçen yıl gibi 65 000 lira konulmuş olup, Bakanlık 25 müfetti
şinin senede 8 aylık masrafı olarak -her biri için 2 600 liradan 8 aylığının baliğinden ibarettir. 

307/4 — Yabancı memleketler yolluğu: Geçen yıla nazaran 10 000 lira fazlasiyle 50 000 lira 
teklif edilmiştir. 

1950 yılında mevcut tahsisattan ancak (23 490,30 lira sarf edilmiş ise de, 1951 yılında bu tah
sisatın artırılmasına sebep olarak, (Zuhuru gayri melhuz) memleket dışındaki teknik toplantılara 
yapılacak davete icabet etmemek gibi bir durum karşısında kalınmamak endişesinden doğmuştur. 
1950 tahsisat bakiyesi olarak 9 305,70 lira mevcuttur, Bunun (6 000) lirası Maliye lehine tasar
rufa almıyor. Yüksek komisyonun takdirine arzolunûr. 

Evvelce italya, Fransa,. İspanya, ye İngiltere'den «Sütçülük» ve zirai ilmî kongreler için yapılan 
davetlere ve 1950 de dövizsizlik yüzünden icabet edememişlerdir, (idari kısımda bulunan zevat 
dışında) Teknik memurlar gönderileceği ve bu ödeneğin hesaba müstenit bulunduğu ifade edilmiştir. 

307/5 — Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının yolluk ve giderleri : Geçen yıla nis
petle 40 000 lira fazlasiyle 125 000 lira tejklif edimiştir. Yedi Amerika'lı uzmanın aileleriyle bir
likte 1951 yılı sonlarına doğru avdetleri mukarrer olup, avdetlerine kadar memleketimizdeki 
yollukları için; ve ziraat mevzuu üzerinde çalışmak üzere Amerika'dan yeniçlen gelecek dört 
aded uzmanın masraf karşılığıdır. 1950 de sarfiyat yekûnu 82 106 liradır, 
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307/6 — Zirai savaş geçiei görev yolluğu: Geçen yıİa nazaran 100 000 lira fazlasiyle; 650 00Ö 
lira teklif edilmiştir. 1950 yılında mevcut tahsisattan iki defada 40 000 lira düşülmüş olup ve 
bu ödenekten spn dakikada 100 .000 liranın daha muvazene lehine düşüldüğü öğrenilmiştir ki, 
bakiye 410 000 lira kadar sarfiyat yapılması mümkün olacağı beyan edilmiştir. 

Mütenevvi mahsullerimizde malûm mücadele işleriyle senesi içinde umulmıyan mücadeleye sarf 
ihtimali karşısında 1951 ödeneğinin artırma sebebi olarak mütalâa edilmiştir ki; bu hususta <daha 
geniş izahat, aşağıda gelecek maddesinde manzum âlileri olacaktır. Bununla beraber 1950 yılın
daki "sarfiyatı mukayese ederek bu maddeye yapılan zammın üzerinde durmak gerekir : 

•307/7— Tarla ziraati geçici görev yilluğu: Geçen seneye nispetle -20 000 Um noks&p|yle 
30 000 lira konmuştur. T,ohum Islah şervigine bftğU enstijtü ve istasyon ve deneme tarlaları ela
manlarının temsil 'bölgeleri içinde yapacakları incelemelere ve takip ye kontrolleri altınçLa 
yirmi yerde yapılan çeşit dememelerinin müşahede işlerine ait geziler için muktazi yolluğu ihtiva 
eden maddeye kifayetine mebni bu kadar tahsisat teklif edilmiştir. 

307/8 — Bahçe ziraati geçici görev yolluğu: Geçen yıldan 40 000 lira ifazlasiyle 100 000 lira 
teklif edilmiştir. Enstitüleri ve bütün teşkilâtiyle yeni zeytin organizasyonunun 

Lira 

Bir yıllık geçici görev yolluğu 60 000 
35 meyvacılık ve bağcılık müesseselerinin yol
luk ihtiyacı da 40 000 

Ceman 100 000 lira hesaplanmıştır %i, bu suretle bu 
mevzudaki müesseselerin araştırma fişleri ve bölgelerinde yapacakları tetkikat ve dağıttıkları fi
danlar ile kurulan meyva bahçelerinin kontrollarmm hakkiyle yapılabilmesi sağlanmış olacağı be
yan edilmiş ise de; 1950 yılındaki ödenekten 8 000 lira Maliye lehine bir indirme yapıldığına göre 
bu maddeden bir miktar tasarruf mümkündür kanaatindeyim. 

307/9 — Tavukçuluk, arıcılık, îpekböeekeilik geçici görev yolluğu : Geçen yılın aynı olarak 
10 000 lira konmuştur. 

307/11 — Tohum temizleme evleri ve makine işleri geçici görev yolluğu : Geçen yıl gibi 60 000 
lira teklif edilmiştir. 1951 yılı sonuna kadar (800) küsur aded selektörün murakabesinden başka 
Marşal yardımı ile memleketimize giren makinaların kontrolünü temin maksadiyle sarf olunacaktır. 

307/12 — Okullar geçici görev yolluğu: Geçen yıldan 10 500 lira noksanı ile 39 500 lira kon
muştur. Beylikçayır Teknik Okulu ile, Adana Makinist okulunun kapatılması dolayısiyle bir indir
me yapılması mümkün görülerejk ona göre teklifte bulunulmuştur. 

307/13 — Kurslar geçici görev yolluğu: 1950yılma nazaran 250 000 lira fazlasiyle 350 000 lira 
ödenek teklif edilmiş olup yeni teşkilâtın tatbiki münasebetiyle 20 ilde açılacak ve üçer ay devam 
edecek olan Arıcılık kurslarında öğreticilik yapacaklara Bakanlığın mevcut müessese ve teşekkül
lerinde vazife almış bulunan teknik elemanların Zirai Yayım servisinde çalışacaklarına açılacak 
Tekâmül kurslarında kurs görecek (800) elemanın yolluklarını karşılamak üzere arttırıldığı anlaşıl
mıştır. Komisyonun yüksek takdirine arzolunur. 

307/14 — Küçük su ve sulama işleri geçici görev yolluğu: Geçen yıldan 6 000 lira noksanı ile 
1 500 lira teklif edilmiştir. Küçük su işlerinde halen bir faaliyet mevcut değildir. Yalnız sulama 
istasyonlarının ihtiyacını karşılamak üzere ve (Menemen, Alifakılı, Kaşhan) gibi üç müessese
ye hasredilmiş olan bu faaliyet dışındaki faaliyetin daraltılması hasebiyle tasarruf yapıldığı ifade 
olunmuştur. 



307/15 — Veteriner Savaş geçici görev yoİİuğu: Geçen yıldan 10Ö 000 lira fajlaşiyle 575 000 
lira teklif edilmiştir. 

Veteriner Mücadele teşkilatı (30zu mütecaviz salgın atalıklarla) bütün şene m^eadele Jıalin-
çle Uulapd^uau, mijyonjarca Sayvanın a^üanjnagı ve ilâçlanma.şı işleri (380) veteriner (275) sajşjık 
memurunun Jıemen daimî seyahat halinde bulunacaklarjndan yurdum en ücra köşelerine ka4ar bu 
elemanların yolluk ve yevmiyeleri karşılığı olarakkonduğunu, ve veteriner ve sa^ık memuru Jhejr 
bene artmakta olduğundan o nispette memleketin her tarafında zuhur eden mücadele işlerine yeti
şebilmek için 1051 yılı tahsisatının bizzarure artırılması gerektiği beyan edilmjiştir. 

1950 Yılına ait 475 000 Umhk ödenekten 
164 3Ş6 liranın tehzil edildiğini ve }g50 de' bakiye 

tahsisatın 310 664 lira kalmış olduğunu dikkat nasapjna alaeak:plışKşaJkl!föl j ^ j ^ i ı ı 
artırılan miktarın zaruretine kanaat getirmek imkânı görülememiştir. Bu bakımdan takdir yük-

'• wek koalisyonundur. 

307/16 — Veteriner zootekni geçici görev yolluğu : Geçen yılın ayetti olarak 80 Q00 lira i ^ n $ k 
konmuştur. Veteriner ve sağlık memurlarının burma, eneme, aşım, işleri için her sene mevsiminde 
100 gün kadar devam eden işlerdeki geçici masrafların kariliğidir. 

307/17 — Merinos işleri geçici görev yolluğu : Geçen yılın ayni olmak üzere (6 000) lira teklif 
edilmiştir, Seçen sene tahsisatından maliye lehine 1 000 lirasının düşülmüş olduğunu- dikkat naza
rına aldığımız takdirde bu madde için 5 000 lira ödeneğin kifayet edeceği anlaşılmış olur. 

307/23 —Yayım teşkilâtv^içi görev yoUuğn: - r r T T V * . , ^ : 7 < / * F ' İ ^ * f > 

Bugünkü ziraat öğretimi teşkilâtı yerine kaim olmak üzere, Bakanlıkça İzmir Bölgesinde baş
lanmış olup, diğer bölgelere de intikal ettirilmek maksadiyle 1951 Bütçesine yeniden B26 000Usa-
l;k ödenek konmuştur. 

İlgili dairesinden edindiğim malûmat ve Sayın Bakanın verdiği izahata göre: fürk^e M ya
yım bölgesine ayrılmakta, her bölgenin bir zirai araştırma teşkilâtı «ki buna tarım enstitüsü diyo
ruz» ye bir de arattırma teşkilâtının bulduğu neticeleri köylere ve köylüye kadar intikal ettfeecek, 
köylüye öğretici teşkilâtı kurulmaktadır. Bu teşkilât ayni zamanda köylü ye çiftçi ihtiyaçlarını 
yerinde etüt ederek araştırmalarını yapmak ve en iyi cevaplarını ve neticelerini elde etmek üzere 
bölgenin araştırma teşkilâtına getirmek vazifesiyle de mükellef olacaktır. 

Bu teşkilât süratle işlerini yapabilmek ve çiftçi ile çok temas temin edebilmek gayesiyle mote*ize 
edilmektedir. Bu sene bu gayenin tahakkuku için getirilen (M) pikapa ilâveten daha (İ72) pi&ap 
•veya jeep kamyoneti (Tasarının 565 nei sayfasında görülecek olan 1 206 000 lirstok- tahsisat feu 
iş için) nakil vasıtası satmalınmak üzere ödenek konmuştur, 

Şu aşıtlar yafeıız memurların köylere gitmeler-yade kuHamlnjayıp aynı kaptanda çiftçilere gös
terilmek gayesiyle satealöimış veya alınacak ziraat alâ-t ve makinalaruüin da, tohumluk ve gütee-
lerin dahi taşınmasında kuUanılaeaktır. Ve bu makinalarsayesinde mejpır adedi pek çok «rfcirtl-
madan köylü ve çiftçi ite temas kolaylastmlaeaktır. 

Bunlar hazırlanmakta olan yeni teşkilâtta ayrı bir daire taraf nidan idare olunacaktır ki, bu dai
renin vezaifi meyanma öğretim de girecek olduğundan ve mekteplerde her türlü kurslar da bu daire
nin işleri arasında bulunacaktır. Takdir Yüksek Heyetindir. 

308/1-2 — 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri : Kamı a t a d a l*H$«£n«Msde 
bir tek bölüm iken merkeze ve illere mütesaviyen tevzi edilmekte olan 30 000 liralık bu tahsisat 1951 
yılı için ayrı bir madde ile merkeze 7 000 ve diğ«r bir madde ile de illere 28 G0Ö lira olarak, geçen 
yıl miktarını ihtiva ettiği anlaşılmaktadır. 



Taşıt giderleri: 

309/1-2 — Bakanlık otomobili işletme ve onarma giderleri : 1950 yılına nazaran 2 000 lira faz
lasiyle 5 000 lira teklif edilmiştir. Tarım Bakanı yalnız Ankara'da değil memleketin bütün şehir ve 
kasabaları dışında dahi seyahati gerektiğinden ve 1950 yılında her iki maddeye yapılmış olan 2 500 
liralık münakale de göz önünde bulundurularak 1951 ödeneği artırılması zarureti hâsıl olmuştur. Tak
dir Yüksek Komisyonundur. 

309/3 - 4 — Merkez taşıtları işletme ve onarma giderleri olarak geçen yıldan 4 000 lira fazlasiyle 
5 000 lira teklif edilmiştir. Merkezde daire hizmetinde kullanılmakta olan iki sepetli motosiklet için 
1950 de (.800) lirası işletme, ve (200) lirası onarma giderleri olmak üzere ceman 1 000 liralık ödenek 
mevcut iken; her iki makinenin de miadını doldurmuş ve tamir kabul etmez bir hale gelmiş bulunma-
ları-hasebiyle, bunların maliyeye teslimi ile 1951 de bir aded pikap alınması teklifine mütenazıran, 
işletme ye tamiri için de 4 000 lira fazlasiyle teklif yapılmıştır. 

Tasarının 565 nci sahifesinde görülecek olan 7 000 liralık pikap bu maksatla teklif edildiğinden, 
yeni alınacak ve yalnız posta işlerinde kullanılacak ibir makine için işletme ve onarma giderleri olarak 
konulan tahsisatlar çok fazladır. 

309/5 - 6 — îller ziraat teşkilâtı taşıtları işletme giderleri: Geçen yıldan 390 000 lira fazlasiyle 
440 000 lira olarak; 

Ve iller ziraat teşkilâtı taşıtları onarma giderleri: Geçen yıldan 72 000 lira fazlasiyle 82 000 
lira olarak ödenek konmuştur ki, bu iki madde için geçen yıla nazaran ceman 462 000 liralık bir zam 
yapılmıştır. Ve artma sebebi olarak da, mevcutlarla birlikte 1951 yılında satmalınacak taşıtların 
işletme ve onarma giderleri bu ödenekten sarf edileceği mütalâasında bulunulmuştur. (Satın alı
nacak taşıtlar listesi, tasarının 565 nci sayfasında 1 206 000 lira tutarlı 172 aded pikap veya jeep'i 
ihtiva etmektedir). 

Bu husustaki görüşlerim: Memleketimizde, zirai sahada kalkınma yapabilmek için teşkilâtın 
organizasyonun» ehemmiyet verilmiş, ve Amerika'lı mütehassıslarla birlikte sarf edilen mesai neti
cesinde ; 

Yurdumuz 14 bölgeye ayrılmak suretiyle «Zirai Yayım Teşkilâtı» kurulmasına başlanmıştır. 
Bu teşkilât isimsiz olarak geçen yıl yalnız Adana'da başlamış iken bu yıl Ankara, Eskişehir, Ma
nisa, Hatay ve Amasya'da olmak üzere altı ilde faaliyet halinde bulunmakta olup kadroya ilâve 
yapılmadan Bakanlığın mevcut elemanlariyle idare edilmektedir. Bu 14 bölge içerisinde (gerek nor
mal ve gerekse envestisman bütçesiyle) istenilen ödenekler sağlandığı takdirde 1951 yılı içinde 
19 ilde zirai yayım servisi tam kadro, vasıta ve müesseseleri ile birlikte faaliyete geçmiş olacağı 
,ve bu hususta gerekli bulunan on yıllık zirai program ile, kanun tasarısının hazırlanmış olduğu be
yan edilmiştir. Takdir Yüksek Komisyonundur. 

309/7— Zirai savaş taşıtları işletme giderleri: Geçen yıla nazaran 70 000 lira fazlasiyle 150 000 
lira konmuştur. 417 nci bölümde arzolunacağı üzere, mücadeleye verilen ehemmiyet hasebiyle taşıt 
vasıtalarının artması yüzünden bu ödeneğin de artırılması gerektiği beyan olunmuştur. (Bu hu
susa dair bültenin 10 ve 32 nci sayfalarında geniş izahat vardır). Takdir Yüksek Komisyonun
dur. 

309/8 — Zirai savaş taşıtları onarma giderlery. Geçen yıldan 55 000 lira fazlasiyle 75 000 lira 
teklif edilmiştir. Mevcut ve yeni alınacak motorlu vasıtaların tamir masraflariyle lâstik ve parça 
mubayaasına harcanılacağı anlaşılmıştır. «Bülten sayfası 10-33» 

309/9 — Tarla ziraati işleri taşıtları işletme giderleri: Geçen yıla nazaran 20 000 lira fazlasiy
le 40 000 lira konmuştur. Tohum ıslah ve deneme müesseselerinde yıpranmış durumda olan on iki 
motorlu taşıt vardır. Bunların eskimiş olması sebebiyle, dış denemeler seyyar ekipleri için ayrıca 



— 359 — 
(15) aded pikap kamyoneti satın almak zarureti gösterilmiştir. Mevcutlara ilâveten alınacak bu 
vasıtaların işletme giderlerini de ihtiva etmek üzere artırıldığı beyan olunmuştur. 

309/10 — Tarla ziraati işleri taşıtları onarma giderleri de geçen yıla nazaran 5 000 lira ilâve
siyle 10 000 lira konmuş olup yukardaki maddede arzolunan artma sebebine muvazi olarak ifade 
edilmiştir. 

309/11 - 12 — Bahçe ziraati işleri taşıtları işletme ve onarma giderleri: 

11 nci madde 1950 dekine nazaran 20 000 lira zamlı olarak 40 000 lira. 12 nci madde 1950 de
kine nazaran 7 500 lira zamlı olarak 10 000 lira ki, ceman bu iki madde için 50 000 lira teklif 
edilmiştir. 

Bahçe ziraati müesseselerinde sekiz tanesinde mevcut on bir motorlu vasıtadan faal bulunan 
dokuz adedi ile, iştigal mevzuu ve sahası genişlemiş bulunduğundan dolayı yeniden satmalınması 
düşünülen 15 aded kamyonet veya jeep ile, 12 aded motosikletin işletme ve onarma giderlerini kar
şılamak üzere konulduğu anlaşılmıştır. 

309/13 - 14 — Tavukçuluk, ipekböcekçilik ve arıcılık işleri taşıtları işletme ve onarma gider
leri : Geçen yıldan 1 500 lira fazlasiyle 4 000 lira teklif edilmiştir. 

Ankara Kauçuk İstasyonunda faal bulunan bir kamyonet vardır. Arıcılık Enstitüsünde bir 
pikap mevcuttur. 1951 de Bursa İpekböcekçilik Enstitüsü için de bir pikap satınalmması tasavvur olun
duğundan dolayı masrafın bu noktai nazarla artmış olduğu mütalâa edilmiştir. 

309/15 - 16 — Pamuk işleri taşıtları işletme ve onarma giderleri: Geçen yıldan 500 lira noksanı 
ile teklif edilmiştir. 

309/17 -18 — Veteriner savaş işleri taşıtları işletme ve onarma giderleri: Geçen yıldan farklı 
olarak her iki maddeye ceman 120 000 lira zammedilerek 200 000 liraya iblâğ edilmiştir ki, 1950 de 
yirmi jeep ilâve edilen ile 1951 de satınalmması mütesavver otuz jeep de kadroya ilâve edilme
siyle, teşkilâtın motorize edilmiş olması artma sebebi olarak gösterilmiştir. 

309/19 • 22 — Veteriner zootekni işleri taşıtları işletme ve onarma giderleri: 

Merinos işleri taşıtları işletme ve onarma giderleri; olarak geçen sene gibi 11 000 lira teklif 
edilmiştir. 

309/23 - 24 — Okullar ve kurslar taşıtları işletme ve onarma giderleri: Geçen yılın ayni olmak 
üzere ceman 50 000 liradır. Üç ortaokulda 7 a;!ed otobüs ve kamyon, altı Teknik Tarım ve Bahçı
vanlık Okulunda 15 aded otobüs ve kamyon mevcuttur. 

312 — 4481 sayılı Kanunun üçüncü maddesi çrereğince verilecek zaruri masraflar karşılığı : Geçen 
yıldan 29 200 lira indirilerek 120 800 lira konmuştur ki, adı geçen kanunun tatbik olunduğu illerde 
zaruri verilecek masraflar karşılığı olarak tahsis edilmiştir. Altı vilâyette teknik tarım teşkilâtı var
dır. Bunlar (Ankara, Manisa, Hatay, Seyhan, Eskişehir ve Amasya) dadır. (Bu teşkilâtın lüzumlu 
olup olmadığı üzerinde durulabilir.) 

403 — Temsil giderleri: Geçen yıl gibi beş bin lira teklif edilmiştir. 

405/1 — Yem bedeli: 4291 sayılı Kanun gereğince hayvan sağlık memurlarına verilecek hay
van yem karşılığı: Geçen yılın aynı olmak üzere 30 000 lira konmuş olup, bu kanun mucibince 
hayvan beslemek mecburiyetinde olan 160 memura ayda on beşer lira verilmektedir. 

412 — 4481 sayılı Kanun gereğince satınalınacak ilâçlar karşılığı: Teknik ziraat teşkilâtı 
•kurulmuş olan illerdeki ziraat muallimlerinin tecrübe mahiyetinde ihtiyaçları olacak her J türlü 
kimyevi madde ve mücadeleyi satmalmak üzere geçen yılın aynı olarak 500 lira konmuştur. 

416/1 — Okullar cenel giderleri: Bölge tarım okulları: Geçen yıldan 70 000 lira noksaniyle 



430 ÖÖÖ lira teklif edilmiştir. Hatay Teknik Tarım Okulu binasının gayri müsait variyeti v6 arazi
sinin miktar itibariyle az oluşu, yolsuzluk, susuzluk v kanalizasyon bulunmaması yüzünden ve bu noksan
ların tamamlanması için bir milyona yakın masraf yapılmasını gerektirdiğinden bizzarure bu oku
lun bu ders yılı başında, Bakanlıkça kapatılması kararlaştırılmış; ve talebeler, tedris levazımı, yö
netim kadrosu o civarda en yakın olan ve aynı seviyede tahsil veren «Mersin Alata» Teknik Bah
çıvanlık Okuluna nakledilmiş olduğu beyan edilmiştir. Kapanan bu okuldaki fiilî kadro şöyledir. 

Memur 
acfedi Vazifeleri • * 

4 Kâtip, ambar memuru, mutemet, dahiliye 
4 öğretmen ve idareci olarak (Müdür, müdür muavini, şef, şef muavini) 

L. cetveline alınıp alınmaması yüksek komisyonun takdirine arzoluttür. 

I - Tarım Bakanlığında : Köy çocuklarını teknik ziraat, teknik bahçıvanlık bilgisi veren ve beş sı
nıflı köy ilkokullarını bitirenleri kabul eden teknik tarım ve teknik bahçıvanlık okulları mevcuttur. 

I I - Ortaokul tahsili üzerine üç veya dört senelik meslekî tahsiller ve (Liseye muadil bulunan) 
tarım okulları mevcuttur. 

I I I - Tarım Alet ve Makineleri Uzmanlık Okulu namı ile Ankara'da 1940 yılında açılmış olan 
okul 1949 - 1950 ders yılında talebe alınmadığından kapatılmıştır. Kapatılma sebebi sorulduğunda 
okulun verimli olmadığı ve okul binasının gayri müsait bulunduğu ileri sürülmüştür. 

IV - Makinist Okulu : Adana Tarım Okuluna bağlı olmak üzere iki yıl tahsil veren ve ilkokul me
zunlarına köy demirciliği ve makinistliğini pratik olarak öğreten bir kurs faaliyetinde çalışan bir 
okuldur. Bu da maksadı temin etmediğinden bunun yerine de yurdun muhtelif yerlerinde aynı mak
sat için; açılan, makinist kurslarında daha az masrafla ve daha kısa zamanda daha çok eleman yetiş
tirmek üzere açılmış olan kursların daha faydalı olmasından ileri geldiği mütalâasında bulunulmuştur. 

Tarım okullarına paralı yatılı olmaEk üzere alman öğrencilerden, dokuz aylık olarak 400 lira alın
maktadır. 

Bakanlık yayım teşkilâtına göre paralel olarak 1951 yılında mevcut okulların kolej'haline ifrağ 
edileceğinin mutasavver bulunduğu ve ilk denem esinin İzmir - Bornova 'da başladığı beyan edilmiştir. 

416/2- — Teknik tarım okulları: Geçen yıldan 182 000 lira tenzilâtla 578 000 lira- teklif edil
miştin. İndirme sebebi : Beylikçayır ve Koçaş Teknik Tarım okullarının kapatılmasından mü
tevellittir. 

416/3.— Teknik bahçıvanlık okulları: Geçen yıla nazaran 91 000 lira noksaniyle 387 000 lira 
ödenek konmuştur. Alata ve Çayırova birinci sınıf okullarına öğrenci almmıyacağı sebebiyle in
dirme, yapılmıştır. 

416/4 — Hayvan sağlık mamurları ve nalbant okulu: 1950 yılının aynı olmak üzere 118 000 
lira tahsisat konulmuştur. Bu okulun (100) aded yatılı talebesi olan; hayvan sağlık memurlarını 
yetiştiren nalbant okulunun masraf ve müfredatı aşağıdadır. 
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Lira 

54 750 
12 000 
8 212 
2 500 
6.000 
2 500 
1 500 
3 500 
2 500 
2 000 

700 
2 000 
1 500 
1 000 
3 000 
2 000 
4 000 

118 000 

100 öğrencinin yiyecekleri (Yevmiye 150 kuruştan) 
öğrencinin giyecek masrafı 
25 müstahdemin yiyecek masrafı 
25 müstahdemin giyecek masrafı 
Yakacak masrafı 
Aydınlatma 
Su 
Tecrübe hayvanları bedeli 
Hayvan yemi 
Ders kitabı ve kırtasiye 
Telefon 
Fakir öğrencilere yardım 
Hekim vizite ücreti 
Beşeri ilâç 
Nalbanthane masrafı 
Karyola, yatak, lâboratuvar masrafı 
Çeşitli masraf 

Yekûn 

416/5 — Ankara'daki yatılı Ziraat Alet ve Makinist Okulu ile, Adana'daki Makinist Okulunun ka
patılmış olmasından ödenek konmamıştır. 

416/6 — Kimyevi maddeler, ecza ve ilâçlar : Geçen yıldan 4 700 lira noksaniyle 21 800 lira öde
nek konmuştur. 

Zirai savaş işleri : 
4Î7/1 — Savaş genel giderleri : 1950 yılından farklı olarak 1 046 250 lira fazlasiyle 2 876 250 

lira ödenek teklif olunmuştur. Gösterilen artış sebepleri şöylece ifade edilmiştir. 
Zirai mahsullerimize zarar yapan ve yapmak istidadını gösteren haşere ve hastalıkların yokedil-

mesi, hastalıkların tedavisi ve bu suretle temiz evsafta mahsul yetiştirilmesi gayesine matuf olarak 
çalışmak üzere birinci olarak mücadelenin tatbik sahasında, diğeri mücadeleye direktif veren ilmî 
müesseseler bu mücadeleye (2906 sayılı Mücadele Kanunu ile, Çekirge Kanunu ve muzır hayvanlar 
mücadele kanunu ile) devam etmektedir. Bu kanunu mükellefiyet usulü ile devam etmektedir. Bu kanu
nun mükellef iyet usulü ile devam edilmekle beraber, aynı zamanda Devletin de müdahalesini icabettir-
mektedir. 1951 yılı için mücadele şekli üç kısma ayrılmıştır. 

I - Devlet mücadelesi - halkın başaramıyacağı büyük önemi haiz olan ve mutlaka Devlet tarafın
dan yapılması icebeden mücadeledir. Ve bunun masrafı Devlet tarafından ödenecektir. (Çekirge, kı
mıl - Süne, fare tohum ilaçlaması, domuz mücadelesi gibi), 

I I - Yarı Devlet mücadelesi : Yurt istihsalinde hususiyle ihracatta rol oynıyan bölgelerde mü
him zarar yapan haşere ve hastalıklara karşı yapılan mücadeledir. Bunda Devlet, malzeme ve ilâç 
yardımı yapacak, halk mücadele edecektir. (Elma kurdu, elma tırtılı ve mümasili gibi), 

III - Halk mücadelesi : Mevzii ehemmiyete haiz olan (Üzüm bağlarındaki külleme, pamukta yeşil 
kurt, turunçgillerde pas böcüsü gibi) mücadeledir. 

Netice itibariyle: Mükellefiyet usulünün kaldırılıp Devlet mücadelesinin tatbik edilmesinden do
layı masrafın artmasını gerektirmiştir; (Bu masraflara ait müfredat bültenin 9 - 11 - 15 ve 16 ncı 
sayfalarında). 

417/2 — Merkez Savaş Enstitüsü ve savaş istasyonları: Geçen yıla nazaran on bin lira noksanı 
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ile 110 000 lira ödenek konmuştur. İndirme sebebi: Elâzığ Mücadele İstasyonunun kapatılması 
münasebetiyle, ilmî elemanın noksanlaşmasmdan ileri gelmiştir. Verilen malûmata göre: Bu kapa
nan istasyonun ihtiyacı muvakkat istasyonlarla telâfi edilecektir. (Diğer savaş istasyonları ve bu 
maddede ki 110 000 liranın tevzi yeri bültenin yedinci sayfasında, geçen yılın mukayeseli dağı
tım yeri de 29 neu sayfadadır.) \ 

417/3 — Mersin fümigatuvarı: Geçen sene gibi 6 600 lira ödenek konmuştur. İstanbul ve İz
mir'de de son sistem olarak fümigatuvar kurulmak için yatırımlar bütçesine ödenek konmuştur. 

417/4 — Kimyevi maddeler, ecza ve ilâçları: Geçen yıldan 198 000 lira fazlasiyle 2 200 000 
lira ödenek teklif edilmiş olup 1951 yılında mücadeleye verilen ehemmiyetle mütenasip olan, fazla 
miktarda ilâç satmalmması için konulan bu tahsisat ile D. D. T. bu ilâçların başında gelenlerden 
biri olduğu beyan edilmiştir. 

(Bu husustaki izahat bültenin 8 ve 30 ncu sayfalarmdadır.) 

Malûm olan Dünya vaziyeti dolayısiyle lüzumlu ilâçların alınabilmesi için artırma sebebi ye
rinde görülmüştür. Aynen kabulünü temenni ederim. 

418 — Tarla ziraâti ıslah, deneme, üretme ve tecrübe işleri: 

Tarla izraati ve tohum ıslâh ve deneme istasyonu; 

Deneme tarlaları ve tohum üretme çiftlikleri; Adapazarı, Ankara, Antalya, Eskişehir, Erzu
rum, Samsun, Yeşilköy'dedir. Tohum ıslâh istasyonları; Ankara Kauçuk istasyonu, Eskişehir'de 
Dreifarming kuru ziraat istasyonları olup, Eskişehir Drerîfarming İstasyonu ile tohum ıslah istas
yonu birleştirilmiştir. 

Kayseri'de bulunan yem nebatları istasyonlarında yonca yetiştirilir ve tohuma kontrol eder. 
Deküskütör denilen yonca tohumundan yoncanın paraziti olan küskütünü ayıran bir makine bu 
müessesenin emrinde çalışır ve mahallinin tohumlarını temizler. 

Bundan maada Çoruh, Edirne, Erzincan. Irmak, Ordu ve Kaşınhan'da birer deneme 
tarlası vardır. Bütün bunların gayesi, memleket tohumluklarını jenetik esasları dâhilin
de ıslah etmetke olup bundan başka ayrıca zirai denemeler de yaparlar. Memleket haricinden ge
tirilmiş tohumlukları da deniyerek memleket şartlarına uygunlarını seçme vazifesi de bu dstasyon-
lara aittir. Tohum ıslah ederken piyasa ihtiyaçları, yem ihtiyaçları, hastalık ve haşereye karşı 
mukavim olmaları, yerine göre kuraklıktan müteessir olmıyacak iyi kaliteli çeşitler üzerinde duru
lur. Bu ıslah istasyonları hububat ve bakliyat ve yağ nebatları ile meşgul olur. 

Kauçuk nebatı olarak da köksakız ve guvayuhl yetiştirilmeye çalışıldığı ve ıslah edilmiş olan 
bu tohumlukları Devlet üretme çiftliğine vermeden evvel çoğaltmak gayesiyle tohum ıslah istas
yonlarına bağlı mütedavil sermaye ile bağlı üretme çiftliklerinde teksiri yapıldığı, bunlara kanu
nu mahsus mucibince 50 000 lira sermaye verildiği, ve bunun 50 000 liradan husule gelen 150 000 
liraya kadar hâsıl olan neması sermayeye ilâve edildiği ve fazlasının maliyeye devredildiği, halbu
ki ise zaman dolayısiyle bu miktarın kâfi gelmediğinden tatbikatta zorluk çekildiği ve bu müna
sebetle de 500 000 liraya kadar sermayeye ilâve edilmesi hususunda yeni bir kanun projesinin ha
zırlanıp Başbakanlığa sunulmak üzere bulunulduğu beyan edilmiştir. (Yetiştirilen tohumlara ait 
cetvel vardır); (İlgili Kanun 2654) tür. 

418/1 — G-enel giderler: Geçen yılın ayni olmak üzere 310 000 lira teklifi edilmiştir. 

418/2 - Kimyevi gübre denemeleri genel giderleri: Geçen seneden 45 250 lira fazlasiyle 50 000 
lira konmuştur. Evvelce kimyevi gübre Ziraat 'Fakültesinde denemesi yapılmakta ve bunun ica-
bettirdiği masraf Bakanlık bütçesinden ödenmekte ve 1950 senesinde görülen ödenek bu masrafla 
konmuş bulunduğu ve 1951 den itibaren denemeler ıslah müesseselerinde yapılması düşünüldü
ğünden, ve müessese tarlalarını gübreliyerek verimlerini artırmak gayesiyle tahsisatın artırıldığı 
beyan edilmiştir. 

418/3 — Hayvan yemi ve yağ ve lif bitkileri: Geçen yıldan 100 000 lira noksanı ile 27 000 lira 



Ödenek konmuştur. Üretme çiftliklerinin teşekkülünden sonara Devlet çiftliklerine intaka! ettirilmiş 
olduğundan geçen yıla nazaran bir indirme yapılmıştır. 

418/4 — Kimyevi maddeler, ecza ve ilâçlar: Geçen yıla nazaran 20 #00! lira »oksan-ı üe 10 000 
lira ödenek konmuştur ki yukardaki madde mülâhazası ile indirme yapılmıştır; 

«Bahçe ziraati işleri bağcılık, meyvecilik, sebzecilik, ve süs nebatları ve çay» bu hususta alı
nan izahata göre, ıslah ve üretme iki istikamette takip olunmaktadır. 

I - Meyveciliğin ıslahı (Standart meyve yetiştirmek) 
II - Islâh edilmiş çeşitlerin çoğaltılması 
Bu iki gaye için 33 müessese mevcuttur. (Antalya, Arif iye, Gajzâanteh^ İzmir, Malatya, Erzin

can, Çanakkale, Tpkad, Giresun, Aydın, Manisa, Tekirdağ, Erenköy) gibi yerlerde meşgul olu-n? 
maktadır ki ıslah edilen, yetiştirilen nebatlardan başlı^aları şunlardır. 

A) Asma olarak 3,5 - 4 milyon Amerikan çubuğu «Köklü olarak»; , 
B) 800,000 ilâ 1,000,000 arasında aşılı meyva fidanı, 
C) İpek böceği için dut fidanı 800,000 kadar, 
D) 750 bin ilâ bir milyon arasında süs nebatları yetiştirilmektedir. 
419/1 — Bahçe ziraati işleri ve kurumları: Geçen yıldan 18 80© lira noksâniyle 816 200 lira 

Ödenek konmuştur. 
419/2 — Zeytin işleri için geçen yıla nazaran 25 000 lira fazla 110 000 lira tahsisat konmuştur. 

3573 sayılı Zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerinin aşılattırılmasına dair Kanunun tatbiki için ge
çen yıl tahsisatı kifayet etmediğinden, bu yıl mezkûr yabani zeytinlerin aşılanmasıının sağlanmasını 
teminen ve İzmir bahçe kültürleri istasyonu zeytincilik enstitüsü haline getirilmesi, ve gemlik fi
danlığı da bu enstitünün bir şubesi halinde bir mütehassısın idaresine verilmesi ve Güney Doğu 
zeytin sahaları teşkilât dahiline alınacağı sebepleri ödeneğin artışını icabettirmiştir. 

419/3 — Kimyevi maddeler, ecza ve ilâçlar için, geçen yıldan (23 000) lira farklı olarak 41 000 
lira ödenek konmuştur. Faaliyetlerini yukardaki maddede arzettiğün 35 bağcılık ve meyvacılık mü
esseselerinin ecza ve ilâçlara olan ihtiyacı artmış bulunduğundan 1951 ödeneğine yapılan zam za
ruri görülmüştür. 

Tavukçuluk - İpekçilik - Artçılık: 
Müstakil bir hüviyete sahip olmak üzere Bursa'da böcekçilik işleri enstitüsü vardır. Bütün 

Türkiye böcekçiliğini idare eder. Bu enstitüye bağlı Antalya, Diyarbakır'da birer istasyon ve ay
rıca Edirne, Denizli, Hatay, Samsun ve Rize'de enstitüye bağlı kontrolörler mevcuttur. 

Ankara'da bir tavukçuluk merkez enstitüsü vardır. Bu enstitü teşkilâta dâhil ve tavukçuluk 
ile alâkalı bulunan çiftlikler, okullar, ve sair teşkilâtla daimi irtibat tesis eder. 

Kurslar açar ve veteriner teşkilâtı ile iş birliği yapmak suretiyle tavuk hastalıkları ile mücadele 
eder. Gerek kültür ırkı ve gerekse yerli tavuklar üzerinde ilmî çalışmalar yapar. 

1950 yılında Ankara'da Türkiye Arıcılık işleri Enstitüsü kurulmuştur. Vazifesi Türkiye arıcılığını 
modernize etmek, arıcılık ve teknik arıcılıktan anlıyan teknik elemanları artırmak arıcılıkla alâkalı 
geniş bir kütleye âzami surette yardımcı olmak için iştigal eder. 

420/1 — İpekböcekçilik için, geçen yıldan 7 085 lira noksanı ile 37 915 lira ödenek konmuş olup, 
Denizli ve Edirne istasyonlarının kaldırılıp merkeze bağlanması sebebiyle bir indirme yapılmıştır. 

420/2 — Tavukçuluk ve arıcılık için geçen seneden 75 000 lira fazlasiyle 109 000 lira ödenek kon
muştur. Arıcılık Enstitüsü 1950 yılı sonlarına doğru kurulmuş ve bütün Türkiye'ye şâmil bir teşki* 
lât olduğundan bu tahsisatın aneak kifayet edeceği ve 1950; de münakale yapılmak«rçrfttivle masraf m 
sağlanabildiği anlaşılmıştır. 
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4 2 0 / 3 — Kimyevi maddeler, ecza ve ilâçlar için geçen yıla nazaran 375 lira noksanı ile 3 125 İira 

ödenek teklif edilmiştir. 

421/1 - 2 — Kauçuk ile iştigal : 
1943 de Ankara'da Kauçuk istasyonu unvanı ile kurulmuş olan müessese kimyevi lâboratuvar 

* tecrübeleri ve bir kısım sanayi araştırma mahiyetinde sanayi tecrübelerine devam etmekte olup, tekli
fin birinci maddesindeki 10 000 lira bu müessesenin genel giderlerini karşılamaktadır. Geçen yıla 
nazaran her iki maddeden 1 400 liralık bir indirme yapılmıştır. Mezkûr müessese emrinde (2654 sa
yılı Kanun gereğince) Elli bin liralık hat dâhilinde bir mütedavil sermaye de mevcut olup, tecrübe 
mahiyetinde mevcut atelyelerinde imalât ile dahi meşgul bulunmakta olduğu anlaşılmıştır. 

422 nci Bölüm — Pamuk işleri genel giderleri: Geçen yılın ayni olmak üzere (112, 873) lira 
ödenek teklif edilmiştir. Alman malûmata nazaran: Pamuk ıslah istasyonları: Deneme üretme 
.çiftlikleri, sulu ziraat deneme istasyonları, nüvelikler ve pamuk kontrol memurluklarından teşek
kül eder. 

Çukurova pamuk ıslah istasyonu 1926 da ve Nazilli pamuk ıslah istasyonu 1933 te tesis edil
miştir. 

Gayeleri : Memleket, iklim, toprak ve piyasa ihtiyaçlarına uyacak pamuk çeşitlerini bulmak ve 
ıslah etmektir. Bulunan çeşitler bu istasyonlara bağlı ve gerekse Diyarbakır, Eskişehir, Manisa 
ve Malatya deneme çiftlikleri ile Geyve, Osmaneli, Sarayköy, Elâzığ nüvelikleri marifetiyle çoğal
tılmakta ve memleket çiftçisine intikal ettirilmektedir. Yine bu teşkilât vasıtasiyle Amerika'dan 
muhtelif zamanlarda getirilen birçok çeşit pamuklar, memlekette tecrübesi yapılarak içlerinden 
iyi evsaf gösterenler ve bizim iklim şartlarımıza uyanları seçilerek ıslah edilmiş ve çoğaltılmıştır. Bun
dan maade 1948 senesinde Tarsus usulü deneme istasyonu ile, 1949 da Menemen sulu ziraat istas
yonu açılmış ve bu bölgelerde yapılan sulamaya muvazi olarak nebat ve su münasebetlerini araş
tırarak en iyi neticeleri verecek sulu ziraat' sistemine tesbite çalışılmakta olduğu ve pamuk teşki
lâtı kendisine bağlı müesseseler haricinde de hevesli ve ileri çiftçilerle iş birliği ederek iyi tohum
ların çiftçi elinde çoğaltılmasında gayret ettiği anlaşılmaktadır, 

423 ncü bölüm — Tohum temizleme evleri ve makina işleri genel giderleri: 1950 yılma nazaran 
220 568 lira fazlasiyle 620 568 lira Ödenek teklif edilmiştir. Alman malûmata göre : 1949 da 476 selektör 
varmış ve bu sene içinde yeniden 22 aded satmalmmış, bundan başka 200 adedlik bir parti ve 100 aded-
lik de diğer bir parti halinde selektör mubayaası biçmek üzere bulunmuş olduğundan ve 1951 yılı içinde 
100 aded daha satmalmması düşünüldüğünden bu makinalarm işletilmesi için akaryakıt, 
makinist yevmiyeleri ve miadını doldurmuş veya tamire muhtaç olanlarla yenilerinin yer değiş
tirmesi dolay:siyle nakliye ücreti ve faaliyetleri seyyar bir halde bulunanların faaliyet sahaları 
dâhilinde yer değiştirmelerinin gerektirdiği çeşitli masraflar bu maddeye mevzu bulunmakta
dır. Binaenaleyh 1951 yılı sonuna kadar adedleri 826 yi bulacak olan bu makinelerin hesaplanan 
bu masrafları ödeneğin artırılmasını icabettirdiği anlaşılmıştır. 

Veteriner mücadele işleri - Zooteknik işleri: 

Tarım Bakanlığı Teşkilât Kanununun 9 neu maddesi gereğince; Veteriner Umum müdürlüğü
nün en başta gelen ana vazifesi (Hayvan Sağlık Zabıtası Kanunu gereğince) hayvan sağlık mü
cadelesi işleri ile meşgul olmaktır. 

424/1 — Genel giderler geçen yıldan 10 000 l ira noksanı ile 118 000 lira ödenek teklif edil
miştir. Geçen yıl Doğu kalkınması ad\ ile konulan tahsisattan bu işlere 30 000 lira verilmiş olmakla 
bu maddedeki görülen indirme, esas itibariyle bir indirme sayılamaz. Bu tahsisat: Amele yev
miyeleri, muvakkat tecrit malzemesi mahalleri kiraları, mücadele malzemesinin köyden köye 
nakli kireç ve emsali dezenfekte malzemesi mubayaası, müstahdem elbiseleri; mücadele mahallin
de satmalmması muktazi malzeme bedeli, araba, depoluk, garaj kiraları, veteriner emrinde bulu
nan 39 atlı arabanın her türlü masrafı tahaffuzhane kiralarını ihtiva ettiği anlaşılmıştır. 

424/2 — Veteriner sağlık kurumları için geçen yıla nazaran 138 870 lira fazlası ile 573 870 lira 
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ödenek teklif edilmiş olup, 1950 yılında Doğu kalkınması için ayrılan tahsisattan da 70 000 lira 
bu maddeye münakale yapılmıştır. 

Verilen izahata göre bu tahsisatın, bakteriyoloji ve serum kurumları ve lâboratu varları, hayvan has
tane ve dispanserlerinde bulaşık hastalıklarla mücadelenin esasını teşkil eden aşı, serum, biyolojik 
maddelerin istihsalini artırmak zarureti ile; mevcut enstitülere ilâveten (Diyarbakır, Elâzığ, van ve 
Erzurum) illerinde yeniden kurulmakta olan müesseselerle = bunlara bölge lâboratu varı denilir = 
hayvan hastaneleri de açılmakta olduğundan ancak kifayet edebileceği ifade olunmuştur. 

424/3 — Hayvan tazminatı : Geçen yılın ayni olmak üzere 800 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 
Hayvan Sağlık Zabıtası Kanunu gereğince bilhassa ruam hastalığında mücadele sistemimizde hayvan 
itlafı vardır, öldürülen hayvanların bedeli rayiç üzerinden ödenmesi lâzımdır. (Kanun numarası 
4758) 

1950 yılında konulmuş olan 800 000 liralık ödeneğe 90 000 lira eklendiği nazara alınacak olursa 
1951 yılı tahsisatının kifayetsizliği gözden kaçmaması ve (İstanbul, Kocaeli, Bursa,) mıntakalarmda 
yapılacak ruam mücadelesine 700 000 lira sarf olu nacağı ve bakiyesinin de memleketin diğer yerle
rindeki mücadele işlerine ayrılacağı beyan edilmiş olduğundan takdir yüksek komisyonundur. 

424/4 — Veteriner gereç ambarı : Geçen yılın ayni olmak üzere 58 250 lira ödenek konmuş olup, 
bu yıl imâl edilmesi kararlaşan distofajin ile malzemenin şevkine ve ambarın idaresine sarf edileceği 
anlaşümıştır. 

424/5 — Veteriner savaş işleri kimyevi madde ecza ve ilâçlar : Ödeneği geçen yıldan 50 000 lira 
farklı olmak üzere 250 000 liraya iblâğ edilmiştir. Alman izahata göre: Bakteriyoloji Enstitüleri sağlık 
kurumları iller mücadele teşkilâtının her türlü kimyevi madde ve ilâç ve ecza ihtiyaçları karşılığı 
olup, lâbaratuvarların istihsali artışı sebebiyle (gliserin gibi) muhtaç oldukları maddeleri de artır
mak lâzımgeldiği gibi, bu maddeler fiyatmın da günden güne yükselmekte olduğu mütalâasiyle, 
ödeneğin artırılmasının zaruri görüldüğü beyan edilmiştir ki aynen kabulünü rica ederim. 

«Veteriner zootekni ıslah ve üretme işleri giderleri» 
425/1 — Aygır depoları: Geçen yılın ayni olmak üzere 1 051 000 lira ödenek teklif edilmiş

tir. Cumhuriyet devrinden beri ehemmiyetle üzerinde durulmuş olan aygır yetiştirmesi ve bak
ması en güç ve masraflı olan mevzulardan biridir. Bütün medeni memleketlerde olduğu gibi; 
at neslini ıslah ve halk damızlıklarının evsafını yükseltmek için aygır depolarına ihtiyaç vardır. 
Bu depolar Sivas'ta Uzunyayla'da, Erzurum'da Ilıca aygır deposu, Urfa, Çiftelerde, Karacabey 
de Garbi Anadolu deposu, Trakya için İnanlı deposu, Çukurova'da Mercimek deposu, Malatya 
da Arga deposu ve Konya harasmdaki olmak üzere 9 depodan ibarettir. Devlet bütçesinden kurul
muş olarak işletilir. 

Bunlardan başka muhtelif vilâyetlerde ayrıca üçer, beşer, onar adedlik aygır depoları dahi 
vardır. Bunlar İstanbul, Bursa, Balıkesir gibi büyük vilâyetlerdedir. 

1951 yılında umum depolarda 984 aded mevcut olduğu ve Önümüzdeki yıllarda bu miktarın 
artırılmasına gayret edileceği beyan edilmiştir. Bir aygırın senelik iaşe, bakım ve umum masarifi 
âzami tasarruf ile 1 000 lirayı bulmaktadır. 

425/2 — Koyun ve kürk hayvanları ve numune ağılları için geçen yılın ayni olarak yetmiş 
bir bin lira ödenek teklif edilmiştir. Bü madde hakkında aldığım malûmata göre: Koyun ve kürk 
hayvanatının memleket çapında İslahatı için veteriner adedinin bine baliğ olması lâzım geldiği hal
buki ise bugünkü veteriner adedinin 567 den ibaret bulunduğu anlaşılmıştır. Bu tahsisat, Konya, 
Malatya'da Sultan Suyu Çifteler, İnanlı ve Boztepe'de mevcut sürülerin (Çiftelerde Karagül 
koyunu da vardır.) 

924/3 — Sığır ıslah ve yetiştirme işleri ve kurumları için geçen yılın aynı olmak üzere 246 000 
lira ödenek konmuştur. Sığır ıslahı için Trakya'da İnanlı, Antalya'da Boztepe, Turhal'da Kazo-



va, Kars Göle'de inekhaneler mevcuttur. Çanakkale'de Kalvet înekhanesi kurulacağı da ifade 
edilmiştir. 

Islahhanelerde^ bugünkü mevcutlar: 

Aded 

Boğa 27 
İnek 648 
Baş dana ve düve 794 

1469 Yekûn 

İnekhanelerden 23 yıl zarfında satılan miktar yekûnu 4 764 dür. Bu Ödeneğin memleket ihtiya
cını karşılıyabilecek miktarda olmadığı beyan edilmiştir. 

425/4 — Sun'i tohumlama geçen yıl ödeneğinin ayni olmak üzere 58 000 lira teklif edilmiştir. 

425/5 — îhza ve organizasyon için geçen yılın aynı olmak üzere 2 000 lira ödenek damızlık hay
vanatının eleme esnasında verilecek telefat tazminatı olarak sembolik olarak konmuştur. 

425/6 — Aygır depoları kimyevi madde ecza ve ilâçlar: Geçen yılın ayni olarak 30 00Q lira tah
sisat teklif edilmiştir ki inekhane, aygır depoları için lüzum eden kimyevi maddeler, e"za bedeli 
olmak üzere sarfedilecektir. 

Merinos işleri: 

426/1 — Genel giderleri: Geçen yıldaki Ödeneğin aynı olarak 183 000 lira teklif edilmiştir. 

Aldığım malûmata göre: Yerli yünlü dokuma sanayiinin muhtaç olduğu ince yapağı yetiştirmek 
memleket ekonomisinin gelişmesinde esaslı rolü olduğu ve yalnız son sene Merinos Fabrikasının bu
nun -için 26 000 000 döviz temin ettiği tebarüz ettirilmiştir. 

Fabrika kapasitesi duble edildiğinde mesaisi artacak ve bu ihtiyaç da o nispette tezayüt ede
cektir. Ayrıca diğer millî fabrikaların ithali de o nispette artmaktadır. 13 yıllık bir mesaiden 
sonra 1950 yılı sayımında 130,000 aded halk elinde merinos vardır. Bunun dışında Devlet elinde 
dahi 12,000 merinos mevcuttur. Merinos Cumhuriyet devrinde ve Sümerbank faaliyetiyle 1934 
yılında 2582 sayılı Kanunun birinci maddesiyle verilen salâhiyete istinaden 3 000 000 liralık tah
sisat ile başlamıştır. 

16 yıl zarfında 
Lira 

2 233 021 Döner sermaye (Toprak, bina, hayvan, demirbaş olarak) 
3 585 000 Umumi, masraflara harcanmak suretiyle 

16 yıldaki sarfiyat miktarı 5 818 021 liradır. Buna mukabil yetiştirilen ucuz merinos damız
lıklarını halka tevzi etmekle faydalı olmaya çalışılmıştır. Bu müddet zarfından halka verilmiş olan 
damızlık yekûnu! 25,641 aded baş merinos 10-16-20 lira gibi cüzi bir para ile ve zamanına göre be
delsiz dahi verildiği ve merinosculuğun memleketimizde mükemmel denecek bir halde değilse de, 
şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bu faaliyeti daha fazla, genişletmek hususunda gay
ret sarf edileceği beyan edilmiştir. 

426/2 — Kimyevi madde, ecza ve ilâç için geçen yıl gibi 2 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 



— 367 — 
Küçük su geeici arteziyen isleri ve sulama istasyonları: 

428/1 —• Küçük su ve arteziyen genel giderleri için geçen yıldan 13 000 lira noksan olarak iki 
bin lira ödenek konmuştur. Sulama deneme istasyonlarında, Adana'da Alif akılı bölgesinde Kon
ya'da ve Menemen'de faaliyet yapılmakta ve bu tahsisat denemelerde kullanılmaktadır. Marşal 
Plânı gereğince Amerikalılardan yardım görüldüğü takdirde önümüzdeki yılda 13 milyonluk bir 
fon tesis edileceğini ve bu fondan istifade edilmek üzere kurulacak bir heyeti fenniye ile faaliyete 
geçilmesi mutasavver olduğu ifade edilmiştir. 

451/1 — Yayın giderleri : 

satmalma ve abone karşılığı için geçen yılın aynı olmak üzere sekiz bin lira ödenek meslekî kitap
lar, gazete ve dergiler, telif haklarını satmalma tercüme işleri ve yabancı dilde meslekî kitaplar 
satmalmak için teklif edilmiştir. 

451/2 — Başka her çeşit giderler : Geçen yıla nazaran iki bin lira fazlasiyle 62 000 lira ödenek 
konmuştur; geçen yıl tahsisatından 33 000 lira kadar sarfiyat yapılmış olup fazla tahsisatın tasar
ruf maksadiyle 20 000 lirası mevkuf tutulduğundan, sarf edilmediği anlaşılmış ve bu sebeple bir kısım 
işlerin 1951 yılma intikal ettiği b'eyan edilmiştir. Yabancı memleketlerden getirilmekte olan broşür 
ve kitapların tab'ı zarureti bulunduğu "ve bu sebeple zam yapılması gerektiği belirtilmiştir ki, aynen 
kabulünü temenni ederim. 

452 nci bölüm : 4489 sayılı Kanuna göre staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin, yol-
luklariyle başka her çeşit giderleri ve asistan teknik fonundan gönderileceklerin yollukları : 

Geçen yıla nazaran 224 250 lira fazlasiyle 354 «250 lira tahsisat teklif edilmiştir. Verilen iza
hata göre 1950 de Avrupa'ya gönderilecek teknik elemanların bilgilerini artırmak ve muhtelif şu
belerde ihtisaslarını sağlamak için ve tesbit edildiği şekilde 40 kişilik kontenjan haddi dahilinde gön
derilmiş olanlardan 23 adedi 1951 de yurda dönecek ve 19 adedi stajlarına devam edeeektir. Avdet 
edeceklere mukabil yeni sene zarfında 20 eleman yeniden gönderileceği anlaşılmıştır. 

1950 yılında Marshall Asistans Teknik Fonundan gönderilmiş 33 eleman yurda döneceklerdir. 

1951 yılında bunların yerine gönderilecek (Yeni kurulacak yayın servislerinde istihdam edilmek 
üzere) (125) kişi gönderileceği için ve bunların gidiş yolukları sebebiyle bu artış zaruri görüldüğü 
beyan edilmiştir ki, aynen kabulünü temenni ederim. 

Milletlerarası Kongre ve Konferanslara katılma giderleri : 

453/1 —• Katılma payları için 169 380 lira ödenek teklif edilmiştir. 1950 yılında mevcut almıyan 
(1949 yılının 2 aylık ek bütçesine konulmuş olmak sebebiyle bu masraf için yeniden tahsisat kon
muştur ki, tevzi itibariyle şöyledir: 

I - Birleşmiş Milletler gıda ve tarım teşkilâtına (F. A. O.) 71 000 dolar, 

II - Vaşington'daki Milletlerarası Pamuk İstişare Komitesine 1 000 dolar, 

III - Milletlerarası Veteriner Kongresine 4 000 Türk Lirası, 

IV - Milletlerarası Parazitoloji Kongresine 45 florin, 

V - Paris Zootekni Birliğine 1 000 İsviçre Frangıdır. 

453/2 — Yolluk ve giderler geçen yıla nazaran 45 000 lira fazlasiyle 60 000 lira ödenek teklif 
edilmiştir. Yabancı devletlerden vâki olacak davetlere Türkiye'yi temsilen iştirak zarureti bu
lunduğundan ve bu toplantıların tamamına iştirak edildiği takdirde 15 000 lira ödeneğin kifayet
sizliği evvelki senelerdeki ihtiyaçla anlaşılmış olup bizzarure bu yıl 45 000 lira fazlasiyle teklifte 
bulunulmuştur. 

457 nci bölüm : iç kongre ve teknik toplantılar Genel giderleri için geçen yıl gibi 10 000 
lira ödenek konmuştur. Meslekî mevzular üzerinde gerek Bakanlık elemanlarının merkezde top
lanarak müşterek kararlar almaları ve gerekse Bakanlığın göreceği lüzum üzerine çiftçilerin mu-
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ayyen mevzular üzerinde elenıanleriyle birlikte yapacakları umumi toplantılarının masraflarını 
ihtiva etmektedir. 

Fuar ve sergiler : 
458/1 - 2 nci - Birinci maddeye geçen seneden iki bin lira noksan olarak ü§ bin lira ödenek 

konmuştur. İkinci maddeye Hayvan sergileri ve teşvik ikramiyeleri için geçen yılın aynı olmak 
üzere 50 000 lira teklif edilmiş olup (Sivas tarafındaki Uzunyayla'da) ve* Eskişehir gibi mmtaka-
larda yapılan sergilere münhasır kaldığı anlaşılmıştır. 

458/3 — Tarım sergi ve meşherleri ve müsabakaları genel giderleri ve teşvik ikramiyesi olarak 
1951 için yeniden 28 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

476 nci bölüm : (Kurslar genel giderleri) Kurslar iki çeşit olup : 
1 - Meslekî bilgilerin kısa müddetli, çeşitli tarım kursları (Konservecilik, sütçülük, peynircilik, 

tavukçuluk, arıcılık, meyvacılık) gibi bu kurslar halk için veya teşkilât elemanları için açılır. 
II - Yatılı makinist kursları olup, yurtta mevcut ziraat alet ve makinelerinin dağılışı göz önünde 

tutulmak suretiyle muhtelif bölgelerde açılan makine sahipleri için yatılı makine kurslarıdır. 
1951 yılında (10) yerde ve beheri (100) kişilik olmak üzere 1 000 tane makinist yetiştirilmesi 

şartiyle bu tedrisata devam edileceği anlaşılmıştır, ödeneğin geçen yıla nispetle 1 nci maddeden 
114 000 lira indirilmiş olması bu kurslar için lüzumlu bulunan demirbaşların geçen yıllarda bir kıs
mının tamamlanmış olmasından ileri gelmiştir. İkinci madde ödeneğin geçen yıla göre 50 000 lira 
fazla konulması kurslara verilen ehemmiyetin artırılmasından tevellüt ettiği ve 3 ncü maddesindeki 
ödeneğin geçen yılın aynı olduğu anlaşılmıştır. Üçüncü maddedeki ödeneğin (Fakülteden yeni çıkan 
veteriner ve sağlık memurları mücadeledeki yeni hizmetleri bu kurslarda öğrendiği gibi, eski veteri
nerlere de tekâmül maksadı ile yapılacak kurslar) masrafı karşılığıdır. Geçen yıl bu ödenekten 
10 000 lira münakale yapılmıştır. 

477 nci bölüm - Avanslar : Bu bölümün birinci maddesindeki 4291 sayılı Kanuna göre verilecek 
avans geçen yılın aynıdır. Ve bu kanundan tam bir şekilde istifade edilemediği için bir sembol ola
rak beş bin liralık bir tahsisat konulmuştur.: 

Bu kanun işlemez bir halde olduğu beyan edilmiştir. Çünkü hiçbir zaman sağlık memurları bu 
kanundan istifade etmek maksadiyle avans almamaktadırlar. Sebebi ise bir hayvanın 15 lira ile 
masrafı temin edilemiyeceğinden ileri gelmektedir. 

2 nci maddesinde : Ziraat öğretmenleri hayvan binek takımı avansı geçen yılm aynidir ve 
20 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

Geçen yıl bu maddedeki tahsisattan 10 000 lira tasarruf edilmiştir. 
501 nci bu bölümdeki geçen yıl borçları ödeneği 1950 ye nazaran 10 505 lira fazlasiyle 50 000 lira 

ödenek teklif edilmiştir. Zam sebebi geçen yıl ödeneğinin kâfi gelmemesinden ileri geldiği ve 
1950 de yapılmış olan 14 495 liralık ek ödenekten anlaşılmıştır. 

502 nci bölümün birinci maddesine de geçen yıla nazaran 20 000 lira fazlasiyle ödenek teklifi 
yukardaki mütalâaya uygun sebepten ileri gelmiştir. 

A - I Tasarısının 309 ncu sayfasında son rakam olarak «Burslar» adiyle ve geçen yıla naza
ran 136 325 lira fazlasiyle 660 800 lira teklif edilen ödenek: 1 Mart 1951 de 424 ü veteriner ve 57 si 
ziraatçi olmak üzere iki fakültede 481 aded burslu öğrenci bulunacak bunlardan Haziran sonunda 
81 i veteriner ve 39 u ziraatçi olmak üzere 120 si mezun olacak ve buna mukabil Kasım 1951 de 
yeniden 1 nci sınıflara (100) -aded veteriner öğrenci alınacağı (Ziraat Fakültesine burslu talebe 
almmıyacaktır.) Böylece 1951 sonunda 461 burslu öğrenci bulunacağından bunlara ayda yüz İra ve 
12 ayda 1 200 lira, ve senede bir defaya mahsus olarak elli lira harç olarak verilmektedir ki, bir öğ
renci için ceman (1 250) lira hesabiyle karşılığı konmuştur. 
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901 nci bölümdeki onarma işleri için 12 maddedeki muhtelif tahsisatların (geçen seneye naza

ran) bir kısmından indirme ve bir kısmına da yapılan zamlar sebebiyle, bütün bir fasıl itibariyle 1950 
yılından 61 540 lira fazlasiyle 249 040 lira ödenek teklif edilmiştir. 1 500 lira haddi geçmemek üze
re küçük inşaat ve onarma işleri yapılacağı anlaşılmıştır. 

902 nci bölüm • Kamulaştırma ödeneği olup; 
İkinci maddesi geçen yılın aynı olmak üzere 30 000 lira teklif edilmiş ve üçüncü maddesine 

1951 yılı için yeniden 80 000 lira teklif edilmiş olup birinci madde ödeneği de tamamen kaldırılmış 
olduğundan, bölüm itibariyle geçen yılm aynıdır. 

Evvelce yasak bölge iken 1950 yılında Van İlinin Erciş İlçesinde Altındere Harası hudutları 
içinde kalan eşhasa ait toprakların kamulaştırılarak, bu. şahısların Toprak Kanunu mucibince tatmin 
edilmeleri ve yerleştirilmeleri için topraklarının kamulaştırılması zaruretine binaen ikinci maddeye ko
nulan ödenek bu maksat için teklif edilmiştir. 

Bu bölgede evvelce 710 000 lira sarf edilerek bir tesisat kurulmuş olduğundan, bu müessesenin 
idamesi ve Şarka lüzumlu olan faaliyetin devamını teminen yüz bin dönümden 35 bin dönümlük bir 
sahayı tahdit etmek suretiyle, bu mmtakada Devlet arazisi arasında serpinti halinde bulunan eşhasa 
ait üçer, beşer, onar dönümlük arazilerin istimlâk edilmesi için zarureti mutlaka olduğu beyan edil
miştir. 

Üçüncü maddedeki 80 000 liralık ödeneğin ise, Erzincan'da deneme tarlaları eşhasa ait arazi ile 
karışmış vaziyette olduğundan bunların istimlâki maksadiyle karşılık konmuş olup hepsi 750 dekara 
yakın bir miktardadır. 

904 ncü bölüm : Teknik Tarım ve Teknik Bahçıvanlık Okullarından mezun olacak öğrencilere 4486 
sayılı Kanunun beşinci maddesi gereğince verilecek vasıta ve malzeme karşılığı geçen yıldan 50 800 
lira noksaniyle 85 200 lira teklif edilmiş olması, iki teknik tarım okulunun kapatılmasından ileri gel
miştir. 

906 nci bölüm: 4481 sayılı Kanun ile satmalmaeak makine, aletler ve gereçler karşılığı için 
ikinci maddesine onarma tahsisatı olarak geçen yıl gibi 3 000 lira teklif edilmiştir. Üçüncü madde
sine yeniden alınacaklar için geçen yıldan farklı olarak 128 500 lira fazlasiyle 150 000 lira tekû;f 
edilmiştir. Kurulması mutasevver yayım teşkilâtında kullanılacaktır. 

Zirai savaş işleri: 
907 nci bölüm: ikinci maddesi - mevcut makine ve araçların onarılması için geçen yıldan bin 

lira noksaniyle 40 000 lira ve; 
Üçüncü maddesi - yeniden satmalınacak makine ve araçlar için geçen yıla nazaran 1 328 000 

lira fazlasiyle 2 100 000 lira ödenek teklif edilmiştir. Bültenin 11 - o4 hcü sahif elerinde geçen 
yıl alınanlarla, 1951 de yeniden satmalmacaklar hakkında izahat mevcuttur. 

İstanbul ve izmir'de kurulması düşünülen Fümigatuvar makine alet kısmı bu tahsisattan te
min edilecektir. Bu ödenekten bir indirme mümkün olmadığı beyan edilmiştir. Çünkü yalnız 
Fümigatuvar için 1 350 000 lirası sarf edileceği, k i takdirde geriye kalacak (750 000) liranın geçen 
yıl ödeneğinden daha noksan miktara inmiş olacağı ifade edilmiştir. 

farla ziraati işleri; _ _ 
908 nci bölüm: ikinci maddesi mevcut makine araçların onarılması ve yenilenmesi için geçen 

yıldan yedi bin lira fazlasiyle 50 000 lira ödenek konmuştur. Bunun, ıslah müesseselerinde mevcut 
aleti ziraiyenin tamir ve yıpranmış olanların yerine yeniden satınalınmak maksadiyle artırılmış
tır. 

Üçüncü maddesi - Mevcutlara ilâveten alınacak makine ve araçlar karşılığı-olarak, geçen yıldan 
50 000 lira noksaniyle 150 000 lira ödenek konmuştur ki ıslah istasyonlarının makine ihtiyacı şim-
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dilik sağlanmış olup, yeniden kurulması düşünülen, ve kurulmuş olan müesseselere satmalınacak 
traktör ekipmanları içindir ki bunlardan Erzincan ve Çorum deneme tarlaları tevsi edilmekte 
olduğundan bunların da noksanları temin edilecektir. 

Bahçe ziraatı işleri: 

909 — ncü bölüm itibariyle geçen yıldan 2 000 lira fazlasiyle 126 000 lira ödenek konmuştur 
ki bununla, ezcümle yeni kurulan zeytincilik müesseselerinde yapılacak ve 1 500 lira haddi geçmi-
yecek küçük tesisler (Gübrelik, hangar samanlık) gibi, aynı zamanda zeytincilik enstitüsüne 
lüzumlu yağhaneler için makineler mubayaası yapılacağı ve bakiye kısmının da mevyacılık ve bağ
cılık müesseselerinin yeniden alınacak alât ve edevatına sarf olunacağı beyan edilmiştir. 

İpekböcekcilik, tavukçuluk, Arıcılık işleri: 

910 cu bölüm itibariyle geçen yıldan farklı olarak 7 500 lira fazlası ile 24 000 lira ödenek teklif 
edilmiş olup Arıcılık Müessesesinde yapılacak tesisat, mevcut makina ve araçların onarılması ve ye
nilenmesiyle mevcutlara ilâveten alınacak makina ve araçlar temin olunacaktır. 

Tohum temizleme evleri ve makina işleri: 

91.3/1 — Yeni yapı için geçen yılın ayni olmak üzere 50 000 lira teklif edilmiştir. 1 500 lira 
haddi geçmemek üzere yapılacak binalara sarf olu nacaktır. (Köylü tarafından inşa edilen binalara 
kapı ve pencere ve saire gibi) inşaat yardımları yapılacaktır. 

913/2 — Mevcut makine ve araçların onarılması ve yenilenmesi için geçen yıldan 50 000 lira 
noksaniyle 50 000 lira konmuştur. Selektör ve motörleri için yedek parça mubayaası yapılmış ol
duğundan, 1951 yılındaki mübayaata tahsis edilen miktarın kâfi geleceği anlaşılmıştır. 

913/3 — Mevcutlara ilâveten alınacak makine ve araçlar karşılığı için geçen yıla nazaran 
1 050 000 lira noksaniyle 550 000 lira Ödeneğin 1951 de yapılacak 100 aded selektör bedelini kar-
şılıyacağı mütalâasiyle kâfi görülmüştür. 

Veteriner savaş işleri: 

915/1 — Yeni yapı: Geçen yıl gibi 7 000 lira konmuştur ki ecnebi mütehassısların gösterdiği 
lüzuma binaen kobay, tavşan ve saire gibi hayvanlar üzerinde tecrübe yapmak için 1 500 lira haddi 
geçmemek üzere küçük yapılar karşılığı olup (Pendik ve Etlik'de) yapılacaktır. 

915/2 — Mevcut makine ve araçların onarılması ve yenilenmesi için geçen yıl gibi 10 000 lira 
konmuştur. 

Okullarda, savaş müesseselerinde, savaş lâboratuvarlarmda yapılacak 1 500 lira ha'd dahilindeki 
işlere sarfolunacaktır. «; , 

915/3 — Mevcutlara; ilâveten alınacak makina ve araçlar karşılığı olarak geçen yaldan 163 005 
lira fazlasiyle 363 005 lira ödenek teklif edilmiştir. 

Lâboratuvarlarm, istihsal miktarlarının arttırılması için bir kısmı makine ve araçlara ihtiyaç 
olduğu, salgın hastalıklarla mücadeleyi genişletmeye mütenazır olarak aşı ve serom istihsalini 
artırmak zarureti karşısında tahsisat miktarı artırıldığı anlaşılmıştır. (Meselâ her biri 10-15 bin 
lira ile satmalmabilecek soğutma ve dondurma santrifüjü gibi ve Elektron mikroskop 75 bin 
liradır.) Buna mümasil'alât ve edevat mubayaasına sarf olunacağı ( ve Van, Erzurum, Diyarbakır, 
Elâzığ'da) dahi dört tane yeni bölge lâboratuvannın kurulacağı beyan elilmiştir. 



Veteriner Zootekni îşleri : 
Lira 

916/1-2-3 — Yeni yapı için geçen yıl gibi 3 O€0 
Mevcut makine ve araçların onarılması ve yenilenmesi için geçen yıl gibi 15 OOO 
Mevcutlara ilâveten alınacak makine ve araçlar için geçen yıl gibi 100 000 

Ceman 118 000 lira ödenek 
konmuştur. Bununla 1 5Q0 lira haddi geçmemek üzere küçük inşaat işleri, sun'i tohumlara ve ya
pağı lâboratuvarı alâtı mubayaasına, aygır depoları ve sun'i tohumlama istasyonları ve çayır ma
kineleri, traktörleri, arabaları satınalmmasına karşılık olmak üzere teklif edilmiştir. 

Merinos îşleri : 
917/1-2-3 — Bölüm itibariyle ve geçen yılın aynı olmak üzere 5 500 lira ödenek konmuştur. 

Birinci maddedeki yeni yapı karşılığı 1 000 liranın; Balıkesir'de yapılacak saz ağılı karşılığı olup 
Toprak Umum Müdürlüğüne teslim edilmiş olduğu için bu tahsisatın lüzumsuzluğu anlaşılmıştır. 

920/3 — Ziraat teşkilâtının köylerde yapacağı gösterilerde kullanılmak üzere satmalacağı alât 
ve malzeme karşılığı bulunduğu anlaşılmıştır. 

Sermaye Teşkili : 
922/2 — Muhtaç çiftçilere Ödünç tohumluk verilmesi hakkındaki 5254 sayılı Kanunun 10 ncu 

maddesine göre Ziraat Bankasına yapılacak ödemeler karşılığı için geçen yıla nazaran 844 358 lira 
fazlasiyle 1 309 568 lira ödenek konmuştur. 

1950 yılında dağıtılması lâzımgelen tohumluk karşılığı olarak Tarım Bakanlığı elinde sekiz mil
yon küsur lira bir tahsisat mevcut olup bununla ancak yirmi üç bin ton hububat dağıtılabildiği 
ve fakat 1950 senesi, memleketin birçok yerlerinde hububat vaziyeti ümit hilâfına çok düşük bir 
durum arzettiğinden, bu tohumluk miktarının ihtiyaçtan çok daha az olduğu anlaşıldığından Ba
kanlar Kurulu kararı ile yeniden otuz beş bin tonluk ikinci bir tahsisin yapılması mecburiyeti 
hâsıl olmuştur ki bedeli 14 milyonu tutmaktadır. 

Bu ikinci tahsisin masrafını karşılıyabilmek için 1950 yılı tohumluk masraflarını ödiyebilmek 
üzere, Bakanlıkça hazırlanmış bulunan kanun tasarısı Büyük Millet Meclisine sunulmuş ve Tarım 
Komisyonundan da geçmiştir. 

1949 da tevzi edilen tohumluk miktarı (Yazlık ve kışlık olarak) 140 bin küsur tondur. «Mısır, 
buğday». 

1950 den bugüne kadar (Yalnız kışlık tevziatı) 60 bin tondur. (Yalnız buğdaydır.) Bundan on 
altı bin tonu Toprak Mahsulleri Ofisinden ve geriye kalan kısmı Devlet çiftliklerinden dağıtılmıştır. 

922/3 — 3788 sayılı Çay Kanununun beşinci maddesi gereğince Ziraat Bankasına yapılacak öde
meler karşılığı için 1951 yılı için yeniden 670 000 lira ödenek teklif edilmiştir. Adı geçen kanunun 
beşinci maddesine tevfikan Ziraat Bankasınca çay bahçesi kuracaklara ödünç verilen paralar, altıncı 
senesinden sonra beş sene içinde fabrikaya teslim edecekleri çay mahsulünden kesilmek ve Hazineye 
teslim edilmek suretiyle iade olunur. 

922/4 — 5389 sayılı Kanun gereğince çıkarılan tahviller için T. C. Ziraat Bankasına yapılacak 
Ödemeler karşılığı olarak 1 400 000 lira ödenek konmuştur. 

1949 yılında on milyon ve 1950 "yılında ihraç edilen yirmi milyon liralık Ziraat Bankası dahilî 
istikrazının köylüye intikalinde alınan faizle halka satılan bonoların faizleri arasındaki farkın Öden
mesi için karşılık konulmuştur, 
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Döner sermayeler: 
923/4 — Sığır yetiştirme döner sermayesi için geçen yılın aynı olmak üzere 10 000 lira ödenek 

teklif edilmiştir. 2654 sayılı Kanunun ikinci maddesi gereğince döner sermaye olarak kurulmuş olan 
inekhanelerin sermayesinin 50 000 liraya iblâğı icabettiğinden bu tahsisat teklif edilmiştir. (Şimdiye 
kadar 180 000 lira verilmiştir.) 

923/5 — Merinos yetiştirme döner sermayesi için geçen yılın aynı olmak üzere 200 000 İira öde
nek konmuştur. Şimdiye kadar bu müesseseye verilen 1 832 240 liradır. Âzami miktarını kanun tah
dit etmemiştir. Ve fakat 1952 den sonra buraya zammedilecek ödenek istemediklerini beyan etmiş ol
dukları ve kendisini idare edecek bir duruma geleceği anlaşılmıştır. V 

923/6 — Haralar döner sermayesi için geçen yıldan 181 000 lira fazlasiyle 2 381 000 lira Öde
nek teklif edilmiştir. Evvelce beş hara mevcut iken 1949 da Bafra'da Karaköy, 1950 de dahi Erciş'te 
Altmdere harası yeni kurulmaktadır. Bu maksatla fazla ödenek talebedilmiştir ki; tesis, damızlık 
gibi her türlü masraf bu miktarın içindedir. Bugüne kadar yedi haraya 16 007 490 lira para ve
rilmiştir. Halen 17 191 421 lira değerinde canlı, cansız, bina varlığı mevcuttur. Cumhuriyet dev
rinde uc.uz bedel ile «kıymet takdiri ile» halka satılan hayvan miktarı şunlardır: 

Aded Cinsi 

777 
660 
911 

3 277 
3 021 
4 554 
9 576 

Aygır 
Kısrak 
Tay 
Boğa 
İnek 
Koç 
Teke 

22 776 Yekûn 

(Haralarda bugünkü mevcutlar:) 
Haralar 

Karacabey'de 
Çifteler'de 
Konya 'da 
Çukurova 'da 
Sultansuyu 'nda 
Karaköy'de 

Yekûn 

Sığır At Koyun ve keçi 

807 
586 
389 
256 
102 
174 

2 314 

720 
366 
151 
266 
352 
93 

1948 

5 396 
3 744 
1 535 
— -
3 376 
781 

14 832 

A/2 — Bütçe tasarısının son kısmında «fasıl ve maddesiz» gösterilen «Maliye Bütçesine nakle
dilecek» taşıt satmalma giderleri için geçen yıla nazaran 1 322 000 lira fazlasiyle 1 842 000 lira 
ödenek teklif edilmiş olup: 

Halen mücadele teşkilâtında 10 adedi miadını doldurmuş vaziyette olmak üzere 20 aded kam
yon ve kamyonet, iki aded motosiklet, 6 aded pikap bulunmakta ve bunlar ödeneği artırılan mü
cadele hizmetlerini karşılıyacak sayı ve durumda bulunmadığından, yeniden satın alınmasına 
lüzum gösterilen motorlu taşıtlar, tasarısının 565 nci sayfasındaki programa bağlanan bölümde 
gösterilmiştir. 565 nci sayfadaki 75 000 lira ödenekle alınması icabeden projeksiyon (75) aded 
gösterilmiş ise de, projeksiyonun beheri 25-30 bin lira arasında satın alınması mümkün olduğuna 
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göre (75) adedinde bir yanlışlık olduğu nazara çarpar bu sebeple tashihi için üçe indirilmesi ge
rekmektedir. 

Bütçe tasarısının son kısmında «fasıl maddesiz» gösterilen «Bayındırlık Bütçesine nakledile
cek» inşaat karşılığı ödeneği olarak geçen yıldan 225 999 lira fazlasiyle 1 344 000 lira teklif edil
miştir. Bu ödeneğin dahi tasarının R cetvelinin 565 nci sayfasındaki inşaat programı gereğince 
sarf mahallerinin tâyin edilmiş olduğu arzolunur. 

Son söz 
Çiftçi memleketi olan, yurdumuzda, yakın zamana kadar ziraat işlerine ehemmiyet verilmemiş ol

duğu, eski yıllardaki Bakanlık bütçesinin baliğ olduğu miktarlar ile de mukayese etmek mümkün
dür. Binaenaleyh, Hükümetimizce ziraate lâyık olduğu önem verilmiş (ve bütün imkânsızlıklara 
rağmen) 1951 yılı Bütçesi artırılmıştır. Ancak artırılan bu tahsisatın herhangi bir politika, şu veya 
bu sebebin oyunu ile tatbikından sarfınazar edilmemesi için, ömrü uzun yıllara şâmil olmak üzere 
zirai bir programın kesinleşmiş bir hale getirilmesi, ve Bakanlıkça hazırlandığını öğrendiğim « yeni 
teşkilât tasarısının da süratle kanuniyet iktisap etmesi için Büyük Millet Meclisine sevkin.de istical 
gösterilmesi ve « istitraden arzedeyim ki » daima takdir ettiğim ve geçmiş yıllarda Büyük Mecliste 
dahi arzettiğim, Şeker fabrikaları şirketinin pancar ziraatine benzer yeni bir sistemin teşkiline ça
lışılan zirai yayım teşkilâtında da tatbik edilmesi muvafık olur kanaatindeyim. 

Çiftçi Mallarını Koruma Kanunu bugünkü haliyle çiftçiye Devlet Vergisinden daha ağır bir kül
fet tahmil etmekte olduğundan bu kanunun daha faydalı ve çiftçiye daha az külfet tahmil edecek 
şekilde yeniden ele alınmasını Sayın Bakandan temenni ediyorum. 

Netice : iktisadi hayatımızın başlıca kaynağı ve nüfusumuzun yüzde sekseninden fazlasının ge
çim vasıtası olan ziaat işlerimize bu tasarı ile tahsis edilecek miktarın dahi yeter derecede olmadığı
nı kaydederek, gelecek yıllardaki ödeneğine yapılacak yeni zamlar ile takviyesini Hükümetimizden 
dilerken, Bakanlıktan da rasyonel bir çalışma sisteminin tatbiki suretiyle, ayrılan Ödeneklerle ev
velkine nazaran daha çok verimli bir hale getirilmesini temenni eder ve Bütçe Komisyonunun tas
viplerine saygılarımla sunarım. 

Afyon Milletvekili 
* T Ahmed Verizoğlu 

http://sevkin.de
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— Tanm Bakanlığı 

Ödeneğin çeşidi 

Birinci kısım - ödenek ve 
benzeri özlük haklar 

Bakan ödeneği 

Birinci kısım toplamı 

îkinei kısım - Personel 
giderleri 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 
Merkez memurları aylığı 
il ler memurları aylığı 
Merkez memurları açık aylığı 
ti ler memurları açık aylığı 

Bölüm topalmı 

Hizmetliler ücreti 
Merkez hizmetlileri ücreti 
i l ler hizmetlileri ücreti 

Bölüm topalmı 

Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetliler üc
reti 
i l ler geçici hizmetliler ücreti 

Bölüm topalmı 

1950 
Yıl ı " 

ödeneği 
Lira 

5 320 

5 320 

1 622 114 
10 945 000 

2 000 
8 000 

12 577 114 

270 260 
3 311 740 

3 582 000 

29 200 
168 530 

197 730 

195İ yık için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira 

5 320 

5 320 

1 501 000 
10 098 500 

2 000 
8 000 

11 609 500 

158 340 
3 144 180 

3 302 520 

3 600 
70 050 

73 650 

Lira 

5 320 

5 320 

1 501 000 
10 098 500 

2 000 
8 000 

11 609 500 

158 340 
3 144 180 

3 302 520 

3 600 
70 050 

73 650 

204 Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlarının ücretleri 126 480 116 280 116 280 

II - Başka haklar 
0 Geçici tazminat 145 000 0 0 



B. M. 

Tarım Bakanlığı 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
ödeneğin çeşidi Lira 

— 375 — 
1951 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

206 4178 ve 4598 sayılı Kanunlar * 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

1 Merkez memurları çocuk zam
mı 40 000 50 000 50 000 

2 iller memurları çocuk zammı 460 000 475 000 475 000 
3 Merkez memurları doğum yar

dımı 12 600 15 000 15 000 
4 iller memurları doğum yardı

mı 41 200 80 000 80 000 
5 Merkez memurları ölüm yar

dımı 3 000 2 000 2 000 
6 iller memurları ölüm yardımı 12 000 10 000 10 000 
7 Yakacak zammı • 15 000 17 500 17 500 

210 
217 

Bölüm toplamı 583 800 649 5G0 649 500 

0 3656 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesi gereğince ödenecek 
yabancı dil para mükâfatı 4 500 0 0 

0 5439 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine göre memurlara ve
rilecek ikramiye karşılığı 10 000 0 0 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 
Temsil ödeneği 
Kanunları gereğince verilecek 
ücretler ve tazminler 
Ek görev tazminatı 
Askerlik dersi öğretmenleri 
ücreti 

Bölüm topalını 

869 453 
2 100 

89 645 

2 500 

92 145 

819 610 
2 100 

89 645 

2 500 

92 145 

819 610 
2 100 

89 645 

2 500 

92 145 

ikinci kısım toplamı 18 190 322 16 665 305 16 665 305 



376 — Tarım Bakanlığı 

M. ödeneğin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez büro giderleri 
1 
2 
3 
4 
5 
0 

0 

0 

0 

0 

1 
2 
3 
4 
5 
0 

0 

0 

0 

0 

Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 
Toprak İşleri Genel Müdürlü
ğü kırtasiyesi 
Toprak îşleri Genel Müdürlü
ğü döşeme ve demirbaş 
Toprak îşleri Genel Müdürlü 
ğü öteberi giderleri 
Toprak îşleri Genel Müdürlü 
ğü aydınlatması 
Toprak îşleri Genel Müdürlü
ğü ısıtması 

Bölüm toplamı 

îller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 
Toprak işleri komisyonları ve 
gezici mahkemeler kırtaisyesi 
Toprak tevzi komisyonları ve 
gezici mahkemeler döşeme ve 
demirbaşı 
Toprak tevzi komisyonları ve 
geizci mahkemeler öteberi gi
derleri 
Toprak tevzi komisyonları ve 
gezici mahkemeler aydınlat
ması 
Toprak tevzi komisyonları ve 
gezici mahkemeler ısıtması 

6 500 
2 500 
5 600 
6 000 
7 500 

1 800 

500 

1 500 

2 000 

1 500 

35 400 

26 000 
20 000 

8 000 
6 000 

25 000 

2 500 

2 000 

10 500 

2 000 

9 500 

6 500 
2 500 
5 600 
6 000 
7 500 

0 

0 

0 

0 

0 

28 100 

26 0000 
20 000 

8 000 
6 000 

25 000 

0 

0 

0 

0 

0 

6 500 
2 500 
5 600 
6 000 
7 500 

0 

0 

0 

0 

0 

28 100 

26 000 
20 000 

8 000 
6 000 

25 000 

0 

0 

0 

0 

0 

Bölüm toplamı 111 500 85 000 85 000 
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1950 1951 yılı için 
Yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Basılı kağıt ve defterler 0 19 000 19 000 
0 Merkez Ve iller basılı kâğıtları 19 000 0 0 
0 Toprak îşleri Genel Müdürlü

ğü gezici mahkemeler basılı 
kâğıt ve defterleri 14 750 0 0 

Bölüm toplamı 33 750 19 000 0 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 

1 Merkez posta ve telgraf ücret 
ve giderleri 40 000 40 000 40 000 

2 îller posta ve telgraf ücretleri 100 000 125 000 125 000 
3 Merkez daireleri telefon gi

derleri 15 000 25 000 25 000 
4 îller telefon giderleri 10 000 10 000 10 000 
0 Toprak îşleri Genel Müdürlü

ğü posta ve telgraf ücreti 2 000 0 0 
0 Toprak tevzi komisyonları ve 

gezici mahkemeler posta ve 
telgraf ücreti 2 000 0 0 

0 Toprak îşleri Genel Müdürlü
ğü telefon giderleri 1 000 0 0 

0 Toprak tevzi komisyonları ve 
gezici mahkemeler telefon gi
derleri 1 000 0 0 

1 
2 
0 

0 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 
Merkez 
îller 
Toprak îşleri Genel Müdürlü
ğü kira karşılığı 
Toprak tevzi komisyonları ve 
gezici mahkemeler kira karşı
lığı 

Bölüm toplamı 

171 000 

12 000 
100 000 

12 450 

32 550 
157 000 

200 000 

9 750 
86 250 

0 

0 
96 000 

200 000 

1 

9 750 
86 250 

0 

0 
96 000 

Giyecekler 0 6 000 6 000 
0 Bakanlık hizmetlileri 6 000 0 0 
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10 

11 
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13 
14 

15 

16 

17 
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— Tarım Bakanlığı 

ödeneğin çeşidi 

Toprak işleri Genel Müdürlü
ğü merkez hizmetlilerinin gi
yecekleri 
4784 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesinin gerektirdiği eşya 
ve giyecekler 

Bölüm toplamı 

Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Yabancı memleketler yolluğu 
Yabancı uzman ve hizmetliler-
lerle tercümanlarının yolluk 
ve giderleri 
Zirai savaş geçici görev yollu
ğu 
Tarla ziraati geçici görev yol
luğu 
Bahçe ziraati geçici görev yol
luğu 
Tavukçuluk, arıcılık ve ipek-
böcekçilik geçici görev yolluğu 
Kauçuk işleri geçici görev yol
luğu 
Tohum temizleme evleri ve ma
kine işleri geçici görev yollu
ğu 
Okullar geçici görev yolluğu 
Kurslar geçici görev yolluğu 
Küçük su ve sulama işleri ge
çici görev yolluğu 
Veteriner savaş geçici görev 
yolluğu 
Veteriner zootekni geçici gö
rev yolluğu 
Merinos işleri geçici görev yol
luğu 
Pamuk işleri geçici görev yol
luğu 
îç fuarlar geçici görev yolluğu 
Toprak İşleri Genel Müdürlü
ğü ve gezici mahkemeler sü
rekli görev yolluğu 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

2 500 
; . • . . . 

50 000 

58 500 

75 000 
90 000 
65 000 
40 000 

85 000 

550 000 

50 000 

60 000 
;, - < 

10 000 

2 000 

60 000 
50 000 

100 000 

7 500 

475 000 

80 000 

6 000 

25 000 
1 750 

25 000 

1951 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

-

0 

0 

6 000 

100 000 
90 000 
65 000 
50 000 

125 000 

650 000 

30 000 

100 000 

10 000 

1 

60 000 
39 500 

350 000 

1 500 

575 000 

80 000 

6 000 

25 000 
0 

0 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

0 

0 

0 

100 000 
150 000 
85 000 
40 000 

125 000 

550 000 

30 000 

60 000 

10 000 

1 

60 000 
39 500 

250 000 

1 500 

500 000 

80 000 

6 000 

25 000 
0 

0 
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M. 

0 

0 
19 

1 
2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

ödeneğin çeşidi 

Toprak İşleri Genel Müdürlü
ğü geçici görev yolluğu 
Denetçiler yolluğu 
Teknik ziraati yapma geçici 
görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri 
Merkez 
iller 

Bölüm toplamı 

Taşıt giderleri 
Bakanlık otomobili işletme gi
derleri 
Bakanlık otomobili onarma gi
derleri 
Merkez taşıtları işletme gider
leri 
Merkez taşıtları onarma gider
leri 
İller ziraat teşkilâtı taşıtları 
işletme giderleri 
İller ziraat teşkilâtı taşıtları 
onarma giderleri 
Zirai savaş taşıtları işletme 
giderleri 
Zirai savaş taşıtları onarma 

, giderleri 
Tarla ziraati işleri taşıtları iş
letme giderleri 
Tarla ziraati işleri taşıtları 
onarma giderleri 
Bahçe ziraati işleri taşıtları 
işletme giderleri 
Bahçe ziraati işleri taşıtları 
onarma giderleri 
Tavukçuluk, ipekböcekçilik, 
arıcılık işleri taşıtları işletme 
giderleri 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

400 000 
7 000 

0 

2 264 250 

15 000 
15 000 

30 000 

2 000 

1 000 

800 

200 

50 000 

10 000 

80 000 

20 000 

20 000 

5 000 

20 000 

2 500 

2 500 

1951 yi 
Ilükümetçe 

istenen 
Lira 

0 
0 

225 000 

2 582 001 

7 000 
23 000 

30 000 

3 000 

2 000 

4 000 

1 000 

440 000 

82 500 

150 000 

75 000 

40 000 

10 000 

40 000 

10 000 

4 000 

iı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

0 
0 

200 000 

2 312 001 

7 000 
23 000 

30 000 

3 000 

2 000 

1 000 

500 

440 000 

82 500 

150 000 

75 000 

40 000 

10 000 

40 000 

10 000 

4 000 
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M. ödeneğin çeşidi 

14 Tavukçuluk, ipekböcekçilik, 
arıcılık işleri taşıtları onarma 
giderleri 

15 Pamuk işleri taşıtları işletme 
giderleri 

16 Pamuk işleri taşıtları onarma' 
giderleri 

17 Veteriner savaş işleri taşıtları 
işletme giderleri 

18 Veteriner savaş işleri taşıtları 
onarma giderleri 

19 Veteriner zootekni işleri taşıt
ları işletme giderleri 

20 Veteriner zootekni işleri taşıt
ları onarma giderleri 

21 Merinos işleri taşıtları işletme 
giderleri 

22 Merinos işleri taşıtları onar
ma giderleri 

23 Okullar ve kurslar taşıtları iş
letme giderleri 

24 Okullar ve kurslar taşıtları 
onarma giderleri 

0 Toprak İşleri Genel Müdürlü
ğü ve gezici mahkemeler taşıt
ları işletme giderleri 

0 Toprak İşleri Genel Müdürlü • 
ğü ve gezici mahkemeler taşıt
ları onarma giderleri 

25 Tohum temizleme evleri ve ma
kine işleri taşıtları işletme gi
derleri 

26 Tohum temizleme evleri ve ma
kine işleri taşıtları onarma gi
derleri 

Bölüm toplamı 

4481 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince verilecek 
zaruri masraflar karşılığı 

1950 1951 yıh için 
Yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

500 
4 500 

500 
70 000 

10 000 

8 000 

1 000 

1 500 

500 
40 000 

10 000 

1 000 

4 000 

500 
150 000 

50 000 

8 00Q 

1 000 

1 500 

500 
40 OOfr 

10 000 

1 000 

4 000 

500 
150 000 

50 000 

8 000 

1 000 

1 500 

500 
40 000 

10 000 

50 000 0 0 

17 000 O 0 

25 000 1 1 

5 000 1 1 

457 500 1 128 002 1 124 502 

150 000 120 800 120 800 

Üçüncü kısım toplamı 3 468 900 4 294 903 4 021 403 



Tarım Bakanlığı — 381 — 
1950 1951 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Dördüncü kısım - Daire hiz
metleri 

Bölüm toplamı 41 500 30 000 

Temsil giderleri 5 000 5 000 5 000 
Yem bedeli 

4291 sayılı Kanun gereğince 
hayvan sağlık memurlarına 
verilecek hayvan yem karşı
lığı 30 000 30 000 30 000 
Toprak İşleri Genel Müdürlü
ğü geçici mahkemeler hayvan 
yem bedeli 11 500 0 0 

4481 sayılı Kanun gereğince 
satın alınacak ilâçlar karşılığı 500 500 500 
Okullar genel giderleri 
Bölge tarım okulları 
Teknik tarım okulları 
Teknik bahçıvanlık okulları 
Hayvan sağlık memurları ve 
nalbant okulu 118 000 118 000 118 000 
Ziraat alet ve makineleri uz
manlık okulu ve makinist 

500 000 
760 000 
47§ 000 

430 000 
578 000 
387 000 

430 000 
578 000 
387 000 

okulları 
Kimyevi maddeler, ecza ve 
ilâçlar 

Bölüm toplamı 

Zirai savaş işleri 
Savaş genel giderleri 
Merkez savaş enstitüsü ve sa
vaş istasyonları 
Merisn f ümigatuvarı 
Kimyevi maddeler, ecza ve 
ilâçlar 

Bölüm toplamı 

• 78 500 

26 500 

1 961 000 

1 830 000 

120 000 
6 600 

2 002 000 

3 958 600 

0 

21 800 

1 534 800 

2 876 250 

110 000 
6 600 

2 200 000 

5 192 850 

0 

21 800 

1 534 800 

2 876 250 

110 000 
6 600 

2 200 000 

5 192 850 



B. 

418 

• 

419 

m 

M. 

1 
2 

3 

4 

1 

2 
3 

— Tarım Bakanlığı 

ödeneğin çeşidi 

Tarla ziraati ıslah, deneme, 
üretme ve tecrübe işleri 
Genel giderler 
Kimyevi gübre denemeleri ge
nel giderleri 
Hayvan yemi ve yağ lif bitki
leri 
Kimyevi maddeler, ecza ve 
ilâçlar 

Bölüm toplamı 

Bahçe Ziraati işleri bağcılık, 
meyvecilik, sebzecilik ve süs 
nebatları ve çay 
Bahçe ziraati işleri ve kurum
ları 
Zeytin işleri 
Kimyevi maddeler, ecza ve 
ilâçlar 

1950 
Yılı 

ödeneği 
Lira 

310 000 

4 750 

127 000 , 

30 000 

471 750 

835 000 
85 000 

18 000 

1951 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

310 000 

50 000 

27 000 

10 000 

397 000 

816 200 
110 000 

41 000 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

310 000 

50 000 

27 000 

10 000 

397 000 

816 200 
110 000 

41 000 

Bölüm toplamı 938 000 967 200 967 200 

420 Tavukçuluk, ipekböcekçilik ve 
arıcılık işleri 

1 İpekböcekçilik 45 000 37 915 37 915 
2 Tavukçuluk ve arıcılık 34 000 109 000 109 000 
3 Kimyevi maddeler, ecza ve 

ilâçlar " 3 500 3 125 3 125 

Bölüm toplamı 82 500 150 040 150 040 

421 Kauçuk bitkileri ıslah tecrübe 
deneme ve üretme ve imal iş
leri 

1 Genel giderler 11 000 10 000 10 000 
2 Kimyevi maddeler ecza ve ilâç

lar 500 100 100 

Bölüm toplamı 11500 10 100 10 100 

422 Pamuk işleri genel giderleri 112 873 112 873 112 873 
423 Tohum temizleme evleri ve 

makine işleri genel giderleri 400 000 620 568 620 568 



B. M. ödeneğin çeşidi 

Tarım Bakanlığı 
1950 
Yılı 

ödeneği 
Lira 

1951 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

— 383 — 
yılı için 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

424 Veteriner savaş, tahaffuz evle
ri hastaneler bakteriyoloji ve 
serum kurumları ve lâboratu-
var kurma ve yönetim işleri 
giderleri 

1 Genel giderler 128 000 118 000 118 000 
2 Veteriner sağlık kurumları 435 000 573 870 573 870 
3 Hayvan tazminatı 800 000 800 000 800 000 
4 Veteriner gereç ambarı 58 250 58 250 58 250 
5 Veteriner savaş işleri kimye

vi madde ecza ve ilâçlar 200 000 250 000 250 000 

425 

426 

1 
2 

3 

4 
5 
6 

1 
2 

Bölüm toplamı 

Veteriner zootekni ıslah ve 
üretme işleri giderleri 
Aygır depoları 
Koyun ve kürk hayvanları ve 
numune ağılları 
Sığır ıslah ve yetiştirme işleri 1 
ve kurumları 
Suni tohumlama 
îhsa ve organizasyon 
Aygır depoları kimyevi mad
de, ecza ve ilâçlar 

Bölüm toplamı 

Merinos işleri 
Genel giderler 
Kimyevi madde, ecza ve ilâç
lar 

Bölüm toplamı 

1 621 250 

1 051 000 

71 000 
RSPPŞKT^#*i!«''*;.''V -' •; v* ' 

246 000 
56 000 
2 000 

30 000 

1 456 000 

183 200 

2 000 

185 200 

1 800 120 

1 051 000 

71 000 
e v . 

246 000 
56 000 
2 000 

30 000 

1 456 000 

183 200 

2 000 

185 200 

1 800 120 

1 051 000 

71 000 

246 000 
56 000 
2 000 

30 000 

1 456 000 

> . 
183 200 

2 000 

185 200 

0 4760 sayılı Toprak Bayramı 
Kanunu uygulama giderleri 1 000 0 0 

428 Küçük su gezici arteziyen iş
leri sulama istasyonları 

1 Küçük su ve arteziyen genel 
giderleri 15 000 2 000 2 000 



B. 

451 

452 

453 

457 

458 

< 

476 

384 

M. 

2 

1 
2 

1 

2 

1 
2 

1 
2 

3 

1 
2 
3 

— Taran Bakanlığı 

1950 
Yıl ı 

ödeneği 
ödeneğin çeşidi Lira 

Sulama istasyonları genel gi
derleri 

Bölüm toplamı 

Yayın giderleri 
Satınalma.ve abone karşılığı 
Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

Staj ve tahsil giderleri 
4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yolluklariyle 
başka her çeşit giderleri 
Teknik yardım fonundan gön
derileceklerin yollukları 

Bölüm toplamı 

Milletlerarası kongre ve kon
feranslara katılma giderleri 
Katılma payları 
Yolluk ve giderler 

Bölüm toplamı 

îç kongre ve teknik toplantı
lar genel giderleri 
Fuarlar, sergiler 
î ç fuarlar, genel giderleri 
Hayvan sergileri ve teşvik 
ikramiyeleri 
Tarım sergi ve meşherleri ve 
müsabakaları genel giderleri 
ve teşvik ikramiyeleri 

Bölüm toplamı 

Kurslar genel giderleri 
Yatılı makinist kursları 
Zirai kurslar 
Veteriner kursları 

124 000 

139 000 

8 000 
60 000 

68 000 

> 130 000 

0 

0 
15 000 

15 000 

10 000 

5 000 

50 000 

1 

55 001 

434 000 
40 000 
20 000 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

124 000 

126 000 

8 Ö00 
62 000 

70 000 

354 250 

0 

169 380 
60 000 

229 380 

10 000 

3 000 

qo ooo 
I 

28 000 81 000 

320 000 
90 000 
20 000 

124 000 , 

126 000 

8 000 
62 000 

70 000 

264 250 

90 000 

354 250 

169 380 
60 000 

229 380 

10 000 

3 000 

50 000 

28 000 
• 

81 000 

320 000 
90 000 
20 000 



Tarım Bakanlığı — 385 — 

B. M. 

0 
4 

Ödeneğin çeşidi 

Toprak işleri kursu 
Kimyevi madde, ecza ve ilâç
lar 

Bölüm toplamı 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

25 000 

11 000 

530 000 

1951 yıl 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

0 

4 400 

434 400 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

0 

4 400 

434 400 

477 

478 

479 

O 

Avanslar 
1 4291 sayılı Kanun gereğince 

hayvan sağlık memurlarına 
verilecek hayvan avansı 

2 Ziraat öğretmenleri hayvan ve 
binek takımı avansı 

5 000 

20 000 

5 000 

20 000 20 000 

Bölüm toplamı 

3437 sayılı Tütün Tekel Ka
nunu uygulama giderleri 
3039 sayılı Çeltik Ekim Kanu
nu uygulama giderleri 
Yarışlar 

Dördüncü kısım toplamı 

--= 

12 

25 000 

250 

250 
30 000 

249 174 

25 000 

13 792 

0 

0 
0 

281 13 

20 001 

1 

1 
0 

787 284 

501 
502 

Beşinci kısım - Borçlar 

G-eçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçları 

1 1946 - 1949 yılları borçları 
2 1928 - 1945 yılları borçları 

Bölüm toplamı 

39 495 

10 000 
5 000 

15 000 

50 000 

30 000 
5 000 

35 000 

50 000 

30 000 
5 000 

35 000 

0 Karasığır tecrübelerinin 1941 -
1944 yıllarında tahakkuk et
miş giderleri 104 000 

Beşinci kısım toplamı 158 495 

0 

85 000 

0 

85 00O 
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M. Ödeneğin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Altıncı kısım - Yardımlar 

904 sayılı Islahı Hayvanat Ka
nununun 11 ve 12 nci madde
leri gereğince yapılacak yar
dım 

Altıncı kısım toplamı 

150 000 

150 000 

150 000 

150 000 

150 000 

150 000 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 5 320 5 320 
İkinci kısım toplamı 18 190 322 16 665 305 
Üçüncü kısım toplamı 3 468 900 4 294 903 
Dördüncü kısım toplamı 12 249 174 13 792 281 
Beşinci kısım toplamı 158 495 85 000 
Altıncı kısım toplamı 150 000 150 000 

Kısımlar toplamı 34 222 211 34 992 809 

Burslar (Millî Eğitim Bakan
lığı Bütçesine) 524 475 660 800 

5 320 
16 665 305 
4 021 403 
13 787 284 

85 000 
150 000 

0 

o 
GENEL TOPLAM 34 746 686 35 653 609 34 714 312 

1 
2 

3 
4 

5 

Yatırımlar 

Yeni yapı ve esaslı 
onarmalar 

Onarma işleri 
Zirai savaş işleri 
Merkez Savaş Entitüsü ve sa
vaş istasyonları 
Mersin Fümigatuvarı 
Tarla ziraati ıslah ve deneme 
ve üretme işleri 
Bahçe ziraati işleri 

••: i - : ' ' ' * . ' >• ' 

3 000 

5 000 
1 000 

15 000 
47 000 

1 000 

15 000 
500 

15 000 
50 000 

1 000 

15 000 
500 

15 000 
50 000 



Tarım Bakanlığı — 387 — 

B. M. ödeneğin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

6 Ipekböcekçilik, tavukçuluk ve 
arıcılık işleri 

7 Tohum temizleme evleri ve ma-
9 000 10 540 10 540 

8 
9 

10 
11 

12 

1 
2 
3 

kine isleri x 

Okullar 
Kurslar 
Veteriner savaş işleri 
Veteriner Zootekni isleri 
kurumları 

ve 

Merinos işleri 

Bölüm topla.mı 

Kamulaştırma 
Bahçe ziraat! işleri 
Veteriner Zootekni isleri 
Tohum ıslah işleri 

Bölüm toplamı 

30 000 
27 500 
15 000 
11 000 

21 000 
3 000 

187 500 

80 000 
30 000 

0 

110 000 

30 000 
28 000 
15 000 
61 000 

21 000 
2 000 

249 040 

0 
30 000 
80 000. 

110 000 

30 000 
28 000 
15 000 
40 000 

21 000 
2 000 

228 040 

71 000 
30 000 
80 000 

181 000 

0 Toprak Kanunu gereğince ya
pılacak kamulaştırma işleri 

0 Kamulaştırmalarda 100 lira
dan aşağı (100 lira dâhil) pe
şin ödemeler 8 000 

0 Kamulaştırmalarda 1 000 lira 
dan aşağı (1000 lira dâhil) pe
şin "ödemeler 35 000 0 

Bölüm toplamı 43 000 0 

904 Teknik Tarım ve Teknik Ban 
çıvanlık okullarından mezun 
olacak öğrencilere 4486 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince verilecek vasıta ve mal
zeme karşılığı 136 000 

0 Toprak İşleri G-enel Müdürlü
ğü makine ve teçhizat karşı
lığı l ^ 

0 Optik alet ve teknik malzeme j' 
karşılığı 35 000 

85 200 

0 

85 200 



388 Taran Bakanlığı 
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0 Traktör grupları için traktör, 
pulluk ve sair alet ve malze
me satmalma karşılığı 

Bölüm toplamı 

4481 sayılı Kanunla satmalı-
nacak makine, aletler ve ge
reçler karşılığı 

1 Yeni yapı* 
2 Mevcut makine, alet ve gereç

lerin onarılması ve yenilenme
si 

3 Mevcutlara ilâveten alınacak 
makine alet ve gereçler karşı
lığı 

Bölüm toplamı 

Zirai savaş işleri 
1 Yeni yapı 
2 Mevcut makina ve araçların 

onarılması ve yenilenmesi 
3 Mevcutlara ilâveten alınacak 

makina ve araçlar karşılığı 

Bölüm toplamı 

Tarla ziraati işleri 
1 Yeni yapı 
2 Mevcut makina ve araçların 

onarılması ve yenilenmesi 
3 Mevcutlara ilâveten alınacak 

makine ve araçlar karşılığı 

Bölüm toplamı 

Bahçe ziraati işleri 
1 Yeni yapı 
2 Mevcut makina ve araçların 

onarılması ve yenilenmesi 

1950 1951 yılı için 
Y ı l ı Plükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

75 000 0 0 

110 000 0 0 

0 1 I 

3 000 3 000 3 000 

21 500 150 000 150 000 

24 500 153 001 153 001 

0 1 1 

41 000 40 000 40 000 

772 000 2 100 000 2 100 000 

813 000 2 140 001 2 140 001 

0 1 1 

43 000 50 000 50 000 

200 000 150 000 150 000 

243 000 200 001 200 001 

10 000 . 10 000 10 000 

51 000 16 000 16 000 



B. M. Ödeneğin 

• 

çeşidi 

Tarım Bakanlığı 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

— 389 — 
yılı için 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

3 Mevcutlara ilâveten alınacak 
makina ve araçlar karşılığı 63 000 100 000 50 000 

Bölüm toplamı 124 000 126 000 76 000 

910 îpekböcekçilik, tavukçuluk ve 
arıcılık işleri 

1 Yeni yapı 3 000 
2 Mevcut makine ve araçların 

onarılması ve yenilenmesi 6 000 
3 Mevcutlara ilâveten alınacak 

makine ve araçlar karşılığı 7 500 

6 000 

8 000 

10 000 

6.000 

8 000 

10 000 

Bölüm toplamı 16 500 24 000 24 000 

911 Kauçuk işleri 
1 Yeni yapı 1 500 1 1 
2 Mevcut makine ve araçların 

onarılması ve yenilenmesi 1 000 1 000 1 000 
3 Mevcutlara ilâveten alınacak 

makine ve araçlar karşılığı 6 000 1 t 

Bölüm toplamı 8 500 1 002 1 002 

912 Pamuk işleri 
1 Yeni yapı 0 1 1 
2 Mevcut makine ve araçların 

onarılması ve yenilenmesi 6 000 5 000 5 000 
3 Mevcutlara ilâveten alınacak 

makine ve araçlar karşılığı 94 000 15 000 15 000 

Bölüm toplamı 100 000 20 001 20 001 

913 Tohum temizleme evleri ve 
makine işleri 

1 Yeni yapı 
2 Mevcut makine ve araçların 

onarılması ve yenilenmesi 
3 Mevcutlara ilâveten alınacak 

makine ve araçlar karşılığı 

50 000 

100 000 

1 600 000 

50 000 

50 000 

550 000 

50 000 

50 000 

550 000 

Bölüm toplamı 1 750 000 650 000 650 000 



— 390 — -̂  Tarım Bakanlığı 
1950 1951 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği . istenen kabul edilen 
B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

914 Küçük su ve sulama istasyon
ları 

915 

916 

917 

918 

1 
2 

3 

• 1 

2 

3 

1 
2 

3 

1 
2 

3 

1 
2 

Yeni yapı 
Mevcut makine ve araçların 
onarılması ve yenilenmesi 
Mevcutlara ilâveten alınacak 
makine ve araçlar karşılığı 

Bölüm toplamı 

Veteriner savaş işleri 
Yeni yapı 
Mevcut makine ve araçlarm 
onarılması ve yenilenmesi 
Mevcutlara ilâveten alınacak 
makine ve araçlar karşılığı 

Bölüm toplamı 

Veteriner zootekni işleri 
Yeni yapı 
Mevcut makine ve araçların 
onarılması ve yenilenmesi 
Mevcutlara ilâveten alınacak 
makine ve araçlar karşılığı 

Bölüm toplamı 

Merinos işleri 
Yeni yapı 
Mevcut makine ve araçlarm 
onarılması ve yenilenmesi 
Mevcutlara ilâveten alınacak 
makine ve araçlar karşılığı 

Bölüm toplamı 

Okullar 
Yeni yapı 
Mevcut makine ve araçlarm 
onarılması ve venilenmesi 

1 000 

5 000 

70 000 

76 000 

7 000 

10 000 

200 000 

217 000 

3 000 

15 000 

100 000 

118 000 

1 000 

500 

4 000 

5 500 

27 000 

49 000 

1 000 

7.500 

30 000 

38 500 

7 000 

10 000 

363 005 

380 005 

3 000 

15 000 

100 000 

118 000 

1 000 

500 

4 000 

5 500 

24 000 

36 350 

1 000 

7 500 

30 000 

38 500 

7 000 

10 000 

363 005 

380 005 

3 000 

15 000 

100 000 

118 000 

1 000 

500 

4 000 

5 500 

24 000 

36 350 



B. M. ödeneğin çeşidi 

Tarım Bakanlığı 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

— 391 — 
1951 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

3 Mevcutlara ilâveten alınacak 
makine ve araçlar karşılığı 90 000 80 000 80 000 

Bölüm toplamı 166 000 140 350 140 350 

919 Kurslar 
1 Yeni yapı 15 000 15 000 15 000 
2 Mevcut makine ve araçların 

onarılması ve yenilenmesi 78 000 30 000 30 000 
3 Mevcutlara ilâveten alınacak 

makine ve araçlar karşılığı 657 000 300 000 300 000 

Bölüm toplamı 750 000 345 000 345 000 

920 îller ziraat teşkilâtı 
1 Yeni yapı 0 1 1 
2 Mevcut makine ve araçların 

onarılması ve yenilenmesi O 1 1 
3 Mevcutlara ilâveten alınacak 

makina ve araçlar karşılığı 0 300 000 300 000 

Bölüm toplamı 0 300 002 300 002 

Sermaye teşkili 
0 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklan

dırma Kanununun 47 nci mad
desi gereğince açılacak özel fon 1 250 000 0 0 

922 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasına yaptırılacak öde
meler 

0 4753 sayılı Kanunun 51 nci 
maddesi gereğince Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası
na ödenecek 1947 yılı özel fo
nunun tahakkuk etmiş zararı 
karşılığı * 4 788 0 0 

1 Muhtaç çiftçilere ödünç to
humluk verilmesi hakkındaki 
5254 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesi gereğince Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankasına 
yapılacak ödemeler karşılığı 465 210 * 1 309 568 1 309 568 
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2 3788 sayılı Çay Kanununun 
5 nci maddesi gereğince Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kasına yapılacak ödemeler 
karşılığı 

3 5389 sayılı Kanun gereğince çı
karılan tahviller için Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası
na yapılacak ödemeler karşı
lığı 

Bölüm toplamı 

Döner sermayeler 
0 Tarla ziraati döner sermayesi 
0 Tavukçuluk döner sermayesi 
0 Kauçuk bitkileri döner serma

yesi 
1 Sığır yetiştirme döner serma 

yesi 
2 Merinos yetiştirme döner ser

mayesi 
3 Haralar döner sermayesi 
0 Okullar döner sermayesi 
0 Bahçe kültürleri döner serma

yesi 

Bölüm toplamı 

Taşıt satınalma karşılığı (Ma
liye Bütçesine) 
tnşaat karşılığı (Bayındırlık 
Bütçesine) 

Yatırımlar toplamı 

1950 1951 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

Ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

0 670 000 670 000 

0 1 400 000 1 400 000 

469 998 3 379 563 3 379 568 

5 000 
1 

1 
10 000 

200 000 
2 200 000 

50 000 

1 
2 465 003 

0 
0 

o 
10 000 

200 000 
2 381 000 

0 

0 
2 591 000 

0 
0 

0 
10 000 

200 000 
2 381 000 

0 

0 
2 591 000 

520 000 1 842 000 0 

1 118 001 1 344 000 0 

10 821 502 14 242 171 11 056 171 



26 - Toprak ve İskân İşleri 
G. M. 



Rapor 
23 - I . 1951 

Bütçe Komisyonu YükseFBaşkanlığuıa 

Toprak ve İskân îşleri Genel Müdürlüğü 1951 Bütçesini tetkik ettim. Bu husustaki görüşlerimi 
aşağıda arzediyorum. 

Toprak İşleri Genel Müdürlüğü ile, İskân îşleri Genel Müdürlüğü lâğvedilmiş ,olup, 5613 sayılı 
Kanun gereğince ikisi birleştirilerek ve 30 Mayıs 1950 dein itibaren Toprak ve İskân îşleri un
vanı ile bir Genel Müdürlükte çalışmaya başlamıştır. 

Toprak îşleri Genel Müdürlüğü 4784 sayılı Kamın ile 1945 yılında teşkil edilmiş ve İskân iş
leri Umum Müdürlüğü ise Cumhuriyetin bidayetinden beri muhtelif Bakanlıklarda muhtelif şekil
lere bürünerek faaliyetini idame ettirmiştir. 

îskân Genel Müdürlüğü için 1950 yılında Sağlık Bakanlığı Bütçesindeki tahsisat 2 581 214 

Toprak îşleri Genel Müdürlüğünün 1950 yılında Tarım Bakanlığı Bütçesindeki 
tahsisti 3 970 406 

îki Genel Müdürlüğün 1950 yılı tahsisat yefeûnu • 6 551 620 
lira - iken 1951 yılında buna yapılan 2 440 300 

lira - liâveden sonra 1951 yılı Toprak ve îskân îşleri Genel Müdürlüğü için 8 991 920 
lira - ödenek teklif edilmiş olup D(evlet Bütçesinin binde beşini teşkil etmektedir. Bu nispet 1950 
de binde dördü idi. 

Toprak îşleri Genel Müdürlüğü 1945 ten itibaren faaliyete geçmiş ise de, ilk toprak dağıtımı 
1947 yılında yapılabilmiştir. 

1947 yılında yapılan arazi tevzii 49 085 dönüm 
1948 yılında yapılan arazi tevzii 238 656 » 
1949 yılında yapılan arazi tevzii 388 499 » 

olmak üzere ceman 676 240' dönümden ibaret bulunduğu 
ve bu suretle 285 köydej 14 090 çiftçi ailesinin topraklandırılması sağlandığı halde : 

1950 yılı içinde yapılan toprak dağıtımı miktarı 840 315 dönüme baliğ olmuş ve bu yıl içinde 
331 köyde 19 035 ailenin topraklandırılması sağlanmıştır. 1947 - 1948 - 1949 yılları içinde da
ğıtılan arazinin borçlandırma bedeli yekûnu 4 145 394 liradan ibaret bulunduğu halde; 1950 yılı 
içinde dağıtılan arazinin borçlandırma bedeli 6 966 859 liraya baliğ olmuştur. 

1945 ten beri 1950 yılı sonuna kadar alınan tahsisat yekûna 15 537 000 liradır. Bunun 4 150 000 
lirası Ziraat Bankasında topraklandırılan çiftçilerin kurulaş, onarma ve yıllık işletme kredileri karşılığı 
olarak konulmuş olan özel fona aittir ki, bu miktar 15 537 000 liradan düşüldüğü takdirde 
11 387 000 liralık bir tahsisat konulmuş olduğu, buna mukabil ayni müddet zarfında teşkilâtın 
kurulduğu 1945 yılından itibaren mürur eden bir buçuk yıllık devre içinde teşkilâtlanma ve 
hukuki devresinin hazırlığı ile geçmiş olduğu göz önünde tutulmak kayıt ve şartiyle 1950 yılının 
bu aylarına kadar yapılmış bulunan toprak tevziatının 11 112 253 lira borçlandırma bedeline teka
bül ettiği ve bu devre içinde 1 516 555 dönüm arazi tevzi edilmiş bulunduğuna nazaran, muvaze
neden yapılmış olan masrafın borçlanmaya hemea hemen tekabül ettiği görülmektedir. 
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İ l 387 000 liralık tahsisattan takriben 3 500 000 lirtesimn da seneleri bütçesinde ödenek bakı 

yesi olarak sarfolunmaksızm kaldığı da Rikkat nazarına ahnması icabeder. 

Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 1945 yılından, Demokrat Partinin iktidara geçtiği güne 
kadar) (31 Mayıs 1950 tarihine kadar) dağıtılan toprak "yekunu 750 762 dönüm
den ibaret bulunmuş olmasına rağmen : 1 Haziran 1950 den 31 . XI I . 1950 tarihine 
kadar yedi ay içinde dağıtılan toprak miktarı 765 792 dönüme baliğ olmuştur ki, bu 
suretle son yidi ay içinde yapılan dağıtımın evvelce şu ve bu suretle beş yıl içinde dağı
tılan umumi yekûnıfnu aştığı anlaşılmaktadır ki, bu hususta Hükümetimizin toprak tevzii işlerine 
verdiği ehemmiyeti gösterdiğinden bunu tebarüz ettirerek takdirle karşılamak lâzımdır. 

1951 yılında toprak komisyonları sayısı 1950 yılındaki mevcudu dâhilinde kaldığı takdirde yine 
800 000 ilâ 1 000 000 dönüm arasında bir dağıtımın sağlanabileceği ümit edilmektedir, 

Hükümetin bütçe teklifinde, bu işe büyük ölçüde ehemmiyet verilerek mevcuda ilâveten daha 30 
toprak komisyonu kurulması derpiş edilmektedir. Çiftçinin toprağa olan.ihtiyaç ve iştiyakını bir an 
önce giderebilmek ve aynı zamanda 1951 yılı içinde büyük ölçüde bir göçmen iskânı konusu ile de 
meşgul-olmak zarureti dikkat nazarına alındığı takdirde bu teklifin çok isabetli olacağı ve bu 
teklifin kabulünün yerinde bulunduğu mütalâa edilmektedir. Bu 30 komisyon kurulduğu takdirde: 
1951 yılındaki toprak tevziatının daha mühim bir miktara yükseleceği kabul edilmekle beraber ilk 
teşkil zamanında bu komisyonların âzami verim sağlamıyacağı tabiidir. 

(Yapılan toprak tevziatının dönüme göre dağıtma maliyeti). 

Lira K. 

24 00 • 1947 yılında 
7 60 1948' » 
4 70 1949 » dur. Bu miktar 1950 yılında 

takriben 2 50 a düşmektedir. 

1950 yılında yapılan dağıtımdan maada ayrıca 447 856 dönüm mera köy hükmi şahsiyetleri 
adına tesbit ve tahsis edilmiş bulunmaktadır. Bu mm da yapılan tevdiata ilâvesi takdirinde bir dö
nümün tevzii ve tahsis işleri maliyetinin takriben iki liraya düşeceği anlafîlntâktâdır. 

Eski yıllarda: 1934 yılından 1949 yılı sonuna kadar eski iskân teşkilâtı tarafından muhacir ve 
mültecilere, menkul eşhasa, yerli çiftçilere, aşiret ve felâketzedelere on beş yıl içinde dağıtılan 
toprak miktarı 5 348 353 dönümdür. Bunun ancak 3 494 562 dönümü tapuya bağlanabilmiş bir du
rumda ve tapuya bağlanmış olanlar da aynı arazinin birkaç tapu ile ayrı ayrı şahıslara verilmesi 
veya tapuya bağlanmış olan bir arazinin hakikat t a mevcut olmayışı gibi sebeblerle birçok ihtilaflı 
vaziyette bulunmaktadır. 

Maliye arazi komisyonları da 1940 tan 31 Mayıs 1945 tarihine kadar 973 689 dönüm arazi da
ğıtmışlardır. Bu tevziattan dahi birçok ihtilaflı işler halen devam etmektedir. 

1950 yılında Toprak Komisyonlarının tevzi ettikleri 840 315 dönüm arazi ise Kadastro harita
larına müsteniden dağıtümış bulunmakta ve hemen hiçbir ihtilâfa mahal bırakmıyacak şekillerde 
hukuki esaslara dayanan kadastıral esaslara istinat eden çapları, fiilî tevziin akabinde teslim edil
mektedir. 

G'öçnıenler: Bu hususta alınan izahata göre İkinci Dünya Harbinin çıktığı 1939 yılı sonuna 
kadar her yıl Türkiye'ye dış, memleketlerden gelen göçmen sayısı 15 - 20 bin raddesinde iken 
İkinci Dünya Harbimin çıkması ile bu miktar azalmaya başlamış ve 1944 yılmdân sonra gelen göç
men sayısı yılda 500 - 1500 miktarına kadar inmiştir. 
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1949 yılı sonlarına doğru Bulgaristan'dan bir muhaceret akını yavaş yavaş baş göstermiş ve 

bu miktar 1950 yılı içinde ay beay artmıştır. 1950 yılı içinde gelen göçmen ve mültecilerin sayısı 

Bulgaristan'dan 51 921 
Yunanistan Avrupa kamplarından 2 871 

Ceman 54 792 ye baliğ olmuştur. 

Halen Bulgaristan'dan vize almış anayurda gelmek için sıra bekliyen takriben 40 - 45 bin göç
men bulunduğu tahmin edilmektedir ki bunların da Şubat veya Mart ortalarına kadar yurda 
gelecekleri kabul edilebilir. 

1951 yılında Bulgaristan'dan anayurda gelecek göçmenlerin bu miktar ile de kalmıyacağı ve 
yeniden vize alarak yurda gelmek istiyecek göçmenlerin belki de ayrıca 80 - 100 bine baliğ olaca
ğı tahmin olunabilir. 

1950 yılı içinde Bulgaristan'dan gelen göçmenler tamamen serbest göçmen vizesiyle gelmiş bu
lunmalarına rağmen, gayrimenkullerini hiç tasviye edememiş oldukları ve kısmen tasfiyesine 
imkân buldukları menkul mallarından elde ettikleri paralar ile de ancak hududa kadar gelebildik
leri ve ellerinde kalan bir para varsa bunun da muhtelif sebep ve suretlerle hudutta kendilerinden 
alındığı, ve bir kıymet ifade eden eşyalarını dahihuduttan geçirmeye imkân bulamadıkları cihetle 
tamamen yoksul bir halde hudutlarımızdan içeri alınmış oldukları anlaşılmıştır. îskân idaresince 
bu vaziyet karşısında Edirne ve istanbul'daki iskân misafirhaneleri büyük ölçüde genişletilmiş 
ve Tekirdağ ile izmir'de de misafirhaneler kurulmuştur. Gelen göçmenler bu misafirhanelerde iba
te ve iaşe edilmek suretiyle sağlık, gümrük, emniyet ve iskân muameleleri yapılmış ve burada 
memleketin muhtelif bölgelerine Devlet nakil vasıtaları ile parasız olarak sevkedilmişlerdir. 

Hududun kapandığı 7 Ekim 1950 tarihine kadar gelen göçmenlerin kızmı âzaminin bakım ve ba-
rmdırılmaları Türkiye'deki akrabaları tarafından taahhüt edilmiş bulunduğundan bunlar daha zi
yade akrabalarının yanlarına gönderilmişler ve bunların yanlarında yerleştirilmişlerdir. Bu miktar 
takriben 23 000 kadardır. Mütaakıben gelen ve gelmekte olan göçmenlerin, akrabaları tarafından ve
rilen taahhüt senetleri üzerine değil Bulgaristan'daki kojısolosluklarımızca salâhiyetlerine müsteni
den re'sen verilen vizelerle girmiş olmaları dolayısiyle bunların bakım ve barmdırılmalarmı sağla
mak üzere valiliklerin bildirdikleri miktarlar üzerinden bir barındırma ve tevzi plânı hazırlanmış ve 
bu plâna göre gelen göçmenler hudut açıldıktan sonra bu plâna göre illere tevzi edilmişlerdir. Bu 
plânın esası daha ziyade mahallî yardım ile bakım ve barındırmanın sağlanmasına dayanmakta
dır. Plânın tatlbikatmda göçmenlerin sanat ve mesleklerinin ve çiftçilikteki iştigal nevilerinin tes-
(bitine ve gönderilecekleri illerin tâyin ve intihabına bilhassa itina edilmekte ve bu şekilde göç
menlerin gönderildikleri illerdeki hayat şartlarına Ibir an evvel intibak ederek geçimlerini sağlamak 
üzerinde durulmaktadır. 

1950 yılında gelen ve 1951 yılında gelecek olan göçmenlerin esas iskânlarının nerelerde ve ne su
retle yapılacağı konusunda da çalışmalara devam edilmektedir. Bu cümleden olarak 2510 sayılı 
Kanuna göre merkez iskân komisyonu bu mevzudaki etüdlere devam etmekte olduğu gibi, Birleşmiş 
Milletler Mülteciler Teşkilâtı genel müdür yardımcısı, sağlık müdürü ve müşavirinden ibaret bir he
yet celbedilmiş ve bu konudaki tetkiklere başlamıştır. Ayrıca Amerikan içişleri Bakanlığı iskân şefi 
olup Milletlerarası ilmî otoritesi bulunan M. Milson da Hükümetçe davet edilmiş bulunmaktadır. 
Bütün bu yapılan tetkikler kısa bir zaman içinde ikmal edilerek 1951 baharından itibaren göçmenle
rin esas iskânları için icabeden faaliyete geçileceği anlaşılmaktadır ki, bundan sonra bütçe maddele
rinin tahliline girişilebilir. 
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201/1 — 1950 yılı Toprak 
1950 yılı îskân. 

ki ceman 
iken 

1951 Bütçesi 
201/2 — 1950 de Toprak 

1950 de îskân 

Ceman 
1951 de yapılan 

Lira 

236 700 
189 000 

425 700 liraya baliğ olmakta 
37 500 lira noksanı ile 

388 200 liraya indirilmiştir. 

980 400 
+ 440 100 

1 420 500 Lira iken 
1 061 700 lira zam sebebiyle 

2 482 200 liraya baliğ olmuştur. 

03u zammın 1951 de yeniden kurulacak 30 toprak komisyonundan ileri geldiği anlaşılmıştır. Ka
bulünü temenni ederim. 

201/3 
201/4 

202/1 

1951 de Toprak ve iskân için merkezde 1 000 lira. 

1951 de Toprak ve îskân için illerde 2 000 liralık tahsisat konulmuştur. 

Lira 

1950 de Toprak için 
1950 de îskân için 

Ceman 
Tenzil edilen 

112 920 
23 940 

136 860 lira iken 
30 240 liradan sonra 

1951 yılı ödeneği 106 620 lira teklif edilmiştir. 
îndirme sebebi : 1950 de merkez kadrosunda bulunan traktör kruplan elemanlarının 1951 de İl

ler kadrosuna naklinden, mütevellittir. 

202/2 — 1950 de Toprak 264 060 + İskân" 69,120 yekûn 333 180 lira olduğu halde 396 420 lira 
ilâvesiyle 1951 tahsisatı 729 600 lira konulmuştur. 1951 de kurulacak 30 komisyonun hizmetlileri için 
zammedilmiştir. 

203/1 — 1950 de Toprak tahsisatı 8 592 lira o İtip 11 208 lira ilâvesiyle 1951 ödeneği 19 800 lira 
teklif edilmiştir. Mevcut kadronun on bir aylıktutarı olup evvelce bu kadrolar Tarım Bakanlığı 
Bütçesinde müşterek maddede yer almış bulunduğundan ve 1951 de Toprak ve îskân Genel Müdürlük 
Bütçesinde ayrılması dolayısiyle esasında hiçbir zam olmadığı anlaşılmıştır. 

206 ncı bölüm itibariyle: 1950 yılında Toprak ve îskân için 64 250 lira olup 32 750 lira ilâvesiyle 
1951 ödeneği 97 000 lira teklif edilmiştir. 

Mevcut memurların yeni doğum artması ve yeniden teşkil olunacak 30 komisyon memurlarının 
doğum ve çocuk zamlarını karşılamak için bizzarure zam yapıldığı anlaşılmıştır. 
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301 nci bölüm itibariyle : 1950 yılında 7 300 lira olup 12 700 lira ilâvesiyle 1951 yılı için 20 000 

lira ödenek konmuştur. 

Zam sebebi : 1950 yılında İskân Umum Müdürlüğü tahsisatı Sağlık Bakanlığı ile memzucen mü
talâa edildiği ve 1951 yılında bir genel müdürlükte birleştirilmesi sebebiyle zaruri olarak artı
rılmıştır. 

302 nci bölüm itibariyle : 1950 de toprak ve iskân 41 000 lira tahsisat konulmuş olup 1951 yılı 
için 58 000 lira fazlasiyle 99 000 liraya iblâğ edilmiştir. Artış sebebi : Yeniden kurulan 30 komis
yona alınacak yazı, hesap, cetvel makinaları dâhil döşeme masrafları ile kırtasiye ve öteberi ve 
aydınlatma; ısıtma karşılığı olarak yapılmış olan zam zaruri görülmüştür. Bir hesap makinası 
900, bir yazı makinası 500 ve bir cetvel makinası 900 lira maliyet fiyatları olduğuna göre bu ödenek 
ancak kâfidir. 

303 ncü Bölüm: 1950 yılından yalnız toprağın 14 750 lira iken yapılan 25 250 liralık bir ilâve ile 
1951 ödeneği 40 000 liraya çıkarılmıştır. 30 komisyonun yeniden kurulması ve muhacir akını sebe
biyle yeniden bastırılması icabeden mecburi evrak karşılığı olarak zaruri görülmüştür. 

304 ncü Bölüm itibariyle, 1950 yılında toprak ve iskân ödeneği 21 000 lira olduğu halde 24 575 lira, 
, ilâve edilerek 1951 yılı tahsisatı için 45 575 lira teklif edilmiştir. Artış sebebi yukardaki maddede 
izah ettiğim gibidir. 

305 nci Bölüm itibariyle: İ950 de toprak ve iskân ödeneği 80 000 lira iken yapılmış olan 5 000 
liralık bir indirme ile 75 000 lira konmuştur ki, Toprak ve iskân Genel Müdürlük merkezinin 
tevhidi dolayısiyle, evvelce ayrı 'ayrı beş binada bulunan Genel Müdürlüğün halen iki binada top
lanmış olmasından ileri gelmiştir. 

306 nci Bölümde: 1950 yılında toprak ve iskân için 3 310 lira iken 310 lira noksanı ile 1951 için 
3 000 lira ödenek teklif edilmiştir. Genel müdürlüklerin birleşmesi sebebiyle hademe kadrosundan 
yapılan indirmeden ileri gelmiştir. 

307 nci Bölüm itibariyle: 1950 de toprak ve iskân için 455 000 lira iken 1951 yılı için 316 000 lira 
fazlasiyle 771 000 lira tahsisat teklif edilmiş olup, 30 komisyonun yeniden kurulması ve iskân teş
kilâtının daha faal bir vaziyete geçirilmesinden tevellüt etmetke olduğu gibi aynı zamanda Ame
rika'dan getirtilecek iskân mütehassısının 15 000 liralık harcirah ve yevmiyelerini de ihtiva etti
ğinden ve zamma zaruret hâsıl olduğu anlaşılmıştır. 

308 — Bölüm itibariyle: 1950 de toprak ve iskân için 11 200 lira olup 1951 yılı için 2 800 lira 
fazlasiyle 14.000 lira ödenek konmuştur. Artış sebebi: 30 komisyonun yeniden kurulacağından 
doğmuştur. 

309 — Bölüm itibariyle: 1950 de yalnız toprak için 67 000 lira olup 1951 yılı için 94 000 lira 
fazlasiyle 161 000 lira ödenek teklif edilmiştir ki, 1951 de yeniden kurulacak 30 komisyon için 
satmalınması icabeden 30 aded nakil vasıtasının işletme ve onarma giderlerini de ihtiva etmekte 
olduğundan bu zam zaruri görülmüştür. 

405 nci bölüm: 1950 de yalnız toprağın 11 500 lira olduğu halde 1951 yılı için 6 500 lira yapılan 
bir indirme ile 5 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. Bu indirmenin sebebi: Motorlu vasıtaya çev
rilen komisyonlardaki atlı arabaların Maliye Bakanlığına devri yüzünden ileri gelmiştir. 

406 nci bölüm: 4.784 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin gerektirdiği eşya ve giyecekler karşılığı 
olarak ve geçen sene gibi 50 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

414 — Bölüm itibariyle: 1950 de yalnız iskân için 75 000 lira iken 1951 yılında 135 000 lira 
fazlasiyle 210 000 lira ödenek teklif edilmiş olup, toprak işleri taşıma giderleri olarak birinci mad
deye 35 000 lira konulan tahsisat,' komisyonların gerek demirbaş eşyalarının naklinde ve gerekse 
komisyonların bir yerden diğer yere nakillerinde bunların nakil masraflarına taallûk etmekte
dir. 
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İkinei maddesindeki 175 000 lira ödenek, 1951 de gelecek göçmenlerin (Devlet nakil vasıtala

rının dışındaki) vesait ile nakillerine ait masraf içindir. 

425 — Bölüm itibariyle: 1 500 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 1950 - 1951 yıllarında 
gelmiş ve gelecek olan göçmen ve mültecilerin sayısı (yukarda da arzolunduğu üzere) takriben 
200 000 civarında olabileceği tahmin; edilmektedir. Bu 200 000 nüfusun (Beş nüfus bir aile hesabiy
le) takriben 40 000 aileye tekabül ettiğine göre, bir ailenin esas iskânı için (Yani ikameti ve sanat 
mesleki için) gerek yapı ve tesisler, sanat ve meslekine göre icabeden donatım müstahsil hale geçin
ceye kadar iaşesi ve diğer lüzumlu masraflar olmak üzere bir aileye gerekli iskân tahsisatı 5 500 
lira civarında olduğu hesaplanmaktadır. Bu vaziyete göre bahse konu 40 000 ailenin esas iskânı için 
200 - 220 milyon lira gibi muazzam bir meblâğa ihtiyaç olduğu görülmektedir. 

Hükümetçe böyle muazzam bir paranın bütçeye konulmasına imkân görülememiş olduğu ve fakat 
bunun için mümkün olan diğer bütün teşebbüslere geçildiği anlaşılmıştır. Bu cümleden olarak Mars-
hall kredisinden yardım sağlamak üzere icabeden teşebbüslerde bulunulmuş ve şimdiden bâzı netice
ler elde edilmiş olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca göçmen ve mültecilere Türkiye Yardım Birliği kuru
larak memleket dâhil ve haricinden bu maksat için çeşitli iane ve teberrular toplanmasına başlanıl
mıştır. Bu teşebbüsler neticesinde ihtiyacı kısmen olsun karşılıyacak ölçüde bir imkân temin edileceği 
emniyetle söylenebilir ki, bu bölümde konulmuş olan tahsisat göçmenlerin yiyecek, giyecek, tedavi 
masraflarına ve başka her çeşit giderlerine ilişkindir. Ancak yukarda da izah edildiği üzere göçmen
lerin sadece bir kısım ih raç l a r ın ı temini mümkün olabileceği ve esas iskânları için bu bölümde tah
sisat mevcut olmadığından yüksek komisyonun dikkat nazarına arzederim. 

427 nci bölümde teklif edilmiş plan 1 000 liralık ödenek geçen yılın aynıdır. Toprak Bayramı 
gününde yapılacak törene hakiki bir yardım sayılacak miktarda olmayıp bir sembol olarak konmuştur. 

429 ncu bölüme konulmuş olan 50 000 lira : Tevzi edilmekte olan araziden henüz hiç açılmamış 
ağır toprakların köylü vasıtası ile açılmasmdaki imkânsızlık dolayısiyle bu bölüm geçen yıldan iti
baren ihdas edilmiştir. 

451 — Bölüm itibariyle : 1950 de toprak ve iskân için 2 000 lira olup 1951 yılı 500 lira fazla-
siyle 2 500 lira ödenek teklif edilmiştir. Artma sebebi : Geçen seneye nazaran işin çoğalmasından 
ileri gelmiştir. 

457 — 1950 de yalnız Toprak için 1 000 lira olup 1951 yılı için 1 000 lira fazlasiyle 2 000 lira 
tahsisat teklif edilmiştir. Artış sebebi: Toprak Komisyonlarının Başkan ve üyelerinin merkezde 
yapılacak kongrelerde bulunmalarını temin maksadiyle olup komisyonların artmasından ileri gel
miştir., 

476 — Toprtk ve îskân işleri için kurs genel giderleri geçen yıl gibi 2 500 lira ödenek teklif 
edilmiştir. Toprak tevzi komisyonları ile iskân teşkilâtına mensup memurların yetiştirilmesi için 
yapılan kurslara sarf edilmektedir. > . 

901 — nci bölüm : 1950 de Toprak için 43 000 iken 1951 yılı için 92 000 lira fazlasiyle 135 000 
lira tahsisat teklif edilmiştir. Artma sebebi: Eski yıllarda 4753 sayılı Kanuna göre bir, iki ve üç 
kat vergi kıymeti üzerinden kamulaştırılan arazinin 5618 sayılı Kanundan sonra dört kata iblâ
ğından mütevellit farklardan ibarettir. ' 

902/1 — 1950 de yalnız Toprak için 35 000 lira olduğu halde 1951 yılı için 125 000 lira faz
lasiyle 160 000 lira ödenek teklif edilmiştir. Kurulacak 30 komisyonun ve diğer komisyonların 
noksan olan teknik malzemelerinin satın alınması için artırılmıştır. 

902/2 — 1950 de yalnız Toprak için 75 000 lira iken 1951 yılı için 65 000 lira noksaniyle 
10 000 lira ödenek teklif edilmiştir. Yeni traktör almmıyacağı için yalnız yedek parçaların sıatın 
alınmasına kâfi geleceği mütalâası ile indirilmişti?. 

903 — Geçen yılın aynı olmak üzere 1 250 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 1951 de takriben 
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30 000 aileye toprak verileceğine göre bu para ile ancak «n muhtaç olan ailelere yardım sağlana
bileceği anlaşılmaktadır. 

Maddesiz : Olarak Maliye Bütçesine aktarma yapılacak Ödenek olup 1950 de 120 000 lira oldu
ğu halde 1951 yılında 180 000 lira fazlasiyle 300 000 lira teklif edilmiştir ki, kurulacak 30 ko
misyonun beherine onar bin lira üzerinden 30 aded nakil vasıtası bedelidir. 

' ; ' ' Son söz 
Göçmen iskânı işlerine Hükümetimizin ne kadar ehemmiyet verdiği yukarda 425 nci bölüm sı

rasındaki mâruzâtımla tebarüz ettirmiştim. 
Bu işe tahsis edilmiş olan 1 700 000 lira radd esindeki bir meblâğ ile Millî bir dâva haline 

gelen göçmen işlerini bihakkın başarmak müşkülâtı karşısında, Hükümetimizin <ek bir tasarısı ile 
30 000 000 luk daha bir tahsisat teklif edeceğini ve bunun karşılığını Amerikalı'lardan (Marşal 
Pil ânından) temin etmek üzere bulunduğunu öğrenmekle de memnuniyeti mucip olmuş ise de; 
bütçenin tetkikmda elde edilecek imkânlara göre bu ödeneğe mümkün olan zammın yapılması 
temennisiyle Bütçe Komisyonunun tasviplerine saygılarımla arzolunur. 

Afyon Milletvekili 
Ahmed Veziroğlu 
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Ödeaeğin çeşidi 

ikinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 
Merkfez memurları'aylığı 
îller memurları aylığı 
Merkez memurları açık. aylığı 
îller memurları açık aylığı 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler- ücreti 
Merkez hikmetlileri ücreti 
îller Mzımtlileri ücreti 

Bölüm toplamı 

Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetliler üc
reti 
îller ̂ geçici hizmetliler ücreti 

Bölüm toplamı 

GeçicLiazminat 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lirart 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edileû 
l ira Lira 

• 

38&r200 
2 482 200 

1 000 
2 W 

2 ws my 

106 620 
729 600 

836 220 

19 sm 
1 

19 801 

0 

388 200 
2 482 200 

1 000 
2 000 

2 873 400 

106 620 
729 600 

836 220 

19 800 
1 

19 801 

0 
4 1 7 8 ^ 4598 sayılı Kanunlar 
geregmüe^yapıiacak zamlar ve 
yardımlar 
Merkezi memurları'-çocuk zam
mı . 
îller imemurları çocuk zammı 
Merkezi memurlanndoğum yar
dımın , 
îller» memurları doğum-yar
dıma: 
Merkez memurları ölüm yar
dımı 
îller trremtırları öHim yardımı 
Yakacak zammı 

0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

12 000 
40 000 

7 000 

20 000 

4 000 
1ÖH)Ö0 
4-000: 

12 000 
40 000 

7 000 

20 000 

4 000 
10 000 
4 .000 

Bölüm toplamı 0 9*000 97 000 



— 402 — Toprak ve tsk&n îffori O. M. 

B. M. ^deneğin çeşidi 

3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek ya
bancı dil para* mükâfatı 

1950 
Yıl ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

0 5439 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine göre memurlara ve
rilecek ikramiye karşılığı 0 1 0 

'' £*- • ••< • 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 0 204 029 204 029 

Üçüncü hısım - Yönetim 
giderleri 

301 Merkez büro giderleri 
1 Kırtasiye 
2 Döşeme ve demirbaş 
3 öteberi giderleri 
4 Aydınlatma 
5 Isıtma 

302 îller l̂ iro giderleri 
1 Kırtasive 
2 Döşeme ve demirbaş/ 
3 ötebe^ giderleri 
4 Aydüalatma 
5 Isıtma 

İkinci kısım toplamı 0 • 4 030 452 4 030 450 

3 •'•'" ii «*> 4f **• t '« 5 *• ^ tf 

0 
0 
0 
0 
0 

5 000 
2*000 
4 000 
4 000 
5 000 

5 000 
2 000 
4 000 
4 000 
5 000 

Bölüm toplamı 0 20 000 20 000 

0 
0 
0 
0 
0 

20 000 
40 0j)0 
11 000 
8 000 

20 000 

20 000 
40 000 
11 000 
8 000 

20 000 

Bölüm toplamı 0 99 000 99 000 

303 Basılı kağıt ve defterler 0 40 000 40 000 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve giderleri 
1 Merkez posta ve telgraf ücret

leri 0 S 000 8 000 



toprak ve İskân İğleri O. M; — 4Ö3 — 
1950 1951 yüı için 
Yılı HtikÜHüetçfe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

2 îller posta ve telgraf ücretleri 0 30 00Ö 30 000 
3 Merkez dajreleri telefon gider

leri .•"* 0 2 575 2 575 
4 îller telefon giderleri 0 5 00Û 5 000 

Bölüm toplamı 0 j45 575 45575 

Kira karşılığı 
1 Merkez 0 25 000 25 000 
2 İller 0 -50000 50 000 

Solum toplamı 0 75 000 75 000 

j45İ>75 

25 000 
—50-000 

75 000 

Giyecekler 0 3 000 3 000 
Yolluklar 

1 Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici görev yolluğu 
3 Müf etişler yolluğu 
4 Yabancı memleketler yolluğu 
5 Yabancı uzman hizmetlilerle 

tercümanlarının yolluğu 
6 Kurslar geçici görev yolluğu 

o 
o 

o 
o 

0 
0 

50 000 
643 000 
15 000 
3 000 

15 000 
45 000 

50 000 
643 000 
15 000 
3 000 

15 000 
45 000 

Bölüm toplamı 0 771000 771000 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 

1 Merkez 0 .4 000 4 000 
2 îller 0 10 000 10 000 

Bölüm toplamı 0 14 000 14 000 

Taşıt giderleri 
1 Merkez taşıtları işletme gider

leri ' ~ 0 2 000 2 000 
2 Merkez taşıtları onarma gider

leri 
3 îller taşıtları işletme giderleri 
4 îller taşıtları onarma giderleri 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

0 
0 
0 

0 
0 

1 000 
138 000 
20 000 

161 000 

1 228 575 

.1 000 
138 000 
20 000 

161 000 

1 228 575 
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— m toprak ye ;Mâtt.I§kriG.rM. 

B. M. ödeneğin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Mra 

1951 yıh için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
İiira Lira 

m 

406 

414 

425 

427 

429 

451 

457 

Dördüncü hısım - Daire hiz
metleri 

Hayvan yem badeli 
4784 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesinin gerektirdiği eşya 
ve giyecekler 

0 

0 

5 000 

60^000 

4760 sayılı Toprak Bayramı 
Kanunu uygulama giderleri 
5613 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesinin P fıkrasının 2 nci 
bendÜİle yazılı dağıtılan ara
ziyi açma giderleri 
Yayın giderleri 

1 Satmalma ve abone karşılığı 
2 Başka her çeşit giderler t 

Bölüm toplamı 

ÎÇLköfcgreler ve teknik toplan
tılar genel giderleri 

0 

I;ÖÖO 

50 000 

1 500 
1000 

2 500 
rastın'fr it ,t'r • 

5 000 

50 000 

1 
2 

1 
2 
3 
4 

5 

Taşıma giderleri 
Toprak işleri taşıma giderleri 
îskân işleri taşıma giderleri 

tBöltim toplamı 

İskân işleri 
Yiyecek giderleri 
Giyecek giderleri 
Tedavi giderleri 
Muhacir ve mülteciler için 
derneklere yaptırılan giderler 
karşıliğı 
Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

0 
*0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

35 000 
175 000 

210^000 

600000 
10 000 
10'000 

<60OO0Ö 
300 000 

1 520 000 

35 000 
175 000 

21a ooo 

600 000 
10 000 
10 000 

600 000 
300 000 

1 520 000 

1 000 

50 000 

1 500 
1 000 

2 500 

2 000 2 000 
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^ödeneğin çjşldi 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Hâam 

1951 pl ı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
;;;:v;:;._:/hMra l i i r a * 

Toprak ve iskân İşleri Kursu 
gaselrgiderleri 

J^rdüncıb kısım toplamı ıpO-:-

25 000 25 000 

1865 500 1865 500 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçlan 
W%6 -^949 yıHarı borçları 
1928 - 1945 yıllan borçlan 

Bölüm ioplamı 

Beşinci kısım toplamı 

0 
0 

0 

,;ş, 

11 898 

12 393 

495 

5 000 
6 900 

11 900 

12 395 

KISIMLAR TOPLAMI 

ikinci kısım toplamı» 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

0 . 
0 
0 
0 

4 030 452 
1 228 575 
1 865 500 

12 393 

4 030 450 
1 228 575 
1 865 500 

12 395 

7 136 920 7 136 920 

Yatırımlar 

4753 ve 5618 sayılı Kanunun 
45 ve geçici 2 nci maddelerine 
göre yapılmış ve yapılacak ka
mulaştırma bedel ve farkla
rından nakden ödenecekler 
karşılığı 
Toprak işleri makine ve teç
hizat karşılığı 
Optik alet ve teknik malzeme 

• « * < * . - .- ,:> 

135 000 

0 160 000 

* •» 

135 000 

160 000 



Toprak •• İskân İsleri O. M. 

1950 1961 yılı için 
Yıl ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

"IUH^UIÜLIJIHU, 

Lan için traktör, 
p̂&aiöa? malzeme be* 

deli 0 10 000 10 000 

Bölüm toplamı 0 170 000 170 000 

Sermaye tebcili 
4753 sayılı Çiftçiyi Toprak
landırma Kanununun 47 nci 
maddesi gereğince açılacak 
özel fan 0 1250 000 1250 000 
Moiffrlü nakil vasıtaları bede
li (Maliye Bütçesine) "' 0 300 000 0 

Yatırımlar toplamı O 1 855 000 1 555 000 



t 

27 - Ulaştırma Bakandı 



Rapor 
2 . II . 195İ 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Ulaştırma Bakanlığı 1951 Malî yılı Bütçesi tetkik edildi. 

Sünyesinde, Devlet Demir, Deniz, Havayolları ve P. T. T. gibi dört, mülhak bütçeli teşkilâtı top
lamış olan Ulaştırma Bakanlığının, diğer vazifeleri arasında, mühim ve şümullü olarak, Liman ve 
Deniz Dairesine teveccüh eden, denizde can ve mal emniyetine mütaallik işleri tanzim ve murakabe hiz
metleri |öze çarpmaktadır. 

Bu daire, Marmara, Ege, Akdeniz ye Karadeniz bölge, liman ve deniz müdürlüklerine bağlı ve bü-
ttin sahillerimizi çevreliyen ceman 54 liman başkanlığı ile eski Ticaret Mektebi Âlisi yerine kâim bu* 
lunan Yüksek Deniz Okulundan terekküp etmektedir. 

Karayolları Ulaştırma Dairesi, halen inkişaf halinde olmayıp hazırlanmakta bulunan Teşkilât Ka
nunu ile, bu daire için, karayolları münakalâtını tanzim ve murakabe bakımından yeni mühim hiz
metler düşünülmektedir. 

İdarenin 1951 Malî yılı Bütçe yekûnu, 30 bin liralık yatırım tahsisatı da dâhil olarak, 1950 yılı 
bütçesine na»ra»-Şâl . 214 lira *e\&sk bir: fark mm&msh^iiüJ.---

L cetveîıjü#58 yılında, 34-' kâHroyu m u h t a r iken, yeni bür mektep gemisi alınması -yüzünden 
Hâmit Naci Gremisinin altı kişilik kadrosu bu cetvelden çıkarılarak mürettebatı da eski vazifelerine 
iade edilmiş oldukları ve halen bu sebepten açıkta kalmış memur mevcut bulunmadığı öğrenil
miştir. 

Ek görevli 3 memur mevcut olup bunun, Yüksek Denizcilik Okulunda çalışan 3 muallime, ilâ
veten lâboratûvar şeflikleri vazifelerinin de kanuni olarak verilmesinden mütevellit olduğu alman 
izahattan anlaşılmıştır. 

201 nci bölümün 1 ve 2 nci maddelerindeki tebeddülat ve farklar hakkında egrekçede malûmat 
t|rilmektedir. .-.$••• 

3 ncü maddedeki 1 Ö00 lira, vekâlet emrine alınması muhtemel memurlar için konmuştur. Halen 
bu durumda memur yoktur. 

4 ri£fi maddedeki tahsisat, halen vekâlet emrine alınmış bulunan bir memur ile, ilerde alınması 
muhtemel olanların karşılığı olarak konmuştur. 

202 nci bölümdeki fazlalık ve eksiklik sebepleri, gerekçesinde, vazıhan zikredilmiştir. 

203 ncü bölümdeki geçici hizmetliler, liman temizleme ve sair gibi işleri deruhde eden mütaahhit-
lerin işlef ini kontrol içirı kullanılmaktadır. Bu yıl programında, daha az hizmet hasebiyle, bütçede 
(2 600) ^ira tenzilât yapılmıştır. 

, 204 ncü bölümdeki 23 000 liralık tahsisat, yabancı uzman ve tercümanları için yalnız ücret olarak 
konmuştur. Bunların yolluklarını karşıylamakiçin, bu tahsisattan bir miktarının, alâkalı 307 nci 
bolüme konniM üzere ayrılması lüzumlu görülmektedir. 

208 nci bölüm için, liman hizmetlerinde fedakârlık sayılacak mahiyette yararlık gösterenlerin 
taltif l ir i lüzumunun mütalâası Komisyondan temfenni edilmetkedir. • 

211 nci bölümdeki, geceleri de vazife gören liman memurlarının tatmini cihetinin Komisyonu
muzca tetkiki temenni edilmetkedir. 

301 ye 302 nci bölümlerdeki farklar hakkında gerekçede malûmat vardır. 
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307 nci bölüme, 204 ncü bölümden, yabancı uzman ve tercümanlarının! yollukları karşılığı 

olarak bir miktar tahsisatın nakli lüzumlu görülmektedir. 
421 nci bölümün muhtevası olan Devlet Başkanlığı deniz taşıtları ve bu arada Savarona Yatı 

hakkında Bakanlık Komisyona izahat verecektir. 
453 ncü bölümün 1 nci maddesindeki Milletlerarası 'kurum ve derneklere katılma payı, 1950 

Bütçesi sütununda gösterilmemiş olmasının sebebi, bunun, 1949 bütçesinin iki aylık muvakkat 
bütçesinden ödenmiş olamasıdır. 

7 nci kısmın ihtiva eylediği bölümler hemen hemen deniz ve liman işlerine taallûk eden masrafla
rı göstermekte olup bu kısmın yekûnunda, geçen, yıla nazaran, hiç fazlalık kaydedilmeden 228 100 
lira bir tenzilât yapılmak suretiyle yarıdan çok fazla bir tasarruf müşahede edilmektedir. 

Böylece, Ulaştırma Bakanlığı 1951 malî yılı Bütçe tasarısının, mümkün olan tasarruf yapıla
rak hazırlanmış olduğu görülmektedir. 

Ayrıca, yeni bir teşkilât kanunu projesinin de Büyük Millet Meclisine sunulmak üzere olduğu 
öğrenilmiştir. 

Keyfiyet Sayın Komisyonun tetkik ve mütalâasına saygı ile arzolünur. 

Aydın Milletvekili' 
Ethem Menderes 



— 410 — Ulaştırma 

B. M. ödeneğin çeşidi 

Birinci kısım - ödenek ve 
benzeri özlük haklar 

101 Bakan ödeneği 

Birinci kısım toplamı 

Bakanlığı 
1950 
Yıl ı 

ödeneği 
Lira 

5 320 

5 320 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

5 320 

5 320 

5 320 

5 320 

tkinci ktstm - Personel 
giderleri 

» 

I - Aylıklar ve ücretler 
201 Aylıklar 

202 

203 
204 

0 
206 

• . -

1 
2 
3 
4 

1 
2 

1 

2 
3 

Merkez memurları aylığı 
îl ler memurları aylığı 
Merkez memurları açık aylığı 
îller memurları açık aylığı 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Merkez hizmetlileri ücreti 
tiler hizmetlileri ücreti 

Bölüm toplamı 

tiler geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlarının ücretleri 

I I - Başka haklar 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk zam
mı 
i l ler memurları çocuk zammı 
Merkez memurları doğum yar
dımı 

609 400 
851 600 

1 000 
3 400 

1 465 400 

96 720 
192 960 

289 680 

5 000 

23 000 

40 000 

16-000 
40 000 

1 600 

609 400 
857 300 

1 ÖOO 
3 400 

1 471 100 

107 580 
191 220 

298 800 

2 400 

23 000 

0 

16 000 
36 500 

2 600 

609 400 
857 300 

1 000 
3 400 

1 471 100 

107 580 
191 220 

298 800 

2 400 

17 000 

0 

16 000 
36 500 

2 600 



Ulaştırma Bakanlığı 

B. M. ödeneğin çeşidi 

4 îller memurları doğum yardı 
mı 

5 Merkez memurları ölüm yar
dımı 

6 iller memurları ölüm yardımı 
7 Yakacak zammı 

Bölüm toplamı 

0 3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek ya
bancı dil para mükâfatı 

0 5439 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine göre memurlara ve
rilecek ikramiye karşılığı 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 

210 Temsil ödeneği 
211 Geceleri vazife gören liman 

memurları ücreti 
217 Ücretler ve tazminler 

1 Ek görev tazminatı 
2 Askerlik dersi öğretmenleri 

ücreti 

Bölüm toplamı 

îkinci kısım toplamı 

1950 
Yılı 

ödeneği 
Lira 

3 200 

1 500 
3 500 

1 

65 801 

1 500 

1 500 

15 000 

8 500 

* 1 200 

9 760 

- 41İ -
* 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

3 200 

2 500 
3 500 

1 

64 301 

15 000 

6 625 

1 200 

7 825 

3 200 

2 500 
3 500 

1 

64 301 

0 

97 000 
2 100 

97 300 
2 100 

97 300 
2 100 

15 000 

6 625 

1 200 

7 825 

2 015 741 1 981 826 1 975 826 

. Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

301 Merkez büro giderleri 
1 Kırtasiye 
2 Döşeme ve demirbaş 
3 öteberi giderleri 
4 Aydınlatma 

3 000 
3 200 
3 500 
3 700 

4 000 
3 200 
3 500 
3 700 

4 000 
3 200 
3 500 
3 700 
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5 

302 
1 
2 
3 
4 
5 

— Ulaştırma Bakanlığı 
1950 
Yılı 

ödeneği 
Ödeneğin çeşidi Lira 

Isıtma 

Bölüm toplamı 

İller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

4 500 

17 900 

4 100 
9 500 
5 000 
5 000 
8 000 

31 600 

1951 yıl 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

4 500 

18 900 

4 500 
9 500 
5 000 
6 500 
8 000 

33 500 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

4 500 

18 900 

4 500 
9 500 
5 000 
6 500 
8 000 

33 500 

303 Basılı kâğıt ve defterler 13 000 11 000 11 000 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve giderleri 
1 Merkez posta ve telgraf ücret-

305 

306 
307 

2 
3 

4 

1 
2 

1 
2 
3 
4 
5 

leri 
îller posta ve telgraf ücretleri 
Merkez daireleri telefon gider- ' 
leri 
îller telefon giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 
Merkez 
tiler 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici » » 
Müfettişler yolluğu 
Yabancı memleketler yolluğu 
Liman başkan ve memurlarmın 
vazife ile gemilere gidip gelme
leri için deniz taşıtları ücret
leri 

7 000 
20 000 

16 000 
• ıo ooo 

53 000 
— » • • 

2 250 
9 950 

12 200 

23 600 

7 200 
20 000 
25 000 

1 

7 999 

5 500 
17 000 

14 000 
8 000 

44 500 

2 250 
9 950 

12 200 

23 600 

7 200 
20 000 
22 000 

1 

7 999 

5 500 
17 000 

14 000 
8 000 

44 500 

2 250 
9 950 

12 200 

23 600 

7 200 
20 000 
22 000 

1 

7 999 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

6 Yabancı uzman ve hizmetlilerle 
tercümanlarının yolluklariyle 
başka giderleri 6 000 

308 

309 

403 
416 

417 

1 
2 

1 

2 

1 
2 

Bölüm toplamı 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
Merkez 
îller 

Bölüm toplamı 

Taşıt giderleri 
Bakanlık otomobili işletme gi
derleri 
Bakanlık otomobili onarma gi
derleri 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım - Daire hiz
metleri 

Temsil giderleri 
Yüksek Denizcilik Okulu ge
nel giderleri 
Liman ve kıyı hizmetleri 
Mayın yoketme giderleri 
Gemilerin süratini belirtmek 
üzere kurulacak ölçülü mil is
tasyonu genel giderleri 

Bölüm toplamı 

60 200 

1 400 
3 000 

4 400 

2 000 

1 500 

3 500 

219 400 

1 500 

275 000 

30 000 

1 500 

31 500 

57 200 

1 400 
3 000 

4 400 

2 000 

1 500 

3 500 

208 800 

1 500 

108 600 

22 000 

1 

22 001 

63 200 

1 400 
3 000 

4 400 

2 000 

1 500 

3 500 

214 800 

1 500 

108 600 

22 000 

1 

22 001 

418 Liman idarelerinin deniz taşıt 
lan işletme giderleri 12 000 12 000 12 000 



Ödeneğin 

Ulaştırma Bakanlığı 

çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

yılı için 
Komisyonca 
kabul edile a 

Lira 

Devlet Başkanlığı deniz taşıt
larının her türlü yaptırma, sa
tmalma ve işletme giderleriy
le sigorta ücretleri için Devlet 
Denizyolları ve Limanları İş 
letme Genel Müdürlüğüne 
Yayın giderleri 

400 000 300 000 300 000 

Satmalma ve abone karşılığı 
Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

Milletlerarası kurum ve der
nekler giderleri 
Katılma payı 
Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin yolluk ve gi
derleri 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

2 000 
2 000 

4 000 

0 

10 000 

10 000 

734 000 

2 000 
2 000 

4 000 

89 000 

10 000 

99 000 

547 101 

2 000 
2 000 

4 000 

89 000 

10 000 

99 000 

547 101 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçlan 
1946 - 1949 yılları borçları 
1928 - 1945 yılları borçları 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

4 000 4 000 4 000 

5 000 
500 

5 500 

9 500 

3 300 
500 

3 800 

7 800 

3 300 
500 

3 800 

7 800 

Yedinci kısım, - Küküç onar
ma ve tesisler 

Onarma işleri 3 000 3 000 3 000 
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Ulaştırma Bakanlığı 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Ödeneğin çeşidi Lira 

— 415 — 
1951 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

702 Limanlan temizleme, tarama 
ve mendirek giderleriyle şa
mandıra, bakım ve onarma gi
derleri 335 000 126 900 126 900 

721 Yüksek Denizcilik Okulu de 
niz taşıtlarının satmalma kar
şılığı 1 1 1 

722 Şamandıra yaptırma ve yerine 
götürme giderleri 15 000 5 000 5 000 

723 Limanlarda kıyılardan verile
cek işaret ve malzeme ve vası
talarını kurma, satmalma 
onarma ve başka giderleri 

1 Mevcut malzeme ve vasıtala 
nın onarılması ve yemlenmesi 799 799 799 

2 Mevcutlara ilâveten acınacak 
malzeme ve vasıtalar karşılığı 1 1 1 

Bölüm toplamı 800 800 800 

724 Liman idarelerinin deniz ta
şıtları satmalma ve yaptırma, 
onarma, bakım, kızağa çektir
me giderleri ve kızak karşılık
ları 

1 Mevcut deniz taşıtlarının ona
rılması ve yenilenmesi 7 000 7 000 7 000 

2 Mevcutlara ilâveten almacak 
deniz taşıtları karşılığı . 18 000 8 000 8 000 

Bölüm toplamı 25 000 15 000 15 000 

725 Resim, fen aletleri ve malze
meleri fotoğraf makina ve mal
zemesi satmalma ve onarma 
giderleri 

1 Mevcut alet ve malzemenin o-
narılması ve venilenmesi 
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Ulaştırma Bakanlığı 

ödeneğin çeşidi 

2 Mevcutlara ilâveten alınacak 
alet ve malzeme karşılığı 

Bölüm toplamı 

Yedinci kısım toplamı 

1950 
Yıl ı 

ödeneği 
Lira 

499 

500 

379 301 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

499 

500 

151 201 

499 

500 

151 201 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Yedinci kısım toplamı 

5 320 
2 015 741 

219 400 
734 000 

9 500 
379 301 

5 320 
1 981 826 

208,800 
547 101 

7 800 
151 201 

5 320 
1 975 826 

214 800 
547 101 

7 800 
151 201 

Kısımlar toplamı 3 363 262 2 902 048 

Yüksek Denizcilik Okulu öğ 
rencilerinin burs giderleri olup 
Millî Eğitim Bakanlığı Bütçe
sine aktarılacak olan 170 000 0 

GENEL TOPLAM 3 363 262 3 072 048 2 902 048 

Yatırımlar 

I - Yapı ve imar işleri 
Yapı ve onarma işleri [ * ] 97 000 30 000 

[*] Muhtelif yerlerde bulunan liman binalarının esaslı tamiratı için 30 000 lira 
ödenek kunulmuştur. 
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Rapor 

29 . I . 1951 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Çalışma Bakanlığının tarafımızdan tetkik olunan 1951 yılı Bütçe tasardı hakkındaki görüş ve 
mütalâalarımız aşağıdadır : 

B. M. 

201 1 Bu maddeye konulan tahsisat aşağıda kaydedilen kadro vaziyetine göre hesablanmıştır. 
Kanuni Fiilî Münhal L cetveli * 

202 

Merkez 67 60 5 
Münhaller : Tef. K. Bask. 100 liralık 

Çiş. Gn. Md. 100 » 
Araş. K. Ü. 100 •» 
Bak. 1B. Müf. 80 » * 

Kanuni Fiilî Münhal L 

2 
1 ade 
1 » 
2 » 
1 » 

5 tir. 

cetveli 

İller 149 130 13 

Halen 20 vilâyette Bölge Çalışma Müdürlüğü vardır. Teşkilât Kanununa göre 13 mün
hal şöyledir : 

Bursa Böl. Ç. Müd. 
Ankara > » 
îzmir » » 

» » İşmüf. 
» » Müf. Y. 

İstanbul Böl. Ç. Müd. 
» îşmüf. 
» » 

Böl. Mümey. 
Edirne » Ç, Müd. 
Trabzon îşmüf. 
Kayseri mümeyyiz 
Merkezde îşmüf. 

90 liralık 
90 
80 
80 • 
35 
90 
80 
80 
35 
80 
40 
35 
50 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ad 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

13 tür. 

Bu maddedeki azal'ş 4 neü maddedeki iller memurları acık maaşına ilâve olunmuştur. 

Bir iş müfettişi 1950 Eylülünde vekâlet emrine alındığından bu miktar bu şahıs için 
tefrik edilmiştir. 

Bu maddedeki artış bu sene alınacak 250 175 ve 150 lira ücretli üç daktilodan müte
vellittir. 
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B. M. 

2 Bu maddedeki «artış iller teşkilâtında İzmir Bölge Müdürlüğünün ihtiyacına karşılık 
alınacak 115 lira ücretli bir dağıtıcı içindir. 

304 3-4 Bu maddelerdeki artışlar geçen yıllar masraflarının hakiki bir artış göstermesi üzerine 
ilâve edilmiştir. Geçen yıl konulmuş olan ödeneğin hakiki rakama istinat etmediğini 
göstermektedir. Son ödeme emrine bağlanan miktar 13 890 liradır. 

408 Bu bölüme 1950 yılı için 5 000 lira ödenek konulmuştur. Bir nizamname çıkarıldığı için 
tesbit edilememiş olan huzur ücretlerine ait ve Çalışma Bakanlığının teklifi üzerine doğ
muş ve ödenmesi icabeden haklar tutarı 5785 liradır. Bugüne kadar merkezde 25 ve illerde 
29 toplantı yapılmış bulunmaktadır. 

420 Bu bölüme konulmuş olan 20 bin lira iş mahkemeleri yeni kurulmuş olması dolayısiyie 
bir tahmine müstenittir. Ve hakiki ihtiyaç 1951 yılında meydana çıkmış olacaktır. Bu 
yıl kurulmuş olan iş mahkemeleri İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Eskişehir, Adana ve 
Zonguldak'tadır. 

Bütçe rakamları hakkındaki mütalâalarımız bunlardan ibaret olup diğer hususlara ait görüş 
lerimiz Komisyon müzakereleri sırasında arzedilecektir. 29 .1 .1951 

İstanbul Milletvekili Sivas Milletvekili Diyarbakır Milletvekili 
Fahrettin Sayımer Halil İmre Mustafa Ekinci 
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101 

• 

— Çalışma 

Ödeneğin çeşidi 

Birinci hısım, - ödenek ve 
benzeri özlük haklar 

Bakan ödeneği 

Birinci kısım toplam 

îkinc.i kısım - Personel 
giderleri 

Bakanlığı 
1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

5 320 

ı 5 320 

1951 yılı için 
Ilükümctço Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

5 320 

5 320 

5 320 

5 320 

I - Aylık ve ücretler 
201 Aylıklar 

1 Merkez memurları aylığı 333 600 333 600 333 600 
2 iller memurları aylığı 603 600 • 600 751 600 751 
3 Merkez memurları açık aylığı 1 1 1 
4 îller memurları açık aylığı 1 2 850 2 850 

Bölüm toplamı 937 202 937 202 937 202 

202 Hizmetliler ücreti 
1 Merkez hizmetlileri ücreti 55 320 62 220 62 220 
2 îller hizmetlileri ücreti 67 620 69 000 69 000 

Bölüm toplamı 122 940 131 220 131 220 

204 Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlarının ücretleri 1 1 1 

0 Geçici tazminat 22 560 0 0 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

1 Merkez memurları çocuk zam
mı 

2 İller memurları çocuk zammı 
3 Merkez memurları doğum yar

dımı 
4 İller memurları doğum yardı

mı 
5 Merkez memurları ölüm yar

dımı 

7 000 
20 000 

1 200 

1 800 

1 000 

7 000 
21 200 

1 200 

4 200 

1 000 

7 000 
21 200 

1 200 

4 200 

1 000 



B. M. ödeneğin çeşidi 

Çalışma Bakanlığı 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

— 421 — 
1951 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

6 îller memurları ölüm yardımı 
7 Yakacak zammı 

0 3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek ya
bancı dil para mükâfatı 

.0 5439 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine göre memurlara ve 
rilecek ikramiye karşılığı 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 

210 Temsil ödeneği 

2 000 
750 

Bölüm toplamı 33 750 

1 500 

900 

2 000 
750 

37 350 

0 

0 

2 000 
750 

37 350 

58 291 
2 100 

58 791 
2 100 

58 791 
2 100 

ikinci kısım toplamı 1 179 244 1 166 664 1 166 664 

301 

302 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez büro giderleri 
Kırtasiye^ 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydmylatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

îller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

•'• y ' f ' il î, _ 

3 150 
5 000 
4 500 
3 000 
1 000 

16 650 

5 000 
9 000 
5 000 
2 000 
7 000 

28 000 

* 4- '' ".- \ • 

3 150 
5 000 
4 500 
3 000 
1 000 

16 650 

5 000 
9 000 
5 000 
2 000 
7 000 

28 000 

- ' ••:•' ':* 1 î i t i - •$ <; 

3 150 
5 000 
4 500 
3 000 
1 000 

16 650 

5 000 
9 000 
5 000 
2 000 
7 000 

28 000 



2 Çalışma Bakanlığı 

ödeneğin çeşidi 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telef on ücret 
ve giderleri 

1 Merkez posta ve telgraf ücret
leri 

2 İller posta ve telgraf ücretleri 
3 Merkez daireleri telefon gi

derleri 
4 iller telefon giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 
1 Merkez 
2 ÎUer 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
Yolluklar 

1 Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici görev yolluğu 
3 Müfettişler yolluğu 
4 Yabancı uzman ve hizmetiler-

le tercümanlarının yolluk "ve 
başka giderleri 

5 Tetkik için yabancı memleket
lere gönderilecek bakanlık mü
fettişleri yolluğu 

Bölüm toplamı 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 

1 Merkez 
2 ÎUer 

Bölüm toplamı 

1950 1951 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

10 450 10 450 10 450 

3 000 
9 000 

5 000 
8 000 

25 €00 

3 000 
8 000 

7 000 • 
9 500 

27 500 

3 000 
8 000 

7 000 
9 500 

27 500 

5 000 2 500 2 500 
23 000 23 000 23 000 

28 000 25 500 25 500 

6 000 6 000 6 000 

7 000 7 000 7 000 
30 000 30 000 30 000 
80 000 80 000 80 000 

1 1 1 

0 1 1 

117 001 117 002 117 002 

1 000 1 000 1 000 
2 000 2 000 2 000 

3 000 3 000 3 000 



B. 

309 

M. 

1 

2 

3 
4 

Çalışma Bakanlığı 

ödeneğin çeşidi 

Taşıt giderleri 
Bakanlık otomobili işletme gi
derleri 
Bakanlık otomobili onarma gi
derleri 
iller taşıtları işletme giderleri 
iller taşıtları onarma giderleri 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

2 000 

i 000 
1 500 

500 
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1951 yılı için 

Hükümetçe 
istenen 
Lira 

2 000 

1 000 
1 500 

500 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

2 000 

1 000 
1 500 

500 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

5 000 

239 101 

5 000 

239 102 

5 000 

239 102 

Dördüncü kısım - Daire hiz
metleri 

403 Temsil giderleri 
408 îş ihtilâfları hakem kurulları

na katılacaklara ödenecek hu
zur hakları 

420 5521 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesi gereğince iş mahke
melerine katılacak işveren ve 
işçi temsilcilerine verilecek 
ödenekler 

451 Yayın giderleri 
1 Satmalma ve abone karşılığı 
2 Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

45& 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yolluklariyle 
başka her çeşit giderleri 

453 Milletlerarası kurum ve der
nekler giderleri 

1 Milletlerarası kurum ve der
neklere katılma payı karşılığı 

2 Milletlerarası kongre ve kon
feranslara iştirak edeceklerin 
yolluk ve giderleri 

2 000 

5 000 

0 

5 000 
15 000 

20,000 

5 000 

2 000 

5 000 

20 000 

5 000 
15 000 

20 000 

28 500 

5 000 

210 000 

28 500 

2 000 

10 000 

15 000 

5 000 
15 000 

20 000 

5 000 

210 000 

28 500 
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B. 

457 
476 

501 
502 

M. 

3 

4 

ödeneğin çeşidi 

Milletlerarası çalışma konseyi 
üyeliğinin yolluk ve giderleri 
Milletlerarası çalışma konseyi 
üyeliğinin başka her çeşit gi
derleri 

Bölüm toplamı 

îç kongreler giderleri 
Kurs giderleri 

Dördüncü kısım toplamı 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
1946 - 1949 yılları borçları 

Beşinci kısım toplamı 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

55 000 

5 000 

88 501 

1 
1 

120 503 

631 
730 

1 361 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

5 000 

1 

243 501 

1 
1 

295 503 

630 
730 

1 360 

5 000 

1 

243 501 

1 
1 

295 503 

630 
730 

1 360 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

5 320 
1 179 244 

239 101 
120 503 

1 361 

1 545 529 

5 320 
1 166 664 

239 102 
295 503 

1 360 

1 707 949 

5 320 
1 166 66A 

239 102 
295 503 

1 360 

1 707 949 
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Rapor 
23 . I . 195İ 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

işletmeler Bakanlığının tarafımızdan tetkik olunan 1951 yılı bütçe tasarısı hakkındaki görüş 
ve mütalâalarımız aşağıdadır. 

işletmeler Bakanlığı 4951 sayılı Kanunla 8 Haziran 1949 tarihinde kurularak Ekonomi ve Tica
ret Bakanlığı kadrolarından tefrik olunan muayyen personel ile faaliyete geçmiş bulunmaktadır. 
Aynı Bakanlığın bölüm ve maddelerinden ayrılan tahsisatlar ile 1949 yılını idrak ve kuruluşunda
ki maksatların tahakkukunda ne gibi masrafların ihtiyar olunması gerektiği ancak 1950 bütçesin
de meydana çıkmış bulunmaktadır. 

Yeni kurulmuş olması dolayısiyle hizmetlerin ifasında ne kadar personel istihdam olunacağı 
ve ne gibi masrafların ihtiyacı karşılıyacağı gayet tabiîdir ki katî olarak malûm bulunmamakta
dır. Başlıbaşma teknik ve ihtisasa dayanan personele lüzum gösteren bu bakanlık teşkilâtının 
kadrolarını hakkiyle tesbit zamana ve gayeye varmak için hakiki bir programın meydana 'gelmiş 
olmasına bağlıdır. 

Bu maksatla işletmeler Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 16 . II . 1950 gün 5528 sa
yılı Kanunla tesbit olunan kadroları yekûnu 93 olup bunlar da 

Aylık Aded Mevcut Münhal 

125 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 

4 , 
13 
9 
6 
16 
10 
2 
10 
8 
5 
10 

3 
7 
6 
4 
12 
7 
2 
10 
8 
5 
10 

1 
6 
3 
2 
4 
3 
— 
— 
— 
— 
— 

93 74 19 olarak hulâsa edilebilir. 

Bugün halen Bakanlığın kadrolarında 19 münhal bulunmaktadır. 
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Bunlar da : 

Vazifeler Aded Aylık 

Danışmanlık : 
Raportör 
özel kalem müdürlüğü :. 
Müdür 
Teftiş kurulu başkanlığı: 
Başmüfettiş 
3 ncü sınıf müfettiş 
İşletmeler dairesi başkanlığı: 
Başkan 
Uzman 

> 
Etüd ve plân kurulu başkanlığı : 
Üye 
Uzman 
Raportör 
Ressam 

1 

1 

1 
2 

1 
2 
2 

4 
2 
2 
1 

19 

70 

70 

90 
60 

125 
100 
80 

100 
90 
70 
60 

Yukarda verilen izahattan anlaşılacağı üzere Bakanlık henüz kadrolarını ihtiyaçlarına göre tertip 
ve tanzim edememiştir. Yine kadrolara bakılacak olursa münhal bulunanlar üst derecelilerde toplan
mış olup bu da mezkûr Bakanlığın mütehassıs ve teknik uzuvlardan müteşekkil olması icabettiğine 
bir delil sayılabilir. Şayanı şükrandır ki, münhal bulunan 19 kadro adam kayırma zihniyetinden uzak 
kalınarak doldurulmamıştır. Vâki temaslarımızdan da anladığımıza göre ehil şahıslar bulunmadığı 
takdirde kanuni müddetler hitamına kadar münhal olarak muhafaza olunacaktır. 

işletmeler Bakanlığı kuruluş ve görevleri: 

Bu Bakanlığın esas kuruluşundaki gayeleri hülâsa edersek; 

1. Kurulmuş veya kurulacak Devlet işletme ve tesislerinden veyahut İktisadi Devlet Teşekkül
lerinden kendisine bağlanacakların faaliyetlerini düzenlemek, denetlemek ve takip etmek. 

2. Devlet sermayesinin iştirakilyle kurulmuş veya kurulacak ortaklıklardan ilgili kanun ve 
statülerinde yazılı yetki ve görevlerin kullanılması ve yapılması ödevi Bakanlar Kurulu karariyle 
kendisine verilecek olanlar için bu yetki ve görevleri kullanmak ve yürütmek. 

3. Devletin tesis ve işletme maksadiyle üzerine aldığı veya alacağı iktisadi işlerden.kendisi
ne bağlanacakların veya Hükümetçe lüzum görülecek bu gibi işlerin plân. program ve etüdlerini 
yapmak. 

Bu işleri başarabilmek için Bakanlığın teşkilatı şu yolda tertip edilmiştir. 

1. Danışmanlık, 

2. özel Kalem Müdürlüğü, 

3. Teftiş Kurulu Başkanlığı, 

4. İşletmeler Dairesi Başkanlığı, 

5. Etüd ve Plân Kurulu Başkanlığı, 
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6. Hukuk Müşavirliği, 

7. özlük İşler Müdürlüğü, 

8. Levazım ve Evrak İşleri Müdürlüğü. 

Bakanlığın umumi olarak faaliyet sahalarını tedvir iki Başkanlıkta teksif edilmiş bulunmak
tadır. 

1. İşletmeler Dairesi Başkanlığı; 

Bakanlığa bağlı işletme, tesis ve teşekküllerle Devlet sermayesinin malî iştirakte olduğu or
taklıkların yine kanunlarla verilmiş olan vazife ve salâhiyetleri dâhilinde her türlü iktisadi faa
liyetlerini teknik, malî ve idari işlerini tetkik, murakabe ve takip etmek. Yüksek Murakabe He
yetince işletme ve tesisler hakkında verilmiş raporları tetkik ve bunlar üzerinden içabeden ted
birleri almaktır. 

Halen Bakanlığın organizasyonuna dâMl dfktiaeler: 

a) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Müdürlüğü, 

b) Türkiye Şeker fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, 

c) Etibank Genel Müdürlüğü, / 

ç) Sümerbank Genel Müdürlüğü, 

d) Makina ve Kimya Endüstrisi Kttruînui Genel Müdürlüğü. 

Bu müesseseye son zamanlarda Askerî Fabrikalar da ithal edilmiştir. 

2. Etüd ve Plân Kurulu Başkanlığı: 

Devletin işletme maksadiyle veya tesis yoliyle üzerine aldığı veya alacağı,iktisadi.işler hakkın
da ve bunların tevsilerine mütaallik etüdleri yapmak, organizasyon ve standardizasyon konularında 
programlar hazırlamaktır. 

Görülüyor ki memlekette daha ziyade Devlet eliyle veya Devletin iştirak ettiği işletmeler üze
rinde iktisadi şartlara uygun kararlar almak ve koordine çalışmalarını sağlamak; buBakanlığın 
vazife ve salâhiyetleri dâhilinde bulunmaktadır. 

Memleket iktisadiyatı üzerinde mühim rolü olan bu sanayi gurupları üzermde-dutırmanm^ faydalı 
olacağına kaani bulunmaktayız. 

iktidar Partisinin Hükümet programında sanayi sahada yer almış bulunan hâMm prensip, İşlet
melerin mümkün mertebe Devlet sermayesinden hususi teşebbüse devri olduğuna göre; bugün işlet
me şartları ne olursa olsun bu gurupmanlardan bâzı,kısımlarının hususi teşebbüse devrinin mem
leket kalkınması bakımından lüzumlu olduğuna inanmaktayız. 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun ve Askerî Fabrikaların da buna ithal edildiğine, göre 
kimya ile makina gibi ayrı mevzuları bünyesinde toplıyan bir İşletmeden verimli bir randıman al
manın imkânı olamıyacaği tabiidir. 

Keza Sümerbank Genel Müdürlüğü elinde bulunan kimya ve mensucat ve demir sanayii gurup
ları arasında bir tefrik ve ıslahat yapılarak, İşletmeler Bakanlığında * sanayi gurttplariyle iştirak 
halinde olanların bir araya toplanarak tek Sanayi Bankası sermayesiyle finanse edilmek üzere ma
den sanayii, kimya sanayii, mensucat sanayii, petrol işleri gibi gruplar altında rasyonel ve 
rantabl bir işletmeye doğru gidilebileceğini ümit etmekteyiz. 

Yine burada kaydedelim ki İşletmeler Bakanlığı umumiyet>itibariyle -birfsafiayi tatbikat: progra-
miyle alâkalı olmasına rağmen; memleketimizde hususi teşebbüs elinde bulunan sanayi grupları 



Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına bağlı bulunmaktadır. Bu teşebbüsün müracaat mereileri ve^evk 
idarelerine dair hüküm ve kararlar Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından çıkmaktadır. 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına ait raporumuzda da görüleceği üzere Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığının faaliyetlerinin sıklet merkezi ticari kısma inhisar etmekte olup sanayie ait kısımları bir 
tek* Sanayi Umum.-Müdürlüğü tarafından tedvirine gayret olunmaktadır. 

Bu hale nazaran memleket bünyesinde mevcut sanayi, iki ayrı Bakanlıkta mütalâa olunmakta
dır ki bu hususun geçmiş yılların acı tecrübelerinden de ders alınarak telâfisinde ve esasen tieaTet 
gibi ekonomi mefhumuna dâhil bu Bakanlıktan Sanayi Şubesinin de alınarak bir Sanayi Bakanlığı 
adı altında tevhidinde fayda olacağına kaniiz. 

Bu suretle hususi sermaye ile çalışan sanayi grupmanları ile Devlet sermayesi arasında, koor
dinasyon imkânı sağlanmış olacaktır. 

Bütün bunların fevkinde memleketimizin iktisadi bütünü üzerinde ince bir etüd yapmak üzere 
Bakanlıklardan, memleket ticaret ve sanayicilerinden ve ilmî sahada bilgi sahibi olanlardan müte
şekkil bir daimi iktisat şûrasının kurulmasında ve bu şûranın etüdleri «sonunda Bakanlıklar arası 
bir ekonomik koordinasyonun bu memleket iktisadiyatını en verimli bir yolda kalkındıracağına ay
rıca kani bulunduğumuzu işaret ederiz. 

Bu suretle memleketimizde mevcut sanayi grupmanlarımn verimli ve rasyonel,bir organizas
yon dâhilinde çalışmalarını sağlıyacak hüküm ve kararların bir Sanayi Bakanlığında toplanmasın' 
faydalı bulmaktayız. 

Bütçe tasarısının bölüm ve maddeleri: 

201 nci bölüm : 

1950 ödeneği 55 000 iken yıl içinde yapılan tasarruf 60 000 lira olup 1 . I . 1951 de tediye em
rine bağlanan miktar 486 210 liradır. Bu yıl içinde terfih edeceklerin listesi tarafomîzdan tetkik 
©âlbû^iöl^): banlara «ait olanlarının ilâvesiyle bu yıMiayhMar miktarı-543 075 liradır ki,,;geçen yıl 
bütçesine nazaran Q 925 Mra bâr noksanlık göstermektedir. 

Aynı bölümün 3 ncü maddesinde geçen yıla nazaran 15 000 liralık bir azalma mevcuttur ki, Teş
kilât Kanunu ile açıkta kalmış olanlardan bir kısmı yerleştirilmiş olduğundan bu miktar bu sene için 
5 OtKT'lira olarak tesbit olunmuştur. 

Teşkilât Kanununda 50 lira aylıklı olup iki üst dereceden maaş alan doktor ek görevli olup 3/2 
nispetinde-maaş almaktadır. Başkaca ek görevli bulunmamaktadır. Bakanlığın iller teşkilâtı olmadı
ğından bffiçetasaTismm ^ olan kısımlarına birer lira konulmuştur. 

D cetvelinde mevcut 60 hizmetlinin ücret tutarları geçen yılın aynı olup işgal etmekte oldukları 
bina dahilindeki umumi hizmetlere ait personel de (bu cetvele*dâhil bulunmaktadır, Binadarüç bakan
ak 'bulunmakta" olmasına rağmen asansörcü, kaloriferci, santral, telefon makinisti ve bahçıvan gibi 
personel de bu bakanlık D cetveöne dâhil bulunmaktadır. 

206 nci bölüm : 

Bu bölümdeki miktarlar geçen yılın aynı olup 1 . I . 1951 -de tediye emirlerine bağlananlar da 
bu rakamların hakiki olduğunu göstermektedir. 

301 nci bölüm : 

I^boTömün maddelerinde* «geçtn yıla nazaran bâzı tasarruflar temin olunmuştur. Isıtma, masraf
ları yalnız merkez teşkilâtı bulunan buib^icaıılık için eok »gögftlebiliase, deî aynı Jainada, bulunan üç, ha
kanlığın ısıtma masrafları bu bakanlık bütçesinden karşılanmaktadır. 
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302 nci bölüm : 
Bu bölümün 2 nci maddesinde 10 000 liralık bir azalma vardır. Geçen yıl bütçesindeki miktar 

25 000 iken 1 . I . 1951 de tediye emrine bağlanan miktar 13 000 liradır ki teklif edilen miktar yerin
dedir. 

Üçüncü maddedeki geçen yıl ödeneği 45 000 lira iken 1 . 1 . 1951 de tediye emrine bağlanan mik
tar da 43 000 lira olmasına rağmen Bakanlık bu yıl daha fazla bir tasarruf mülâhazasiyle 10 000 li
ra noksan olarak 35 000 lira teklif etmektedir. 

308 nci bölüm : 
Bu bölümdeki miktarın personel başına senede 32 lira düştüğü hesap edilirse biraz fazla olacağı

na kaniiz. Bu itibarla 2 000 liranın bu hizmetler için kâfi geleceğine kaani bulunmaktayız. 

309 ncu bölüm : 
Bu bölümdeki tasarruf serviste bulunan, bir hizmet otomobilinin kaldırılmasından vücuda gel

mektedir. Esasen Bakanlığın makam otomobili.de Etibanktan verilmektedir. 

451 nci bölüm : 
Bu bölümün 1 nci maddesinde 1950 ödeneği her ne kadar 3 500 lira ise de bunun 1 . I . 1951 

de tediye emrine bağlanan miktarı 3 682 liradır. 

Bakanlığın iştigal mevzuuna giren sahalarda intişar eden eserleri alabilmesi en lüzumlu bir, hare
kettir. Bu itibarla 4 000 lira fazlalıkla 7 500 liraı olarak teklif in yerinde olduğunu kabul ederiz. 

452 nci bölüm : 
Bu bölüme geçen yıl Bütçesinde her ne kadar ödenek konulmamış ise de bu yıl konulan mütevazı 

miktarın yerinde olduğuna kaaniiz. 

601 nci bölüm : 

Bu bölümdeki geçen yıl ödeneği 10 000 000 lira olup bunun 1 . I . 1951 de tediye emrine bağlanan 
miktarı 8 326 000 lira olduğu görülmüştür. Bu bölümdeki miktar 2804 sayılı Kanun gereğince Mâden 
Tetkik ve Arama Enstitüsüne aynen devrolunmaktadır. Bütçe tasarısının gerekçesinde bu yıl bu 
tahsisatın nerelere sarfolunacağı sarih olarak gösterilmiş bulunmaktadır. 

Kanunlarla 1935 yılından beri Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne verilmiş paraların yekûnu 
68 095 331 lira olup bunun son 4 senelik sarfiyatı 34 760 135 liradır. 

Şurasını da hemen ilâve edelim ki, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün son 5 yıllık katı 
hesaplarının ibrası yapılmamış bulunmaktadır. Bu hususta Yüksek Encümeninizin dikkat nazarla
rını (Çekmeyi faydalı bulmaktayız. 

Bu meyanda petrol dâvası gibi mühim bir mevzu ile alâkan işletmeler Bakanlığının bu hususta 
daha dikkatli ve basiretli hareket edeceğine ve bundan evvel bir sürü dedikodulara yol açmış. 
bulunan işlerden kaçınarak bunlara son vereceğine inanmaktayız. 

903 ncü bölüm: Bu bölümdeki 10 000 000 lir-Jık ödenek için gerekçede izahat verilmiştir. Bu 
tahsis Raman'da inşa edilecek günde 500 - 600 ton ham petrolü rafineri tesislerine ve lüzumlu 
varil fabrikası inşaatına sarfolunacaktır. 

*»jj?*"''-:r.'": :*,!lt 

904 ncü bölüm : Bu bölümdeki ödenekte Sarıyer bara; ve elektrik santrali inşaatına sarfo
lunacaktır. 

Bu tesislere ait etüdler Bayındırlık Bakanlığında bulunmaktadır ki, alâkası dolayısiyle bu 
kurumun da İşletmeler Bakanlığına devri icabeder kanaatindeyiz, 
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Bütün bu tafsilâttan sonra hulâsa olarak 1950 yılına nazaran 1951 bütçe tasarısında: 

B. M. Azalan Çoğalan 
"* 201 

205 
207 
208 
209 

301 

303 
304 

307 

308 
309 

403 
451 
452 

501 

601 

901 

902 

903 

904 

1 
3 

1 
3 
4 

1 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
4 

2 

6 925 
15 000 
33 478 
1 500 
. 550 
1 206 

2 400 
3 200 
1 000 
2 500 
5 500 
3 000 
500 

10 000 
10 000 
1 000 
1 000 
1 499 
499 

500 

1 500 
1 499 

1 000 

1 638 000 

1 500 

58 659 

42 098 . 

3 499 

1 000 

1 638 000 

1 500 

1 744 756 

4 000 

1 000 

938 000 

10 000 000 

1 500 000 

5 000 

938 000 

10 000 000 

1 500 000 

12 443 000 



12 443 000 lira çoğalan miktara mukabil 
1 744 756 liralık bir azalma vardır ki 

10 698 244 liralık bir artış müşahade edilmektedir. 

Ancak 1951 yılı için istenilen ve yeniden ilâve olunan 
11 500 000 liradan 
10 698 244 artış miktarı çıkarılırsa geçen yıl bütçesine nazaran 
< _ 

801 756 liralık bir azalma var demektir ki bu,.da,.geçen yıl bütçesinde % 8 noksanına tekabül 
etmektedir. 

İstanbul Milletvekili Sivas Milletvekili Diyarbakır Milletvekili 
Fahrettin Saytmer Halil tmre Mustafa Ekinci 



t§letmeler Bakanlığı — 433 — 
1950 1951 yılı için 
Yı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Birinci kısım - ödenek ve ® - T 
benzeri özlük haklar 

101 Bakan ödeneği 5 320 5 320 5 320 

Birinci kısım toplamı 5 320 5 320 5 320 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Aylıklar ve ücretler 
201 Aylıklar 

1 Merkez memurları aylığı 550 000 543 075 543 075 
2 îller memurları aylığı 1 1 1 
3 Merkez memurları açık aylığı 20 000 5 000 5 000 
4 îller memurları açık aylığı 1 1 1 

Bölüm toplamı 570 002 548 077 548 077 

202 Hizmetliler ücreti 
1 Merkez hizmetlileri ücreti 112 200 112 200 112 200 
2 îller geçici hizmetlileri ücreti 1 1 1 

Bölüm toplamı 112 201 112 201 112 201 

1 1 1 
1 1 1 

2 2 2 

204 Yabancı uzanan ve hizmetliler
le tercümanlarının ücretleri 1 1 1 

I I - Başka haklar 
0 Geçici tazminat 33 478 0 0 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
reti 

1 Merkez geçici hizmetliler üc
reti . 

2 îller geçici hizmetliler ücreti 

Bölüm toplamı 
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B. M. 

206 

1 

2 
3 

4 

5 

6 

— İşletmeler Bakanlığı 

,, ödeneğin çeşidi 

4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk zam
mı 
îller memurları çocuk zammı 
Merkez memurları doğum yar
dımı 
îller memurları doğum yardı
mı 
Merkez memurları ölüm yar
dımı 
îller memurları ölüm yardımı 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

15 000 
1 

3 400 

1 

4 000 
1 

1951 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

150 000 
1 

3 400 

1 

4 000 
1 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

15 000 
1 

3 400 

1 

4 000 
1 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

301 Merkez büro giderleri 
1 Kırtasiye 
2 Döşeme ve demirbaş 
3 öteberi giderleri 
4 Aydınlatma 

Bölüm toplamı 22 403 22 403 22 403 

0 3656 sayılı Kanunun 5 nci mad • 
desigereğince ödenecek ya
bancı dil para mükâfatı 1 500 0 0 

0 5439 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine göre memurlara ve
rilecek ikramiye karşılığı 550 0 0 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere-
Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 37 521 36 315 36 315 

210 Temsil ödeneği 2 100 2 100 2 100 

îkinci kısım toplamı 779 758 721 099 721 099 

5 400 
4 000 
7 500 

10 000 

3 000 
4 000 
4 300 
9 000 

3 000 
4 000 
4 300 
9 000 
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1950 1951 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

5 Isıtma 17 500 17 500 17 500 

Bölüm toplamı 44 400 37 800 37 800 

303 Basılı kâğıt ve defterler 5 000 2 500 2 500 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve giderleri 
Merkez posta ve telgraf ücret-

305 

306 
307 

308 

2 
3 

4 

1 
2 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 

leri 
Illçr posta ve telgraf ücretleri 
Merkez daireleri telefon gider
leri 
İller telefon giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 
Merkez 
Uler 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Yabancı memleketler yolluğu 
Yabancı uzman ve hizmetli
lerle tercümanlarının yolluk-
ve başka giderleri 

Bölüm toplamı 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
Merkez 
iller 

Bölüm toplamı 

10 000 
1 

16 000 
1 

26 002 

1 200 
1 

1 201 

5 000 

3 000 
25 000 
45 000 

1 

1 

73 002 

5 000 
1 

5 001 

4 500 
1 

13 000 
1 

17 502 

1 200 
1 

1 201 

5 000 

2 500 
15 000 
35 000 

1 

> 1 

52 502 

4 000 
1 

4 001 

4 500 
1 

13 000 
1 

17 502 

1 200 
1 

1 201 

5 000 

2 500 
15 000 
35 000 

1 

1 

.52 502 

2 000 
1 

2 001 
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B. M. 

309 
1 

2 

3 

4 

— İşletmeler Bakanlığı 

ödeneğin çeşidi 

Taşıt giderleri 
Bakanlık otomobili işletme gi
derleri 
Bakanlık otomobili onarma gi
derleri 
Merkez taşıtları işletme gider
leri 
Merkez taşıtları onarma gider
leri 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

1950 
Yılı 

ödeneği 
Lira 

2 000 

2 000 

1 500 

500 

6 000 

165 606 

1951 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

2 000 

1 000 

1 

1 

3 002 

123 508 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

2 000 

1 000 

1 

X. 

3 002 

121 508 

Dördüncü kısım - Daire hiz
metleri 

403 Temsil giderleri 2 000 1 500 1 500 
451 Yayın giderleri 

1 Satmalma ve abone karşılığı ,3 500 7 500 9 500 
2 Başka her çeşit giderler 2 500 1 000 1 000 

501 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yolluklariyle 

457 

Bölüm toplamı 6 000 8 500 10 500 

başka her çeşit giderleri 
îç kongreler 

Dördüncü kısım toplamı 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 

Beşinci kısım toplamı 

0 
1 500 

9 500 

2 000 

2 000 

1 000 
1 

11 001 

1 000 

1 000 

1 000 
1 

13 001 

1 000 

1 000 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1950 
T ı H 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Altıncı kısım - Yardımlar 

601 2804 sayılı Kanun gereğince 
Maden tetkik ve arama Ensti
tüsüne yardım 10 000 000 8 362 000 8 362 000 

Altıncı kısım toplamı 10 000 000 8 362 000 8 362 000 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
ikinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 

5 320 
779 758 
165 606 

9 500 
2 000 

10 000 000 

5 320 
721 099 
123 508 
11 001 
1 000 

8 362 000 

5 320 
721 099 
121 508 
13 001 
1 000 

8 362 000 

GENEL TOPLAM 10 962 184 9 223 928 9 223 928 

Yatırımlar 

901 Bakanlık onarma giderleri 
902 2804 sayılı Kanun gereğince 

Maden Tetkik ve Arama Ens
titüsüne 

903 Batman'da yeni kurulacak ra 
fineri ve müştemilâtı için Ma
den Tetkik ve Arama Enstitü
süne 

904 Sanyer baraj ve santrali için 
sermayesine mahsuben Eti-
banka 

Yatırımlar toplamı 

2 500 

0 

1 000 

938 000 

1 000 

938 000 

0 10 000 000 10 000 000 

0 1 500 000 1 500 000 

2 500 12 439 000 12 439 000 





B -

GELİR BÜTÇESİ 



Rapor 

Gelir Bütçesi 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

1951 Gelir Bütçesinin hüviyeti ve bünyesi, geçen senelerden farklı hususiyetler arzetmektedir. 

1. Bu seneki Gelir Bütçesinin hususiyetlerinden biri, irat mükellefiyetinin esaslarını tadil, 
tanzim ve tesbit eden üç yeni verginin maliye tatbikatında yer almasıdır. Gelir, Kurumlar ve Es
naf vergilerinin meriyet mevkiine girmeleri neticesinde, mükellefiyetin irat sahipleri arasındaki 
inkısamı, ehemmiyetli değişikliklere mâruz, kalmıştır. Şimdiye kadar karine esasına göre vergi 
ödiyen otuz binden fazla mükellef, beyannameli sınıfa ithal edilmiştir. Kazanç Vergisi rejiminde 
beyannameye tâbi sınıfın mükellefiyet nispeti yüzde 34 ilâ 79 iken, Gelir Vergisi sisteminde bu 
nisbet asgarî yüzde 16 ve azamî yüzde 35/45 olarak tesbit edilmiştir. Sermaye şirketleri ve koo
peratifler, Kurumlar Vergisi admı taşıyan yüzde 10 nispetinde munzam bir mükellefiyet altın
da bırakılmıştır. Kazançları Gelir Vergisi mevzuunun tamamile dışında kalan iktisadî âmme te
şekküllerinin ve derneklerin Kurumlar Vergisi ise, münferit ve müstakil bir mükellefiyet mahi
yetini haiz bulunduğundan, yüzde 35 olarak tesbit edilmiştir. Esnafın vergi yükü hafifletilmiş 
ve hizmet erbabının mükellefiyeti hakkında müsait hükümler derpiş edilmiştir. Gayrimenkullerin-
den yüksek randıman temin eden bir kısım emlâk sahipleri de, varidatlarının yalnız muayyen 
bir cüzüne şâmil olmak üzere, arazi - bina ve müdafaa vergilerine zamimeten gelir mükellefiyeti
ne tâbi tutulmuştur. Bundan başka, irat kaynaklarının mecmu safi hasılası üzerinden vergi nis-
betini tahakkuk ettiren global mükellefiyet sistemi memleketimizde ilk defa tatbik sahasına 
vaz 'edilmiş ve bütün Gelir Vergisi mükellefleri lehine asgarî geçim indirimi tanınmıştır. 

Gelir, Kurumlar ve Esnaf vergileri tatbikatının maliye nizamında açtığı intikal çığırı, Kazanç 
Vergisi hasılatının en verimli devresine rastlamıştır. San'at, ticaret, serbest meslek ve sây erbabının 
iratlarını mükellefiyet altına alan Kazanç Vergisi ve müştekkatınm Hazineye temin ettiği varidat, son 
senelerde dikkate şayan bir terakki kaydetmekte idi. Kazanç vergileri grupunun hasılatı 1938 de 64 
milyon lira iken, bu miktar 1950 de 400 milyon lirayı aşmıştı. Kazanç, Buhran, Muvazene ve Hava 
Kuvvetlerine Yardım vergilerinin hasılatı, 1947 den itibaren, umumî fiyat seviyesindeki ve Devlet 
masraflarındaki artışı geride bırakan bir inkişaf temposu takip etmekte idi. Yüksek konjonktürün 
tesiri altında, bu inkişafın gelecek yıllarda da devam etmesi beklenebilirdi. 

Kazanç vergileri grupunun hasılatından üçte ikisi, hizmet erbabı tarafından temin edilmekte 
idi. Memleketimizde, hizmet erbabının sayısı 900 bin civarındadır. Bu dokuz yüz bin kişilik küt
lenin varidat dairelerince malûm olan takribi geliri 1 334 milyon lira ve hali hazırda kazanç 
mükellefiyeti esaslarına göre temsil ettiği vergi kapasitesi 300 milyon liradır. Gelir Vergisinin 
hizmet erbabına tatbiki, asgarî geçim indiriminin ve nisbet düşüklüğünün bir neticesi olarak, Hazine 
hesabına ehemmiyetli bir hasılat kaybına sebebiyet verecektir. Hizmet erbabına mensup bulunanlar 
arasında adam başına düşen vasati gelir 1490 lira olduğuna ve asgarî geçim indirimi bekârlar için 
540 lira, çocuksuz evliler için 900 lira, bir veya iki çocuklu aileler için 1 080 lira ve üç veya dört 
çocuklu aileler için 1 260 lira üzerinden hesaplandığına göre; ihtiyatlı bir tahminle mükellefiyet 
dışında kalacak gelir kısmının 700 - 750 milyon lirayı bulacağı düşünülebilir, Hizmet erbabı geli-
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rinden mükellefiyet matrahına girecek takriben 600 milyon liranın müterakki nisbetlere göre 
vergöendirilebilecek cüzü ise, ehemmiyetsiz bir miktar arzetmektedır. Hizmet erbabının Gelir 
Vergisinden sağlanacak varidatın - iş hacmında beklenen inkişaflar tahakkuk ettiği takdirde ve 
arka sahifenin altındaki notta izah edilen sebeplerjn de inzimamiyle - 105 milyon lira tutacağı 
tahmin edilmektedir. 

Teni vergi sistemi mer'iyete girdiği zaman, eskiden gayrisâfi irat üzerinden vergi ödiyen ve 
şimdi esnaf muaflığından faydalanacak olan 250 bin mükellefin kazancından hazineye intikal eden 
hisse de on milyon lira kadar bir azalışa mâruz kalacaktır. Buna mukabil, Hazinenin Gelir Vergi
sinden beklediği başlıca menfaat, gayrisâfi irat pozisyonundan beyannameli sınıfa geçen otuz 
küsur bin mükellefin hakikî iratları üzerinden müterakkiyet kademelerine göre tahakkukat yap
mak imkânından ibarettir. Fakat gerek ödiyeceği vergi miktarı ve gerek riayete mecbur tutuldu
ğu formaliteler hayli külfet teşkil edecek kadar artan bu grupun yeni mükellefiyet rejimine inti
bakı zamana ve tecrübeye ihtiyaç gösterecektir. Mükellefin psikolojik mukavemetinden, kaçakçılı
ğın teşkilâtlanmasından ve maliye memurlarının tecrübesizliğinden mütevellit sızıntılar bahis mev
zuu olmasa bile, bir milyonu mütecaviz mükellefin vergi yükündeki ehemmiyetli tenezzülün 30-40 
bin kişiden sağlanacak fazla hasılat ile telâfi edile miyeceği aşikârdır. Netekim Cumhuriyet Hükü
meti, 233 milyon liralık bir açıkla rahnedar bulunan 1951 bütçesini hazırlarken, varidat ile masraf 
arasındaki farkın tasarıdaki tahminlere nazaran 400 milyona kadar yükselmesine zemin hazırlıya-
cak muhataralı bir neticeyi önlemek endişesi ile, Gelir Vergisini hizmet erbabına teşmil mesuliyetini 
üzerine almamıştır. 

2) 1951 Bütçe tasarısının ikinci hususiyeti, Gelir ve Kazanç vergilerinin yekdiğeri ile ihtilât 
halinde tatbikim gerektiren gayritabiî ve istikrarsız bir vaziyet ihdas etmesidir. Bu gayritabiî ve 
istikrarsız vaziyet, bilhassa Kazanç Vergisi rejiminin adaletsiz esaslarından en fazla müteessir olan 
maaşlı ve ücretli sınıfın menfaatleri ile alâkalıdır.* Fakat Gelir Vergisinin hizmet erbabına da teş
mili, maaşlı ve ücretli sınıf aleyhine tecelli eden inkisam ahenksizliklerini derhal tashih imkânını 
kazandıracak değildir. İstihlâk piyasası iştira kuvveti temevvüçlerine kısa zaman zarfında intibak 
kabiliyetinden mahrum bulunduğundan, global ücret gelirindeki âni tahavvüllerin (İstihsal bünye
sindeki ve arz hacmmdaki elastikiyet noksanı dolayısiyle) fiyatlar üzerinde aksülâmel-yaratması mu
kadderdir. 

Gelir Vergisi muvacehesindeki durumları bakımından, hizmet erbabını iki kategoriye ayırmak 
kabildr : 

Hususî iş sahalarında çalışan ücretlilerden bir kısmının mensup bulundukları müesseselerle yap
tıkları mukavele, ellerine net olarak geçecek para miktarına göredir. Kazanç mükellefiyetinin teamül 
İcâbı iş veren uhdesinde bulunduğu müesseselerde çalışanlara ödenen istihkak, Gelir Vergisi sistemi
nin tatbiki dolayısiyle bir tezayüde mâruz kalmıyabilir. (1). Bu takdirde, Gelir Vergisinin tatbik mev
kiine girmesiyle husule gelecek mükellefiyet tenezzülü, iş veren lehine bir (Rant) teşkil edecektir. 
Fiyatlardaki yükseliş, bu zümreye dâhil ücretlilerin maişet şartları üzerinde müsbet bir netice tev
lit ttmiyecektir, 

[1] Gelir Vergisi rejimi tatbik mevkiine girdikten sonra, ücretli sınıfın durumu hakkında Maliye 
Bakanlığınca tutulan istatistiklerde bariz tahavvüller vuku bulması ihtimal dahilindedir. Kazanç 
Vergisi sisteminde, bordroların hakikî ücretten aşağı miktarlara göre tanzim edilmesi istikametinde 
bir temayül mevcuttur. Gelir Vergisi tatbikatında ise, aksi vaziyetle karşılaşılması melhuzdur. Bâ
zı müesseseler, müterakkiyet kademelerinden kurtarmak istedikleri kazanç payından bir kısmını üc-
reiUre âarfedilmiş gibi gösterebilirler. Bordroların tanzimi ile beyannamelerin tevdii arasındaki 
(d&c&lağe), inkmemin zahirî veçhesini değiştirmeğe matuf bu gibi (manipulation) lan kölaylaştırmak-
toütr. 
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Maaş ve ücretleri gayrisâfi miktarlar üzerinden tahakkuk ettirilen hizmet erbabının eline ge

çen para ise, Gelir Vergi isinin tatbikına bağlandıktan sonra artacaktır. Bilhassa memur sınıfı Ge
lir ve Kazanç vergileri arasındaki fiilî nisbet farkının sağlıyacağı menfaate büyük ehemmiyet iza
fe etmektedir. Hakikatte ise, Gelir Vergisinin tatbiki, şehirlerdeki istihlâk piyasasına iki yüz mil
yonluk munzam bir iştira kuvveti çıkmasına sebebiyet verecektir. Mal arzı aynı kaldığı halde istih
lâk maddeleri talebinin genişlemesi, fiyatlar üzerinde gayrikabili içtinap bir tesir yaratacaktır. 
Fiyat yükselişleri, memur ve işçilerin elindeki fazla paradan bir kısmını massedeeektir. 

Memur, işçi ve müstahdeminin Gelir Vergisi rejimine tâbi tutulması Devlet Hazinesinin 194 
milyon liralık bir varidattan feragat etmesini gerektirmektedir. Devletin bu fedakârlığına muka
bil, hizmet erbabının geçim şartlarında kayda değer bir salâh elde edileceği düşünülmemelidir. 
Fakat hali hazırdaki psikolojik şartlar altında, fiyatlarla ücretlerin yekdiğerini kovalıyacağı bir 
fasit dairenin mahzurlarını ne efkârı umumiyeye ve ne de parlâmento ekseriyetine mukni bir 
delil olarak arzetmeğe imkân yoktur. İngiliz iktisadcısu Mrs. J. ROBÎNSON'un izah ettiği gibi, 
işçi ve memur tabakalarının ücret ve maaşlar hakkında besledikleri alâka, ellerine geçen paranın 
fiilî istifra kuvvetinden ziyade rakam olarak ifade ettiği meblâğa müteveccihtir. Kuvvetli psiko
lojik âmiller, memur ve işçi sınıflarını nominal kazanç mefhumuna bağlanmağa sevketmektedir. 
Memurların dört seneden beri Gelir Vergisinden umdukları zahirî menfaat tahakkuk etmediği 
takdirde, münkesir bir haleti ruhiye uyanması mümkündür. 

Komisyonumuz Gelir Vergisinin hizmet erbabına 1951 malî yılından itibaren tatbikinin istil
zam edeceği malî fedakârlığa denk bir içtimaî faide temin edileceğine kani olmamakla beraber, 
bu hususta yakında meriyete girecek bir teşriî taahhüdün mevcudiyetini ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisince bu taahhüdün ifası hususunda gösterilen hassasiyeti dik
kate alarak, varidat ile masraflar arasındaki muvazenesizliğin daha ziyade ağırlaşmasını önle
meğe imkân verebilecek tedbirler üzerinde ehemmiyetle durmuştur. 

3. 1951 Gelir Bütçesinin Üçüncü hususiyeti; mühim bir yekûn tutan yeni vergilerin randı
manını fiilî tahsilat rakamlarına istinaden tahmin imkânının mevcut bulunmamasıdır. Maliye 
Bakanlığı, vergi matrahlarında vukua gelen değişikliklerin varidat üzerindeki aksülâmellerini 
eldeki kifayetsiz malûmatın yardımile ve istidlal suretiyle tesbite çalışmıştır. Varidat Umum 
Müdürlüğü, önümüzdeki malî yıl içinde Gelir Vergisinden 98 milyon lira, Kurumlar Vergisin
den 28 milyon lira ve Esnaf Vergisinden 24 milyon lira hasılat temin edilebileceğine ihtimal ver
mektedir. 

Gelir Vergisi hasılatından 72 milyonu ticaret kârlarının, 4,5 milyonu serbest meslek kazanç
larının, 6 milyonu gayrimenkul kiralarının ve 15 milyonu menkul kıymet iradlarılnın teklifin
den temine çalışılacaktır. Kurumlar Vergisi hasılatından 6,8 milyon lirası sermaye ve koopera
tif şirketlerinden, 515 bin lirası ecnebi transit ve nakliye kumpanyalarından ve 21 milyon 
lirası iktisadî âmme müesseselerinden ümit olunmaktadır. Esnaf Vergisi hasılatından 20 milyon 
lirası kira ve gayrisâfi irat matrahlarından ve dört milyon lirası seyyar iş sahiplerinden beklen
mektedir. 

Mîllî gelir hesaplarına nazaran, memleketimizde ticaret ve sanayi işlerinden, serbest meslekler
den ve gayrimenkullerden elde edilen irat yekûnu dört milyar liradan fazladır. Asgari dört mil
yar liralık mal, sermaye ve teşebbüs iradından Gelir, Kurumlar ve Esnaf vergileri sayesinde 
sağlanacağı umulan Hazine varidatı ise, 151 milyon liradan ibarettir. Bu vaziyete göre, global 
mükeüefiyet yükü yüzde 3,8 civarında kalmaktadır. 

i lk defa tatbik edilen vergilerin getirebileceği hasılatı tahmin ederken Maliye Bakanlığının 
ihtiyatlı ve basiretli davranması gerektiği aşikârdır. Yabancı memleketlerde geçirilen tecrübe
lerin ilk senelerde umumiyetle randımanın düşük kaldığını ortaya koyması, ihtiyat payının geniş 
tutulmasını ieabettiren bir vaziyettir. Fakat büyük gelirleri müterakki nisbetler tahtında ve kü
çük gelirleri karine ve asgarî mükellefiyet esasına göre vergilendiren bir sistemin bu derece dü-



şük semere getirmesini tasavvur ve kabul edebilmek müşküldür. Kaldı ki Üç seme ewel Malîye 
Bakanlığının yapmış olduğu tahminler, o vakittenberi piyasa şartlarında mühim inkişaflar vuku 
bulduğu halde, 1951 Bütçe tasarısında kayıtlı rakamların fevkindedir. 

Büyük Britanya Başbakanlarından GLADSTONE'un maaralm nasırlara fazla varidat gösterme
melerinimaliyecilere tavsiye ettiği ve cebi boş yokunun hırgisl&rdftn korkusu ohmyacağtnı söy
lediği malumdur. Bütçe Eneümenindeki müzakereler, n^mlejketirnifde maaraflan âzami haddine 
çıkarmak, yeni memuriyet kadroları ihdas etmek ve tahakkuku mümkün tasarrufları Maliye Bakan
lığına bırakmamak temayülünün idari teşkilâtta âdeta bir se^ki tabiî halini aldığım gostermekte-
âm B&yie bir haleti ruhiyenin önlenemediği senelerde, vamdat artıdan, resmî dairelerin tahsis-at 
taleplerini teşvik edici bir haleti ruhiye yaratmaktadır. Fakat 1951 Bütçesinde, Maliye Bakanfc-
ğanan varidat tahminlerini düşük tutması, sadeeeGIiADSTONIEN zihniyetin* bir tezahürü değildir. 
Geçen malî yıl esnasında tahsilatın bir aralık bütçe muhammenatma nisbetle ehemmiyetli miktarda 
açık vermesi, varidat dairelerinde endişeli bir hava yaratmıştı. Buna sebep, tahmin usullerimizde 
konjoaktür «prognostie» terinin dikkate alınmaması idi. 1950 Bütçesi hamlanınken, Maliye Bakanlığı, 
bermutat son tahsilat rakamlarına istinat etmişti. «îhtâyalkâr olacağız» diye, malûm son tahsilat 
rakamlarının tahminlere mesnet tutulması, bâzı kere müfrit bir nikbinlik teşkil etmektedir. Bütçe 
yıh esnasında bir konjonktür dönümü ile karşılaşıldığı zaman, varidatı bütçede gösterilen rakamlar 
seviyesine eriştirmek hususunda müşkülât belirmektedir. Netekim piyasanın 1949 ve 1950 de 
geçirdiği muvakkat tıkanıklıklar ve mükellefin mütereddit haleti rtthiyesi, 1930 malî yılı içinde 
bir aralık tahsilatın duraklamasına âmil olmuştu. Konjonktürün seyrinde geçen sene kaydedilen 
tıkanıklıkların neticesi, Maliye Bakanlığını Meclisten istenen munzam tahsisat kanunlarına karşılık 
gösterememek mevkiinde bırakmakla beraber, ayrıca 1961 bütçe tahminlerinde de tesirini his
settirmiştir. 

Gecen yaz varidatın tahminlerden birden bire inhirafına sebebiyet vesen muvakkat piyasa tıka
nıklığından sonra, konjonktürün seyri devamlı ve süratli bâr yükseliş safhasına girmiştir. Piyasada 
likidite sıkıntısının hafiflemesi, ihracatın canlanması, mal sürümünün hararetlenmesi ve banka-
lardaM mevduatın artması; 1961 ve 1952 senelerinde Gelir Vergisi tahakkukat ve tahsilatının mü
sait şartlar altında cereyan etmesine zemin hazırlamaktadır. Gelir Vergisi tatbikatımda malîye ik 
mükellef arasında iş birliği zihniyeti teessüs ettiği, kaçakçılık aşırı de*e*ede genişlemediği ve 
tahsilat muvaffakiyetle yürütüldüğü takdirde tahminler ile varidat aarasraâa ehemmiyetli bir faaek 
husule geleceği düşünülebilir. 

4. 1951 Malî yılında tadile uğraması mukarrer mükellefiyet mevzularından biri de Hayvanlar 
Vergisidir. Hükümet, birkaç ay evvel, Hayvanlar Vergisinde yüzde 20 tenzilât yapılmasına dair 
bir tasarı hazırlamıştı. 1951 Bütçesinde yer alan varidat tahminleri, bu tasarının kanunlaşacağı far-
zedilmek suretile hesaplanmıştır. Geçen yıl bütçesinde, Hayvanlar Vergisinden beklenen varidat 
30 milyon lira idi. Bu yıl ise, mükellefin haleti ruhiyeşi, tahsilatın tahmin edildiğinden az olması 
ve yüzde 20 tenzilâtın sebebiyet vereceği hasılat kaybı dikkate alınarak bütçe tasarısının varidat 
hanesine 22 milyon liralık bir meblâğ kosuliMiştur. 

Komisyonumuzun tetkikleri esnasında, hükümet tarafından hazırlanan tasarının çiftçiyi tatmine 
yarıyacak bir netice vermiyeceği anlaşılmıştır. Hayvan müstahsıllarınm ve çiftçilerin şikâyetleri 
münhasıran vergi miktarının yüksekliğinden mütevellit değildir. Hayvanlar Vergisi Kanununun 
sebebiyet verdiği asıl memnuniyetsizlik, kayıt ve tezkere işlerinin alâkalılara yüklediği külfetten 
ve ticaret maksadiyle yetiştirilen stok ile hizmet hayvanları arasında (discrknination) gözetilme-
mesinden ileri gelmektedir. Vergi miktarından yapılacak yüzde 20 tenzilât varidatın beş veya altı 
milyon lira azalmasına yol açmakla beraber, şikâyet mevzuu teşkil eden "mahzurları tashihe medar 
olamıyacaktır. Bu itibarla Komisyonumuz hizmet hayvaöları&ıı vergiden tamamiîe muaf tutmağı 
ve diğer hayvanlardan eski miktarlar üzerinden vergi alınmasını uygun bulmuştur. 

Vergilen affedilen hizmet hayvanları şşniardır : at, eşek, ka&r, deve ve öküz. Daha ziyade 
nakil işlerinde ve çift koşumlarında kullanılan bu hayvanların mükellefiyatten muaf tutulması; küçük 
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müstahsil hesabına bir hizmet teşkil edeceği gibi, kayıt ve tahakkuk işlerinin külfetinden bir hayİi 
ihtisar imkânını kazandıracaktır. Devletin hayvanlar vergisinden beklediği hasılat miktarı da, 26 
milyon liraya yükselecektir. 

5. önümüzdeki yıl zarfında harb konjonktürünün,, bütçe masraflarının ve yeni vergi mevzua
tının tesiri altında fiyatların devamlı bir yükseliş seyri göstermesi beklenmektedir. Memleketimiz
de, bilhassa bütçe masraflarmdaln artışın fiyatlar üzerinde tahrik edici bir tesir yarattığı müşa
hede edilmektedir. Masraf dairelerine bütçeden verilen tahsisatın mütemadi surette kabarması ve 
Merkez Bankasının açtığı krediler, iştira kuvvetinin aşırı derecede genişlemesinden mütevellit bir 
enflâsyona sebebiyet vermektedir. Enflâsyonun doğurduğu istihlâk humması neticesinde, randıman 
vergileri hasılatının bariz bir surette arttığı malûmdur. Fakat Cumhuriyet Hükümeti, 1951 büt
çesini hazırlarken, takip ettiği maliye siyaseti ile fiyat hareketleri arasındaki mütekabil tesirleri 
dikkate almamıştır. Bu yüzden, gelir mükellefiyeti dışında kalan varidat kalemlerine müteallik 
tahminler de, hakikî şartlardan inhiraf etmiştir. 1951 bütçesinin tatbiki sırasında, konjonktü
re karşı hassas vergilerin hasılatında ehemmiyetli nispetlerde varidat fazlası ile karşılaşılacağını 
göz Önünde tutmak, bütçenin samimiyeti bakımından zaruridir. 

Ancak komisyonumuz, varidat tahminlerini konjonktürün seyrine göre ayarlarken, ihtiyat pa
yını âzami derecede geniş bırakmağı basiret icabı saymıştır. Hükümet tasarısı üzerinde, konjonk
tür şartlarına istinaden yapılan tadiller, en hassas varidat mevzularma inhisar ettirilmiştir. Vari
dat tahminlerine tadilen yapılan zamların, konjonktür seyrinden istihraç edilen farkın dununda 
olmasına dikkat edilmiştir. Ve zam tadilleri hakkında, komisyon toplantısına iştirak eden Mali
ye Bakanlığı mümessillerinin mütalâası alınmıştır. 

1950 Bütçesinde Gümrük vergilerinden tahakkuku beklenen varidat 113 200 000 lira idi. 1947 
senesinden itibaren, gümrüklerin hasilatı 100 ilâ 120 milyon civarında dalgalanmıştır. 1 Aralık 
1949 tarihini takip eden on iki aylık devrede, gümrük geliri 118 milyon lira tutmaktadır. Son ay
larda ise liberasyon'un tesiri altında gerek ithalâtın ve gerek ihracatın genişlemek istidadı bes
lediği sezilmektedir. Dört ay evvel aktedilen «European Payments Agreement» mucibince 
(position initiale) olarak temin çdilen 25 dolarlık iştira kuvvetini Hükümet bütçe gediğini .kar
şılamak üzere kullanmak mecburiyetinde olduğundan, ithalat hacminin bu yüzden de 70 milyon li
ralık bir artış kaydedeceği tabiîdir. Pahalılık devrelerinde, piyasanın ithalât mallarım çekiş kuv
vetinde vukubulan tezayüt de ayrıca üzerinde durulması gereken bir noktadır. Dahilî fiyatların 
yükselmesi, yerli mamullerle ithal malları arasındaki fiyat farkını kısmen veya tamamen tes
viye etmekte ve ithalât temayülünü kamçılamaktadır. 1951 senesinde ihracatın iyi gitmek ihti
mali, (position initiale) olarak 25 milyon dolarlık bir aktif iştira kuvveti temin edilmesi ve ayrıca 
E. P, U. hesaplarında 50 milyon dolarlık bir kredi quota'sı tahsis olunması; ithalât imkânlarımızı 
hayli kolaylaştırmıştır. Bu sebeplerledir ki, 1951 gümrük varidatının 135 milyon lirayı aşacağını 
düşünmekle nikbin bir mütalâa ileri sürmek mevkiine düşmiyeceğimize kaniiz. 

Gümrük varidatı arasında, ardiye ücretlerinin yeni bir esasa bağlanmasında faide mülâhaza edil
mektedir. 1938 Bütçesinde 241 bin lira getirmiş olan ve hasılatı 1943 de 304 bin liraya çıkmış bulu
nan ardiye ücretlerinin 1951 Bütçesindeki tahminî varidatı 210 bin liradan ibarettir. Komisyonumuz 
bu rakamı 220 bin lira olarak tadil etmiştir. Hakikatta ise, Devletin ardiye ücretlerinden çok daha 
fazla varidat temin etmesi kabildir. Harb senelerine ait istatistikler tetkik edilirse, ithal malların
daki fiyat tereffüleri ile ardiye ücretleri hasılatı arasında bariz bir alâka müşahede edilir. Fiyatlar 
devamlı bir pahalılık temayülü arzettiği zaman, tüccarın menfaati, en müsait satış şartları belirince-
ğe kadar elindeki stoku bekletmeği âmirdir. Fiyatların yükseliş temposu faiz haddini ve stokları 
idame masraflarını karşılıyabildiği müddetçe, daima mal arzının sun'î tahditlere mâruz kalması 
istikametinde temayüller belirmektedir. Gümrük ardiyeleri ise, böyle zamanlarda, gerek ithalât ver
gilerinin tahsilatını geciktirici ve gerek stokların, asgarî masrafla muhafazasını kolaylaştırıcı bir 
rol oynamaktadır. Bu, sebeple, Devletin ve müstehlikin müşterek menfaatleri nazarı itibara alı
narak ardiye ücretlerinin normal rayice ircaı temenniye sayandır. 
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İthalât hacminin gelişmesine muvazi olarak İthalât Muamele Vergisinde de bir inkişaf bek

lenmektedir. Ancak yabancı memleketlerde, sınaî mamullerin fiyatları, istihsal vasıtaları ve ham
madde maliyetindeki pahalılık hareketini gecikme ile takip etmektedir, ithalât mallarının men
şe memleketten mubayaası, limanlarımıza nakli ve. gümrüklerimizden geçirilmesi zamana mütevak
kıftır. ithalât mallarındaki fiyat tahavvüllerinin gümrük hasılatı üzerinde önümüzdeki yaz niha
yetinden itibaren tesir yaratmaya başlıyacağı alâkalılarca tahmin edilmektedir, ithalât malları fi
yatlarında belirmekte olan fark, daha ziyade, 1952 Bütçesinde müsmir bir istifade kaynağı teş
kil edecektir. Bu itibarla, Bütçe tasarısında 95 190 000 lira olarak gösterilen ithalât Muamele Ver
gisi tahmini, gümrük varidatı için kabul edilenrakama mütenazır kalacak şekilde, 118 milyon 
liraya yükseltilmiştir. 

Dahilî konjonktürün seyrine muvazi randıman vermeğe en müsait bir mükellefiyet nevi, İmalat 
Muamele Vergisidir. Son on sene zarfında, matrah ve nisbetlerde yapılan değişikliklerin de tesirile, 
Muamele Vergisinin hasılatı 12 misli artmıştır. Bir evvelki seneye nisbetle temin edilen fazla varidat-. 
1940 Kesinhesap Kanununda yüzde 55, 1941 Kesinhesap Kanununda yüzde 50, 1942 Kesinhesap Ka
nununda yüzde 70 ve 1943 Kesinhesap Kanununda yüzde 62 nisbetini bulmuştur. Şimdilik konjonk
tür vaziyeti de, Muamele Vergisi hasılatının yeni inkişaflar göstermesine zemin hazırlamaktadır. Ye
ni tatbik mevkiine giren liberasyon sisteminin yerli mallar imalât ve satışını aksatmadığı, bilâkis 
makine, yedek parça ve ham maddenin bollaşmasın a ve mütemmim sınaî hizmetlerin genişlemesine im
kân verdiği müşahede edilmektedir. Ancak Hükümetin konjonktür seyrini' dikkate almaksızın yap
tığı tahmin, 1950 Bütçesinde 124 milyon lira getireceği hesaplanan Muamele Vergisinin, 5 Temmuz 
1950 tarih ve 5668 sayılı Kanunla tesis edilen muaflıklar dolayısiyle, 1951 Bütçesinde 96 milyon lira 
getireceği merkezindedir. Gelir tahminini konjonktür seyrine göre ayarlamak suretiyle, bu miktarın 
105 milyon lira olarak tesbiti uygun görülmüştür. ' <ı < • • 

6. Şekerden alman Mütehavvil ve Munzam İstihlâk vergileri, bütçenin varidat unsurları 
arasında ehemmiyetli bir yer tutmaktadır. Bu vergilerin 1949 senesindeki has latı 121 583 809 
liradır. 1950 Bütçesinde ise, tahsilatın 126 milyon liraya yükseleceği ümit edilmekte idi. Fakat 
Bakanlar Kurulunun 24 Haziran 1950 tarih ve 3/11427 sayılı karariyle Munzam istihlâk Vergisi
nin kesme şekerde 77 kuruşa ve toz şekerde 50 kuruşa indirilmesi, bütçe tahminlerinin tahakku
kuna imkân vermemiştir. , 

Memleketimizde müstehlik şekeri iştira kudreti ile gayrimütenasip fahiş bir fiyata satmal-
mak mecburiyetindedir. Fiyatın yüksekliği, bu mübrem ihtiyaç maddesinin talebini tahdit eden 
bir âmil teşkil etmektedir. Müreffeh memleketlerde rastlanan vaziyetin aksine olarak Türki
ye'de, şeker talebi nisbeten yüksek bir elastikiyete sahip bulunmaktadır. Fiyat tahavvülleri, şeker 
satışlarının ehemmiyetli miktarlarda azalmasma veya çoğalmasına sebebiyet vermektedir. Nete--
kim 1950 senesinin ortalarında yapılan vergi tenzilâtı sayesinde şeker fiyatlarının ucuzlaması, 
senelik istihlâk vasatisinin 140 bin ton civarına yükselmesi gibi bir netice tevlit etmiştir. Maliye 
Bakanlığı, mütehavvil ve munzam istihlâk vergileri hasılat tahminlerini hazırlarken, bu 140 bin 
ton civarındaki sarfiyat hacmim hesaplarına mesn^ed olarak almıştır, istihlâk vergilerinden ve 
Şeker Şirketinden alınacak sair paralardan Hazineye 117 milyon lira varidat temin edileceği 
düşünülmüştür. 

Maliye Bakanlığının tahminleri, yalnız geçen seneki fiyat indiriminin talep hacmi üzerindeki 
tesirini hesaba katmaktadır. Halbuki şeker talebinin elastikiyeti yalnız fiyat tahavvüUerine değil, 
aynı zamanda millî gelir seviyesine bağlıdır. Son 14 senelik devreye ait hesaplar, millî gelirde 
ki artış nispetinin onda 5 ilâ 7 sine tekabül eden miktarda şeker sarfiyatının da genişlediğini gös
termektedir. önümüzdeki-yıl Gelir Vergisinin hizmet erbabına tatbiki da, konjonktür temayülün
den müstakil olarak, şeker talebini tahrik edecek mahiyettedir. Bu itibarla şeker ve glükozdan 
alman mütehavvil ve munzam İstihlâk Vergileri hâsılatının Hükümet tahminlerini asgari 5 veya 
6 milyon lira tecavüz etmek ihtimali vardır. t 

Komisyon raportörleri, Maliye ve işletmeler Bakanlarının hazır bulundukları bir toplantıda, 
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ayrıca Şeker Şirketi ile Devlet maliyesi arasındaki münasebetleri tetkik etmiştir. Bu tetkikler 
neticesinde, Şeker Şirketinden Maliyeye intikal etmesi gereken meblâğa bir miktar ilâve imkânı 
belirmiştir. Bizzat Şeker Şirketi Umum Müdürünün teklifi üzerine bugünkü konjonktür şart
ları altında muhafazasına mahal bulunmıyan karşılıklardan 5 591 000 liranın Hazine tasarrufuna 
geçirilmesi karar altına alınmıştır. 

7. Hükümetin İnhisarlar safi hasılatından ve Müdafaa Vergisinden temin edilecek varidata 
dair yaptığı tahminlerde, iktisadî vaziyetin inkişafından mütevellit tesirlere yer verilmemiştir. 
Memleketimizde, inhisar maddelerinin sürümü, umumiyetle elâstikî talep şartları alıtmda cereyan 
etmektedir. Müstehlik elindeki iştira kuvveti hacminin değişmesine muvazi olarak, inhisar maddeleri 
talebinde de temevvüçler kaydedilmektedir. Harb konjonktürünün, vergi reformunun ve bütçe sar
fiyatının tazyiki altında millî gelir rakamlarının kabarmasından ileri gelen aksülameller neticesin
de önümüzdeki malî yıl esnasında inhisar maddeleri talebinin genişlemesi beklenebilir. Bu itibarla 
Tekel İdaresinin Hazineye temin ettiği varidatta vasatı % 7 nisbetinde bir artış husule geleceğini 
bütçe tahminlerinde nazarı dikkate almak lüzumuna kaniiz. 

. 8. Dünya piyasalarında beliren yüksek konjonktür, ham madde fiyatlarında da tesirini hisset
tirmektedir. Son aylar zarfında, madenlerimizin müsait şartlar altında ihraç edilmeğe başlandığı 
göze çarpmaktadır. Madenlerin imrarat maliyetinde kayda değer bir değişiklik husule gelmediği 
halde satış fiyatının yükselm'esi, Etibankm da aralarında bulunduğu müstahsil zümresi hesabına 
bir konjonktür rantı teşkil etmektedir. Bu şekilde beliren konjonktür rantlarından vergi alın
ması, ham madde ihracatçısı memleketlerde rastlanan bir vaziyettir. Türkiye'de de, mevzuat Hükü
mete madenlerden alman nisbî resmi dış ticaret temevvüçlerine göre ayarlamak salâhiyetini ver
miştir. 1951 senesinde Hükümetin bu salâhiyete dayanarak mükellefiyet nispetini % 5 ten % 10 ;ı 
çıkarması mukarrerdir. Gerek maden resimlerinin arttırılması ve gerek imraratm genişlemesi, 
bütçeye önümüzdeki yıl 3,5 veya 4 milyon lira fazla hasılat getirebilecektir. Bu sebeple, maden 
resimlerinin bütçedeki varidat tahmini 7 milyon lira olarak tesbit edilmiştir. 

9. Diğer varidat kalemlerinin tesbitinde, komisyonumuz Maliye Bakanlığı ile müşterek bir 
tahmin usulü takip etmiştir. Konjonktür müşirlerine muvazi inkişaf göstermiyen ve iktisadî hayat
taki tahavvüllere muntazam bir şekilde intibak etmiyen gelirlerin tahmininde son 9 ilâ 12 aylık 
fiilî rakamların vasatisi esas tutulmuştur. Bütçe tasarısının hazırlandığı tarihten bugüne kadar 
geçen zaman zarfında öğrenilmesi mümkün son neticelerden faydalanmak suretile rakamlar 
hakikata biraz daha yaklaştırılmıştır. 

Dokuz ilâ on iki aylık fiilî tahsilat rakamlarına göre, 1951 malî yılı içinde, tasarıdaki tahmin
lerden daha yüksek bir hasılat getireceği anlaşılan varidatın müfredatı aşağıda gösterilmiştir: 

1950 1951 1951 
Bütçe Hükümetin Roportörlerin 

B. M. tahmini teklifi teklifi 

11 
10 
13 
14 

15 
17 

3 
3 
4 

Binalardan alman Savunma Vergisi 4 200 000 4 500 000 4 750 000 
Veraset ve İntikal Vergisi 2 700 000 2 160 000 2 600 000 
Bankalar Muamele Vergisi 15 500 000 17 690 000 18 000 000 
Ham petrol İstihlâk Vergisi 13 500 000 12 880 000 14 000 000 
Kahve İstihlâk Vergisi 20 000 000 18 160 000 19 000 000 
Benzinden alman Yol Vergisi 15 500 000 17 840 000 19 000 000 
Gümrüklerde kullanılan evraka yapıştırılan Sa
vunma pulu 300 000 290 000 300 000 

20 P. T. T. müraseleleriyle telefon abonelerinden alı
nan Savunma Vergisi. 3 500 000 3 600 000 3 750 000 

21 Damga Resmi 32 000 000 33 420 00Q> 33 750 000 



1050 1951 1951 
Bat§e H&feûıaetifi Ropörtörlerin 

B. M. tahmini teklifi teklifi 

23 Tapu harçları ve kaydiyeler 
24 Mahkeme harçları 
25 Pasaport ve kançılarya harçları 
26 Noter harçları 
28 Hayvan sağlık zabıtası 
31 3 Gayrimenkullerden alınan borçlanma taksit

lerinin bedelleri 
4 Gayrimenkul kiraları 

32 Menkul mallar satış bedeli 
34 3 Resmî mektepler 
35 Radyo geliri 
39 Mükerrer sigorta şirket! eri tiden alman 
43 Kıymetli kağıtlar 
44 2 Hizmet arbabmdan maadaki Kazanç Vergisi mü

kelleflerinden 20 430 000 25 430 000 31 500 000 

Hükümet tarafından teklif edilen miktarlar - son dokuz veya on iki aylık fiilî neticelere naza
ran - fazla görülerek tenzil edilen ve usul mülâhazasiyle başka fasla nakledilen varidat rakamları 
aşağıda gösterilmiştir. 

1950 1951 1951 
Bütçe Hükümet Raportör 

B. M. tahmini teklifi teklifi 

11 000 000 
5 750 000 
2 350 000 
2 000 00'G 
125 000 

800 000 
1 200 000 
6 000 000 

20 000 
2 750 000 
540 000 
450 000 

11 180 000 
5 640 000 
1 780 000 
2 530 000 

90 000 

460 000 
1 140 000 
1 870 000 

10 000 
3 030 000 
550 000 
420 000 

11 500 000 
6 000 000 
2 000 000 
2 550 000 
100 000 

500 000 
1 200 000 
4 870 000 

15 000 
3 050 000 
600 000 

•450 000 

31 

38 
41 

1 
2 

3 

Peşin para ile satılan gayrimenkul satış bedeli 2 800 000 3 040 000 1 800 000 
Taksitle satılan gayrimenkullerin bedeli 750 000 630 000 600 000 
Fenerler geliri karşılığı alman 450 000 560 000 550 000 
Amortisman sandığına devrolunan menkul kıymetler 
karşılığı 0 3 000 000 0 

10. 1951 bütçesinde, mülhak bütçe ile idare edilen iki işletmeden devlete 15 milyon lira vari
dat temin edilmektedir. Devlet ormanları hâsılatının 7,5 milyon lirası ve Devlet üretme çiftlik
leri varidatının 15 milyon lirası, önümüzdeki yıl zarfında Hazineye irat kaydedilecektir. Her iki 
teşekkülün hesapları üzerinde yapılan tetkikler,likid aktiflerinin Hazineye geniş ölçüde yardım
da bulunmağa müsait olduğunu göstermiştir. Orman Umum Müdürlüğünün bankalarda mahfuz 
15 milyon liraya yakın bir ınevduâtı vardır. Devlet üretme çiftlikleri ise, mevduat ve alacak ola
rak, 28 milyon liraya sahip bulunmaktadır, önümüzdeki mevsim:, mahsul vaziyeti ndrötâl şartlar 
altında idrâk edildiği takdirde, üretme çiftliklerinin niâlî di#Mibtfiteîermefe 30 ffiiljfanlük bir 
artış kaydedilecektir. 

Vaziyet bu merkezde olduğu halde, işletme umum müdürleri, Bakanlar Kurulu kararı ile Ha
zineye devretmeğe mecbur kaldıkları bu paraların kendilerine iadesini temenniye şayan gördük
lerini beyan etmişlerdir. Zamanımızda, mevcudiyetlerini devlete borçlu olan işletmelerin temin 
ettikleri bütün hasılatı kendi bünyeleri içinde istihlâk etmeleri istikametinde gittikçe kuvvetlenen 
bir temayül dikkati çekmektedir. Hakikâtte ise, devletin bizzat sermaye verdiği müesseselere ait 
malî kaynaklardan bütçe ihtiyaçlarını karşılaması kadar tabiî Birşey yoktur. Devlet mülkiyeti altın
daki iktisâdı teşekküllerden her biri müstakil bir menfaat ünitesi haline gelir ve memleketin 
malî buhran içinde bulunduğu zamanlarda kârlarını ve ihtiyatlarını tfüramî menfâat emrine amade 
kılmaktan çekmirse, bu zihniyet ve itiyadın menfi ve zararlı öetîeeler vereceğinden |«if&e ediİHSe-
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melidir. Kaldı ki, devletin vergi mükellefinden beklediği fedakârlıklar, kendi tasarrufu altında 
bulunan müesseselerden Hazine ihtiyaçları için istifadeden müstağni kaldığı müddetçe, meşru ve 
muhik bir mahiyet iktisap edemez. 

Devlet « investissement » larmın kıymeti bugünkü rayiçlerle milyarlara erişmektedir. Fakat 
Devletin birkaç milyarlık muazzam « investissement » sermayesinden vergi mükellefinin mâruz 
bulunduğu tazyiki hafifletmeğe hizmet edecek ufak bir semere dahi alınamamaktadır. İktisadî 
hayatta, maliyetlerin hasılata muvazi olarak kabarmasını icab ettirecek bir kaide mevcut olma
dığı halde; Devlet müesseselerinin fazla varidatlarını daima kendi bünyeleri içinde istimal etmeleri, 
maliyeden varidatı kaçırmağa matuf « manipulation » larm bariz delilidir. Malî sıkıntıların istik
bal için muhataralı sayılacak kadar arttığı ve pahalılık yüzünden milyonlarca insanm sıhhatinden 
ve refahından kaybettiği bir devrede, sermayesi Devlet tarafından verilen müesseselerin bütçe mu
vazenesini tahkim hususunda vazifelerini yapmaları lâzımdır. İktisadî Devlet müesseselerinin ne 
finansman ihtiyaçları, ne sinema ve lojman inşaatı ve ne de maliyeti yükseltmek üzere bul
dukları türlü tertipler, umumî menfaatin üstünde tutulması gereken istisnaî bir mahiyeti haiz de
ğildir. 

11. "Gelir Bütçesi üzerinde yapılan tetkiklerin neticesi şöyle icmal edilebilir : 

Raportörlerin tahminine göre, 1951 senesinde Gelir Vergisinden 120 milyon lira, Kurumlar Ver
gisinden 30 milyon lira ve Esnaf Vergisinden 25 milyon lira hasılat temin edilmesi imkân dahilin
dedir. Bu miktarlar, Hükümetin tahminlerinden 24 milyon lira fazladır. Bundan başka çift ve hiz
met hayvanlarının mükellefiyetten muaf tutularak diğer hayvanlardan alman verginin ipkası, Hazine
ye 3 740 000 lira temin edecektir. Gümrük ve Muamele vergilerinden yapılacak tahsilatın da Hükü
met tahminlerini 50 milyon lira aşması beklenmektedir. Ayrıca Tekel İdaresinden, şeker inhisarın
dan, Devlet orman ve çiftliklerinden ve fabrika satışlarından 38 milyon liralık munzam irat elde 
edilmesi melhuzdur. Diğer varidat kaynaklarından ise, son on aylık rakamlar, tahsilatın ilk tahmin
leri 14 milyon lira tecavüz edeceğini göstermektedir. Raportörler tarafından yapılan tahmin ile 
Hükümet tasarısında kayıtlı rakamlar arasındaki fark takriben 130 milyon lira tutmaktadır. 

Gerek Hükümet ve gerek raportörler tarafından hazırlanan varidat tahminlerinin tereddüde yol 
açan bir noktası, Kurumlar Vergisine mütealliktir. İktisadi Devlet Teşekküllerinin 1950 senesi kârla
rına ait Kurumlar Vergisi tahmini 21 milyon liradır. Bu 21 milyon liranın önümüzdeki bütçe dev
resi içinde tahsili, İktisadi Devlet Teşekkülleri umumî heyetinin mesaisini zamanında ikmal edebil
mesine bağlıdır. İktisadi Devlet Teşekküllerinin bilançoları umumî heyet tarafından tasdik edilerek 
katiyet kazanmadan, Hazinenin kârlar üzerinden vergi almasına imkân yoktur. Umumî heyet içti
maları, son senelerde bütçe hazırlıklarının yapıldığı aylara rastladığından, bilançoların tasdiki 
gecikmektedir. Aynı vaziyet önümüzdeki sene içinde de tekerrür ederse, 1951 Bütçesinde 21 
milyon liralık tehiri zaruri tahakkukat ile karşılaşılacaktır. 

Gelir Vergisi hizmet erbabına tatbik edildiği takdirde husule gelecek varidat kaybı, tahmin 
leriıı tashihi ve yeni varidat temini neticesinde bütçe cetvellerine ilâve edilen 109 ilâ 130 mil
yon liralık meblâğ ile telâfi edilemiyecek kadar fazladır. Hükümet tasarısına nazaran hizmet 
erbabının Kazanç, Buhran, Muvazene ve Hava Kuvvetlerine Yardım vergilerinden temin edi
leceği umulan hasılat 299 milyon lira idi. Gelir Vergisi rejiminde ise, hizmet erbabının mükel
lefiyeti Hazineye ancak 105 milyon lira getirebilecektir. Varidat tahminlerinde yapılan değişikliğe 
rağmen, hizmet erbabını tatmin etmek üzere katlanılacak malî fedakârlık bütçe açığının 297 
ilâ 318 milyon liraya yükselmesine sebebiyet verecek mahiyettedir. 

Hizmet erbabının Gelir Vergisi rejimine tâbi tutulmasından tevellüt edebilecek 194 milyon 
liralık varidat kaybı, 1951 senesine münhasır kalmıyacaktır. Ücret ve maaş gelirinden alman 
verginin azaltılması, uzun müddet malî muvazene üzerinde tesirini hissettirecektir. Devlet vari
datında devamlı bir eksiliş husule getirecek vergi tenzillerinin açığını fevkalâde ve istisnaî 
kaynaklardan karşılayabilmek imkânı mahdut ve mahzurludur. Malî muvazenenin daha ziyade 
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ağırlaşmasını, ancak indirilen vergilere mukabil diğer masraflardan yapılacak tasarruflarla veya iş 
hacminin genişlemesinden mütevellit varidat inkişafiyle önlemek bahis mevzuu olabilir. 

Hakikat acı ise de, itiraf edelim ki, mevcudiyeti milliyemizin en zayıf noktası umuru maliye -
mizdir. Son çeyrek asır esnasında, vergi mevzuatımız memleketin iktisadî menfaatlerine zararlı bir 
inkişaf seyri takip etmiştir. Maliyemiz, yirmi beş sene müddetle, bütün iktisadî ve içtimaî icapları 
hasılatta emniyet mülâhazasına feda etmiştir. Vergi yükü maaşlar, ücretler ve istihlâk maddeleri 
üzerinde teksif edilmiştir. Mükellefiyetin ağırlığı, himayeye en ziyade muhtaç tabakalar» üzerine çök
müştür. Malî muvazenenin temelleri hizmet erbabının katlandığı vergi fedakârlığına ve pahalılık 
cereyanının vasıtalı vergiler randnnanı üzerindeki tesirlerine istinat etmiştir. Bu zihniyet, biı-
kaç sene evel başlıyan vergi reformuna kadar, hâkim mevki tutmuştur. Malî reform hareketinin en mü
him merhalesini teşkil eden Gelir Vergisi Kanunu ise, Devlet varidatının belkemiği mahiyetinde olan 
hizmet erbabı mükellefiyetinde mühim nisbette tenzilât yapmıştır. Bu tenzilâtı, muamele ve istihlâk 
vergilerindeki indirmeler ve muaflıklar takip etmiştir. Bir zamanlar hasılatta emniyet mülâhazasına 
taassupla bağlanan maliye zihniyeti, bu sefer indirilen ve kaldırılan vergilere karşılık hazırla
mak külfetinden kendini müstağni saymıştır. Bir taraftan masrafların âni surette artması ve 
diğer taraftan varidattan mühim fedakârlıklara katlanılması, malî muvazenenin mesnetleri üze
rinde tahripkâr tesirler yaratmıştır. 

Bugün malî muvazenenin teessüsü için vasıtalı vergilere yeni bir zam derpiş edebilmek mevki
inde değiliz. Vasıtalı vergiler rejiminde, müteadlit matrahların aynı mevzular üzerinde tedahül 
halinde bulunmasından ileri gelen bir ahenksizlik caridir. Bundan başka, vasıtalı vergilere ya
pılacak zamlar, halkın maişet şartlarını büsbütün ağırlaştırmak gibi bir mahzur arzetmektedir. 

Vasıtasız vergiler sahasında da Hükümetin varidat kaynaklarını takviye imkânı mahduttur. 
Varidat kifayetsizliğine karşı bir tedbir teşkil etmek üzere Gelir Vergisi nisbetl erine zamms-
dilmesi, zirai kazançlar istisnasının kaldırılması ve asgari maişet hadlerinin daraltılması da bu 
şartlar altında kabili tecviz gözükmemektedir.. Son aylar zarfında, bütçe açıcını kapatmak üze
re tatbiki bahis mevzuu edilen vergi zamları ve ayarlamalar hakkındaki görüşümüz aşağıda hülâ
sa edilmiştir: 

a) Kanun vazımın ziraî kazançlara ve ziraat sahasında çalışanlara tanıdığı istisnanın kaldı
rılması, etraflı tetkiklerden ve esaslı hazırlıktan sonra tatbiki düşünülebilecek bir tedbirdir; 

Muasır maliye tekniğinde, ziraî gelirlerin tesbiti hususunda beyanname usulüne, re'sen takdir 
sistemine veya karine esasına müracaat edildiği malûmdur. Memleketimizde ziraî işletme şartları ve 
ziraatçinin haleti ruhîyesi, beyanname ve re 'sen takdir usullerinin tatbikma müsait değildir. Her iki 
usulün tatbiki da, fert ile Devlet arasındaki münasebetlerde gerginlik husule gelmesine zemin hazır-
lıyabilir. i talyan Maliyecisi A. de Vıtı de Marco'uun belirttiği gibi, karine esasının müsbet ve müs
mir bir netice verebilmesi ise, mütekâmil bir kadastro sisteminin mevcudiyetine bağlıdır. Henüz ka
dastro işleri ikmal edilmiyen bir memlekette, karine esasının tatbiki, ancak muayyen ve mevziî istih
sal nevilerine inhisar edebilir. 

b) Filvaki Gelir Vergisi mükelleflerinin asgarî maişet indirimini daraltmak suretiyle vergiye 
tâbi gelir miktarını 30-40 milyon lira fazla hasılat getirecek şekilde genişletmek kabildir. Asgarî mai
şet haddini yeni esaslara göre ayarlarken, küçük g^lir sahiplerinin ve işçilerin bugünkünden biraz 
daha müsait şartlarla yeni rejime intibak etmelerine fırsat verecek formüller de hazırlanabilir. 
Fakat fiyatların yükseldiği bir devrede asgarî ranişet haddinin indirilmesi cihetine gidilmesinin 
malî ve içtimai adalet düşüncesiyle telif edilemiyeceği aşikârdır. 

e) Yapılan hesaplara göre; gelir, kurumlar ve esnaf vergilerine yüzde 20 nispetinde bir zam 
icra edildiği takdirde, 60 milyon liraya yakın bir hâsılat temini mümkün olacaktır. Bu sayede 
Gelir Vergisinin hizmet erbabına tatbikindan mü+evellit hâsılat kaybı tamamen karşılanabilecek
tir. Fakat bir zümrenin menfaatlerini göz önünde tutarak diğer tabakaların mükellefiyetine zam 
yapılması tavsiye edilmiyecek bir yoldur. Bilâkis, Gelir Vergisi nisbetlerinin itidal hudutları 
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içinde muhafazası, memleket iktisadiyatının terakkisi ve sermaye terakümünün inkişafı bakımın
dan ehemmiyeti haizdir. 

Devlet masraflarmdaki artış temayülü önlenemediği müddetçe, vergi kaynaklarının hâsılâtiyle 
bütçeleri denkleştirmek kabil olmıyacağı artık anlaşılması lâzım gelen bir hakikattir. Bütçe sarfi
yatı, iktisadî takatimizin hudutlarını aşan yekûnlara yükselmiştir. Malî muvazenenin tesisini he
def tutan gayretlerin, tasarruf imkânları üzerinde teksifine katî zaruret vardır. Amme borçları
nın yekûnu ve pahalılığın maişet şartları üzerindeki tazyiki, memleket bünyesinin yüz milyonluk 
bütçe açıklarına daha uzun seneler mukavemet edemiyeceğini göstermektedir. 

Tetkiklerimizin neticesi, Yüksek Komisyonun takdirlerine sunulur. 

Abidin Potuoğlu 
Eskişehir 

Dr. Feridun Ergin 
Urfa 

Rapora muhalifim 
Ferit Melen 

Van 

Raporda münderiç tahminlerin aşağıda gösterilen şekilde tadilini teklif ederim : 

1. Gelir Vergisi Kanununun çıkarılmasından maksat, sadece mükellefiyet yükünün irat sa
hipleri arasında muvazeneli ve âdil bir şekilde inkısamına zemin hazırlamaktan ibaret değildir. 
Memleketimizde Gelir Vergisi sisteminin kabulüne zaruret hissettiren en mühim sebep, Millî gelir 
ile Devlet varidatı arasında ahenk temin etmek ihiyacıdır. ilim adamlarından ekserisi, Gelir 
Vergisinden yüksek bir hasılat alınacağı kanan tindedirler. İstanbul'daki maliye teşkilâtı, yalnız 
bu şehirden yapılacak tahsilatın bütçe tasarısında gösterilen miktarı geçeceğini tahmin etmektedir. 
Raporda da tahminlerle tahsilat arasında ehemmiyetli bir fark belirmek ihtimali üzerinde durul
maktadır. Bu sebeplerle, Gelir Vergisi hasılat tahminlerinin 250 milyon Ura olarak tesbitini teklif 
ederim. 

2. Dış ticaretimiz bu sene istisnai şartlar arzetmektedir. Harb ekonomisinin yarattığı talep
ten, yüksek konjonktürden, iştira kuvvetinin artmasından, liberasyon rejiminin meriyete girme
sinden ve E. P. U. avans ve kredilerinden mütevellit tesirler bir araya gelmiş vaziyettedir. Piya
sanın umumi durumu ve rapordaki esbabı mucibe, Gümrük ve îthalât Muamele vergilerinin tahmin
lere nispetle çok daha yüksek hâsılat getirebileceğini sarih bir şekilde göstermektedir. Gümrük 
varidatının 140 milyon ve İthalât Muamele Vergisinin 127 milyon lira olarak tashihi lüzumuna kaniim. 

3. Diğer varidat nevilerini de, piyasa şartları ve son varidat rakamları göz önünde tutularak 
hakikata biraz daha yaklaştırmak imkânı mevcuttur: 

Raportörlerin Teklif ettiğim 
tahmini miktar 

İmalât muamele Vergisi 
Şeker ve Glikoz İstihlâk Vergisi 
Ham Petrol İstihlâk Vergisi 
Kahveden alman İstihlâk Vergisi 
Benzinden alman İstihlâk Vergisi 
Nakliyat Vergisi 
Damga Resmi 
Tapu harçları ve kaydiyeler 
Tekel hâsılatı 

105 000 000 
122 500 000 
14 000 000 
19 000 000 
19 000. 000 
15 300 000 
33 750 000 
11 500 000 

194 460 000 

110 000 000 
125 000 000 

16 000 000 
21 000 000 
21 000 000 
16 000 000 
35 250 000 
12 500 000 

196 240 000 

Keyfiyeti Yüksek 'Komisyonun takdirine ar/ederim. 

Nedim Ökmen 
Maraş 
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H. M. Gelirin çeşidi 

1950 1951 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahminleri tahmin edilen ' tahmin edilen 
Lira Lira Lira 

BÎRÎNCt KISIM 

İrat ve Servet vergileri 

1 

2 

3 

4 

0 

0 

0 

0 

Gelir Vergisi 

Kurumlar Vergisi 

Esnaf Vergisi 

Binalardan alınan Savunma 
Vergisi 

Hizmet erbabından alman Ka
zanç Vergisi 

Hizmet erbabından alman İk
tisadi Buhran Vergisi 

Muvazene Vergisi 

Hava Kuvvetlerine Yardım 

1 000 000 

200 000 

500 000 

4 200 000 

61 000 000 

101 500 000 

71 500 000 

98 000 000 

28 500 000 

24 500 000 

4 500 000 

63 000 000 

107 000 000 

74 000 000 

260 000 000 

30 000 000 

25 000 000 

4 750 000 

0 

0 

0 

Vergisi 

Gündelik gayrisâfi kazançları 
üzerinden teklif edilecek müs
tahdemlerin Kazanç, Fevkalâ
de Zam vergileri ve İktisadi 
Buhran Vergisi zamları ve 
karne harçları 

0 Karne harçları 
0 Kazanç ve fevkalâde zam ver-

49 900 000 52 000 000 

60 000 60 000 0 

0 

1 
2 

gileri 
Buhran zammı 

Bölüm toplamı 

Hayvanlar Vergisi 
Davar ve domuzlar 
Diğer hayvanlar 

2 550 000 
460 000 

3 070 000 

24 000 000 
6 100 000 

2 550 000 
460 000 

3 070 000 

18 020 000 
4 240 000 

ü 
0 

0 

23 500 000 
2 500 000 

Bölüm toplamı 30 100 000 22 260 000 26 000 000 
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•M. Gelirin çeşidi 

1950 1951 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahminleri tahmin edilen tahmin ediltm 
Lira Lira Lira 

Veraset ve intikal Vergisi 2 700 000 2 160 000 2 600 000 

Birinci kısım toplamı 325 670 000 478 990 000 348 350 000 

ÎKÎNCÎ KISIM 

Muamele ve İstihlâk vergileri 

Gümrük vergileri 
1 Gümrük resmi 
2 Ardiye ücreti 

113 000 000 115 460 000 140 000 000 
210 000 210 000 220 000 

Bölüm toplamı 113 210 000 115 670 000 140 220 000 

Muamele vergileri 
1 İthalât Muamele Vergisi 
2 İmalât Muamele Vergisi 
3 Bankalar Muamele Vergisi 

106 000 000 95 190 000 127 000 000 
124 000 000 96 260 000 110 000 000 
15 500 000 17 690 000 18 000 000 

Bölüm toplamı 245 500 000 209 140 000 255 000 000 

Dahilî İstihlâk vergileri 
1 Şeker ve Glikoz İstihlâk Ver

gisi 126 000 000 117 000 000 130 591 000 
2 Elektrik ve Havagazı İstihlâk 

Vergisi 6 200 000 7 320 000 7 320 000 
3 Ham petrol İstihlâk Vergisi 
4 Kahveden alman İstihlâk Ver- 13 500 000 12 880 000 16 000 000 

gisi . 20 000 000 18 160 000 21 400 000 

Bölüm toplamı 165 700 000 155 360 000 175 311 000 

Benzinden alman Yol Vergisi 15 500 000 17 840 000 21 000 000 

İkinci kısmı toplamı 539 910 000 498 010 000 591 531 000 
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B. M. Gelirin çeşidi 

1950 « 
Yılı 

tahminleri 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Tedavül vergileri ve harçlar 

11 Maden resimleri 

12 Gümrüklerde kullanılan kâğıt
lara yapıştırılan savunma pulu 

13 Nakliyat Vergisi 

14 Sefineler Vergisi 

15 Posta, telgraf ve telefon müra 
seleleriyle telefon abonelerin
den alınan Savunma Vergisi 

16 Damga Resmi 

17 Tayyare Resmi 

18 Tapu harçları ve kaydiyeler 

19 Mahkeme harçları 

20 Pasaport ve kançilarya harç
ları 

21 Noter harçları 

22 Diğer harçlar 
1 Nüfus harçları 30 000 30 000 30 000 
2 Eczane ve ecza depoları ve uz

manlık vesikaları harçları 12 000 40 000 40 000 
3 İhtira beratları harçları 18 000 20 000 20 000 
4 Su ve kara avı ruhsat tezke

resi harcı 1 700 000 50 000 50 000 

5 000 000 

300 000 

14 700 000 

150 000 

3 500 000 

32 000 000 

3 900 000 

11 000 000 

5 750 000 

2 350 000 

2 000 000 

3 600 000 

290 000 

15 370 000 

180 000 

3 600 000 

33 420 000 

3 920 000 

11 180 000 

5 840 000 

1 760 000 

2 530 000 

7 300 000 

300 000 

16 300 000 

180 000 

3 750 000 

35 250 000 

3 920 000 

12 500 000 

6 000 000 

2 000 000 

2 550 000 

Bölüm toplamı 1 760 000 140 000 140 000 

23 Hayvan Sağlık Zabıta Resmi 125 000 90 000 100 000 

Üüncü kısım toplamı 82 535 000 81 940 000 90 290 000 
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B. M. Gelirin çeşidi 

Öelir But$efii 
1950 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Tekel gelirleri 

24 Tekel îdaresi 
1 Tütün, tuz, çay, ispirto, ispir

tolu içkiler, rövolver, fişek, 
patlayıcı maddeler ve kibrit 
safi hasılatı 83 358 096 81 780 000 87 182 235 

2 Tekel maddelerinden alman 
Savunma Vergisi 100 753 154 100 010 000 110 000 000 

27 

Bölüm toplamı 184 111 250 181 790 000 197 182 235 

25 Oyun kâğıdı 200 000 220 000 220 000 

Dördüncü kısım toplamı 184 311 250 182 010 000 197 402 235 

BEŞİNCİ KISIM 

Devlet mallan gelirleri 

26 Gayrimenkullerden alınan 
1 

2 

3 
4 
5 

Peşin para ile satılan gayri
menkul satış bedeli 
Taksitle satılan gayrimenkul 
satış bedeli 
Borçlanma taksit bedelleri 
Kiralar 
Ecrimisiller 

Bölüm toplamı 

Menkul mallar satış bedeli 

2 800 000 

750 000 
800 000 

1 200 000 
150 000 

5 700 000 

6 000 000 

3 040 000 

630 000 
460 000 

1 140 000 
260 000 

5 530 000 

1 870 000 

3 040 000 

630 000 
500 000 

1 200 000 
260 000 

5 630 000 

4 870 000 

Beşinci kısım toplamı 11 700 000 7 400 000 10 500 000 
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B . : M. Gelirin çeşidi 

1950 1951 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira Lira 

ALTINCI KISIM 

Devletçe idare .edilen 
kurumlar 

28 Katma: bütçe ile idare edilen 
işletmeler 

1 Devlet ormanları 
2 Devlet üretme çiftlikleri 

Bölüm toplamı 

0 
0 

5 000 000 
10 000 000 

7 500 000 
15 000 000 

0 15 000 000 22 500 000 

29 

«fe-: 
30 

&/31 

Sabit ve mütedavil sermaye ile 
işletilenler veya G-enel Bütçe 
içinde bulunanlar 
Darphane ve Damga Basımevi 
Üesmî basinievleri 
Resmî okullar 
Sulama idareleri gelirleri 
Diğer kurumlar 

Bölüm toplamı 

Radyo geliri -

Millî Piyango geliri 

150 000 
100 000 
20 000 

300 000 
1 500 000 

2 070 000 

2 750 000 

11 400 000 

100 000 
80 000 
10 000 

450 000 
1 000 000 

1 640 000 

3 030 000 

21 000 000 

100 000 
80 000 
15 000 

450 000 
1 000 000 

1 645 000 

3 050 000 

21 000 000 

Altıncı kısım toplamı 16 220 000 40 670 000 48 195 000 

32 

33 

YEDİNCİ KISIM 

Genel kurumlar ve şirketler 
gelirlerinden Devlet payı 

İmtiyazlı şirketlerden alman 

Fenerler geliri karşılığından 
alınan 

0 0 O 

450 000 560 000 560 000 



ÖelitİBüt^Ğği 

1950 • 1951 yılı için 
. Yılı Hükümetçe Komisyonca 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
Gelirin çeşidi . Lira Lira Lira 

SEKÎZÎNCÎ KISIM 

Çeşitli gelirler ve cezalar 

Mükerrer sigorta şirketlerin-SCX'V ••'"*''''' 
den alman 540 ÖÖÖ ^550 000 600 000 

Sözleşme gereğince Musul 
petrollerinden alman 1 500 000 2 200 000 2 200 000 

T Yedinci kısım toplamı 2 490 ÛÖ0 3 310 000 3 360 t)00 

'•• rç?*. 

Hazine muameleleri gelirleri 
Hazine portföyü ve iştirakleri 
geliri 
Faiz 
Amortisman Sandığına devro-
lıınan menkul kıymetler be
deli . 

Bölüm toplamı 

1 GOO 000 
500 000 

0 

2 100 000 

2 850 000 
1 330 000 

3 000 000 

7 180 000 

2 850 001, 
1 330 000 

0 

4 180 000 

Muayyen giderler karşılığı 
gelirler 
Kambiyo murakabesi mukabi
linde Cumhuriyet Merkez 
Bankasından alman , 125 000 125 000 ' 125 000 
Teftiş mukabili şirketlerden 
alınan 
Teberruat 

Bölüm toplamı 

•4 

Kıymetli kâğıtlar 

Eski alacaklar 
Tavizlerden ve ikrazlardan 
geri almanlar 

50 000 
0 

175 000 

450 tK)0 

'200 :Q0ö 

50 000 
0 

175 000 

420 000 

50 000 

50 000 
0 

175 000 

450'000 

•50 000 



B. M. Gelirin çeşidi 

Gelir B iitçesi 
1950 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

— 457 — 
1951 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
tahmin edilen tahmin edilen 

Lira Lira 

40 

41 

0 

2 Mülga Kazanç, Fevkalâde zam, 
İktisadi Buhran vergileriyle 
Ruhsat ve Unvan tezkereleri 
ve Karne Harcı artıkları 120 430 000 

3 Sair kaldırılmış vergiler artık
ları 200 000 

25 430 000 

205 000 

31 500 000 

205 000 

Bölüm toplamı 120 830 000 25 685 000 31 755 000 

Cezalar 
1 Para cezaları 
2 Vergi ve zam cezaları 

3 000 000 
5 000 000 

800 000 
3 000 000 

Müteferrik gelirler 

3/4636 sayılı Bakanlar Kurulu 
Karariyle onanan 658 sayılı 
koordinasyon Kurulu Kararı 
gereğince ithal mallarından 
alınacak prim 1 578 313 

800 000 
3 000 000 

Bölüm toplamı 8 000 000 3 800 000 3 800 000 

17 300 000 15 000 000 15 000 000 

Sekizinci kısım toplamı 150 433 313 52 260 000 55 360 000 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altmcı kısım toplamı 
Yedinci kısım toplamı 
Sekizinci kısım toplamı 

325 670 000 478 990 000 348 350 000 
539 910 000 498 010 000 591 531 000 
82 535 000 81 940 000 90 290 000 
184 311 250 182 010 000 197 402 235 
11 700 000 7 400 000 10 500 000 
16 220 000 40 670 000 48 195 000 
2 490 000 3 310 000 3 360 000 

150 433 313 52 260 000 55 360 000 

GENEL TOPLAM 1313 269 563 1344590 000 1344988235 





1 

D - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 6 

[Dairelerin barem dışı hizmetlileri] 



D/2 

Büyük Millet Meclisi 
Görevin çeşidr 

Bütçe Komisyonu daktilosu 
Daktilo 
Saymanlık Müdürlüğü daktilosu 
Başhademe 

> yardımcısı 
Birinci sınıf hademe 
îkinci » » 
Üçüncü » » 
Dördüncü » » 
Sığmak koruyucusu 
Şoför 

» 
Bahçıvan 

» 
Sürekli amele 

» » 
Telefoncu 
Kaloriferci 

» 
Vantilâsyon makinisti 
Elektrikçi 
Marangoz 

» yardımcısı 
Motosikletçi 
Çamaşırcı 
Laborant 
Ambar hademesi 

BmımMJİ 

Bâştertipçi 

Sayı 

1 
3 
1 
1 
3 
6 

34 
26 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
5 
1 
1 
2 
1 

' 1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

1 

Ücret 

200 
200 
200 
225 
200 
175 
150 
140 
80 

150 
ap 

*225 
200 
WTk 
130 
120 

,15$ 
200^ 
150 
250 
300 
300 
175 
200 
100 
275 
175 

400 
» yardımcısı 

Birinci sınıf operatör 
îkinci » » 
Tertıpçi yardımcısı 

10 
3 
2 
1 

350 

300 
225 
175 
150 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Basma kiniş t 
» 9 yardımcısı 

Makinist 
» yardımcım 
» » 

Motorcu ve elektrikçi 
Başciltçi 

» yardımcısı 
Oiltçi 

» 
» yardımcısı 

Kaloriferci 

• MM\ Saraylar Müdürlüğü 

Ayniyat memuru 
Korama, memuru 
Elektrikçi 
Döşeme marangozu 

» » yardımcısı 
Yapı gereçleri ambarcısı 
Dülger 
Kurşuncu 

» - • 

Tenekeci * 
Çilingir 
Döşemeci 
Başbekçi 
Bekçi 

» 

Kapıcı 

Başbahçıvan 
Bahçıvan 

1 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
14 
39 
1 
2 
1 
1 
2 
16 

350 
300 
225 
175 
150 
250 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
175 

175 
200 
175 
250 
150 
150 
200 
200 
175 
200 
150 
225 
200 
175 
150 
130 
150 
130 
300 
200 
150 
130 



Görevin çeşidi 

Sürekli amele 
Kaloriferci ve motorcu 
Yangın söndürme eıibaşı 

> » » 
•» » e r i 

Sayı Ücret 

10 120 
1 225 
1 175 
1 150 
10 İâO 

Görevin çeşidi 

Baçtelefoncu ve santral memuru 
Telefoncu 
Boyacı 
Daktflk) 

Sayı 

1 
1 
1 
1 

Ücret 

200 
175 
200 
150 

Cumhurbaşkanlığı 
Ambar memuru 
Demirbaş kâtibi 
Su, kalorifer, havagaeı ve elektrik 
memuru 
Elektrikçi 

»* 
Su tesisat tamircisi 
Kaloriferci 

>> • 
» 

Saatçi 
Marangoü 
Kolacı 
Benzinci 
Kapıcı 

> 
>> 

Hademe 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
1 
2 
1 

225 

m 
400 
200 
175 
160 
160 
130) 
90) 
50 

210; 

-m 200 
185! 
170i 
145 
195] 
175; 
160 
150] 
140: 
130 
120 

Hademe 
• - • , - . 

• - • • » • -

» 
Çamaşırcı 

» 
» 

Metrotei 
Sofracı 

' ' » 
» 

Ahçı 

# 
^ 
y> 

Ofisçi 
; • » 

» 
Şoför 

» 
» -

Garaj hademesi 
Başbahçıvan 
Bahçrvan 

> 
Süpürgeei 

4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
4 
2 
1 
2 
1 
1 
4 
3 

110 
100 
60 

130 
115 
ÎÖ5 
375 
250 
225 
1B0 
280 
175 
155 
1120 
160 
140 
130 
290 
225 
200 
114 
350 
160 
135 
90 



Görevin çeşidi 

Daire müdürü 
Kitaplık memuru 
Şoför 
Telefon ve elektrik memuru 
Kaloriferci ve onarıcı '* 
Odacıbaşı 
Evrak dağıtıcısı 
Kapıcı 
Evrak dağıtıcım 

— D/4 — 
ayıştay Başkanlığı 
Sayı Ücret 

1 225 
1 150 
1 250 
1 175 
1 150 
1 150 
1 115 
1 115 
1 100 

Görevin çeşidi 

Gece bekçisi 
Odacı 
Hamal 
Hamal 
Odacı 
Kapıcı yardımsın 
Odacı 
Odacı 
Laborant 

Sayı Ücret 

2 
4 
2 
3 

17 
1 
2 
0 
1 

100 
100 
100 
90 
90 
90 
80 
75 

120 

Matbaa ve yönetim memuru 
Abone ve yollama memuru 
Başciltçi 
Elektrikçi, 
Gece bekçisi 
Başdağıtıcı 
Dağıtıcı 
. . * . . " 

w-\ 
' . : • • * ~ 

Başodacı (Aynı zamanda Bankalar 
Kuruluna bakar) 
Odacı 

» 
. » • | 

Kapıeıbaşı 
Arşiv odacisi 
*'.- > » 
Şoför 
• ; : » . ; 

''; ^ 
Kâğıt gönderme memuru 
Daktilo 

»' 

Başbakanlık 
1 250 
1 180 
1 26Q 
1 225 
1 115 
2 200 
4 180 
3 150 
1 180 
1 125 

1 200 
10 130 
6 115 
2 105 
1 125 
1 115 
3 100 
5 250 
1 200 
1 225 
1 150 
1 150 
1 225 

Meydancı 
Garaj bekçisi 
Teknisiyen 

» 
» (B 

Başciltçi 
Dağıtıcı 

Maili 
M.%11% 

Kaloriferci 
Odacı 

Aşçı yamağı 
Sofracı 
Garson 
Hademe 
Başodacı 
Odacı 
.. » 
Kapıcı 
Şoför 

(Baştertipçi yardımcısı) 

Millî Savunma Yüksek Kurulu 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

115 
115 
400 
375 
350 
300 
125 

Başbakanlık köşkü 

x 

# 

1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
7 
7 
1 
1 

200 
100 

120 
250 
150 
120 
115 
90 
75 

100 
175 



— D/ö — 
Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtı 

Görevin çeşidi 

Arşiv memuru 
Yabancı dil bilir daktilo (tng.-Pr.) 
Yabancı dil bilir daktilo 
Yabancı dil bilir daktilo 
Daktilo • 

» 
Başodacı 
Odacı 
Müvezaü 

Sayı Ücret 

400 
500 
400 
300 
250 
200 
175 
150 
175 

Görevin çeşidi 

Paris Türk Heyeti 

Yabancı dil bilir daktilo 
Daktilo 
Odacı 

Va§ington Bürosu 

Yabancı dil bilir daktilo 
Odacı 

Sayı Ücret 

400 
250 
150 

1000 
600 

Danıştay Başkanlığı 
Daktilo 

Dağıtıcı 
Başodacı 

2 
4 
5 
2 
1 

200 
175 
150 
115 
115 

Odacı 
» 

Kapıcı 
Şoför 

7 90 
7 75 
1 100 
1 175 

Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 
Genel Müdürlük 

Redaktör (Birisi yabancı dil bilir) 
» » » » 

Redaktör 
» Ve ekip şefi 

Tercümeci 
» (Yabancı olabilir) 
» (Birisi yabancı olabilir) 

Yabancı dil bilen musahhih ve 
mizanpaj cı 
Musahhih ve mizanpaj cı 

Bülten tashihcisi 
Yabancı dil bilen steno - daktilo 

;» » Daktilo 
Daktilo 

» 

2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 

1 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
2 

625 
550 
475 
475 
475 
400 
350 

400 
350 
300 
225 
350 
300 
250 
225 

Daktilo 
» 

» » • -

Arşivci 
Sicil ve tahakkuk arşivcisi 
Arşivci 

Filim operatörü 

» > Yardımcısı 
» » > 

Filmotekçi 
Fotoğrafı 

> 
» 
» 

Laborant 
» yardımom 

4 
6 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

200 
175 
150 
300 
250 
200 
175 
475 
400 
350 
250 
250 
475 
400 
350 
300 
200 
150 



Görevin çeşidi 

Fotoğraf ve filim raftkinaları ve 
elektik tesisatı işletme ve tamir 
makinisti 
Fototekçi 
Aboneci ve bantçı 

> » 
Knpürcü 
Bülten çoğaltma makinisti 
Bantçı ve ambalâjcı 
Yönetim memuru 
Şpîör 
Motosikletçi 
Kaloriferci 
Ateşçi 
Bisikletçi 
Telefoncu 

* 
Gece bekçisi 
Kapıcı 
Başodacı 
Odacı 

» 
^ . 

ti TemeÜciUkleri 
• ' • - • ' . . « . » . 

Daktilo 
Takipçi ve dağıtıcı 
Odacı 

Ankara Radyosu Müdürlüğ 

Başspjker (biri kısa dalga işlerine^ 
bakar) 
Spiker 

> 
» adayı 

Kısa dalga spikeri (yabancı dil bjlir) 
» » » » » » 
» » müzik şefi yardımcısı 
» > diskotek memuru 
» > daktilosu 

Diskotek şefi 
Plâk muayenecisi ve bakıcısı 
Daktilo 

> 
Ambarcı 

• » 

Stüdyo bakıcı»! 

Stşr 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
.1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 

15 
5 

1 
1 
1 

ü 

2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2: 
1 
2 
1 
1 
1 

Ücret 

300 
250 
150 
125 
200 
150 
125 
200 
175 
150 
125 
ıoö 
125 
150 
125 
100 
90 

100 
90 
75 

175 
125 
90 

475 
350' 
300 
250 
625 
475 
400 
300 
200 
3Ö0! 
200 
200 
150 
230 
250 
150 

Gtesrevân çeşidi 

Yönetimmemuru 
Şoför 
Bisikletçi 

» 
Telefoncu 

» 
Kaloriferci 

» # 

Gece bekçisi 
Kapıcı 
Odacı 

» 
Bahçıvan 

Sayı 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
3 

13 
5 
1 

Radyo Türk Mmiki Heyeti 

Birinci sınıf repetitör artist 
İkinci > ;» » 
Birinci i» artist 
İkinci » » 
Üçüncü » » 
Dördüncü > » 
Birinci t» stajiyer artist 
İkinci » » » 

Radyo Temsil Kolu 

Rejisör 

Radyo Teknik Servisi 

Jeneratör uzmanı 
Birinci sınıf başmakinis* 
İkinci » > 
Başmakinist yardımcısı 
Birinci sınıf makinist 
İkinci > » 
Üçüncü » » 
Antenci 
Atelye şefi 
Atelye ustası 
Tornacı 
Marangoa 
Atelye kalfası 

Türk Haberler Büroları ve Btum 

Mahallî kâtip ve daktilo 
» » » 

Kapıcı ve odacı 

6 
6 
4 
4 
3 
8 
2 

11 

1 

1 
2 
4 
8 
9 

12 
W 
4 
1 
1 
I 
1 
1 

Ücret 

175 
175 
115 
100 
150 
125 
115 
125 
100 
90 
90 
75 

115 

550 
475 
400 
350 
300 
250 
225 
200 

550 

550 
400 
350 
325 
270 
250 
225 
325 
400 
300 
250 
250 
150 

ÂteşeUkleri 

2 
1 
1 

600 
m)Q 
309 



Görevin çeşidi 

c 

Sayu 

İstanbul Radyosu Müdürlüğü 

Bajppiker 
Spiker 

» 
Diskotek şefi 
Plak muayenecisi 
Stüdyolar bakıcısı 
Ambarcı 
Doktor 
Tasnifçi 
Ajgivci 
Oaklıio 

» 
Yönetim memuru 
ŞşStöt 

» 
Telefoncu 

» 
Kaloriferci 

i 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 

— B/7 — 
iylık 

4T5 
3SÖ 
300 
225 
150 
150 
200 
150 
150 
200 
175 
150 
ıra 
21Û 
150 
150 
125 
100 

Görevin çeşidi 

Kapıcı 
Geca? bekçisi 
Odacı 

$ 

Radyo Temsil Kolu 

Rejisör 

Radyo Teknik Servisi 

Jeneratör uzmanı 
Bininci sınıf başmakinist 
İkinci sınıf başmakinist 
Başmakinist yardımcısı 
Birinci sınıf makinist 
İkinci sınıf makinist 
Ü§üncüısınıf makinist 
Anteıici 
Atölye §efi 
Aielye ustası 

» » 

Sayı 

4 
.4 
2 

20 

1 

1 
2 
1 
3 
4 
6 
9 
1 
1 
1 
1 

Ücret 

90 
90 
90 
75 

300 

475 
400 
350 
325 
a?o 
250 
m 
300 
300 
250 
225 

İstatistik Genel Müdürlüğü 
Mütercim (Batı memleketlerinde 
istatistik veya ekonomiile JUgüüko-
nııkrda tercümeye imkân veren 
yüksek bir tahsil yapmış olmak) 
Başsayıcı 
Bininci makinist 
İkinci makinist 
Daktilo 
Kaloriferci ve tamirci 
Başsayıcı yardımcısı 
Şifreleyici 

» 
Piş memuru 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 

625 
230 
225 
200 
200 
200 
200 
170 

1 * 160 
11 130 

Dağıtıcı 
Ambarcı 
Ambalâjcı 
Basodacı 
Piş memuru 
» » 
Odacı 
» 

Gece bekçisi 
Meydancı 
İKâloriîerci yam« 
Hamal 

2 
1 
2 
1 

20 
17 
2 

12 
1 
2 
1 
1 

120 
120 
120 
130. 
115 
100 
110 
100 
100 
100 
100 
85 

* 



— D/8 — 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 

Görevin çeşidi 

MERKEZ 

Doktor 
Telsiz teknisiyeni 
Telsiz muhabereci 
Ressam ve graf iker 
Motorcu başustası 
Makinist 
Bülten mustahzırı 
Motorcu 

» 
Şoför 
Dağıtıcı 
Bekçi 
Hademe 
Kaloriferci 
Bahçıvan 
Başhademe 
Daktilo 

» , 
Alet sevkiyatçısı 

» » 
Marangoz 
Sondaj teknikeri 
Telsiz muhabere teknikeri 
Başat yorumeusu 
Telsizci 
Demirci kalfası 
Rasat park koruyucusu 
Tamirci 

Sayıl 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 

!îcret 

150 
230 
150 
175 
250 
250 
200 
130 
115 
15j0 
90 
75 
75 

130 
130 
90 

130 
175 
150 
175 
150 
200 " 
270 
230 
150 
125 
85 

125 

Görevin* çeşidi 

Kurs daktilo mukayyidi 
Tasnifci 

İLLER 

Radyo zonde teknisiyeni 
Başrasatçı 
Baştelsizci 
Telsiz makinisti 

» muhabereci 
» » 
» » 

Motorcu başustası 
Motorcu 
Hademe 
Hademe ve bekçi 
Rasatçı 

» 
» 
» 
» 

Pronostik teknisiyeni 
Sinoptik » 
Rasat yorumcusu 
Sondaj teknisiyeni 
Radyozonde teknikeri 
Telsiz muhabere basteknikeri 
Telsiz muhabere teknikeri 
Hidrojen müstahzırı 
Nakil vasıtaları silicisi 
Rasat aletleri koruyucusu 

Sayı 

1 
1 

1 
1 
1 
2 
2 
3 
2 
1 
5 

25 
12 
14 
21 
37 
41 
16 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
7 
2 
1 
1 

Ücret 

120 
125 

375 
230 
230 
150 
150 
130 
200 
150 
115 
55 
60 
90 
75 
60 
50 
45 

220 
220 
230 
200 
325 
230 
200 
115 
75 

120 

Diyanet İşleri Başkanlığı 
MERKEZ 

Daktilo 
Mizanpajcı ve musahhih 
Daktilo 
Ambarcı 
Daktilo (yabancı dil bilen) 
Dağıtıcı 
Kaloriferci ve bahçıvan 

3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

150 
300 
175 
200 
250 
150 
150 

Gecebekçisi 
Başodaeı 
Odacı 

Daktilo 
Gece bekçisi 

İLLER 

1 110 
1 110 
8 100 

140 
100 



Görevin çeşidi 

Odaca 

Kuran öğretici 

Dersiam 

- P / 9 
Sayı Ücret 

50 
47 
58 

5 
5 

21 
89 

4 
10 
51 
35 
3 
4 

10 100 
25 90 

80 
70 
60 
50 

125 
110 

75 
60 
50 

Maag 

35 
30 
25 
20 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Maaş 

Dersiam 48 15 

İstanbul cuma ve kürsü vaizleri 

Nuri Işik Sultanahmet Camii kürsü vaâçi 20 
Fahri Ardalı Süleym&nie » 
Cemal öğüt Beyazit > 
Nuri Evrem Fatih > 
Mustafa Kalaycıoğlu Nuriosmaniye > 
İsmail Yürüyen Sultan Selim > 
Osman NJKÇL özbiricik Eyyüp » 
Sıtkı Tekel Lâleli » 
Hakkı özgören Yeni > 
Fahri Ultan Şehzade » 
Cevdet Ediş Üsküdarda cedit valde 

» 
> 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
>' 
le 

», 
» 
> 
> 
» 
* 
> 
» 
% 
> 

15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 

Adalet Bakanlığı 
Zatişleri Genel Müdürlüğü 

Daktilo 

» 
Dağıtıcı 

Levazım Müdürlüğü 

Şoför 
Başodacı 
Dağıtıcı 

' » 
Motosikletli dağıtıcı 
Bahçıvan 

» yardımcısı 
Odacı 

Gece bekçisi 
Meydancı ve kapıcı 
Telefoncu 
Kaloriferci 

» yardımcısı 
Asansçrcü 
Denkçi 

2 200 
1 175 
5 150 
1 140 

1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
4 

14 
11 
2 
4 
1 
1 
1 
2 
1 

250 
140 
115 
175 
115 
150 
90 

100 
90 
75 

100 
90 

150 
250 
100 
75 

100 

Hamal 

Daktilo 
» 

Doktor 
Şoför 
Mübaşir 
Başodacı 
Kaloriferci 
Telefoncu 
Meydancı 
Gece bekçisi 
Kapıcı 
Odacı 

> 
Bahçıvan 

Merkez Bürosu 

Yargûay Başkanlığı 

2 

1 
3 

1 
2 

10 
1 
1 
1 
3 
2 
2 

13 
29 
1 

Adlî Tıp İsleri Genel Müdürlüğü 

Kaloriferci 
Dağıtıcı 

1 
1 

100 

150 
100 

150 
230 
140 
100 
250 
140 
75 
90 
75 
90 
75 

115 

115 
75 



Görevin çeşidi 

ÎLLEB 

— D/10 
Sayı Ücret 

Aşçı 
Çamaşırcı 
Gardiyan 

» 
Odacı 
Şoför 
Adlî Tıp Meclisi odacısı 

75 
90 
90 
75 
70 

175 
75 

Mübaşir 
Kolöriferci 

» 
Telefoncu 
Kapıcı ve gece bekçisi 
Meydancı 
O d a c ı 

» 
> 
> 
» 

Adlî tıp odacısı 
Gece bekçisi 

» » 

470 
1 
3 
1 
1 
1 

13 
63 
58 

255 
305 
12 
5 
1 

100 
150 
100 
75 
60 
60 
90 
75 
70 
60 
55 
60 
70 

100 

Görevin çeşidi 

Ceta ve Tevkif evleri 

Doktor 
Başgardiyan 

Birinci sınıf gardiyan 

îkinci » » 
Üçüncü » » 
Arabacı 
Şoför 

» 
* 

Elektrikçi 
Makinist 
Hademe 
Aşçı 
Aşçı, çamaşırcı ve hamamcı 
Usta 
Haricî hastane hademesi 

Sayı Ücret 

1 
10 
40 
70 
80 
80 

180 
500 
300 
100 

1 
7 
e 
2 
2 
4 
1 
1 
6 
1 
3 
9 

13 

150 
200 
175 
150 
130 
115 
100 
90 
75 
60 
75 

150 
130 
115 
175 
200 
100 
175 
90 

100 
60 

175 
60 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Tapulama MERKEZ 

Doktor 
Ciltçi 

> yardımcısı 
» * 

Fotostat memuru (Fotoğrafçı) 
» » yardımcısı 

Daktilo 
» 

Dağıtıcı 
Başodacı 
Odacı 
Kapıcı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
4 
1 

13 
1 

_ 

120 
175 
120 
90 

175 
120 
120 
90 
90 
90 
75 
75 

Daktilo 
Odacı 

Cütçi 

% va 
Daktilo 

» 
» 

.» 

ÎLLEB 

175 
100 

1 
1 
1 
2 
3 

82 
4 

175 
130 
75 

120 
90 
75 
60 



Görevin çeşidi 

Jaloncu 
Gece bekçisi 
Odacı 

» 
» 

Kapıcı 
Dağıtıcı 
Defterci 

Sayı 

3 
2 
4 

38 
162 

1 
4 
3 

Tapu w Kadastro Yatma Htyett 

Daktilo 
» 

2* 
7 

~r>/ 
Ücret 

60 
60 
75 
60 
55 
75 
60 
75 

90 
75 

11 — 
Görevin çeşidi 

Jaloncu 
» 

Mübaşir 
Odacı 
Şoför 

, 
Tapulama 

Arazi kadastro müdürlükleri dakti
losu 
Arazi yargıçlıkları daktilosu 
Odacı 

» 

Sayı 

20 
28 

1 
16 
2 

18 
18 
18 
18 

Ücret 

75 
60 
90 
60 

150 

175 
150 
75 
60 

içişleri Bakanlığı 
MERKEZ 

Yabancı dil bilen daktilograf 
Daktilograf 

> 
Motorlu dağıtıcı 
Dağıtıcı 
Başodacı 
Odacı 

» 
» 

Gece bekçisi 
Kapıcı 
Asansörcü 
Kaloriferci 

> yardımcın 
Baıbahçıvan 
Bahfiran 

1 
10 
10 
8 
9 
1 
5 

10 
39 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
9 

230 
150 
130 
130 
115 
130 
100 
90 
75 

100 
90 
90 

200 
115 
175 
150 

Bahçe işçisi 
Telefoncu 

» yardımcısı 
Bakanlık şoförü 
Motosikletçi 

İller dağıtıcıları 
» 
» 
» 
» 

îlce 
» 
» 

» 
» 

odacıları 
» 

odacıları 
» 
» 

Bucak odacıları 

ÎLLER 

2 130 
1 200 
1 90 
1 250 
1 115 

1 
6 

59 
116 
23 
18 

165 
286 
627 

75 
60 
60 
55 
60 
55 
50 
45 
30 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Makinis 
Şoför 

» 

MERKEZ 

t ve silâhçı 1 
1 
1 

175 
175 
150 

Şoför 
Ambar muhafızı 
Daktilograf 
Asansörcü 
Makinist yardımcısı 

1 100 
1 130 
1 130 
1 100 
1 90 



Görevin çeşidi 

Başodaei 
Odacı 
. » 

Dağıtıcı 
Gtece bekçisi 
Saymanlık takipçisi 

ÎLIMB 

Tabip 
Daktilograf 

m '•'• 

Şoför 

» 
Makinist 
Nezarethane memuru 

Sandalcı 
Tayfa 
Başodaei 
Odacı 

> 

Poft$ î nsfoYüstt 

Sayı Ücreı 

1 
5 

18 
3 
2 
1 

1 
2 
4 
2 
1 
2 
8 
1 
1 

46 
2 
1 
5 
5 

121 

100 
90 
75 
90 

150 

130 
100 
130 
115 
100 
115 
100 
90 
90 
70 

100 
90 
75 
60 

Elektrikçi 1 175 

Görevin çeşidi 

Kaloriferci 
Aşçı 

> yanmalı 
Bulaşıkçı 
Çamaşırcı 
Ütücü 
Odacı 

» 
> 

İstanbul Polis Okulu 

Sayı 

1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 

11 
6 
2 

Aşçı 
Odacı 

» 

1 
9 
9 

Prtiıvtâİbrifam 

Hemşire 
Hastabakıcı 
Hademe 
Aşçı 
» yamağı 

Terzi 
Çamaşırcı 
Berber 

2 
2 
% 
1 
1 
i 
1 
1 

Jandarma Genel Komutanlığı 
MERKEZ 

Tapı ustası 
Şoför 
Başodaei 

» yardımcısı 
Odacı 

Basımevi 

Makinist 
> 

Ressam 

1 
1 
1 
1 
7 

1 
1 
1 

325 
250 
125 
115 
100 
io 

230 
200 
200 

Tertipçi 1 
• > 1 

Linotip operatörü 1 
Ambar memum 1 
Ciltçj 1 

» 1 

Silâh ve Mafo4me tamir Evi 

Telsiz ustası 1 
Telefon tamir ustası 1 
Telefon tamir usta yardımcısı 1 
Tornacı 1 



Görevin çeşidi 

Fi*efceci * 
Kaynakçı 
DeMrcî 
tüfekçi 

1 
1 
1 
1 

Subay ve Gedikli Erbaş Okulları 
Kaloriferci 
Elektrikçi 
Odacı 

» 
* 

m* 
%' 
> 

Oarhaşıfcı 
% 

Laborant (Dişçi yanında) 
Şoför 

Muhaft* Kıtan 

Şb&r 
> 
% *m 
» 

îttanbul Dikimevi 

Kundura ustası 
Terzi ustan 

» > 
Makine tamircfîsi 
lîaköle uStası 
Kundura makine ustan 
Elektrikçi 

> yardımcısı 
Kundura ambar memuru 
Şoför 

1 
1 
1 
3 

11 
1 
1 
i 
1 
3 
1 
1 

2 
2 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

175 
175 m 
3*) 

175 
150 
115 
100 
90 

115 
•100. 
?5 
90 
r75 

100 
200 

250 
2ÖÖ 
175 
İÖ0 
Î5 

450 
450 
230 
250 
360 
200 
230 
175 
175 İ İ U 

200 

Grevin çeşidi 

Öâmtıl 
Aşçı 

Etf^a Xmm>im1X\ 

Ambar memuru 
Hamal 

» 
Şoför 

âafetablkıcı 
0â&aşı*cı 
Lfâboraat 
Bulaşıkçı 
Tefei ve ütüctt 
Karantfcıacı 
Bafnaırieı 
Aşçı 

Hastans 

Toplu Birlikler 

9İVİ1 sanatkâr (Saraç) 
* » 
» » . 
* * * 

$&r 
# 

3* 

^ f i f r 
» 

Sabit Birlikler 

[1J İstanbul, Kayseri, Etânğ. 

Sayı 

4 
1 

2 
6 

12 
2 

4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
2 
2 
2 
6 
2 

12 
7 I 

1 
11 

Ücret 

100 
100 

230 
100 
100 
200 

60 
«> 

100 
60 
60 
76 
^0 
75 

2©0 
195 
160 
180 
145 

175 

m 
75 I V 

"•< 

300 
175 



Görevin çeşidi 

- fi/U -
Dışişleri Bakanlığı 
Sayı Ücret Görevin çeşidi 

M erke» hizmetlileri 

Daktilograf (Fransizca veya İngi
lizce redaksiyona vâkıf) 
Daktilograf 

» 

» . 
» 

» 
» 

Doktor 
Şoför 
Telefoncu 
Kapıcı 
Başodacı 
Odacı 

Başdağıtıcı 
Dağıtıcı (Bisikletli) 
Dağıtıcı 

Saymanlık takip memuru 
Dağıtıcı (Motosikletli) 
Belge saklağı koruyucusu 

3 
4 
1 
3 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
8 
1 
1 
1 
6 
3 
6 
X2 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

370 
255 
230 
210 
200 
185 
175 
İ60 
150 
200 
150 
250 
125 
175 
140 
120 
110 
100 
00 
80 
125 
140 
110 
100 
175 
140 
100 

Sayı Ücret 

Gece bekçisi 
» > 

Bahçıvan 
Kaloriferci 
Ateşçi 
Kitaplık memuru 

Baştertipçi 
Tertipçi 

» 
Tashilıçi 
Ciltçi 

Basımevi 

Dışişleri Bakanlığı Köşkü 

Yönetim memuru 
Aş» 

» Yamağı 
Bahçıvan 

» Yardımcısı 
Sofracı 
Kapıcı 
Kaloriferci 
Bahçe amelesi 

Yabancı memleketler hizmetlileri [1] 

Elçilik, daimî delegelik ve konso
loslukları hizmetlileri 500 83,333 

2 
2 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

130 
120 
125 
160 
100 
200 

250 
175 
135 
175 
175 
160 

250 
255 
100 
250 
100 
150 
140 
100 
75 
70 

[1] Tabancı memleketlerdeki teşkilâtla ücretle kullanılıp istihkakları bu ödenekten verilecek 
olanların sayısının ve görevlerinin belirtilmesi ve bu hizmetlilerin tâyinleriyle kuruluş itibariyle 
verilecek ödenek dairesinde ücretlilerin tâyin ve dağıtılması Bakanlığa veya BakanUğm yetki 
vereceği makamlara bırakılmıştır, 600 tanesi vergi tahakkukuna esastır, 



— D/16 — 
Maliye Bakanlığı 

Görevin çegidi Sayı Ücret 

Daktilo 

Daktilo 
» 
» 

MERKEZ 

özel Kalem Müdürlüğü 

Genel Kâğıtlar Müdürlüğü 

1 200 

200 
175 
150 
125 

Maliye Tetkik Kurulu Ba§kanhğt 

Tabancı dil bilen daktilo 1 300 

Teftiş Kurulu BaşkanUU 

Daktilo t 200 

Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat 
Genel Müdürlülü 

Takip memuru 

Daktilo 
» 
i» 
> 

150 
125 
200 

3 175 
150 
125 

Bütçe ve Malt Konini Genel Müdürlüğü 

Daktilo 200 
175 

Merkez Daireleri Saymanlık Müdürlüğü 

Daktilo 

» 

dSt'ST*"5**''3 ' v^ '^E^e** 
2 200 
3 175 
8 150 
8 125 

Muhasebat Genel Müdürlüğü 

Daktilo 1 200 
» 2 175 
» 3 150 

PuvantSr 1 250 

Görevin çeçidi Sayı Ücret 

Merke§ Saymanlığı 

Daktilo 1 1T8 

Gelirler Genel Müdürlüğü 

Daktilo 
» 

6 200 
8 175 
8 150 

Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı 

Daktilo 1 200 

Hazine Genel Müdürlüğü 

Yabancı dil büen doktilo 
Daktilo 

% 

1 
1 
1 

300 
175 
150 

Elçilikler Maliye Müşavirlikleri 

Mahallî kâtip (Ecnebi olabilir) 1 500 

Kambiyo 

Daktilo 2 175 

Emekli İşleri Genel Müdürlüğü 

Daktilo 

Puvantör 

Kardeka memuru 

Mİllı Emlâk Genel Müdürlüğü 

1 
1 
1 
2 
3 
1 

1 
1 
2 

200 
175 
150 
175 
150 
200 

250 
200 
150 

Daktilo 
» 

ĞzWc İşleri Müdürlüğü 

Daktilo 2 200 
'» 2 175 

Hasta bakıcı 
1 150 
1 200 



Görevin çeşidi Saya Ücret 

Levazım ve Kıymetti Kâğıtlar Müdürlüğü 

Şoför 
Motosikletçi 
(Telefon memuru 
Başbahçıvan 
Bahçivan 
Kalorifer teknisiyeni 

» ateşçisi ve bahçıvan yamağı 
Elektrikçi 

Başmarangoz 
Marangp* 

Doğramacı 
» 
» çırağı 

T£azı ye hesap makineleri tamircisi 
» » » % 

Tapı onarma ustası 

» » » 

Çoğaltma memuru 
» » 

Daktilo 

Dağıtma başmemuru 
» memuru 

» 
Başodacı 
0dacı 

* 
Kapıcıbagı 
Kapıcı 

» 
(jtece bekçisi 

» » 
Hamal 
Temizlik işçisi 

250 
200 
250 
250 
150 
300 
150 
250 
230 
300 
225 
200 
175 
150 
125 
300 
250 
250 
200 
150 
125 
250 
200 
200 
1Tİ5 
200 
175 
150 

10 125 

10 
1 
1 
4 
3 
3 
2 
5 

150 
125 

26 100 
83 90 

75 
125 
100 
90 

125 
100 
125 
90 

tstaribul Basılı Kâğıt ve Ambar ve Mahzenleri 
Daktilo 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

2 
2 
2 

75 
100 
100 

Odacı 
Gece bekçisi 
Hamal 

Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğü 

Baştertipçi 
Çinkoğraf ustabaşısı 
Ustabaşı 
Başciltçi 
Galvano teknisiyeni 
Makinist 

» 
Şoför 
îdare memuru 
Takip memuru 
Daktilo 
Kapıcı 
Gece bekçisi 

1 
1 
4 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 

350 
300 
250 
$50 
300 
250 
225 
225 
225 
150 
150 
125 
125 
100 
100 
90 

225 Para, pul sevkiyat muhafızı 

Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğü 

150 

Depo âmiri 
» » 
» > muavini 

Hekim 
Basım teknisiyeni 
Depo şefi 
Depo memuru 

» » 
> » 
» » 
> * 

Yabancı dil bilen daktilo 
Daktilo 

» 
» 

Takip memuru 
Posta memuru 
Ustabaşı 
Usta 
Tasnifçi 

» 
» 

1 
1 
2 
1 
1 
6 
2 
a 
6 
3 

19 

4 
2 

20 
X 

400 
350 
325 
150 
275 
275 
250 
225 
200 
175 
150 
300 
200 
150 
125 
175 
150 
250 
200 
150 
125 
100 



Görevin çeşidi 

Bekçi 
Odadı 

Sayı 

16 
4 

"Vergiler Temyiz Komisyonu Başkanhğn 

Daktilo 
> 

5 
6 

Muvazzaf ttiraz Komisyonları 

Daktilo 
» 

Odacı 
» 

Maliye Okulu 

Hademe 
Bekgi 
Odaeı 

15 
27 
15 
9 

1 
1 
1 

Ücret 

125 
100 

, 

200 
150 

150 
100 
90 
75 

100 
100 
90 

ÎLLER 

Muhakemat Genel Müdürlüğü 

Takip memuru 2 
•» 
» 
» 
» 

Daktilo 
» 

Odacı 

Daktilo 
» ' • " 

» 
* 
» 

» 
» 
» 
» 

G 

G«ce bekçisi 
> 

' > 
» 
> 

175 
5 150 
21 125 
39 100 

Gelirler #Mt#î Mttdwrlw#ti 

33 
2 
8 
9 

10 
60 

130 
70 
10 
9 

27 

Hesap Üzmanlün Kurulu 

Daktilo 3 
6 

90 
150 
125 
60 

200 
150 
100 
90 
75 

100 
90 
75 

200 
150 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Hekim 

Daktilo 

özlük İsleri Müdürlüğü 

MüU Emlâk Genel Müdürlüğü 

150 

• 

Memur Konutları 

sı 
hhi tesisler ustası 

3 150 
4 125 

1 300 
1 250 
1 225 
1 225 

İdare âmiri 
Mutemet 
Elektrikçi ustası 
Su yolcu ve sini 
Mesul makina teknisiyeni (ecnebi te
baasından olabilir) 
Ustabaşı (ecnebi tebaasından olabi
lir.) 
Kalorifer ustası 
Kalorifer ateşçisi ve bahçıvan yama
ğı (10 adedi 6 aylıktır) 
Kapıcı (5 adedi 6 aylıktır) 

500 

1 
2 

16 
15 

350 
225 

170 
100 

Muhasebat Genel Müdürlüğü 

Daktilo 61 Î25 

Levazım ve Kıymetli Kâğıtlar Müdürlüğü 

§of ör 
Yazı ve hesap makineleri tamircisi 

» » » » 
Kâğıt dağıtma memuru 

» » » 
ti başodacıları 
II odacıları 
> » 

tice » 

Gece bekçisi 

Bahçıvan (İstanbul) 
Kalorifer teknisiyeni 

» ateşçisi ve, bahçıvan yamağı 
Su motorcusu -" 
Asansörcü 

1 
1 
1 
6 
5 
5 

13 
105 
194 
73 

350 
5 
5 
1 
1 

13 
32 
1 
1 

225 
300 
250 
100 
90 

100 
90 
75, 
60 
60 
55 

100 
90 

150 
300 
225 
100 
150 

m 



.1 D/18 -
Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Hazine Genel Müdürlüğü 

Daktilo 1 175 

Görevin çeşidi 

Daktilo 

Kâğıt dağıtma memuru 
Odacı 

Sayı Ücret 

3 
1 
4 
6 

150 
125 
100 
90 

Millî Eğitim Bakanlığı 
MERKEZ 

Daktilo 
Kardeksçi 
Yabancı memleketlerdeki öğneci 
müfettişliği kâtibi [1] 
Daktilo (tâlim ve terbiye için) 
Daktilo (askerlik öğretimi müdür
lüğü için) 
Doktor 
Telefoncu 
Dağıtıcı 
Daktilo 
Başodacı 
Odacı 
Gece bekçisi 
Odacı 
Kapıcı 
Bahçivan 
Takipçi 
Şoför 
Daktilo 

» 
» 

Kaloriferci 
» yamağı 

Yayın 

Pedalcı 
Dizici ve kaplayıcı 
Çırak 
Fiş memuru 
Kitaplık fiş memuru 

2 
2 

4 
1 

1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 

29 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 

/ 
1 
1 
1 
1 
1 

200 
200 

500 
130 

130 
150 
150 
130 
130 
130 
115 
150 
100 
115 
175 
130 
250 
175 
150 
200 
200 
100 

200 
130 
90 

100 
100 

Yollama memuru 
Dağıtıcı 
Dergi düzelticisi ve yönetim memuru 
Paketçı 
Fotoğrafçı 

y> çırağı 
Araştırıcı 
Düzeltici 

» 
Daktilo 

> 
Dağıtıcı 
Odacı 

Millî Kütüphane 

Daktilo 
> 

Ciltçi 
» 

Teknisiyen 
Odacı 

ÎLLER 

Millî Eğitim odacıları 
» » » 

1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 

2 
1 
2 
2 

» 
1 
8 

4 
59 

İstanbul Yüksek öğretmen Okulu 

Başaşçı 
Aşçı kalfası, 
Kaloriferci 
Hastabakıcı 

1 
1 
1 
1 

100 
100 
115 
75 

150 
75 

115 
150 
115 
115 
150 
90 

100 

200 
150 
250 
2Ö0 
250 
100 

70 
60 

175 
60 

150 
90 

[1] Yabancı olabilir. Mahallince seçilenler müfettişin teklifi ve elçinin inhası üzerine MUlî Eğitim 
Bakanlığınca tâyin olunur. 



- B/iâ -
(Görevin çeşidi 

Başodacı 
Odacı 

• - •» 
> » 

Dosya memuru 
Doktor 

ve daktilo 

Sayı 

1 
2 
6 

11 
1 
1 

Ücret 

130 
60 
55 
50 

115 
90 

Eğitim Enstitüleri ve öğretmen Okulları 

Doktor 
; : . » • • 

Kâtip ve daktilo 

Laborant 
Teknik koruyucu 

» • • ' . . » . 

Usta 
Bahçıvan 

i » 
Başaşçı 
Agçı 
! * 

Şoför 
> Yardımcısı 

Hastabakıcı 
Başodacı 

- Ö d a c ı ^ ' cii-•''-•r'"'':;-

> 

< . - . ' ' • 

Laborant ve ders adetleri koruma 
memuru 
Besim galerisi hademesi 
Odacı ve kapıcı 

• • « > / ' » » 

kaloriferci 
Tezhip öğreticisi 
Eski güzel yazılar öğreticisi 
Ebruahar ve kaplayıcı öğreticisi, 

4 
6 
2 
2 
6 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
6 
3 
4 
2 
1 
4 
1 
2 
7 

19 
54 

103 

150 
90 

130 
115 
115 
270 
200 
175 
150 
175 
175 
115 
175 
115 
100 
90 

200 
150 
115 
130 
100 
90 
75 
60 
50 

1 100 
3 60 
7 60 

:«. V, 75 
7 1 90 

1 270 
1 270 
1 270 

Görevin çeşidi Sayı Ücîret 

Rasathane 

Hesapçı 
» 

Teknisyen 
» çırağı 

Kaloriferci 
Bahçıvan 

» 
Başodacı 
Korucu 
Odacı 

Bekçi 
» 

Şoför 

130 
115 
200 
100 
115 
90 
60 
90 
75 
75 
60 
55 
75 
60 

200 

Cumhurbaşkanlığı Filârmonik Orkestrası 

Salon ve eaz orkestrası müzisiyeni 
(yabancı olabilir) 7 270 
Daktilo 1 150 
Odacı 3 90 

Ankara Devlet Konservatuvarı 

Doktor 
Daktilo 

Enstrüman onarıcısı 
•' » " » 

' • ' • • • > . * l * 

Elektrikçi 
Elektrikçi ve kaloriferci 
BahçıvaTı 

Odacı 
' * 

Lise ve Ortaokullar 

Doktor; 

Hizmetliler 

1 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 

•1 
1 
9 

11 

5 
30 
50 
3 
6 

150 
150 
115 
150 
130 
100 
115 
150 
115 
175 
90 
75 
55 

100 
90 
75 

150 
125 



Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Hizmetliler 
» 

Odacı 

12 
25 
160 
275 
425 
325 

Millî Eğitim Basımevi 

Kapıcı 
Gece bekçisi 
Odacı 

Derleme Müdürlüğü 

Odacı 

Pravantoryum ve Sanatoryum 

Eczacı kalfası 
Kaloriferci 

» yardımcısı 
Doktor 
Demirci 
Elektrikçi 
Boyacı ve badanacı 
Marangoz 
Sıhhi tesisat yardımcısı 
Makinist ve etüvcü 
Daktilo 

> 
Şoför 

» yardımcısı 
Başaşçı 
Aşçı 
» kalfası 
» yam.ağı 

Arabacı 
Bahçivan 

» 
Terzi 
ütücü 
Bulaşıkçı 
Kreşuvarcı 
Kapıcı ve santral memuru 
Hastabakıcı 
Laborant 
Hademe 

1 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
1 

10 
4 
3 

100 
90 
90 
75 
60 
50 

2 60 
2 75 
1 60 

60 

150 
130 
75 

150 
130 
150 
100 
150 
175 
175 
130 
90 

200 
90 

22J5 
150 

90 
80 

100 
150 
100 
175 

90 
75 
90 
90 

100 
100 
90 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Hademe 

Gece bekçisi 

Kaplayıcı 

Koruyucu 
Odacı 

Odacı ve bekçi 

25 
10 

2 

75 
60 
50 
90 

Kütüphaneler 

3 175 
2 
2 

12 
10 
22 
18 

130 
115 
90 
90 
75 
60 

Anıtları Koruma Kurulu, Rölöve Bürctu, Kazı 
ve harabe alanları, îller müzeleri 

Bekçi 
» 
» 
» 

Bekçi ve odacı 
» » » 
» » » 

Başodacı 
Bahçıvan 

» 
Onarıcı 

» 
Fotoğrafçı 

» yardımcısı 
» » 

Daktilo ve kâtip 
Mamur 

> 
» 
> 
» 

Bilet ve fotoğraf satış memuru 
Kaplayıcı 
Kurşuncu 
Makinist ve elektrikçi 
Marangoz 
Duvarcı ve sıvacı 
Eski eserleri koruma komisyonu 
üyeleri ücreti 
Yangın memuru 

3 
25 
22 
8 

23 
115 
25 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
1 

5 
4 

115 
90 
50 
35 
75 
60 
55 
90 

100 
75 

1Q0 
90 

325 
150 
90 

115 
345 
325 
270 
230 
175 
100 
150 
150 
150 
150 
115 

80 
150 



Öorevin çeşidi Sayı Ücret Görevin çeşidi &ayı Ücret 

ticaret, sanat okullan ve enstitülen bölge sanat 
okullan, ertik ve bütün akşam okullan, ku ve 

erkek geziciköy kurslan 

Yö'n«tim memuru 

» » 

Eİtfrtor 

» 
Ha#tabakıcı 

> 
Usta 

> 
Şoför 

Aşçı 
Aşçı (Yamağiyle beraber) 

BTâîbriferci 

Kaloriferci 
Bahçıvan 

> 
• •;* 

1 
1 
8 
25 
39 
64 
130 
15 
17 
72 
10 
15 
2 
17 
29 
7 
1 
18 
34 
72 
54 
36 
7 
3 
2 
4 
1 
1 
1 
5 
15 
5 
3 
1 
9 
5 
2 
1 
2 
3 
6 
8 

270 
230 
200 
175 
150 
130 
1*5 
100 
150 
120 
100 
90 
150 
115 
100 
75 
400 
32§ 
270 
230 
200 
175 
150 
130 
115 
175 
115 
17§T 
I75: 
150 
130 
115 
150 
130 
.115 
100 
90' 
150 
130 
115 
100 
90 

Bahçıvau 
Hademe* 

Sürveyyan 

İstanbul Tekkik^Oftulü' 

Kitaplık daktilosu 
öğgetim. bürosu daktilosu 
Not çoğaltma memuru 

» > " •» Yardımcısı 
Atelye şefi . . 
Elektrikçi 
Demirci, 
ToEnacı 
Düzleyioi 
Lâboratuvar başustası 

» İşçileri 
Modelci ve maketçi 
Marangoz 
Kaloriferci 
Şoför 
Lâbornat 
Geee bekçisi 
Başodaeı 

j Kapıcı 
Odacı 

Hastabakıcı 
A|çı 

» yamağı 
Berber (kalfasiyle bgnşhpaf):-
Bahçivan 

» yamağı 
Yapı onarıcısı 
O&icı 

Gece bekçisi 

Usta öğreticisi 

Köy Enstitüleri 

174 
371 
758 

20 

1 
1 , 
1 
1 
1 
1 
İ 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

. i' 
1 
1 
5 
3 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

18o 
5 

10 
2 

10$ 
m 
75 
6(T 
50 

1Ş0 

ıao 
I4^i 
27|0 

200 
200 
m* m-
175 
230 
150 
1§& 
1Ş0 

& 
115 

, 90 
60 
75 
50 

115" 
175 

75 
115 
115 
75 

150 

60 
50 

100; 

l 370 
1 255 
2 fflt 



- b / 2 â 
Öörevin çeşidi 

U$ta öğreticisi 

» > 
* > 

Halk türküleri ve oyunları usta öğ
reticisi 
Ambar ve depo memuru 
Kâtip ve daktilo 

Daktilo 

Memur 
Döner sermaye ambar memuru 
Hastabakıcı 

» 
» 

Aşçı 
Aşçı yamağı 

» » 
» » 
> » 

Yapı yoklama ve usta öğreticisi 
» » » » 

Ekmekçi 
Ekmekçi ve hamurcu 

> > 
• » » 

Sayı 

4 
10 
20 
21 
11 
5 

2 
25 
30 
45 
10 
9 

'25 
21 
2 

22 
7 

21 
5 
1 
5 

22 
2 
1 
1 
5 
2 
8 

Ücret 

220 
200 
175 
150 
130 
115 

150 
150 
130 
115 
150 
115 
220 
150 
150 
115 
100 
175 
100 
90 
75 
60 

370 
470 
150 
100 
90 
75 

Görevin çeşidi 

Hayvan bakıcı 

Bahçivan 

Elektirikçi makinist 

» 
>> 
» 
> 

Bekçi 
Arabacı 

» 
Çamaşırcı 
Kapıcı 

» 
Daktilo 

» 
Ayakkabı 

9 

> 
» 
» 

onarıcısı 

TaMı öğrencd Kadrosu 

Eğitim enstitüleri ve Öğretmen 
okulları 
Köy enstitüleri 
Ankara Devlet Konservatuvarı 
Ertik ve 
lığına bağ 

teknik öğretim müsteşar
dı okullar 

Sayı 

1 
1 
1 

18 
3 
2 
1 

15 
6 

20 
2 

16 
1 

140 
9 
5 
5 
2 

19 

2300 
17000 

200 

4550 

Bayındırlık Bakanlığı 
MERKEZ 

Yüksek Fen Heyeti 

Daktilo 1 150 

Hıısusi Kalem Müdürlüğü 

Daktilo 
: -* 

Teftiş Heyeti 

1 
1 

225 
200 

Daktilo 1 150 

Demiryollar ve Limanlar Dairesi 

Daktilo 
» 

Mavici 
» 

Bekçi 
Odacı 
Kayıt memuru 

Fiş memuru 
Başkopyacı 



Görevin çeşidi 
— D/tt— 

Sayı Ücret 

Kopyacı 

Muakkip 
Muavini 

2 150 
2 130 
2 150 
1 130 

Tarım, îşleri ve Tesisat Servisi 

Tesisatçı 
Teknisiyen 
Dosya memuru 
Kayıt memuru 

625 
500 
200 
230 

Bayındırlık Şirket ve Müesseseleri Dairesi 

Daktilo 1 

Daktilo 

Daktilo 
> 
» 

Hukuk Müşavirliği 

Zatişleri Müdürlüğü 

Kayıt memuru 
Dasyacı 
Dağıtma memuru 

Malzeme Müdürlüğü 

Gümrük memuru 
Daktilo 

Teslim alma memuru 
Santralci 
Asansörcü 
Kaloriferci 
Ateşçi 
Dağıtma memuru 

Şoför 
Gece bekçisi 
Bahçıvan 

> yardımcısı 
Bahçe işçisi 

150 
130 

200 

175 
150 
175 
135 
150 
150 
100 

230 
150 
150 
130 
175 
150 
100 
200 
110 
170 
130 
120 
250 
90 

175 
115 
90 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Başbademe 
Hademe 

1 
4 

10 
22 
17 
1 Teslim alma memuru 

Saymanlık Müdürlüğü 

Daktilo 
Kayıt memuru 
Takip » 
Dağıtma » 

» > 

Evrak Müdürlüğü 

Dağıtma memuru 

İLLER 

Demiryollar ve Limanlar Yapı Başkanlığı 

,150 
115 
100 
90 
75 
150 

175 
200 
160 
130 
150 

165 

Ambar memuru 
» > 

Mutemet 

Daktilo 
Mavici 
Dağıtma memuru 
Bekçi 

Odacı 

175 
150 
175 
150 
150 
100 
90 
75 
90 
75 

Liman inşaatı 

Kaptan 

İkinci kaptan 
* • * • 

Başmakinist 
Birinci makinist 
İkinci > ,„ 
Depo memuru 
Makine lostromasu 
Güverte » 

İ0O 
400 
350 
300 
450 
400 

2 
1 
1 
1 
1 
2 
İ 
2 230 

180 
180 

Su işleri Dairesi 

Telörgü bekçisi 1 110 



Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Baraj bekçisi 
Kanalcı 
Savakçı 
Kanalcı ve şedde bekçisi 

Savakçı 

1 
2 
3 

10 
5 
7 

Konya Ovası Sulama İdaresi 

,]3esap işleri heyeti tahsildarı 
Jtanal kolcusu 
. Savakçı 
." » 
Baraka bekçisi 
Doktor 
Telefon makinisti 
Demirci 

> 
Santral memuru 
Telgraf hat çavuşu 

100 
110 
115 
100 
90 
100 

130 
115 
115 
90 
.75 
150 
130 
150 
90 
90 
115 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Gece bekçisi 
Bahçivan 

75 
70 

Bayındırlık Şirket ve Müesseseleri Dairesi 

Daktilo 
Odacı 

Malzeme Müdürlüğü 

Ambar memuru 
Bekçi 
Odacı 

1 150 
2 75 
2 60 

1 1200 
1 90 
1 75 

İstanbul Malzeme Satmalma Komisyonu 

Ambar memuru 

Bekçi 

1 200 
1 130 
1 75 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 
MERKEZ 

Daktilo 

Daktilo (yabansı dil bük) 

Dış Kuruluş 

Sekreter daktilosu 
» » [1] 

9 
9 
10 
17 
1 
1 
1 

210 
200 
175 
150 
140 
300 
210 

6 500 
5 400 
4 300 

Maden İşleri Genel Müdürlüğü 

Topoğraf veya teknisyen 2 550 
kartograf 1 350 

» 1 300 

Gereç Müdürlüğü 

Şoför 
Kâğıt dağıtıcısı 

Başodacı 
Odacı 

Küçük Sanatlar 

Dokuma tezgâhları ustası 

İLLER 

Daktilo 

1 
1 
2 

. 1 
10 
15 
14 
10 

250 
150 
125 
150 
140 
120 
100 
90 

300 

4 175 
6 150 
7 125 

[1] Kuruluş Kanununun İf mimad&esi MMtoitieri Bekreter daktilolar hakkında uafgukınmm: 



Görevin çeşidi 

Telefoncu 
Odacı 

— D/25 — 
Sayı Ücret 

1 175 
9 100 

Görevin çeşidi 

Odacı 

Sayı Ücret 

16 
19 

90 
80 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
MERKEZ 

Fiş memura 
» » 

Müracaat memuru 
Daktilo 

> 
» 
» (yabancı dil bilir) 

Kaloriferci 
Santralci 
Bahçıvan 
Dağıtıcı 
Hademe 
Hademe 
Hademe 
Hademe 
Hademe 
Mötosikletçî 
Geco bekçisi 
Şoför 
Sinema operatörü 
Ateşçi 

Saymanlık Müdürlüğü 

Kayıt memuru 
Fiş memuru 
Daktilo 
Murakıp 

îtler Kurulusu 

1 
4 
2 
5 
9 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
6 

15 
13 
14 
1 
1 
1 
1 
2 

1 
1 
1 
1 

275 
200 
200 
200 
150 
125 
300 
200 
250 
200 
150 
150 
125 
100 
90 
75 

150 
90 

300 
250 
115 

200 
275 
150 
115 

Refik Saydam Merkez Hıfzıssihha Müzesi 

Daktilo 

Teknisiyen 
» 
> 

1 
2 
1 
1 

15 

175 
125 
500 
250 
175 

Teknisiyen 
Şoför 
Kaloriferci 

» 
Marangoz 
Tamirci 
Bahçıvan 
Nalbant 
Laborant 

» 
> 
» 
> 

Hademe 
» 
» 

Laborant 

Hademe 

Kinin Komp 

Teknisiyen 

» 
: Şoför 
Terzi 
Marangoz 
Hademe 

» 

Hademe 
» 
» 

Hıfzıssihha Okulu 

25 

6 
20 
25 
4 

25 
15 

1 
1 
2 

150 
250 
250 
150 
200 
150 
150 
125 
300 
250 
200 
175 
150 
100 
90 
75 

175 
150 
90 

rime ve Ampulleri imalâthanesi 

ti ve îlceler 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
2 
2 

140 
140 
550 

500 
350 
250 
200 
200 
125 
200 
100 
90 
75 

75 
60 
50 
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Görevin çeşidi ,8ayi Üerer 

Sıhhi Mü&eler 

Laborant 
Hademe 

Doğum ve Çocuk Bakımevleri 

Hastabakıcı 
» 

£gçı 

Çamaşırcı 
» 

EfMeme 

bahçıvan 
» 

Teknisiyen 

Kaloriferci 
Elektrikçi 

> 
Terzi 

Hfüradâat memuru 

10 
10 
56 
1 
8 
8 
1 
2 

15 
10 
20 
30 
40 

1 
13 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
2 

Sıtma Savaş Bölge Başkanlıkları 

aMborant 
Sağlık koruyucusu 

• .c* » . > 

-Şoför 
• • • « ' » 

Odacı 

3 125 
6 90 
6 75 

125 
100 
90 

250 
125 
100 
150 
100 
75 
90 
75 
60 
50 

200 
100 
500 
350 
200 
175 
125 
100 
150 

17 100 
400 130 
450 115 
46 225 

449 200 
45 75 

149 60 

rBtri ve Tenasül Hastalıkları Muayenece Teda
vi Evleri 

Hastabakıcı 
Sademe 

10 

Frengi Savaş Kurulları 

(îifiborant 

10 175 

9 i£Ö0 

90 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Şoför 
» 

Hademe 

Verem Savaş Kurulları 

Laborant 
Teknisiyen veya şoför 
Hademe 

> 

Trahomla Savaş Kurulları 

Hastabakıcı 

2 200 
5 ç175 
9 *75 
9 60 

17 
2 

17 
17 

22 
> 

Hademe 
» 

Şoför 
» 

Hastabakıcı ve Laborant 
Okulları 

Yetişti 

22 
22 
22 
2 
5 

irme 

Stajyer hastabakıcı 85 
90 
90 

Verem Savaş Kurulları (depo için) 

Fiş memuru 
Kayıt memuru 
Daktilo 
Teknisyen 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(?) 

'(8) 
W 

(10) 
W) 
m> 
İW 
>fl4) 

80 
120 

4 
12 
48 
4 
8 

16 
8 

48 
240 

64 
4 

12 
8 

adedi 5 aylıktır^ 

100 
350 
75 
60 

90 
75 
60 
50 

200 
175 

30 
25 
20 

300 
250 
200 
250 



— D/28 -
Gümrük ve' Tekel Bakanlığı 

Görevin çeşidi 

Gümrük 

MERKEZ 

Elektrikçi ve telefoncu 
Kalorifer makinisti 

» yardımcısı 
» ateşçisi 

Asansörcü 
Marangoz 
Şoför 
Onarma ustası 
Bahçıvan 

» yardımcısı 
Bahçe amelesi 
Dağıtıcı (Motorlu) 
Başodacı 
Odacı 

Gece bekçisi 
» » 

Kapıcı 

Meydancı 

Hamal 
Doktor 
Teksirci 

İLLER 

Sayı Ücret 

1 
İ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 

10 
7 
2 
2 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
1 

230 
230 
115 
100 
90 
230 
250 
150 
175 
130 
90 
150 
150 
125 
100 
90 
75 
115 
100 
100 
90 
90 
75 
115 
150 
150 

Telefoncu ve 
Kaloriferci 

elektrikçi 

Kalorifer ateşçisi 
Başodacı 
Odacı 

» 
Doktor 
Motosikletli 
Şoför 
Hamal 

1 
1 
1 
1 

30 
26 
1 
2 
1 
1 

175 
150 
90 

100 
75 
60 

150 
130 
200 
100 

Görevin çeşidi 

Muhafaza 

MERKEZ 

Makine uzmanı 
Telsiz makinisti 
Başodacı 
Kapıcı 
Odacı 

İLLER 

Doktor 
Tüfekçi 
Nalbant 
Saraç 
Odacı 

» 
Hemşire 
Hastabakıcı 
Deniz 1. makinisti 

> 2. » 
2. » 

makinisti 

lostromosu 
» usta gemici 

Deniz sandalcı 
» Telsiz makinisti 
» » > 
» » » 
» » Muhabere memuru 
;» » > » 

Telli muhabere makinisti 
Atelye başmakinisti 
Motorcu ustabaşısı 

ı» •» 
Elektrikçi > 

•» » 

Marangoz » 
Modelci 
Kızakçı ustabaşısı 
Ressam 
Tornacı 
Rektifiyeci 

Sayı Ücret 

1 370 
1 325 
1 130 
1 130 
8 100 

1 
5 
6 
1 
7 
13 
1 
1 
13 
14 
22 
9 
13 

10 
1 
1 
1 

150 
200 
150 
200 
100 
80 
140 
100 
300 
250 
225 
200 
175 

18 150 
100 125 

100 
350 
325 
275 

13 200 
6 175 

200 
350 
300 
250 
300 
250 
300 
200 
300 
250 
225 
250 



Görevin çeşidi 

MERKEZ 

Daktilo 

Kâğıt takip memuru 
Takipçi 
Dağıtıcı 

» 
Teksirci 
Telefoncu 
Kalorifer teknisiyeni 

» Yardımcısı 
Bahçıvan 
Şoför 
Motosikletçi 
Başodacı 
Odacı 

Kapıcı 
Gece bekçisi 

Merkez Laboratuvarlan 

Daktilo 

Başmakinist 
Makinist ve şoför 

» » 
Kaloriferci 
Marangoz 
Bahçıvan 
Arabacı 
Aşçı 
Laborant 
Seyis 
Başhademe 
Hademe 

Mikrop kültür hademesi 

Tarım Bakanlığı 
Sayı Ücret Görevin çeşidi 

Veteriner laboratuvarlan 

tiler 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 

18 
24 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
2 

17 
10 

230 
200 
160 
100 
100 
85 

115 
115 
275 
60 

130 
250 
170 
115 
100 
85 
75 
85 

100 

150 
130 
250 
200 
170 
130 
145 
145 
85 

100 
100 
85 

100 
85 
75 
75 

Sayı Ücret 

Birinci sınıf laborant 4 150 

İkinci sınıf laborant 
Üçüncü » > 
Mikrop kültür hademesi 

Veteriner Servisleri 

tiler 

Steno daktilo 
Daktilo 

» 

Savaş şoförü 
» » 

Şoför 
Arabacı 
Süvari gardiyanı 
Piyade gardiyanı 

» » 
Savaş sürveyanı 

» > 
Birinci sınıf savaş koruyucusu 
İkinci » > > 
Üçüncü » » > 
Odacı 

» 
Şoför 

4 
4 

15 

130 
115 
75 

Bakteriyoloji Müessesesi 

Makinist 
» 

Şoför 
Marangoz 
Bahçıvan 
Arabacı 
Aşçı 
Laborant 

» 
Nalbant 

> 
Seyis 
Hademe 

» 
» 
» 

1 
2 
3 
15 
10 
9 
19 
37 
23 
15 
10 
33 
9 
5 
8 
10 
30 
39 
61 
22 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
5 
7 
2 
2 
5 
1 
20 
11 
14 

170 
115 
100 
75 
200 
170 
170 
85 
75 
65 
60 
55 
50 
100 
85 
75 
75 
55 
50 
170 

250 
170 
170 
145 
130 
85 
100 
115 
100 
115 
100 
85 
100 
75 
60 
55 



Görevin çeşidi Şayi. Ücret 

Marangoz 
Sevkryatçı 
Arabacı 
'Hademe 

Bakıcı 
'Hademe 

ZooteknFMüesseseleri 

Aygır Depoları 

Merkez 

Fennîm tesisitçı 
?©esinatör 
> Daktilo 

İdmancı 
» 

MNalbant 
» 

MBaşahircı 
' terbiyeci yamağı 
Bakıcı 
Seyis 

İller 

Sığır Yetiştirme Kurumları 

Merkez 

Daktilo 

tiler 
-Ambar memuru 
Başmakinist 
JMakinist 

-Şoför 

10 
10 
4 

1 
1 
7 
2 
7 
2 

78 
29 
47 
51 
24 

Mikrop kültür hademesi 10 75 

Veteriner Gereç Ambarı 

1 225 
1 '400 
1 85 
4 75 

'75 
75 
55 

1 475 
1 370 
3 - 170 
1 145 

150 
125 
100 
150 
<100 
^115 

75 
85 
75 
65 

, 55 

1 ^145 

4 145 
1 /200 
1 150 
3 130 
4 145 

Görevin çeşidi 

Başbakıcı. 
» yardımcısı 

Başçoban 
Çoban 
Kâhya 
Küçük hayvanlar yem kâhyası 
»Sığırtmaç 
Çiftçi 

Sayıl 

2 
3 
8 

99 
5 

* 3 
10 
2 

Sun'i Tohumlama Merkeleri 

tiler 

îcret 

85 
65 

100 
60 
85 
70 
60 
75 

Laborant N 5 100 
Suni tohumlama teknisiyen-yardımcısı 5 85 
Çoban 5 85 

» 5 75 
Şoför 10 170 

örnek Ağılları 

tiler 

Kâhya 
Çoban 

2 100 
6 60 
4 50 

Daktilo 

Merinosvt§leri 

Merkez 

Bölgeler 

2 145 

•Başmakinist 
Şoför 
Araba tamircisi 
Saraç 
Nalbant 
Kâhya 
Atlı gardiyan 
Esas sürü çobanı 
Çoban 
Odacı 

Hayvan Sağlık Okulu ve Nalbant Okulu 
Marangoz 
Bahçıvan 
Aşçı 

» Yamağı 

1 
2 
1 
1 
1 
2 

12 
10 
6 
3 

Okul 

1 
1 
1 
1 

145 
115 
100 
100 
100 
100 
100 
60 
60 
50 

u 

115 
115 
130 
»65 



Görevin 

Nalbantlbaşı 
Nalbant 
Çamaşırcı 
Sofracı r 
Başhademe 
Hademe 

çeşidi 

NeşmyaiıMüdürlüğü,^ 

Sine uzmanı 

Merkez 

Anribar ve yollama memuru 

Malsirıişiu, 

Pamuk İşleri 

» Yardımcısı 
Şoför 
Demirci* 
Bahçıvan 
Çamaşır ustası 
Çiîtçibaşı 

» 
îşçibaşp-
Daimî işçi 
Geee bekçisi 
Ambar hademesi 
Hademe 
Odacı 

• 

Tarım Servisleri 

Uzman aısta 
> » 
» 
» 
> 
» 

Gezici öğretici 
•» » 

» » 
» » 
» > 
» » 

Odacı 
» 
!» 

Sayı 

1 
2 
1 
1 
1 
3 

1 
1 

7 
21 
5 
1 
1 
9 
6 
3-

16 
10 
4 
1 
5 
1 

1 
4 
2 
1 
1 
2 
3 
2 
4 

28r 

4 
3 

10 
34 
37 

Ücret 

145. 
13Û 
100 
100 
85 
60 

325* 
145 

145 
115 
1307 

115 
•85 
130 
115 
100 
85 
75 
85 
75J 

75 
75 

270 
230 
200 
170 
130 
100? 
145 
1301 
115 
100 
85 
75 
75 
55 
50 

Görevin çeşidi 

Tarımsal* Savaş 

Makine tamircisi 
» » 
» » 
» » 

Baştakipçi 

Takipçi* 

Odacı 
» 

Ambar koruyucusu 
» » 

Sayı 

1 
2 
3 
4 
2 
2 
6 

26 
17 
8 
5 
1 
3 

Savaş Enstitüsü ve İstasyonları * 

Fümigatuvar makinisti 
Şöfor 

» 
» 

Bahçıvan 
» 

İŞÇİ 
» 

Odacı 
» 
» 

1 
1 
3 
3 
6 
2 

. 8. 
'8 

- 1 
1 
6 

IsZaTi. ve Deneme İstasyonları 

Başmakinist 
Makinist 

» 
» 
» 
» yardımcısı 
» » 
» » 

* » » 
Şoför 
Çiftçibaşı 

» 
> 

Çiftçi 
» 

Sürekli cişçi 
. » v 

6 
4 
8 
3 
6 
1 
3 

11 
6 
7 
1 
9 
6 
8 
4 

34 > 
32^ 

Ücret 

220 
200 
170 
145 
170 

• 145 
13a 
115 
100 
75 
55 

150 
120 

145 
200 
170 
145 
75 
55 

100" 
75 
85 
65 
55 

170 
145 
130 
115. 
100 
170 
115 
100 
85 

230 
145 
130 
115 
im 
851 
75 
55; 



Görevin çeşidi 

Bohçe Ziraat İsleri 

Makinist 
» 

Yetiştirici 
» yamağı 
» » 

Bahçıvan 
Bağcı ve bahçıvan 

» yamağı 

Zeytincilik takipçisi 

Takipçi 
Yanaşma 

» 
Sürekli işçi 

» » 

İpekçilik Enstitüsü 

Makinist 
Hademe 

Hademe 

İpekçilik İstasyonları 

Tohum Temizleme Evleri 

Başmakinist 
> 
» 

Makinist 
> 

Selektör makinisti 
» » 
> > 
> » 

Tavukçuluk Enstitüsü 

Şoför 
Bahçıvan 
Tavukçubaşı 
Tavukçu 

Sayı 

3 
5 
5 

10 
8 
1 

16 
15 
15 
2 
1 
4 
4 
5 

10 
5 

10 
73 

1 
i 

6 

6 
8 
5 

12 
70 

150 
7 

50 
50 
20 

253 

1 
1 
3 
4 

— D/32 — 
Ücret 

170 
145 
130 
100 
85 

170 
130 
115 
100 
85 

125 
100 
85 
85 

100 
85 

115 
85 

145 
55 

55 

250 
230 
200 
170 
145 

85 
145 
130 
115 
100 
85 

145 
115 
115 
85 

Görevin çeşidi 

Arıcı ustası 
Korucu 
Gece bekçisi 
Hademe 

> 

Kauçuk Bitkileri 

Makinist 
Kauçuk imalâthanesi ustabasısı 
Kauçuk imalâthanesi lâstik usta
basısı 
Ebonit ustabasısı 
Lâstik kalıpçısı 
Bekçi 
Hademe 

Sayı 

1 
1 
2 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
2 

Ücret 

115 
75 
75 
75 
55 

170 
270 

270 
270 
270 
85 
75 

Makina thttsas Okulu ve Makinist Okulları 

Başmakinist 
Ustabaşı 
Motor döküm ustası 
Demirci 
Marangoz 
Tesviyeci 
Doğramacı 
Elektrik kaynak ustası 
Torna ustası 
Montajcı * 
Tamirci 
Dağıtıcı 
Yetiştirici 
Gece bekçisi 
Odacı 

» 

Orta Tarım Okulları 

Makinist ve şoför 
Demirci 
Marangoz 
Bağcı 
Bahçıvan 
Eşcar bahçıvanı 
Çiftçibaşı 
Aşçı 
Hademe 

» 
» 

2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

5 
5 
5 
4 
5 
5 
4 
5 

15 
5 

43 

300 
400 
170 
145 
145 
145 
145 
145 
145 
130 
130 
75 
75 
75 
75 
55 

115 
100 
145 
130 
100 
115 
130 
115 
75 
55 
40 



Görevin çeşidi 
— D/33 

Sayı Ücret 

Teknik Tarım Okulları 

Başmakinist 
Makinist 
Traktör makinisti 

Şoför 

Demirci 
» 

Marangoz 
Sıvacı 
Sağlık memuru 
Hastabakıcı 
Berber 
Kundura tamircisi 

Arabacı 
Nalbant 

» 
Aşçı 

Çamaşırcı 
» 

Çiftçibaşı 

Çiftçi 
» 

Başbağeı 
Bağcı 
Bahçıvan 
Bahçıvan 

» 
Başfidancı 
Fidencı 

» 
Koyun kahyası 
Kâhya 

Sığır kâhyası 
Çoban 

Korucu 
Gece bekçisi 

4 
1 
2 
3 
3 
1 
4 
3 
6 
4 
3 
3 
4 
2 
5 
10 
2 
1 
4 
3 
2 
13 
6 
3 
1 
4 
5 
3 
3 
4 
4 
1 
3 

-4 
2 
3 
6 
3 
3 
3 
5 
4 
8 
2 
3 

200 
145 
130 
115 
145 
130 
130 
115 
145 
130 
115 
100 
115 
115 
100 
85 
115 
100 
115 
100 
75 
85 
75 
130 
115 
115 
100 
130 
115 
130 
115 
100 
130 
115 
100 
130 
115 
100 
85 
130 
100 
85 
115 
115 
75 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Başhademe 
Hademe 

2 
12 
23 
12 

115 
85 
75 
55 

Teknik Bahçıvanlık Okulları 

Başmakinist 
Şoför 

> 
Marangoz 
Sıvacı ve badanacı 
Sağlık memuru 
Hastabakıcı 
Berber 
Kundura tamircisi 
Arabacı 
Nalbant 
Aşçı 
» 

Çamaşırcı 
Başbahçıvan 
Bahçivan 

» 
Başbağeı 
Bağcı 
Başfidancı 
Fidancı 
Çiftçi 

Sığır kâhyası 
Korucu 
Gece bekçisi 
Başhademe 
Hademe 

Şoför 
» 

Köy Teknik Merkezleri 

Okullar öğrenci Kadrosu 

Bursa Tarım Okulu 
İstanbul Tarım Okulu 
İzmir Tarım Okulu 
Adana Tarım Okulu 

3 
3 
2 
6 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
6 
6 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
4 
4 
4 

10 
1 

97 
109 
100 
116 

200 
145 
115 
145 
115 
115 
100' 
115 
115 
85 
115 
100 
85 
85 
130 
115 
100 
130 
115 
130 
100 
75 
55 
130 
115 
115 
115 
85 
75 
55 

200 
170 



Görevin çeşidi 

özden Teknik Tarım Okulu 
Koçaş Teknik Tarım Okulu 
Beydere Teknik Tarım Okulu 
Gökhöyük Teknik Tarım Okulu 
Çayırova Teknik Bahçıvanlık Okulu 
Alata Teknik Bahçıvanlık Okulu 

— D/34 
Sayı Ücret I 

282 
339 
227 
395 
347 
287 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Ankara Tarım Alet ve Makinaları 
Uzmanlık Okulu 30 
Haydarpaşa Hayvan Sağlık Me
murlar Okulu .102 

Toplam 2431 

Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 
MERKEZ 

Nirengi poligon teknisyeni 
Poligon teknisyeni 
Helyofiks memuru 
Daktilo 

» 
Müvezzi 
Jaloncu 
Başodacı 
Odacı 
Geco bekçisi 
Tamirci ustası 
Kurs idare âmiri 
Kurs kâtip daktilosu 
Kurs hademesi 
Kurs aşçısı 
Kurs gece bekçisi 
Traktör grupları şefi 
Şoför 

1 
1 
1 
K o 

3 
9 
o <) 

2 
1 

1 8 
2 

1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

600 
400 
170 
200 
175 
150 
130 
130 
130 
100 
130 
250 
350 
145 
100 
130 
130 
400 
250 

İLLER 

Şoför 
» 

Arabacı ve şoför yardımcısı 
Başjaloncu 
Jaloncu 
Komisyon işçisi 
Daktilo 

» 
» 
» 

Bekçi 

Odacı 

» 
Traktör grup âmiri 
Ambar memuru 
Makinist 
Makinist ve şoför yardımcısı 

30 
27 
17 
50 

245 
65 
7 
9 
7 
2 
3 
2 
2 
2 

52 
7 
3 
3 
3 

12 
12 

200 
170 
100 
130 
100 

75 
150 
130 
115 
100 
75 
90 
75 
90 
75 
65 
40 

350 
150 
150 
75 

Daktilo 

Daktilo 

MERKEZ 

özel Kalem Müdürlüğü 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

Ulaştırma Bakanlığı 
Karayolları Ulaştırma Dairesi Başkanlığı 

1 175 

Daktilo 1 175 
1 130 

[Âmân ve Deniz İşleri Dairesi Başkanlığı 

1 150 i Daktilo 175 



Görevin çeşidi 

— D/35 
Sayı Ücret 

Tarife ve Ticaret Dairesi Başkanlığı 

Daktilo 

Daktilo 

Daktilo 

Yayın Müdürlüğü 

Hukuk Müşavirliği 

Özlük işleri ve Kütük Müdürlüğü 

Daktilo 

Saymanlık Müdürlüğü 

Daktilo 

Levazım Müdürlüğü 

Daktilo 
Su tesisatçısı 
Şoför 
Dağıtıcı 

Başhademe 
Sağlık hademesi 
Hademe 

Kapıcı 
Gece bekçisi 

İLLER 

Doktor 
Daktilo 

Serdümen 

1 
2 
1 
1 
10 
5 
7 

2 150 
2 130 

1 175 
1 115 

1 150 

1 175 
.1 150 

1 175 
1 150 
1 130 

1 200 

175 
200 
250 
150 

6 140 
150 
140 
125 

15 115 
10 100 

110 
120 

150 
200 
150 
130 
115 
100 
100 

Görevin çeşidi 

Telefoncu 
» 

Odacıbaşı 
Odacı 

Motor kaptanı 

» » 
» » 

Kaloriferci 

Yüksek Dmizcilik Okulu 

Kayıkhane âmiri ('Kaptan) 
Gemici serdümen 

*» » 
Daktilo 
Laborant 
Başhademe 
Kapıcı 
Gece bekçisi 
Hademe 

Bahçıvan 
Kaloriferci ve banyocu 

Okul Tatbikat Gemisi 

Güverte lostoromosn 
Gemici 
Makine lostromosu 
Yağcı 
Ateşçi 
Telsizci 
Başkamarot 
Kamarot 
Aşçı 

Fabrika Atelyesi 

Tornacı 
Kaynakçı 
Tesviyeci 
Dökümcü 
Marangoz 

» 
Motorcu 

(modelci) 

Sayı 

5 
1 
1 
1 
5 
27 
35 
2 
3 
2 
4 
1 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
4 
1 
1 

1 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Ücret 

90 
150 
130 
100 
90 
75 
70 
175 
150 
130 
115 
115 

250 
120 
90 
200 
225 
120 
120 
90 

1.00 
90 
75 
110 
80 

150 
120 
150 
125 
120 
200 
150 
90 
100 

175 
175 
175 
175 
175 
185 
185 



- D/36 — 
Çalışma Bakanlığı 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

MERKEZ 

Doktor 
Yabancı dil bilen daktilo 
Daktilo 

Şoför 
Elektrikçi ve telefoncu 
Dağıtıcı 
Başodacı 
Odacı 

Görevin çeşidi 

Odacı 

MERKEZ 

Daktilo 

Telefon makinisti 
Kaloriferci 

» Yardımcısı 
Santralci 
Asansörcü 
Bahçıvan 

1 
1 
3 
2 
5 
3 
1 
1 
3 
1 
3 

t İT 

4 
5 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1. 

150-
250 
200 
175 
150 
130 
250 
200 
130 
130 
100 

ıeler 

210 
200 
175 
150 
250 
250 
120 
190 
200 
200 

Daktilo 
» 
» 
» 

Dağıtıcı 
Şoför 
Odacı 

• » 

Bakanlığı 

Takip memuru 
Kayıt memuru 
Dağıtıcı 
Takipçi 

» 
Şoför 
Teksirci 
Başodacı 
Odacı 

» 
» 

Gece bekçisi 

İLLER 

S - Cetveli 
Bütçe Kanunu tasarısı : Madde — 6 

[Hayrat hademesine ait kadrolar] 

Görevin çeşidi 

îmam, hatip, müezzin, kayyum 

Sayı Ücret 

10 
7 

90 
75 

2 
6 
6 

10 
3 
1 
1 

10 
14 

175 
150 
130 
115 
115 
175 
100 
90 
75 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
9 

10 
2 

200 
190 
190 
190 
165 
250 
200 
160 
130 
120 
100 
130 

Hayrat hademesi 
Sayı Ücret 

5 150 
11 130 
25 110 
96 100 

133 . 90 
100 80 

Görevin çeşidi 

imam, hatip, 
» » 
» » 
» » 

müezzin, kayyum 
» » 
» » 
» » 

Toplam 

Sayı Üöret 

500 75 
1567 70 
2066 60 

127 50 

4630 



E - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 6 

[Geçici mahiyette hizmetler için alınacak kadrolar ücretlerinin verilebileceği tertipler] 



— E/2 — 

B. M. ödeneğin çeşidi 

Büyük Millet Meclisi 
203 Geçici hizmetliler ücreti 

Başbakanlık 
203 Geçici hizmetliler ücreti 
204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücretleri 

Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 
204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücretleri 

İstatistik Genel Müdürlüğü 
203 Geçici hizmetliler ücreti 
204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücretleri 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
203 Geçici hizmetliler ücreti 

1 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 
2 İller » » » 

Millî Savunma Bakanlığı 
203 Geçici hizmetliler ücreti 

1 Kara • 
2 Hava 
3 Deniz 
4 Harita 

204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanların ücretleri 
1 Kara 
2 Hava 
3 Deniz 
4 Harita 

îçişleri Bakanlığı 
203 Merkez geçici hizmetliler ücreti 



— E/3 ~ 
B. M. ödeneğin çeşidi 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
203 Merkez hizmetliler ücreti 

1 Merkez geçici hizmetliler ücreti 
2 İller geçici hizmetliler ücreti. 

204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücretleri 

Maliye Bakanlığı 
203 Geçici hizmetliler ücreti 

1 Merkez geçici, hizmetliler ücreti 
2 iller geçici hizmetliler ücreti 

Millî Eğitim Bakanlığı 
203 Geçici hizmetliler ücreti 

1 Merkez geçici hizmetliler ücreti 
2 iller geçici hizmetliler ücreti 

204 Yabancı uzman, öğretmen ve hizmetlilerle tercümanlarının ücretleri 

Bayındırlık Bakanlığı 
203 Geçici hizmetliler ücreti 

1 Merkez geçici hizmetliler ücreti 
2 iller geçici hizmetliler ücreti 

204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücretleri 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 
203 Geçici hizmetliler ücreti 

1 Merkez geçici hizmetliler ücreti 
2 iller geçici hizmetliler ücreti 

204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücretleri 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücretleri 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
203 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 

1 Gümrük 
2 Muhafız 

Tarım Bakanlığı 
203 Geçici hizmetliler ücreti 

1 Merkez geçici hizmetliler ücreti 
2 tiler geçici hizmetliler ücreti 



— E/4 — 
ödeneğin çeşidi 

Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücreti 

Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 
Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetliler ücreti 
iller geçici hizmetliler ücreti 

Ulaştırma Bakanlığı 
tiler geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücretleri 

Çalışma Bakanlığı 
Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücretleri 

işletmeler Bakanlığı 
Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetliler ücreti 
iller geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücretleri 



C - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde - 7 

[Oelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler] 



0/2 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T 

Kanun 3 . 6 .1949 
3 . 6 .1949 
3 .6 .1949 

BtRÎNCÎ KISIM 

îrat ve Servet Vergileri 

5421 Gelir Vergisi Kanunu 
5422 Kurumlar Vergisi Kanunu 
5423 Esnaf Vergisi Kanunu 

Kanun 20. 1 .1936 
23. 3 .1938 
6. 6 .1942 

29. 5 .1941 
27. 5 .1942 

Hayvanlar Vergisi 

2897 Hayvanlar Vergisi Kanunu 
3343 ̂  
4750J 

AC^S Fevkalâde zam kanunları 4226^ 

Değişikliği 

Kanun 

T. B. M. M. kararı 

3 
4. 

10. 
8. 

29 
30 

.1926 
1931 
1944 
1949 

,1941 
,1932 

Verasat ve İntikal Vergisi 

797 Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu 
1836] 
45091 
5381 j 
4040̂  
721 

Değişikliği 

Fevkalâde Zam Kanunu 
Mübadil ve muhacirlerle harikzedelere temlik edi
len gayrimenkullerin vergisi hakkında 

Kanun 

Binalardan alınan Savunma Vergisi 

29 . 5 .1941 4040 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle* bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 numaralı Kanuna 
ek Kanunun 31 nci maddesi 



- Ö / S -
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Çeşidi farîhi Numarası ö Z B T 

ÎKÎNCÎ KISIM 

Mufimele; v^ İstihlâk vergileri 

Kânun 

» 

* V r 

A) Gfümtrük Vergileri 

I - 0üm*ok Tarif e Kanunu ve ekleri 

1 
5 
29 
13 
7 

31. 
29. 
15. 
rt. 
27. 
12. 
12. 
17. 
2t, 
10. 
24. 
2. 
25. 
24. 
29. 
15). 
19. 
5, 
e. 
:4̂  
5c, 

. 6 

.12 
3 
5 
1 
5 
6 
12 
6 
6 
12 
6" 
1 
& 
7 
4 
12; 
4' 
6 
6 
12 
1 
6 
7 
6 
& 

.1929 

.1929 

.1930 

.1930 

.1932 

. 1933 

. 1937 

.1937 

.193» 

. 1938 

.1938 
1939 
.1940 
.1942* 
•194&» 
. 1940 
.1946 
.193$ 
.1938* 
1938 

, 1 9 3 9 >..'• 
1 » 
1942 
.1939 
.•1M&* 
• 4-***»"£ • 

1499 
1535 
1577 
1669 
1926 
2225, 
3264 
3283 
3465 
3506 
3544 
3641 
3775 
4225 
4605 
4877 
4959^ 
3375' 
3496 
3528 
3746 
4172 
4246 
3702 
4243 
458£ 

8. 3 .1950 5589 

Gümrük Tarife Kanunu 

Değişiklik ve ekleri 

Bâzı maddelerin Gümrük vergileri hakkında Hü 
kümetçe ittihaz edilen kararların tasdikma dair 

Sinama filimlerinin Gümrük vergileri hakkında 
Bu husustaki kararın tasdikına dair 
Yabaüeı memleketlerle muvakkat mahiyette tica
ret anlaşmaları ve modüsvivendi akdine ve bun
ların şümulüne giren maddelerin Gümrük Resmin
de değişiklikler yapılmasına ve anlaşmaya yanaş-
mıyan devletler müvaridatına karşı tedbirler alın
masına salâhiyet verilmesi hakkmda Kanun 
4582 sayılı Kanun hükmünün 13.6.1950 den iti
baren iki yıl daha uzatılması hakkında Kanun 



- C / 4 -
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Çeşidi Tarihi 

Kanun 15. 5 .1948 

Numarası 

5208 

15. 3 .1950 

15 . 3 .1950 

17. 3 .1950 

23 . 3 .1950 

» 12. 6 .1935 
Tefsir 13.12.1931 

» 11. 6 .1933 
T. B. M. M. kararı 12. 2 .1931 

» » » 8.11.1935 
î. V. H. kararnamesi 9.1.1934 
» » » 30. 4 .1938 
» » » 13 . 1 .1939 
» » • » 5.12.1946 

5598 

5599 

5608 

5643 

2785 
172] 
190 [ 
616 f 
903J 
2/20 

2/8672 
2/1025,8 
3/5024 

Bakanlık kararı 

Kanun 

9 .12 .1946 1539/190 

7.12.1949 

6 . 4 .1949 

5321 

5364 

Ö Z E T 

Türkiye ile Ticaret ve Seyrisefain Anlaşması ve 
Modüs vivendi akdetmemiş devletler mallarından 
listede yazılı eşya ve maddeler için 23.5.1945 ta
rihinden itibaren Giriş Genel Tarifesindeki Resim 
hadlerinde karşılarında yazılan nispetlerde indir
me yapılması hakkında 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabul edilen 
(Birleşmiş Milletlerin ayrıcalık ve muafiyetlerine 
dair sözleşme) ye Türkiye Cumhuriyeti Hüküme 
tinin katılması hakkında Kanun 
Avrupa Ekonomik îş Birliğine dair memleketler 
ve Amerika Birleşik Devletleriyle akdolunan an
laşmalar gereğince yurda ithal olunacak malların 
menşelerinin tetkiki hakkında 
Gümrük Tarifesi Kanununu değiştiren 2255 sayılı 
Kanuna bağlı cetvelde değişiklik yapılması hak
kında Kanun 
Gümrük Tarifesi Kanununa bağlı Giriş Genel Ta
rifesi cetvelinde değişiklikler yapılması hakkında 
Kanun 
Şeker İstihlâk ye Gümrük vergileri hakkında 

Tarife Kanunu hakkında 

Maden kömürleri hakkında 
Camdan fennî cihazlar hakkında 
Çiçekler hakkında 
4959 sayılı Kanun hükmüne bağlı listede gösteri* 
len nispetler dairesinde Gümrük Tarifesine zam 
yapıldığı hakkında 
4959 sayılı Kanun hükmüne bağh listede gösteri
len nispetler dairesinde Gümrük Tarifesine zam 
yapıldığı hakkında 
Çakmak ve suni çakmak taşının tekel konusun
dan çıkarılmasına ye bu maddelerin Gümrük Re
simlerinde değişiklik yapılmasına dair Kanun 
Bâzı kimyevi müstahzarların hangi tarife pozis
yonlarına uygulanacağını gösteren cetvelin yürür
lükten kaldırılması hakkındaki kararın onanma
sına dair Kanun 



-M 
dergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Çeşidi 

Kanun 2. 
17. 

7. 
17, 
31. 

Taı 

5 
5 

1 
1 
5 

rihi 

II 
.1949 
.1946 

.1932 

.1940 

.1948 

Numarası 

- Gümrük 
5383 
4893 

1918 
3777 
5211 

Ö Z E T 

Gümrük Kanunu 
Şark halı ve kilimleriyle benzerleri ve hayvan 
postları için serbest yer hakkında 
Kaçakçılığın meni ve takibi hakkında 
Değişikliği 
1918 sayılı Kanuna ek Kanunun 1 nci maddesi 

Kanun 

Bakanlar kararı 

B) Gümrüklerde alınan diğer vergi ve resimler 

Bıhtım resmi ve 3023 numaralı Kanunla alman maktu ücret 

10. 6 .1936 3023 İstanbul ve îzmir limanlarının sureti idaresi hak 
kındaki Kanunun 4 ve 9 ncu maddeleri 

25. 3 .1946 3/3953 3023 sayılı Kanunun 18 nci maddesi hükmü gere
ğince hazırlanan ve ambar, antrepo ve genel mağ-
zalarla yolcu salonlarının gümrükçülük bakımın
dan bağlı olacakları şartlarla buralarda ve eşya
nın yükleme ve boşaltılmasında gümrük denetleme
sinin nasıl yapılacağı hakkında tüzük 

C) GHimrük vergilerine haizi tesir olan ve ahdî torifeleri ihtiva eden titiaret mukavelelerinin tasdiki 
hakkında kanunlar 

Kanun 31. 

5. 
7. 

7. 

4. 

3. 

28. 

5 

7 
6 

6 

6 

6 

5 

.1930 

.1939 

.1930 

.1930 

. 1934 

.1935 

.1933 

1671 

3678 
1690 

1691 

2499 

2756 

2237 

Türkiye Hükümeti ile isveç Hükümeti arasında mü-
nakit Ticaret ve Seyrisefain Mukavelenamesinin 
tasdiki hakkında 
Değişikliği 
Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan arasında mü-
nakit Ticaret ve Seyrisefain Muahedesinin tas
diki hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Hükümeti 
arasında münakit Ticaret ve Seyrisefain Muahe
desinin tasdiki hakkında 
Türkiye - Bulgaristan arasında akit ve imza edi
len Ticari itilâfnamenin tasdiki 
2499 sayılı Kanunla kabul edilen Bulgar Ticaret 
Mukavelesinin bir numaralı cetvelde yapılan de
ğişiklik hakkında 
Türkiye ile Polanya arasında münakit Ticaret ve 
Seyrisefain Mukavelesinin tasdiki 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

!a*İhi 

29. 1 .1936 

16. 6 .1936 

Numarası 

2909 

3646 

ö ^ E T 

Türkiye ve Yunanistan arasında, münakit 30 îlk 
tşşpşşıJL§3Ş tarihli ikamet, Ticaret ve Seyrisefain 
Mukavelesine ek Anlaşmajıın tasdiki 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Dev 
letleri arasında imzalanan Ticaret Anlaşmasının 
tasdiki 

Kanun 

13 
31 
17 
29 
<m 
25 

Muameh Vergisi 

28. 5 .1940 
6 , 1 

17. 1 .1945 
6,. 6 .1945, 

1946 

1940 
1941 
1942 
1943 

3843 
m% 
47001 

4939 
5410; 
382£). 
4040 [ 
42g6f 
44J5J 

Muamele Vergisi Kanunu 

Fevkalâde zam kanunları 

Kanun 

A) Şeker, 

12 
12. 
25k. 
27. 
15. 
21, 

6 . 1 * 
27.12 
16. 6 
22.12 
5 . 7 

19. 4 
26. 5. 
14 .'6 
14." 6 
17. 5 
11. 9 

.1930 
1935 
193f 
1942 
1343 
1944 
1946* 
1946 
1947 
1948-
1950: 

.'19Ş4 
1934 

, 1935 
1937 
19%, 

i Ş e t o ve glikoza, ait, hükümlerin değişiklikle» 

Dahilî İstihlâk Vergisi 

glikoz ve mayi madeni mahrukat, kafrvfi 

l g | K ' . IjJîaMliîîStihlâk Vergisi hakkında 
27851 
3101 
4225 
4385 
4597 
4855 
4982 
5086 
5281 
5#er 
241£: 

2448 
2796 
3263 
3Ş̂ j5 .• Fevkalâde Zam Kanunu 
4&5jQr Kahpenin tekel tovısund'»» çıkarılmasına ve pa-

hilî İstihlâk Vergisine tâbi tutulmasına dair Kanun 

Mayi madeni mahrukata ait hükümlerin değişik 
\ likl$ri, 



- e / ? 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Çeşidi 

Kanun 

Tefsir 

Târihi 

•24. 
14 
29. 
11. 

1934 
,1937 
1941 
1937 

Numarası Ö Z E T 

22. 7 .1931 

B) Elektrik ve Havagazı 

1871 Dahilî İstihlâk Vergisi Kanununa müstakil madde 
ekleıîmesine dair Kanunun 2 nci maddesi 

2442 Elektrik ve Havagazı îstihlâk Resmi hakkında 
326Ö Değişikliği 
4040 Fevkalâde Zam Kanunu 
224 2442 numaralı Kanunun 1 nci maddesinin (Q) 

fıkrası hakkında 

Kanun 

Benzinden alınacak Yol Vergisi 

14. 2 .1949 5336 Yol işlöri için benzinden alınacak vergi hakkında 
Kantin 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Tedavül vergileri ve harçları 

Nizamname 26 Mart 1322 
» 1 Kânunuevvel 1329 

Kanun 6 Nisan 1334 
» 26. 3 .1931 
» 14.6.19S5 
» 17. 6 .1942 
>> 24.3.1926 
» ' ' 10. 6 .1927 

» 14. 6 .1935 
t. V. H, kararı 26. 5 .1941 

Mukavelename 18 Majpıs 1336 

Madenler Rüsumu 

— Maadin Nizamnamesi 

17941 
281'8| 

792 
927 

2809 
2/15856 

Ek ve değişiklikleri 

Petrol Kanununun 2, 9 ve 13 neti maddeleri 
Sıcak ve soğuk maden sularının istismarı ile kap
lıcalar tesisi hakkındaki Kanunun 5 nci maddesi 
Ek Kanunun 1 nci maddesi 
Erekti Kömür Havzasındaki kömürlerden ffîîte-
sim alınması hakkında 
Ergani Bakır madeni hakkındaki Mukavelenin 
resme mütaallik maddeleri 

Kanun 

Ka/ra ve su avcılıklarına dit ruh&ai; tezkereleri harçları 

5, 5 .1937 3167 Kara Avcılığı Kahunuiran 11 nci maddesi 



C/İ 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Çeşidi Târihi 

Nizamname 26 Kânunusani 1297 

Kanuu ,22. 4 .1926 

Numarası Ö Z E T 

— Zabıtai Saydiye Nizamnamesinin 11 ve 12 nci mad-
~ ^ d e l e r i 

820 Zabıtai Saydiye ve İstanbul ye tevabii balıkhane 
nizamnamelerini tadil eden Kanunun 3 ncü mad-

. desi 

Nakliyat Resmi 

Kanun 10 Nisan 1340 

25. 
24, 
17. 
29, 
27. 

1933 
1940 
1940 
1941 
1942 

31. 5 .1930 

472 

2030/ 
3842$ 
3828' 
4040 
4226 
1667 

Muayyen tarifeli vesaiti nakliye ile seyahat eden 
yolculardan alınacak Nakliyat Resmi hakkında 
Kanun 

Ek ve değişiklikleri 

Fevaklâde zam kanunları 

Devlet Demiryolları ve Limanları îdarei Umumi-
yesinin Teşkilât ve Vezaifine dair Kanuna müzey-
yel Kanunun 1 nci maddesi 

Kanun 15 Nisan 1338 

6 Nisan 1340 
6 Nisan 1340 

13.12.1935 

Sefineler Rüsumu 

216 Merakibi bahriyeden alınacak rüsum hakkında 
Kanun 

Ek ve değişiklikleri 

Turist gemilerinden alman resimlerden bâzılannm 
indirilmesi hakkında Kanun 

466/ 
467 { 

2864 

Posta müraseleleriyle telgraflardan ve telefon abone bedellerinden alınan Savunma Vergisi 

Kanun 29. 5 .1941 4040 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim-
: .• - . lere zam icrasına dair olan 3828 numaralı Kanuna 

ek Kanunun 35 nci maddesi 
17. 2 ,1947 5004 değişikliği 

Kanun 23. 5 .1928 v 

D a m g a R e s m i ••/••••• 

t 1324 Damga Besmi Kanunu 



— 0/9 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Çeşidi 

Kanun 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Tarihi 

14.12.1929 
28. 5 .1934 
22 . 6 .1938 
27 . 5 .1939 

3. 1 .1940 
29 . 5 .1941 
27 . 5 .1942 
17. 5 .1944 
20. 6 .1938 

• Numarası 

1541] 
2455 
3478 
3590 
3765 
4040] 
4226 
4565 
3437 

Ö Z E T 

• Ek ve değişiklikleri 
... 

• / . • ' ; . . . • . - . . . • * . . . * * ! 

• Fevkalâde zam kanunları 
'•': 

Tütün ve Tütün İnhisarı Kanununun 112 nci mad
desi 

Kanun 28. 5 .1934 
23.12.1934 
25 .12 .1935 
25. 5 .1933 
28. 5 .1934 

23.12 .1934 
17. 1 .1940 
29 . 5 .1941 

Tayyare Resim 

2459 Tayyare Resmi Kanunu 

Ek ve değişikliği 

Gümrüklerde istimal olunan bâzı evraka Müdafaa 
Pulu ilsakı hakkında Kanun 

Ek ve değişiklikleri 

Fevkalâde Zam Kanunu 

2672}-
3776 Ç 
4040 

Tapu Harçları ve Kaydiyeler 

Kanun 

Nizamname 

Kanun 

16 . 5 .1929 
23. 3 .1950 

15.12.1934 
22.12 .1934 
4. 7 .1931 

16 . 3 .1950 

29.12.1937 
5.12.1935' 

17 . 5 ,1943 

1451 
5625 
2613 
2644 
1836 

5602 

1023 
2/3642 

4415 

Tapu Harçları Kanunu 
Ek Kanun 
Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununun 6 ncı bölümü 
Tapu Kanununun 6, 19 ncu maddeleri 
Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun yürürlüğe 
girmelinde evvelki kadiselerde kaydiye alınacağı 
hakkındaki muaddel 50 nci maddesi 
Tpaulama Kanununun harçlarına dair olan 9 ncu 
bölümü 
Tapu kanununun muvakkat maddesi hakkında 
Kadastro ve Tapu Tahriri Nizamnamesinin 25 nci 
maddesinin son fıkrası ve 48 nci maddesi 
Fevkalâde Zam Kanunu 



— c ı̂a 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi TariM Numarası Ö Z E T 

Kanun 

T. B. M; M. kararı 

Mahkeme Haramı 

9. 6 .1934 25(03 Adliye Harç, Tarifeli Kanunu 
20 .12 .1934 2609] 
16 . 1 . t m 3560} Ek ve değişiklikleri 
10. 8 .1942 4289J 
'28'. 6 .19*3$ KtÖ5f 33 neü madde hakkında 

Pasaport ve Kançılarya ve îkamet Tezkeresi 

Kanun 23. 
12. 

15. 
23. 
21. 
15. 

15,. 

6 
5 . 

12 
5 
10 
7 

7 

.1927 

.1928 

.1941 

. 1928 

.1935 

.1950 

. 1950 

1143 
1260 

4151 
1318 
2833. 
5682 

5683 

Şehbend erlik Büsumu Kanunu 
Tabiiyet muamelelerinden alınacak harçlar hak-
kıncfar 
Değişikliği 
Harieiye Vekâleti Tastik harçları hakkında 
Değişikliği 
Pasaport Kanununun 15, 16, 18, 19, 24, 28, 29 ve 
31 nci maddeleri 
Ya bankların Türkiye'de ikamet ve seyahatleri 
hakkında Kanunun 9, 10 ve 11 nci maddeleri 

Kanun 15 . 6 .1938 
14 .11.1942 
4 . 7 .1945 

24 . 6 .1938 

Noter Harçları 

3456 Noter Kanununun değişik 65 nci maddesi 

4782( E k V e d e ^ i § i k l e r i 

3494 Adliye Harç Tarifesi Kanununa ek Noter Harç 
Tarifesi Kanunu 

Kamun , â M a p a 1326 
14 Ağustos 1330 

2 4 . 1 ,1027 

- 2 . 3 .1927 

Diğer harçlar 

— Hakkı Telif Kanununun 22 ve 26 nci maddeleri 
— Nüfus Kanununun 41, 42 ve 43 neü maddeleri 
964 Eczacılar ve Eczaneler hakkındaki Kanunun 4 neü 

madde»i 
984 Ecza ticaret haneleri ile sanat ve ziraat işlerinde 

kullanılan zehirlj ve müessir ve kimyevi madde^ 
lerin satıldığı dükkânlara mahsus Kanunun 6 nci 
maddesi 



Vergilerin, resimlerin ve başka 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

» 

Nizamname 

Kanun 

Tarihi 

—m/n — 
gelirlerin 

Numarası 
14. 5 .1928 

17. 6 .1938 

11 . 5 .1939 

27. 6 .1938 

9 .10.1939 

• » 

Mmamneme 

İrade 

10 Mart 1296 

2 . 4 .1082 
,28-Nisan İ&04 

12 Ağustos 1317 
2. 3 .1029 

25 Mart 1S21 

1262 

3458 

2/10941 

3499 

3728 

1939 

140l] 

Ö Z E T 

ispençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar hakkındaki Ka
nunun 15 nei maddesi 
Mühendislik ve Mimarlık hakkındaki Kanunun 6 
'îıcı maddesi 
3468 numaralı K-anunun 6 neı maddesine tevlikan 
alınacak harçlar hakkında 
Avukatlık Kanununun ruhsatnamelerden 25 şer 
lira harç alınacağına dair olan 20 nci maddesi 
Mütehassıs,ftabipler, kimyagerler ve diğer sıhhiye 
memurlariyle fennî gözlükçülere ve hususi hastane 
açacaklara verilecek ihtisas vesikası, şahadetname 
ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar hakkında 
İhtira Beraatı Kanununun 4, 13, 16, 20 nci mad
deleri 
Değişikliğinin 1 nci maddesi ' 
Alameti Farika Nizamnamesinin 5 nci maddesi 

Ek ve .değişikliğinin 1 nci maddeleri 

İhtira Beraatı ile Alameti Farika Rüsumunun 
tâz'ifi hakkında ' 

'Kanun 

Hayvan Sağhk Zabıtası Resmi 

2 §ttbat 1940 . 405 Zabıtai Sıhhiyei Hayvaniye Kanunu muvakkatini 
tadil eden Kanunun 2 nci maddesi 

3 . 5 .1928 1234 Hayvanların Sağlık Zabıtası hakkındaki Kanunun 
8 ve 68 nci maddeleri 

23 . 3 .1931 1775 Ek ve değişikliğinin 4 ncü maddesi 

DÛR0ÜNCÜ KISIM 

Tekel Gelirleri 

Tekel îda»wi 

Kanun 

Tütün 

17 . 6 .1938 3437 Tütün ve Tütün İnhisarı Kanununun 74 ve 75 nci 
maddeleri 



c/iâ -
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T 

Kanun 11.12.1936 

Tuz 

3078 Tuz Kanununun 15 - 22 nci maddeleri 

Kanun 

î. V. H. kararnamesi 

» » 

İspirto ve İspirtolu İçkiler 

8.6 .1942 4250 İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 
9, 10, 14, 16, 20 ve değişik 21 nci maddeleri üe 40 
neı maddesi 

7.12.1949 5451 Değişikliği 
1 .8.1942 2/18435 İnhisarlar İdaresinin bira, gazoz, soda, malt hu

lâsası, asit karbonik ve kolanya yapıp satabileceği 
hakkında 

15. 8 .1942 2/18617 Dış memleketlerden getirilen ispirtolu mevadın 
inhisar resmi miktarının ve yurt içinde satılan is
pirtolu maddelerden alınacak inhisar resminin as
gari ve âzami hadlerinin tesbiti hakkındaki 
Bakanlar Kurulu kararma ek iki karar 

27.10 .1944 3/1702 Sıhhi müesseselerle tıbbi ve ispençiyari ve gale-
nik müstahzarlar yapan lâboratuvarlara ve eczane
lere verilecek hazır ispirtonun satış . fiyatı ve 
2/18620 ve 2/19329 sayılı kararnamelerin kaldırıl
ması hakkında 

Kanun 

Kararname 

Barut ve patlayıcı maddeler, silâh ve teferruatı 

14. 1 .1943 4374 

21. 1 .1943 2/20244 

Barut ve patlayıcı maddeler, silâh ve teferruatı in
hisarı hakkındaki Kanunun 6, 7, 8 nci maddeleri 
Barut ve patlayıcı maddeler silâh ve teferruatın
dan alınacak inhisar resmi hakkında 

Kanun 
B. K. kararı 

Çay 

25jf. 5 .1942 4223 Çay İnhisarı Kanununun 3 ve 16 nci maddeleri 
25 . 5 .1949 3/9357 4320 sayılı Kanunla inhisar altına alınan çaydan 

alınacak asgari ve âzami inhisar resmi hakkında 



- C / 1 3 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi Târihi Numarası Ö Z E T 

Kibrit 

fanutı 
i 

» 
» 
» 

kararname 

» 

1.6 .1929 
28. 5 .1943 

a. 5 .1944 
27 .12 .1945 
20. 5 • ; 1946 

2. 7 .1943 

11.10.1943 

1503 
4426 

4556 J 
48165 
4897 

2/20203 

2/20731 

Kibrt inhisarı hakkında 
Kibrit inhisarı İşletmesinin kaldırılmasnıa ve bun
ların işletmesi için muvakkat bir idarenin kurul
ması hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi 

Ek kanun 

Kibritin Tekel İdaresine geçimi ve İşletme İdare
sinin Tekel Genel Müdürlüğüne devri hakkındaki 
Kanunun 3 ncü maddesi 
Bir kutu kibritin satış fiyatının 26 .5.1943 tari
hinden muteber olmak üzere 2 kuruş olarak tes-
biti hakkında 
Parker markalı bakalit çakmakların satış fiyatı
nın 10 liraya çıkarılması hakkında 

Kanun 

Tekel maddelerinden aknem Savunma Vergisi 

20. 
26 
17. 
29. 
27. 

8 
3 
5 
5 
5 

.1934 

.1945 

.1940 

.1941 

.1942 

2460 

4708 
38281 
4040 
4226 

Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi 
hakkında 
Değişikliği 

• Fevkalâde Zam Kanunu ve ekleri 

Kanun 

Kibritten ahnan Savunma Vergisi 

17. 5 .1940 3828 

29. 1 
27. 5 
17. 5 

.1941 

.1942 

.1943 

4040' 
4226 
4415 

Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına ve bâzı maddelerin mükellefiyet 
mevzuuna alınmasına dair Kanunun 13 ncü mad
desi 

Fevkalâde Zam Kanunu ve ekleri 

TfoypTETi 

Tuzdan ahnan Savunma Vergisi 

29. 1 .1941 4040 Fevkalâde Zam Kanununun 27 nei maddesi 



•m/u — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Çeşidi Tarihi Numarası ö Z E T 

Kanun 

» 
î. V. H. karan 

21. 

5. 
29. 

6 .1927 

6 .1944 
6 .1944 

1118 

4584 
3/1114 

Oyunİtöğıdı 

Oyun Kâğıtları İnhisarı hakkındaki Kanunun de
ğişik 2 nci maddesi ile 3, 4 re 5 nci maddeleri 
Değişikliği 
Oyun kâğıtlarının perakende satış fiyatları hak
kında 

BEŞİNCİ KISIM 

Devlet malları gelirleri 

Kanun 

Gayrimenkul icar ve ecrimisilleri 

12. 5 .1928 1266 İslahı Hayvanat Kanununun 28 nci maddesinin 
tadili hakkında 

2 .6 .1934 2490 Artını»a, Eksiltme ve ihale Kanunu 

Menkul ve gayrimenkul mallar satış hâsılatı 

Kanunu muvakkat 13 Eylül 1331 

Kanun 15 . 4 .1339 

, e i &~ı 

16. 6 İ9İ27 

7 .4 .1932 

333 

14. 1 .1926 
17 . 2 .1926 

22. 2 .1926 

716 
743 

748 

Ahar mahallere nakledilmen eşhasın emval ve dü
yun ve matlubatı metrukesi hakkında 
13 Eylül 1331 tarihli Kanunu muvakkatin bâzı 
maddelerinin tadiline dair 
Borçlanma Kanununun 1, 2, 4, 6, 7 nci maddeleri 
Türk Kanunu Medenisinin Hazineye intikal ede
cek emval ve emlâk hakkındaki hükümleri 
Emvali Milliye ve metrukeden veya mazbut va
kıflardan bâzı müesseselerle belediyelere satıla-

"*•''* ' cak arazi ve arsalar hakkındaki Kanunun 1 nci 
mââdesi 

1080 Menâfii umumiyeye hadim müessesattan hususi 
" r"J"^'L Mn&sı olmıyanlara'birer bina satılmasına dair Ka

nun . 
1943 Mazbut emlâk yurtluk, ocaklık maaşı mukabili 

verilecek emlâk ve arazi hakkındaki Kanunun 
1 nci maddesi 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 2. 

17. 
28. 

6. 
18,. 

5. 

9.. 

10. 

18-. 

TM 

6 

4 
6 

5 
1 

6 

6 

7 

6 

ihfi 

.1934 

.1944 

.1938 

.1941 

. 1939 

. 1939 

. İdil 

. 1945 

. 1947 

Numarası 

2490 

4547 
3524 

3975 
35.63 

3667 

4062 

4796 

5098 

14 . 6. . 1948 52-18 

» 

» 

» 

Kararname 

6. 

28. 

1. 

24. 

7. 

6 

6 

11 

. 1948 

. 1948 

.1949 

.1939 

5227 

5228 

5420 

2/12374 

&-Z'ıE T 

*6 İ f Arfeirnaa, E k s i l t m e m îhale ^Kanununun 25, 
52, 5 ^ 75 nci maddekri 
D e l ^ M i ğ i 
Hazmsnin taksitle- sattığr bü^ün gayrimenkulieıdn 
satış bedellerinin tahsil sureti hakkında 
Ek Kanun 
Ordudan çıkarılacak 12 yaşından yukarı ha^van-
lariife'Çİltçiye satılmam hakkındaki Kanunun 2 nci 
maddesi 
2510 sayılı İskân Kanununun 12 nci maddisini 
kiiŞnt^a değiştiren» ve 17 ve 23 ncü maddejlHne 
birer fıkra ekliyen Kanun 
İskân Kanununun 39 ncu maddesinin tadili hak
kında Kanun 
Mübadele ve tef öz işleminin kesin tesviyesi hak
kında Kanun 
İskân Kanununun bâzı maddelerinin kaldırılma-
smat.. değiştirilmesine ve bu Kanuna yeniden bâzı 
madde ve fıkralar ilâvesine dair Kanunun 2 nci 
mad^Bİ 
Ankara Belediyesine, arsa ve arazisinden belli bir 
kısmini mesken yapacaklara 2490 sayılı Kşnun 
hükümlerine, bağfı. olmaksızın ve muayyen şart
larla -tahsis ve temlik yetkisi verilmesi hakkındaki 
Kanonun 8 nci mfl^esi; 
İskân J^anunununbâ;Zi maddelerinin değj^rjjjnjegi 
hakkında 
Bina Yapımını Teşvik Kanununun 1, 2 nci madde
leri 
İskân Kanununun . bâzı maddelerinin <|e^iştiril-
mesi- hakkıadflJü Kanunun 2 nci maddesi 
3667 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (B) ö)|ra-
siîıın sureti tatbik*»a ait • talimatnamenin hüküm
lerine dair 

ALTINCI KI»JM 

Devletçe idare edilen 

Kanun 5 .1927 

Kurumlar 

1042 Devlet Demiryolları ve Limanları îdarei umumi-
yesinin Teşkilât ve Vezaifin© dair 



0/16 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 
» 
» 
» 

Tarihi 

31. 5 ,1930 
4.7.1941 
31. 5 .1941 
31.12 .1928 

Numarası 

1667) 
4090 J 
4577 
1375 

28.12.1933 

10. 7 .1940 

2376 

3893 

» 

» 

» 

» 
» 
» 

Nizamname 

7. 

3. 

5. 

8. 
13. 
24. 
9. 

6 

6 
7 

2 
6 
3 
8 

.1939 

.1938 

.1943 

. 1937 

.1938 

. 1950 

.1938 

3633 

3424 

4454 

3116 
3444 
5658 

2/9634 

Ö Z E T 

Ek kanunlar 

Değişikliği 
Anadolu, Mersin - Tarsus - Adana demiryolları ve 
Haydarpaşa limanı ve Zürih'te Şark Demiryolları 
Bankası arasında münakit dört kıta itilâfnamenin 
ve merbutatmm tasdiki hakkındaki Kanun 
Sıcak ve soğuk maden suları hakkında tenzilâtlı 
tarife tatbik edileceğine dair Kanunun 1 nci mad
desi 
Erzincan sarsıntısından müteessir olan mmtakaya 
yapılacak olan nakliyattan alınacak ücretlere dair 
(diğer gelir mevzuatı katma bütçeye bağlı (B) 
cetvelinde gösterilmiştir.) _ 
Devlet Denizyolları ve Devlet Limanları İşletme 
Genel müdürlüklerinin Teşkilât ve Vazifelerine 
dair Kanunun 30 ncu maddesi 
Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü Teşkilât 
Kanununun 8 nci maddesi 
Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Umum Müdür
lüğü Teşkilât ve Vazifeleri ve memurları Kanu
nunun 39 ncu maddesi 
Orman Kanunu 
Ek ve değişiklikleri 
Ek ve değişiklikleri 
Orman Umum Müdürlüğü memurlarının göreceği 
işlere dair Nizamname 

Kanun 

Darphane ve Damga Basımevi Jtâsüah 

2 . 5> .1932 1951 Bu kanunun (Darphane mütedavil sermayesi) teş
kiline mütedair 3 ncü maddesi 

Kanun 

Resmî bmımevleri hâsüati 

11 . 1 .1939 3558 Devlete ait Matbaaların Birleştirilmesi hakkındaki 
kanunun 4, 5 ve 7 nci maddeleri 

27 . 1 .1927 V 968 Millî matbaa tahsisatının mütedavil sermaye ha
linde istimali hakkında 

1 . 4 .1933 2133 Devlet kitapları mütedavil sermayesi hakkında 
26, 1 4939, 3577 Değişikliği 



- - G/17 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T 

Resmî Okullar gelirleri 

Kânun 

'• ' » 

» 

» 

' • * ' . 

» 

, » 

.» 

» 

î. V. H. kararı 

6. 

11. 
4. 

9. 

3. 

7. 

20. 

15. 

10. 

3. 

7 

6 
6 

6 

6 

7 , 

5 

9 

6 

6 

. 1931 

.19â2 

. İ932 

. 1932 

.1938 

. 1939 

. 1940 

.1944 

.1949 

.1937 

1838 

2005 
2000 

3224 

3423 

3704 

3829 

4668 

5441 

2/6763 

Maarif Vekâleti tarafından idare edilecek mektep 
pansiyonları hakkındaki Kanunun değişik 2, 3, 5, 
6, 7 ve 8 nci maddeleri 
Değişikliği 
Tıp Fakültesinden neşet edecek talebelerin mec
buri hizmetleri hakkındaki Kanunun 3 ve 4 ncü 
maddeleri 
Maarif Vekâleti prevântöryom ve sanatoryomu 
hakkındabi Kanunun 2 nci maddesi 
Maarif Vekâletine bağlı Ertik okullar mütedavil 
sermayesi hakkındaki Kanunun 8 nci maddesi 
Köy eğitmen kursları ile köy enstitüleri idaresine 
dair Kanunun 3 ncü maddesi 
Devlet Konservatuvarı hakkındaki Kanunun 6 nci 
maddesi 
Ankara Yüksek Ziraat Fakültesine paralı ve ya
tılı talebe alınmasına dair Kanunun 1 nci maddesi 
Devlet Tiyatrosu Kuruluşu hakkındaki Kanunun 
12 nci maddesi 
Leyli Tıb Talebe Yurdu Talimatnamesinin 10 ncu 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 

Kanun 

Sulama İdareleri Gelirleri 

29. 6 ; 1938 3538 Konya Ovası Sulama İdaresi Teşkilât ve Vazife
leri hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesi 

22 . 6 . 1938 3483 Muhtelif su işleri için sarf edilecek paranın su
re ti. temini hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi 
gereğince Bakanlar Kurulunca tesbit edilecek ta
rifeler 

Kanun 

Diğer Kurumîar Gelirleri 

26. 1 .1341 549 Ziraat müesseselerine sermaye vaz'ına dair Kanu
nun 3 ncü maddesi 

29. 5 .1926 867 Ziraat Vekâletine merbut bâzı mektep ve müesse
selerinin sureti idaresi hakkındaki Kanunun 3 nç$ 
maddesi 

ı 



— d/ıa — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
• ' V T I ,J | 

Çeşidi 

Kanun 2. 

21. 

10. 
26. 

5. 

23 

Tar 
6 

7 , 

6 
1 

7 

.12 

ihi 
.1930 

. 1931 

. 1933 

.1934 

. 1934 

.1934 

Numarası 

1678 

1898 

2291 
2526 

2582 

2654 

» 

» 

» 

» 

Talimatname 

> 

B. M. M. K. 

28. 

5. 

30. 

29. 

28, 

19. 

18. 

6 , 

G 

12 

5 

.11 

6. 

4 

.1938 

. 1939 

. 1940 

.1946 

1310 
.1340 

.1936 

.1949 

3526 

3631 

3959 

4911 

332 

2/4858 

3/9083 

Ö Z E T 

B. K. K. 25 . 2 .1942 
6,12.1948 

2/17413 
3/8363 

Ziraat mektep ve müesseselerinin sureti idaresi 
hakkındaki 867 numaralı Kanuna müzeyyel Ka
nun * 
Distofajin tahsisatının mütedavil sermaye olarak 
kullanılması hakkındaki Kanunun 1 ve 2 nci 
maddeleri 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü hakkında 
Nebat ve hayvanlarla mahsulâtının muayene ve 
temizleme işleri için kurulacak fennî müesseseler 
hakkındaki Kanunun 3 neü maddesi 
Merinos koyunları yetiştirilmesi ve ıslah edilmiş 
pamuk tohumu üretilmesi hakkındaki Kanunun 6 
ncı maddesi 
Ziraat Vekilliği müçsseselerince yetiştirilen üret
me vasıtalarının satılabilmesi ve işler sermaye ile 
idaresi hakkındaki Kanunun 1, 7 ve 9 ncu mad
deleri 
Kayseri ve Eskşehir Tayyare Fabrikalarına müte
davil sermaye verilmesi hakkındaki Kanunun 4 ve 
5 nci maddeleri 
Devlet kinini mütedavil sermayesi hakkındaki Ka
nunun 2 nci maddesi 
Türkiye Cumhuriyeti Refik Saydam Merkez Hıf-
zıssıhha Müessesesi Teşkiline dair Kanunun 4 ve 
5 nci maddeleri 
Devlet Kâğıt ve Basım 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 Kantin ve ek kanunlarla kurulan 
müessese ve çiftliklerin idare şekli hakkında Tali
matname 
Türkiye Cumhuriyeti Refik Saydam Merkez Hıf-
zıssıhha Enstitüsünce umumi sıhhata taallûk etmi-
yen ve bir ücret mukabilinde yapılan muayene, 
tahlil ve tetkikler için hazırlanan tarife ile aşı, 
serum ve diğer maddelerin satış kıymetlerini gös
terir cetvelin tasdiki hakkında 
Hastaneler Talimatnamesi 
Değişikliği 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi TaMhi Numarası ö Z E T 

İktisadi «Devlet Teşekkülleri Kârları 

Radyo Gelirleri 

Kanun 9 .6 .1937 3222 Telsiz Kanununun 36 ve 37 nei maddeleri 
» 24. 5 .1949 Sâ§2 Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü hakkın

daki Kanunun 27 n«i maddesi 

Millî Piyango Geliri 

Kanun 5 . 7 .1939 3670 Millî Piyango Teşkilâtına dair Kanunun 10 ve 11 
nei maddeleri 

YEDİNCİ KISIM 

Genel Kurumlar ve Şirketler gelirinden 

Devlet payı 

İrade ve kanunlara müsteniden veya Hükümetçe 
verilmiş olan salâhiyete binaen akdolunan her nevi 

'imtiyaz mukavelenameleri ve bunlara mütaallik mu-
karreratın varidata mütaallik hükümleri 

İmtiyazlı şirketlerden alınan 

Fenerler Gelirinden alınan 

Kanun 30. 6 .1941 4076 Fenerler hasılatından Hazineye ödenecek miktar 
hakkındaki Kanunun 1 nei maddesi 

Mükerrer Sigorta Sandığından ahnan 

Kanun 25. 6 .1927 1160 Mükerrer Sigorta hakkındaki Kanunun 1 nci ve 
4 ncü maddeleri 



- Ö / 2 Û -
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T 

Kararname 27 . 6 .1929 — Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi hakkında 
» 1 .3 .1944 3/498 Mükerrer sigorta inhisarının daha 10 sene müd

detle Millî Reasürans Türk Anonim Şirketince iş
letilmesi hakkında 

Musul Petrollerinden alınan 

Mukavelename 5 .6 .1926 — Türkiye - Irak - İngiltere Hükümetleri arasında 
akdedilen Mukavelenamenin 14 ncü maddesine 
müsteniden Irak Petrol Şirketlerinden % 10 Ha-

? zine hissesi 

SEKİZİNCİ KISIM 

Çeşitli Gelirler ve Cezalar 

Hazine muamelelerinden doğan gelirler 

Hazine Portföyü Geliri ile bankalar nezdînde açı 
lan hesabı carilerden Hazine lehine tahakkuk 
eden faizler ve akça farkları ve Hazinenin işti
rak ettiği teşebbüslerden hâsıl olan gelirler 

Belli giderler karşılığa gelirler 
4 

A) Kambiyo murakabesi mukabili Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından alınan 

Kanun 11. 6 .1930 1715 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanununun 
Hükümet hissesine müteallik 88 ve diğer mad
deleri 

» 2 .5 .1949 5377 Ek Kanun 

B) Şirketlerden^ ve mütaahhitlerden teftiş mukabili alınan 

Kanun 27 . 5 .1939 3614 Ticaret Vekâleti Teşkilât Kanununun 19 ncu 
*•-'•';' " maddesi 



- öAi -
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T 

C) Teberruat 

Kanun 26. 6 .1927 1050 Muhasebei Umumiye Kanununun 55 nci maddesi 

Kıymetli Kâğıtlar 
Kanun 26. 5 .1926 859 îpekböceği ve tohumu yetiştirilmesi ve muayene 

ve satılması hakkındaki Kanunun 9 ncu maddesi 
» 11. 4 .1938 3356 Kira kontratolariyle ferağ ve intikal ilmühaber

lerinin ve nüfus hüviyet cüzdanlarının bedel mu
kabilinde satılması hakkındaki Kanunun 1 nci 
maddesi 

» 29. 5 .1929 1473 Pasaport cüzdanlarının bedel mukabilinde satıl 
ması hakkındaki Kanunun 1 nci maddesi 

» 5 .7 .1939 3686 Evlenme kâğıtlan ve nüfus kütüklerine tescilleri 
hakkındaki Kanunun 2 nci maddesi 

Eski alacaklar 

A) Tavizattan istirdat 

Tavizen verilen mebaliğden istirdat, muhtelif sene
lerde muvazene ve takviyei ziraat kanunları ve 
diğer hususi kanunlar mucibince tavizen tevzi edil
miş olan mebaliğden istirdat 

B) Kaldırılmış vergüer artıkları 

Muhtelif tarihlerde lağvedilmiş veya hükmü mün 
kazi olmuş bulunan Kanun ve Nizamnamelerin 
mer'i (bulundukları senelerde tahakkuk etmiş veya 
bu kanun ve nizamnamelere tevfikan yeniden ta
hakkuk edecek olan her nevi vergi, resim, harç, 
ücret ve iltizam bedelleri ve zamları bakayası 



G/2â 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Çeşidi Tarihi Numarası ö Z E T 

Oezalar 

A) Para cezalan 

Umumi ve hususi bilcümle kanunlarla nizamname 
ve kararname ve talimatname ve sair mevzuatın 
para cezası alınmasını tazammun eden hükümleri 

B) Zam cezalan 

Umumi ve hususi bilcümle kanunlarla nizamname 
ve kararnamelerinin zam cezası alınmasını tazam
mun eden hükümleri 

Çeşitli gelirler 

Kanun 29.11.1336 66 istiklâl Madalyası hakkındaki Kanunun harca 
mütaallik 9 ncu maddesi 

» 18. 3 .1926 788 Memurin Kanununun 30 ncu maddesi 
» 26. 5 .1927 1050 Muhasebei Umumiye Kanununun 20 ve 125 nci 

maddeleri 
» 26. 6 .1927 1149 Sigorta Şirketlerinin Teftiş ve Murakabesi hak

kındaki Kanunun 3 ve 6 nci maddeleri 
» 24. 5 .1928 1338 Maarif Teşkilâtı hakkındaki 789 numaralı Ka

nunun 8 nci maddesinin tadiline dair Kanun 
» 24. 5 .1928 1349 Envali metruke hesabı carilerinin bütçeye irat 

kaydına dair Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri 
» 4 . 4 .1929 1412 Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 310 neti 

maddesi 
» 16 . 5 .1929 1447 Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları hakkın

daki Kanunun 54 ncü maddesi 
» 7 .1 .1932 1918 Kaçakçılığın Meni ve Takibi hakkındaki Kanunun 

60 nci maddesi 
» 17. 1 .1940 * 3777 Bu kanunu tadil eden kanunun 22 nci maddesi 
» 12. 6 .1933 2308 Şirketlerin müruruzamana uğrayan kupon tahvi

lât ye hisse senedi bedellerinin Hazineye intikali 
hakkındaki kanunun 1 ve 2 nci maddeleri 

» 2 , 6 . 1 9 3 4 2490 Artırma, Eksiltme ve ihale Kanununun 5, 25, 49 
73 ncü maddeleri 



e/& — 
Vergilerin, resimlerin ve başka'gelirlerin 

dayanakları 

Kanun 

Kararname 

îradelci umumi 
tebliğ: 

Tarihi 

9. 7 .1934 

Numarası 

2548 

' > 
» 
» 

» 
» 

Karar 

Kanun 

» 

27.12.1938 
10. 6 .1935 
21. 3 .1938 

17.4.1940 
13'-.=T-..igŞB0r"- " 

23. 9 .1928 

4.7 .1941 

15. 1 .1943 

3757 
2777 
3340 

3803 
3894 

— 

4094 

4386 

8 . 7 .1948 5356 

14. 7 .1950 

14, 5 .1941 

2 Nisan 1301 

5676 

2/15799 

®Z E T 

Ceza evleri ile mahkeme binaları inşaatı karşılığı 
olarak alınacak harç: ve mahkûmlara ödettirilecek 
yiyecek bedelleri hakkındaki Kanunun 1 nci ve 
değişik 2 ve 3 neft ve 5 nci maddeleri 
Değişikliği 
Siyasal Bilgiler Okulu hakkında Kanun 
Müzelerle "ören yerlerini ziyaret edenlerden alına 
cak ücretler hakkındaki Konunun 1 nci ve K tfcî 
maddeleri 
Köy Enstitüleri Kanununun 4 ve 5 nci maddeleri 
Denizde Zabıt ve lİûâfadere Kanununun 79 nt;u 
maddesi 
Balya - Karaaydın hattının buharla işletilmesi 
hakkında 
Hatay Ziraat Bankasının tasfiyesinde ipotekli ve 
müteselsil kefaletli zirai alacakların taksitlendiril-
mesi hakkındaki Kanunun 9 ve 10 ücu maddeleri 
Tokad, Çorum ve Balıkesir vilâyetlerindeki yer 
sarsıntısından müteessir olan mmtakalarda zarar 
görenlere yapılacak yardım hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesi 
Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası arasında 17. VT. 1948 tarihinde akde
dilen? Sözleşmenin onanmasına ve bâzı dövizleri» 
Hazin*, nam ve hesabına alınıp satılmasına ve mu
hafazasına dair Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Milletlerarası 
İmar ve Kalkınma Bankası arasında aktedilen 
Kredi Anlaşmaları hakkındaki Kanun 
Hayvan Sağlık Memurları Mektebi Nizamnamesi
nin tssdikına dair Kararname 

Hukuk Mektebi ianesi hakkında 
Hususi kanun, nizamname ve talimatnameler ge
reğince Devlet namına okutulan talebeden mec
buri hizmetlerini ifa etmemeleri sebebiyle a k a 
cak tazminata dair hükümler 

Muhtelif vergi ve rüsumu ve harılan ve sair varidatı alakadar eden hükümler 

Kanun 24.12 .1937 3290 Devlet hesaplarında liranın esas ittihaz edilmesi 
hakkındaki Kanunun 1 nci maddesi 

» 21. 8 .1940 3911 Bâzı Devlet alacaklarının tahsil «treti hakjundaki 
Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri 



0/24 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Çeşidi 

Kanun 

Tarihi 

19. 2 .1947 

7. 6 .1949 

Numarası 

5015 

5432 

Ö Z E T 

60 milyon liralık madeni ufaklık para bastırılması 
hakkındaki Kanunun 9 ncu maddesi 
Vergi Usul Kanununun muhtelif hükümleri 

Nâ&ım Varidat 

Kanun 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

t. V. H. kararı 
Kanun 

2 1 . 6 .1928 

24. 6 .1929 

5 . 6 .1944 
29 . 4 .1933 

3 1 . 5 .1933 

23.12.1935 

27.12.1937 

8 . 1 .1940 
25 . 5 .1938 

1118 

1454 

4584 
2159 

2256 

2871 

3293 

2/12627 
3398 

11 . 

17. 

1 . 
1 1 . 

8 

6 

7 
2 

. 1941 

.1942 

.1948 
.1950 

4109 

4268 

5j237 
5539 

Oyun Kâğıdı İnhisarı hakkındaki Kanunun 2 nei 
maddesi mucibince Hilâliahmer Cemiyetine ait 
hisse 
Bilâvasıta vergilere munzam kesirlerin tevhit ve 
nispetlerinin tadiline dair Kanun 
Değişikliği 
İnhisarlar Kanununa müzeyyel Kanunun 11 nci 
maddesi 
Bir Haziran 1929 tarih ve 1499 numaralı Gümrük 
Tarife Kanununu değiştiren 31 Mayıs 1933 tarihli 
Kanuna ek Kanun 
Arazi ve Bina vergileriyle bunlardan alman İkti
sadi Buhran Vergisinin hususi idarelere devri hak' 
kındaki Kanunun 8 nci maddesi 
Sınai müesseselerde sigorta şirketlerinde kullanı
lan ecnebilere mukabil Türk memur ve mütehassıs 
yetiştirilmesi hakkındaki Kanunun 1 nci maddesi 
Bu kanuna müstenit kararname 
Devlet Demiryolları bir kısım işletme işlerinin su
reti idaresine ve demiryolları inşaat mukavelele
rinden mümbais Gümrük Resmile diğer vergilerin 
mahsubuna dair Kanunun 3 ncü maddesi 
Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım hak
kındaki Kanunun 7 nci maddesi 
Madenlerin aranma ve işletimi hakkındaki Kanu
nun 2 nci maddesi 
Belediye Gelirleri Kanununun 2 nci maddesi 
Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görev
leri hakkındaki Kanunun 19 ncu maddesi 



Ç - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 7 

[Vatani hizmet aylıkları] 



- Ç / 2 -

Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık 

miktarı Tahsis şartlan 
Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi LiraK. 

Usat tarafından şehit edilen 
Akdagmadeni Kaymakamı Tahir : 

Zevcesi Memnune 2 
Kerimesi Mihrünnisa 2 

» Nilüfer 2 -
» Tahire 2 

Mahdumu Ertuğrul 2 

Dersaadet'te şaiben idam olu
nan Urfa Mutasarrıfı sabıkı 
Nusret: 

Zevcesi Hayriye ^&l 
c 
) 

Konya hadisei isyaniyesinde 
vazifesi uğrunda şehit edilen 
Bozkır Kaymakamı Demir 
Asaf'm : 

Mahdumu Demir Güneri 
Kızı Günseli 

> • ' 

Şehidi Millî Boğazlıyan esbak 
Kaymakamı Kemal : 

Zevcesi Hatice [#] 
Kerimesi Müzehher 

» Müşerref 
Mahdumu Adnan 

Gebze ve havalisi Kuvayi Milli
ye Kumandanı iken şehiden ve
fat eden Yahya Kaptan : 

Zevcesi Şevket 
Kerimesi Fikriye 

» Muzaffer 

Bahriye Nazın esbakı General 
merhum Ahmet Cemal : 

Zevcesi Seniha 

10$ 

10 
5 
5 
5 

4 

l 25 23/9/1336 -

65,25 
65,^5 
65,25 
65,25 
65,25 

80 25/12/1336 J 
481 13/4/1340 \ 89,7a 

$ 65,25 
107 19/3/1337 \ 65,25 

f 76,12 
J 65,25 

' 271 14/10/1338 ] 65,25 
l 65,' io 

15 

] ş - ^ ' " r 65,25 
[, 275 14/10/1338 -j 65,25 
j [ 65,25 

478 13/ 4 /1340 103,30 

[*] 515 sayılı Kanunla evvelce tahsis edilen 5 lira aylık 5 lira zamla 10 liraya çıkarılmıştır. 



Aylak sahiplerinin isimleri 
Aylık 
miktarı Tahsis şartları 

Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi Lira K. 

Sadrı esbak merhum Talât: 
Zevcesi Hayriye 25 478 13/ 4 /1340 152,24 

Damat Ferit tarafından idam 
edilmiş olan şehit Çarkçı Yüz
başısı Halil ibrahim : 

Zevcesi Fatma Belkis 10" 
Kerimesi îclâl 5 

» Necibe 5 
Mahdumu Celâlettin 5 

f 76,12 
J 65,2? 

480 13/4/1340 ] 65,25 
[ 65,25 

General Abdülezel : 
Hafidesi Naciye 481 13/ 4 /1340 65,25 

Şehiden vefat eden Binbaşı 
Muhtar : 

Hemşiresi Binnaz 

Mithat: 
Kerimesi Mesrure 

Babıâli vakasında şehit edilen 
Harbiye Nazırı esbakı General 
Nazım : 

Kerimesi Atiye 

Merhum Niyazi : 
Zevcesi Feride 

Esbak Diyarbakır Valisi Reşit 
merhumun : 

Haremi Mazlume 
Kerimesi Fikret 

Şeyhülislâm Hayri merhumun : 
Zevcesi Munise 

Şehit Yüzbaşı Yürük Selim : 
Zevcesi Hikmet 

15 

18 

10 

20 ' 
6 Teehhüiüne kadar 

20 

10 

> 481 13/4/1340-

103,30 

70,67 

119,62 

76,12 

130;50 
65,25 

130,50 

7612 



Aylık 
Aylık sahiplerinin isimleri miktarı 

- .Ç/4 -

Tahsis şartları 
Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi LiraK. 

îrak Şeyhülmeşayihi Uceymi 50 

Merhum Mehmet Ali : 
Zevcesi Belkıs 4 

Gümüşane Mebusu Şehit Ziya : 
Zevcesi Ayşe 5 

Maraş Ulûmu Riyaziye Mual
limi sabıkı Hayrullah : 

Zevcesi Ayşe 5 

Denizli Komiseri Hamdi : 
Zevcesi Fevziye 5 

Mustafa Necip : 
Hemşiresi Kevser 5 

Muş mutasarrıfı merhum Ser
vet : 

Zevcesi Samiye 10 

Karamağra Nahiyesi Müdürü 
Tevfik : 

Zevcesi Hafize 5 

f 253.12 

65,25 

65,25 

l 481 13/4/1340 «j 
65,25 

65,25 

65,25 

76,12 

481 13/4/1340 65,25 

Kızılca Nahiyesi Müdürü şehit 
Adil : 

Zevcesi Havva ismet 
Kerimesi İffet 

Şehit Erzincanlı Hafız Abdul-
lah: 

Haremi Hatice 

Konya hadisei isyaniyesinde şe
hit edilen Ali Kemal : 

Kerimesi Nefise 

Ziya Gökalp merhumun : 
Kerimesi Hürriyet 

2? 
2Ç 

10 

5 Teehhülüne kadar 

30 Teehhülüne kadar 

J 482 13/4/1340 

. 515 24/4/1340 -

65,25 
65,25 

76.12 

65,25 

518 11/11/1340 178.50 



Aylık 
Aylık sahiplerinin isimleri miktarı 

Ç / 5 -

Tahsis şartları 
Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi Lira K. 

24 ncü Fırka Kumandanı Kay
makamı Mahmut : 

Refikası Şaziye 40 

24 ncü Fırka Erkânıharbi Yüz
başı Yakup Sami : 

Zevcesi Şahende 20 

Maraşlı Doktor Mustafa : 
Zevcesi Naime 10 

Maraşlı şehit Evliya : 
Zevcesi Şerife 

Şehit Jandarma Mülâzimi ev
veli Süreyya'nın: 

Validesi Hüsniye 10 

Şehit Doktor Nafiz Tahir : 
Hemşiresi Sabiha 5 

Topçu Binbaşılığından müstafi 
merhum Rıza : 

Zevcesi- Şükriye 10 

l Emekli ve eytam, eramil aylı- | 649 22/ 4 /1341 
10 \ ğı varsa katolunacaktır I 3291 24/12/1937 

231,00 

130.60 

76,12 

76,12 

76,12 

65,25 

76,12 

Nafıa Vekili merhum Süleyman 
Sırrı : 

Zevcesi Ehliman 
Mahdumu Saruhan 

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 

1 Eytam ve eramil aylığı veril- ] 
401 memek şartiyle mahdumuna [ 732 
30 f ikmali tahsiline ve zevcesine f 

J evleninceye kadar maktuan J 

] Eytam ve eramil aylığı veril-
$. memek şartiyle kaydı hayat 

50j suretiyle 

30 

20J 

! Eytam ve eramil aylığı kato- J ftf.s 
j lunmak üzere teehhülüne kadar ^ 

i Teehhül ettiği zaman katedil- ) ınf.Q 
mek üzere kaydı hayat ile 

} Teehhül ettiği takdirde katedil- 2 ı-ınn 
20 Ç mek üzere kaydı hayat ile ^ 

f 
8/2 /1926 J 161,00 

) 130.50 
[ 130.50 

• 753 ,• 24/2/1926 253,12 

19/ 6 /1927 178,50 

19/ 6 /1927 130,50 

19/ 6 /1927 130,50 



Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık 

miktarı 

Ç/6 

Tahsis şartları 
Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi LiraK. 

Sivas Valii esbakı merhum Re
şit : 

Zevcesi Melek 

Mahkemei Temyiz Reisi evveli 
müteveffa Hasan Fehmi : 

Zevcesi Kâmuran 

Sabık İstanbul Mebusu Ahmet 
Selâhattin : 

Refikası Seza 
Oğlu Haldun 

Kırşehir Mebusu merhum Ali 
Rıza 

Refikası Necmiye 

Rize Mebusu merhum Rauf : 
Zevcesi Binnaz 
Kerimesi Melâhat 

Mardin Mebusu sabıkı merhum 
Derviş : 

Zevcesi Meryem 

Şehit Binbaşı Ali Kabuli : 
Kerimesi Fatma Bahire 

1 Eytam ve eramil aylığı veril- 1 
[ m emek suretiyle teehhül ettiği ( l ı n _ 

20 f takdirde katedilmek üzere kay- ( 
j di h a y a t ile J .'"''< 

"] Eramil maaşı verilmemek ve "1 
l teehhül ettiği takdirde kato- [ 1103 

301 lunmak üzere J 

40 
10 

Eytam ve eramil aylığı veril- ] 
memek şar tiyle refikasına teeh- | 
hül ettiği takdirde katedilmek [ 
üzere kaydı hayat ile mahdu
muna 20 yaşma veya ikmali 
tahsiline kadar 

] Eramil aylığı verilmemek şar- 1 
J. tiyle teehhül ettiği takdirde ke* J. 1105 

20] silmek üzere kaydı hayat ile J 

1 Eytam ve eramil aylıkları ve- ] 
j rilmemek şartiyle zevcesine te- j 

30}- eh hül ettiği takdirde kesilmek [. 
10 j üzere kaydı hayat ile, kerimesi-1 j 

I ne teehhül edinceye kadar J 

"J Eramil aylığı verilmemek üze- ] 
L re teehhül ettiği takdirde kato- ^ 1174 

30J luımıak şartiyle J 

19/ 6 /1927 130,50 

19/6/1927 178,50 

1104 19/6/1927 231,00 

76,12 

19/ 6 /1927 130.50 

\ 178,50 
25/6/1927 l 76,12 

26/6/1927 178,50 

15 Kaydı hayat şartiyle 2038 26/ 6 /1932 103,30 

Meneman hadisesinde şehit 
edilen Bekçi Mehmet oğlu 
Hasan : 

Zevcesi Fatma 

Atatürk'ün kız kardeşi 
bule Atadan 

Mak-

) 
[ Evlendiği zaman kesilmek üze- ^ 
f re maktuan $ 

15j 

"] Hayatta bulunduğu sürece ö- ] 
denmek ve şimdiye kadar muh- j 

[ telif kanunlarla emekli, dul ve [ 1 -
1000f yetim, aylıklariyle vatani hiz- f 

j met aylıklarına yapılan zamlar 
j eklenmemek kaydı ile 

17/ 5 /1934 76,12 

24/2/1948 1000,00 



Aylık 
Ayiıkr sahiplerinin isimleri miktarı 

Ç / 7 -

Tahsis şartları! 
Dayandığı kanunun Tutan 
No. Tarihi LiraK. 

General* Kâzım Karabekir : 
Eşi îclâl 
Kızı Hayat 

» Emel 
» Timsal 

300 
300 
300 
300 

darağhı 

Dul ve yetim ve başkaca vatani 
hizmet aylıkları bağlanmamak 
ve muhtelif kanunlarla emekli 
dul ve yetim aylıklariyle vata
ni hizmet aylıklarına yapılan 
zamlar eklenmemek şartiyle eşi
ne hayatta bulunduğu sürece, 
kızlarına evlenmelerine kadar 
ödenmek kaydiyle 

5192 

f. 300,00 
j 300,00 

25/ 2 /1948 ] 300,00 
[ 300,00 

Türkiye? Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Batum Millet
vekili Ali Rıza Acara 350 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Kars Milletve
kili Fahrettin Erdoğan 350 

Türkiye^ Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Erzurum Mil-i 
letvekili Asım Vasfi Mühür-

350 

Türkiye^ Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Van Milletve-
vekili Hakkı Ungan : 

Eşi Nuriye 17,45 
Kızı Ayten 17,45 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
Birinci Dönem Burdur Millet
vekili Şevket Candamar 

Eşi. Sâime Candamar 127,51 

Türkiye?Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Ankara Millet
vekili Şemsettin Bayramoğlu: 

EşjLAzime 175 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Ankara Millet
vekili Hacı Mustafa Beynam: 

Eşi.Behiye 175 

.5269 15/12/1948.. 

350 

350 

350 

17,45 
17,45 

127,51 

175 

175 



- • C/8 -
Aylık 

Aylık sahiplerinin isimleri miktarı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem İstanbul Millet
vekili Ali Rıza Bebe : 

E§i Mediha 17,40 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Şarkikarahi-
sar Milletvekili Ali Suriri Tö-
nük : 

Eşi Muhlise 106,18 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Siverek Millet
vekili Mehmet Sırrı Tayanç : 

Kızı Leman 58,33 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Erzincan Mil
letvekili Emin Bekili 350 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Muş Milletve
kili Rıza Kotan 350 

Türkiye Büyük Millet Menlisi 
Birinci Dönem Ankara Millet
vekili Şakir Kmacı : 

Eşi Fatma 87,50 
Kızı Nebahat 87,50 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Elâzığ Millet- • 
vekili Naci Karalı 

Kızı Enise 87,50 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Bolu Milletve
kili Cevat Abbas Gürer : 

Kızı Hatice Necla 87,5» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Sivas Milletve
kili Ziyaettin Basara : 

Kızı Emine 87,50 

Tahsis şartları 
Dayandığı kanunun Tutan 
No. Tarihi LiraK. 

17,40 

106,13 

58,33 

350 

5269 15/12/1948 |350 

87,50 
87,50 

87,50 

87,50 

87,50 



Aylık sahiplerinin isimleri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Ankara Millet
vekili Hilmi Çayırlıoğhı : 

Kızı Ayşe Nuriye özarslani 

Aylık 
miktarı 

- ç / f r -
Tahsis şartları 

Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi LiraK. 

175 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Bayazıt Millet
vekili Süleyman Sudi Acar-
bay : 

Eşi Lûtfiye 84,36 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci. Dönem Karahisarısa-
hip Milletvekili tsmail Şükrü 
Çelikalay 105,12 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Karahisarısa-
hip Milletvekili Mehmet Şükrü 
Koç : 

Eşi Servet 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Karahisarısa-
hip Milletvekili Nebil Yurteri : 

Eşi Muzaffer 
Kızı F. Hayrünnisa 
Oğlu M. Raf i 
» M. Ceylân 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Karasi Millet
vekili tbrahim Yürük 

175. 

175 

84,33 

105,12 

175 

•5269 15/12/1948 -

43,75 
43;75 
43,75 
43,7S 

350 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Kayseri Millet
vekili Basri Çantay 59,49 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Bitlis Milletve
kili Sadullah Ere : 

Kızı Nene 58,34 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Sivas Milletve
kili Mustafa Tâki : 

Kızı Edibe San 43,75 

4.3,75 
43,75 
43,75 
43,75 

350 

59,49 

58,34 

[ 43,75 



Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık 
miktarı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Oltu Milletveki
li Rüstem Hamişioğlu 350 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Siverek Millet
vekili Mustafa Lütfi Azer : 

Eşi Naime 27,75 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Bursa Millet
vekili Osman Nuri özpay : 

Eşi Hatice 58,33 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Biga Milletve
kili Mehmet Dinç 350 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Çankırı Millet
vekili Behçet Kutlu : 

Kızı Ayşe tayyibe 175 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Çankırı Millet
vekili Sait Uçak 350 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Batum Millet
vekili Edip Dinç 350 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Batum Milletve
kili Ahmet Fevzi Erdem 350 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Siird Milletve
kili Mustafa Sabri Baysan 350 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Karahisarısa-
hip Milletvekili Mustafa Hulusi : 

Kızı Firdevs 87,50 

- ç/ıo -
Tahsis şartları 

Dayandığı kanunun Tatarı 
No. Tarihi Lira K. 

f 

350 

27,75 

"5269 15/12/1948 ̂  

58,33 

350 

175 

350 

350 

350 

350 

87,50 

l 



Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık 

miktarı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Diyarbakır Mil
letvekili Abdülhamit Hamdi : 

Kızı Hayriye 87,50 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Siverek Millet-
kili Bekir Sıtkı : 

Eşi Zekiye 175 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Siird Milletve
kili Necmeddin özcan 58,33 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Trabzon Millet
vekili Ali Şükrü : 

Eşi Emine Kamer 99,42 

Türkiye Büyük Millet Meclisi. 
Birinci Dönem Elazığ Millet
vekili Muhittin Çöteli : 

Kızı Faika 175 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Bitlis Millet
vekili Hüseyin Hüsnü Orakçı-
oğlu : 

Kızı Ulviye 58,33 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Elâzığ Millet
vekili Basim Tekin : 

Eşi Fatma Nebiye 8,25 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Elâzığ Millet- y 

vekili Hüseyin Gökçelik : 
Kızı Fatma 87,60 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Ergani Millet
vekili Mahmut Sığmak : 

Eşi Şerife 175 

Ç / 1 1 -

Tahsis şartları 
Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi Lira K. 

87,50 

175 

58,33 

99,42 

> 5269 15/12/1948 \ 175 

58,38 

8,25 

87,50 

175 



Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık 

miktarı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Ergani Millet
vekili Mehmet Emin özserdar : 

Kızı Naciye 175 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Erzincan Mil
letvekili Hüseyin Aksu 350 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Erzincan Mil
letvekili Şeyh Mehmet Fevzi 
Fırat : 

Kızı Fehime 175 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Oltu Milletve
kili Yasin Akdağ 350 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Gümüşane Mil
letvekili Mustafa Darman : 

Kızı Fatma Nedime 58,33 
» Fatma Nigâr 58,33 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Gazianteb Mil
letvekili Yasin Kutlu 350 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Gümüşane Mil
letvekili Ruşen Aktar : 

Kızıi Şehure Türkân 175 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem îçel Milletve
kili Yusuf Ziya Eraydın 350 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem îçel Milletve
kili Şeyki Göklevent 5,9,49 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem içel Milletve
kili Samim Arkan 350 

0/12 — 

Tahsis şartları 
Dayandığı kanunun Tutan 
No. Tarihi Lira K. 

175 

350 

175 

350 

5269 15/12/1948 - 58,33 
58,33 

350 

175 

350 

59,49 

35C 



Aylık sahiplerinin isimleri 

Türkiye Büyük Millet &eclisi 
Birinci Dönem Biga Milletve
kili Hâpıit Karaosmanoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem İsparta Millet
vekili Mehmet Nadir Ersoy : 

Kızı Adike Naciye 

Aylık 
miktarı Tahsis şartları 

Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi Lira K. 

350 

175 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Mrinci Dönem Erzurum Mil
letvekili Mustafa Durak : 

Eşi Mesrure Sakarya 175 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem İstanbul Millet
vekili Fethi Okyar : 

Kızı Neriman 87,50 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem İzmit Milletve
kili Sırrı Bellioğlu 350 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Gazianteb Mil
letvekili Ali Cenani : 

Kızı Sabiha 175 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Canik Milletve
kili Hmin Geveci : 

Kı# Madelet 

5269 15/12/1948 -

350 

11*5 

175 

350 

175 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Tokad Millet
vekili Mehmet Rif at Arkun : 

Kızı Nurinisa 
» Refika Güney 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Diyarbakır Mil
letvekili Feyzi Pirinççioğlu : 

Kızı Nezihe 

87,50 
87,50 

43,75 

175 

175 

87,50 
87$0 

43/75 



Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık 

miktarı 

Ç / 1 4 -

Tahsis şartları 
Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi Lira K. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Aydın Millet
vekili Sadık Barış : 

Kızı Bedriye Barış 43,75 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem İçel Milletveki
li Ali Sabri Güney : 

Kızı Atiye 
Tolunay 
Türkân 

58,33 
58,33 
58,34 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Bursa Milletve
kili Osman Nuri özpay : 

Eşi Nahide 58,33 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Erzurum Mil
letvekili Hüseyin Avni Ulaş : 

Eşi Ferhunde 87,50 
Oğlu Mehmet Nurettin 87,50 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Burdur Millet
vekili Veli ıSaltıkgil : 

Kızı inci 2,00 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Amasya Millet
vekili Ali Kıza özdarende 350 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem İstanbul Millet
vekili Numan Ustalar : 

Eşi Cemile 175 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Sinob Milletve
kili Şevket Peker : 

Eşi Emine 175 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birincj Dönem Cebelibereket 
Milletvekili İhsan Eryavuz : 

Kızı Hümeyra Sevim 175 

4375 

58,33 
58,33 
58,34 

58.^ 

• 5269 15/12/1948 -

87,50 
87,50 

2,00 

350 

175 

175 

[175 



Aylık 
Aylık sahiplerinin isimleri miktarı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Bursa Milletve
kili Servet Akdağ 350 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Denizli Millet
vekili Yusuf : 

Kızı Müzeyyen 43,75 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Canik Milletve
kili Ahmet Nafiz Özalp 350 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Sivas Milletve
kili Emir Paşa : 

Eşi Fatma 29,67 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Sinob Milletve
kili Abdullah : 

Eşi Zekiye Karabina 58,34 
Kızı Zeynet 58,33 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Seyhan Millet
vekili Zekâi : 

Kızı F . Türkân 43,75 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Muş Milletveki
li Kasım Dede 350 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Genç Milletveki
li Ali Vasıf : 

Oğlu îshak Sadık Telli 58,33 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Bayazit Millet
vekili Şevket : 

Oğlu Reşat Bayazit 87,50 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Hakkâri Millet
vekili Mazhar Müfit : 

Eşi Atiye îhsan Kansu 175 

- Ç/15 -

Tahsis şartları 
Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi LiraK. 

• 5269 15/12/1948 -

350 

43,75 

350 

29,67 

58,33 

58,34 
58,33 

43,75 

350 

58,33 

87,50 

[175 



Aylık sahiplerinin isimleri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Aydın Milletve
kili Sadık Ünver : 

Eşi Sıdıka 
Kızı Saadet 

» Nazire 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Ergani Millet
vekili Sırrı özata : 

Eşi Nezaket 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Erzurum Mil
letvekili Mehmet Salih Yeşiî-
oğlu 

Eşi " Saliha 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Sinob Milletve
kili Hakkı Hami Ulııkan : 

Eşi Hikmet 
Kızı Fatma 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Trabzon Millet
vekili Hafız Mehmet Engin : 

Kazı Meliha 

Aylık 
miktarı 

- Ç / 1 U -

Tahsis şartları 
Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi Lira K. 

43,75 
43,75 
43,75 

16,25 

26,50 

87,50 
87 50 

43,75 
43,75 
43,75 

16,25 

26,50 

87,50 
87,50 

„ 5269 15/12/1948 İ 

175 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Elâzığ Milletve
kili Hacı Fevzi Celâyiş : 

Kızı Nafia 30,00 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Çankırı Millet
vekili Yusuf, Zıya özer : 

Kızı Munise 20,25 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Trabzon Millet
vekili (delâlettin Aydın : 

Eşi Bînnaz 175 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Trabzon Millet
vekili Hamdi Ülküman 850 

175 

30,00 

20,25 

175 

175 



Aylık sahiplerinin isimleri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Sivas Milletve
kili Mehmet Yasef : 

Kızı Aygül 
» Aytekin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Lâzistan Millet
vekili Osman özgen : 

Eşi Fevziye 

Aylık 
miktarı 

- Ç/17 — 

Tahsis şartları 
Dayandığı kanunun Tatarı 
No. Tarihi Lira K. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Urfa Milletve
kili Ali Saip : 

Eşi Esma Fehime 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Burdur Millet
vekili İsmail Suphi Sosyallı-
oğlu 

35 
35 

175 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Eskişehir Mil
letvekili Hüsrev Sami Kızıl-
doğan : 

Eşi Seniye 86,70 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem İsparta Millet
vekili Cemal : 

Eşi Bedriye 17,40 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Bitlis Milletve
kili Derviş Sefunç : 

Eşi Naciye 175 

66,49 

350 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem İstanbul Mil
letvekili Arif Morlalı : 

Eşi Saniye 87,50 
Kızı; Fatma 87,50 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem İsparta Millet
vekili Tahir Kırcan 350 

35 
35 

175 

86,70 

17,40 

• 5269 15/12/1948 -

175 

66,49 

350 

87,50 
87,50 

350 



Aylık sahiplerinin isimleri 

Türkiye' Büyük Millet Meclisi 
Birinci Bonem Kayseri Millet
vekili Sabit : 

Aylık' 
miktarı Tahsis şartları 

Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Târihî I iraK. 

Eşi 
Kızı 

Semiha 
Kumru 

87,50» 
87,50? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Bonem içel Milletvekili 
Rıza: 

Eşi Habibe 

TürkiyeT Büyük Millet Meclisi 
Birinci pDönem Ardahan Mil
letvekili' Server 

Türkiye .Büyük Millet Meclisi 
Birinci İ)önem Kars Milletve
kili Ali Rıza Ataman 

Türkiye; Büyük Millet Meclisi 
Birinci Bonem Kastamonu Mil
letvekili Hüseyin Sabrı Bura : 

Eşi (̂ HİÎstöm 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Bonem Kayseri Millet
vekili Osman Zeki Uşaklı : 

$51 Vesile 

TürHyö &üyük Millet Meclisi 
Birinci Bonem Batum Millet
vekili Mehmet Akif : 

Eşi Meryem 

Türkiye Büyük Millet Meclis? 
Birinci BÖnem Kayseri Millet
vekili Âlim Çınar : 

175» 

350) 

262,5,0; 
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87,50 
87,50 

176 

3ÖCP 

262,50 

175 

175» 

175 

Eşi 
Kim 
> 

Hatice 
Hatime 
Zübeyde 

5BM 
58,33 
58,33 

Türkiye| Büyük Millet MecM 
Birinci Bonem Kırşehir Millet
vekili Müfit Kurutluoğlu ifcö 

175 

175 

5834 
58,3* 
58,8î 

m 



i 

Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık 

miktarı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Çorum Millete 
vekili f erit Becai Törünküray : 

Eşi j Kânmran 44,50 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Van Milletveki
li f evlik Arsel : 
.IÇizll Müslime 6,22 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birınejjj Dönem Malatya Millet
vekili |lacı Garipoğlu : 
r^Bşi Besime Taner 87,50 
- "Kızı Hatice 87,50 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci| Dönem Saruhan Millet
vekili 0mer Lûtfi Ünlü 350 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci; Dönem Maraş Millet
vekili A^ian Toğuz 350 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Maraş Milletve
kili Mehmet Hasip Aksüyik : 

Eşi f Fatma 20,75 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birine^ Dönem Maraş Milletve
kili Tahsin Hüdaioğlu : 

EşÇ Melek 175 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Maraş Millet
vekili Mehmet Rüştü Bozkurt : 

Eşi Sariye Î75 

Türkiye Büyük Millet Me#wi' 
Birinci Dönem Menteşe Milîet-
veTrili Sadettin : 

Eşi ^Meliha 87,50 
. Kızı Makbule 87 50 

Tahsis şartları 
Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi LiraK. 

44,50 

m 

.87.,50 
$7,50 

350 

,5g69 1542/1948 J{J50 

2Q,75 

175 

175 

87,50 
87,50 



Aylık sahiplerinin isimleri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Menteşe Millet
vekili Hamza Hayati : x 

Eşi Feriştah öztürk 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Muş Milletve
kili Osman Kadri Bingöl : 

Eşi Makbule 

Aylık 
miktarı Tahsis şartları 

JÖayandığı kanunun Tutan 
No. Tarihi LiraK. 

175 

17,45 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Niğde Milletve
kili Mustafa Eatıp Soylu : 

Eşi İnayet 47,85 
» . Cemile 47,85 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Niğde Milletve
kili Mustafa Hilmi Soydan 100 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Niğde Milletve
kili Mustafa Vehbi Çorakçı : 

Eşi Fatma 175 

Türkiye Büyük Millet Meclisi" 
Birinci Dönem Niğde Milletve
kili Hakkı Sütek : 

Kızı Sadiye Yazgan 58,33 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Niğde Milletve
kili Atâullâh : 

Anası Şerife 145,72 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Canik Milletve
kili Süleyman Boşnak : 

Eşi Yegâne 175 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Adana Millet
vekili Eşref Akman : 

Eşi N«fise 17,40 

175 

17,45 

47,85 
47,85 

100 

• 5269 15/12/1948 < 
175 

58,38 

145,72 

175 

17,40 



Aylık sahiplerinin igimleri 
Aylık 

miktarı 

0 / 2 1 -

Tahsis şartları 
Dayandığı kanunun Tutan 
No. Tarihi LiraK. 

Türkiye Büyük Millet Meclisî 
Birinci Dönem Saruhan Millet
vekili Avnî Paşa : 

E|i Lûtfiye Zainler 80,74 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Mersin Millet
vekili ]Muhtar Fikri Gücün : 

Müzeyyen 87,50 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Kastamonu Mil
letvekili Abdülkadir Kamalı : 

Eşi Azime 
Kızı Nurhan 

87,50 
87,50 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Adana Millet
vekili Abdullah Faik Çcpur-
oğlu : 

Eşi Ümmügülsüm t37,5Q 
Kızı Raziye 87,50 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Adana Millet
vekili Mehmet Hamdi îzgi 850 

Türkiye Büyük Millet Meclisî 
Birinci Dönem Kozan Milletve
kili Hüseyin Çelik : 

Eşi Sıdıka 175 

Türkiye Büyük Millet M«clisî 
Bîrihci Dönem Siird Milletve
kili Kadri Oktay 350 

Türkiye Büyük Millet Meclisî 
Birinci Dönem Siird Milletve
kili,Nuri Bayam : 

Bşi Şefika 
Oğlu Mahmut Kerim 
» Adnan 
» Nurettin 

43,75 
43,75 
43,75 
43,75 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Lâzistan Mil
letvekili Necati Memişoğlu 57,92 

* 5269 15/12/1948 -



Aylık 
Aylık sahiplerinin isimleri miktarı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Tökad Milletve
kili Mjıstaf a Vasfi Süray : 

Eşi Alemşah İ7,4Ö 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Bi
rinci Dönem Pekini Milletvekili 
»Afodültoaki Tevfik Gençtürk 158,56 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Siverek Millet
vekili |Mehmet Sırrı Segit : 

Kızı Zeynep 58,88 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Mardin Millet
vekili Mithat : 

Eşî 'Mediha 95,54 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Yozgad Millet
vekili ^hmet Baydur : 

Kızı Fahriye Bay dür 58,34 

Türkiye Büyük Millet Meclisi* 
Birinci Dönem Yozgad Millet
vekili ,Bahri Tatlıoğlu 350 

Türkiye Büyük Millet Meclisi' 
Birinci Dönşm Burdur Millet
vekili Halil Ermiş : 

Eşi Adviye 84,92 

Türkiye Büyük Millet Meclisi' 
Birinci Dönem Siird Milletve
kili Necmettin : 

Kızı Sabriye Şendur 37,64 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Elâzığ Millet
vekili Hacı Fevzi : 

Kızı Kabia 87,50 

Tahsis şartları 
Dayandığı kanunun Entari 
No. Tarihi Lira E. 

17,40 

158,56 

58,33 

95,54 

> 5269 15/12/1948 ] 58,34 

350 

84,92 

37,64 

87,50 



Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık 
miktarı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem izmit Milletve
kili Halil İbrahim : 

Eşi Sabriye Gürsoy 87,50 
» Zehra öter 87,50 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Kırşehir Millet
vekili Cevdet : 

Uşi Nuriye 175 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Malatya Millet
vekili Hacı Bedir : 

Eşi Zeynep Fırat 
Kızı Leyla Erdem 
» Ümmühan özbay 
» Bedriye Turanlı 

43,75 
43,75 
43,75 
43.75 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Sinob Milletve
kili Abdullah : 

Kızı Ayşe 58,33 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Dersim Millet
vekili Ahmet Ramiz : 

Eşi Sadriye Tan 2,52 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Konya Milletve
kili Arif Baysal : 

Kızı Şerife 175 

Ç / 2 8 -

Tahsis şartları 
Dayandığı kanunun Tutan 
No. Tarihi LiraK. 

5269 15/12/1948 . 





G - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 7 

[Geleoek yıllara geçioi yüklenmelere girişmeye izin verilen alametler] 

Kanun '-':'i. / C ^ J ^ J ^ T * '."'•':'••' 
N o . - . - ; '•• : ; : 

1050? Muhasebei Umumiye Kanununun 50 ve 52 nci maddelerinde 'gösterilen 
5209$ 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 itilâf na
me ve merbuâtının tasdiklerine ait Kanun 

1391 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ford Motor Kampani Ekspörts En-
korporeylet Şirketi arasmda 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 icrasına 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 
2510 iskân Kanununun 40 nci maddesinde gösterilen hizmetler 
2755 Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinde kullanılacak yabancı uzmanla

ra ait Kanun 
2832 Milli 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 
41001- Yeniden yapılacak su işleri için gelecek senelere geçici taahhüt icrasına 
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 

32621 
3813 [ Diyarbakır istasyonundan Irak ve Iran hudutlarına kadar yapılacak de-
4643 f miry olları hakkındaki kanun ve buna ek kanunlar 
5075 



o / a -
Kanun 

No. 

3395? Millî Müdafaa ihtiyaçlan için 125,5 milyon liraya kadar taahhüde girişil-
3587$ mesi hakkındaki Kanun ve eki 
3892 Ceza evleri inşası için istikraz akdine ve sâri taahhüt icrasına dair Kanun 
4626 Memur meskenleri inşası hakkında 
4635 Devlet öğretim kurumlarmda çahşıtnlacak yabancı profesör, öğretmen, 

mütehassıs ve ustalarla gelecek yıllara geçici mukaveleler akdi hakkında 
46431 Demiryolları ve Limanlan inşatı için gelecek yıllara geçici taahhütlere 
52221- girişilmesi hakkındaki Kanun ve eki kanunlar 
5413 
4761 Ankara Tıp Fakültesinin kurulması hakkında Kanun 
™ 0 j İnebolu ve Amasra limanlan yapımı için gelecek yıllara geçici yüklenme-
5241 ( *ere girişilmesi hakkındaki Kanun ve bu kanunun birinci maddesini değiş-

* tiren ek Kanun 
4879 Ankara Tıp ve Fen Fakülteleri yapımı için gelecek yıllara geçici yüklen

melere girişilmesi hakkında Kanun 
4940 Devlet kitaplan döner sermayesi hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesinin 

değiştirilmesine dair Kanun 
5011 Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası ve eklenti binalan ile tesislerinin ya-

f ım yetkisinin Bayındırlık Bakanlığına devri hakkında Kanun 
stanbul Adalet Binası inşatı için gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi

rişilmesi hakkında Kanun 
K07g] Devlet Havayollan Genel Müdürlüğü.ihtiyaçlan için gelecek yıllara geçici 
5367 ^ yüklenmelere girişilmesi ve bu meydanların Baymdırhk Bakanlığına devri 

J hakkında Kanun 
5368 Verem Savaşı hakkında Kanun 
5243 Erzincan'da yaptırılacak meskenler hakkında Kanun 
5392 Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü Kanununun 29 ncu maddesi 
5414 İskele ve ufak barınaklar yapımı hakkında Kanun 
5415 Kozlu - Ereğli hattı ile Armutçuk şube hattı inşası için gelecek yıllara 

geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında Kanun 
5511 Gördes kasabasının nakledileceği Kocamutluk mevkiinde yaptırılacak mes

kenler hakkında Kanun 
5581 Atatürk Anıt - Kabri inşaatına dair olan 4677 sayılı Kanuna ek Kanun 
5602 Tapulama Kanunu 
5642 Meslekî ve teknik okullar açılması ve mevcutlann büyütülmesi hakkındaki 

Kanuna ek Kanun 



P. - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde - 6 

[Maliye Bakanlığı Bütçesinin 460 neı bölümüne konmuş, olan ihtiyat ödeneğin aktarılabileceği 
tertipler] 

1. — Mahkeme harçlan 
2. — Mahkeme üâmiyle t)6rç gerçekleşmiş tertiplerden ödenekleri kalmıyanlar 
3. — Geçen yıl borçlan tertipleri 
4 . — Eski yıllar borçlan tertipleri 



M - Cetveli 
Bütçe : Kanunu t Madde «— 10 

[Pansiyoner öğrencilerden alınacak ücretler] 

Okulun adı 

Millî Eğitim Bakanlığı 

Lira 

Adana Erkek 
•» Kız 

Afyon 
Antalya 
Balıkesir 
Bursa Erkek 

» Kız 
istanbul Çapa Erkek 

» Çamlıca Kız 
Denizli ismet inönü 
Diyarbakır 
Edirne 
istanbul Erenköy Kız 
Erzurum 
istanbul Galatasaray 
Gaziantep 
istanbul Haydarpaşa 
izmir Atatürk 

» Kız 
istanbul Kabataş 

» Kandilli Kız 

Lisesi 414 
41"4 
363 
408 
435 
414 
414 
558 
558 
363 
414 
396 
558 
417 
585 
381 
558 
474 
474 
558 
558 

Okulun adı Lira 

Kars 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Kütahya 
Sivas 
Trabzon 
Yozgad 
Aydın 
Bilecik 
Bolu 
izmir - Buca 
Çanakkale 
Manisa 
Maraş 
Niğde 
Yalvaç 
Ankara Ismetpasa Kız Enstitüsü 
istanbul Kadıköy Kız 
Erkek Sanat enstitüleri ve Erkek orta 
sanat okulları 

Lisesi 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Ortaokulu 
» 
» 

Lisesi 
» 
» 
» 

Irtaokulu 
ıstitüsü 
» 

396 
381 
414 
396 
363 
396 
396 

• 381 
381 
363 
381 
474 
396 
896 
381 
363 
297 
528 
528 

863 



N - Cetveli 
Bütçe Kânunu : Madde — 12 

[2005 sayılı Kanunun 8 neti maddesine göre okul pansiyonlarında 1951 yılı içinde kullanılacak 
ücretli memurlar ve hizmetliler kadrosu] 

MÜH Eğitim Bakanlığı 

Görevin çeşidi 

Müzekkereci 
» 
» 

Yönetim 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Doktor 
» 
» 
» 

memuru 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Aşçı (yamağiyle beraber) 
» 
» 

» 
» 

» 
» 

Sayı 

112 
24 
38 
2 
2 
2 
8 

15 
25 
31 
18 
15 
10 
7 

10 
16 
1 
2 
5 

Ücret 

75 
70 
60 

225 
200 
175 
150 
130 
115 
100 
90 
75 

150 
130 
115 
100 
200 
175 
150 

Görevin çeşidi. 

Aşçı (yamağiyle beraber 
» » 
» » 
» » 

Hastabakıcı 
» 
» 

Hizmetliler 
» 
» 
» 
» 
» 

Hademe 
» .. 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

„ 

Sayı 

10 
10 
15 
7 
5 

10 
20 
10 
5 

10 
5 

35 
29 
5 

72 
63 
65 

276 

Ücret 

125 
110 
100 
90 

130 
120 
100 
150 
130 
115 
100 
90 
75 
90 
75 
70 
60 
55 



K - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 13 

[Köy ağtftmeaıUri, «4Uk mtnmrlan ve ek *ör#v kadrolu 

5479 r« 5022 uyul kanunlara göre yeniden tanıta edilmiştir. 

Görevin çeşidi Aded Ücret 

Millî Eğitim Bakanağı 
Stâjlyer köy öğretmenleri 
(12"aylık) 5 300 105 
Stâjiyer köy öğretmenleri 
(7 aylık) 2 000 105 
Stajiyer köy öğretmenleri 
(5 aylık) 2 000 105 

Toplam 9 800 

Görevin çeşidi Aded ücret 

Ek görevler 
Koy enstitüsü meuzunu başöğret
menler (12 aylık) 8 250 
Köy enstitüsü meuzünu başöğret
menler ( 5 aylık) 2 000 

Toplam 10 250 

10 

10 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Stajiyer köy sağlık memurları 919 105 



L - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 14 

[1951 Bütçe yıh içinde kullanılınıyaoak memur kadroları] 
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Büyük Millet Meclisi 
D. Görevin çeşidi 

5 Adalet Komisyonu raportörü 

Sayı Aylık 

1 80 

D. Görevin çeşidi 

6 Başkanlık Divanı Kâtibi 

Sayı Aylık 

70 

6 Raportör 

Başbakanlık 
70 10 Neşriyat memuru 

12 Arşiv » 
85 
25 

Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 

4 

6 
6 
8 
9 

13 
5 

6 
7' 
8 

Genel Müdürlük 

Müşavir (Radyo veya elektrik 
yliksek mühendisi ihtisas yeri) 
Şube müdürü 

» » (İhtisas yeri) 
Raportör 
Memur 
Memur 
Mütercim (Birisi İngilizce veya 
Fransızca bilir.) 
Mütercim 

» 
> 

1 
2 
1 
2 
1 
2 

3 
1 
4 
4 

90 
70 
70 
50 
40 
20 

80 
70 
60 
50 

îl temsilcilikleri 

0 Basın temsilcisi 1 

Ankara Radyosu Müdürlüğü 

5 Yüksek mühendis veya mühen
dis (İhtisas yeri) 1 

6 » » > 1 

70 

80 
70 

Türk Haberler Büroları ve Basın Ataşelikleri 

5 Haberler bürosu müdürü (İhti
sas yeri) 1 

7 Basın ataşesi (İhtisas yeri) 3 
10 Memur 1 

80 
60 
35 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
MERKEZ 

7 Meteoroloji başmemuru 
8 » memuru 

1 
2 

60 
50 

11 
12 
12 

Sicil tetkik ve tahsis mümeyyizi 
Dosya memuru 
Ambar » 

2 
1 
1 

30 
25 
25 



D. Görevin çeşidi 

İLLER 

5 Meteoroloji müdürü 
6 » » 

— L/8-rr-
Sayı Aylık 

4 80 
2 70 

D. Görevin çeşidi 

8 Başrasatçı 
8 Meteoroloji memuru 

12 Asistan 
13 » 

Sayı Aylık 

1 50 
2 50 

34 25 
2 20 

Adalet Bakanlığı 
MERKEZ 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 

6 Genel müdür yardımcısı 1 70 

Adlî Tıp İşleri Genel Müdürlüğü 

7 Müşahedehane müdürü 1 60 

Seferberlik Müdürlüğü 

8 Müdür 
10 Mümeyyiz 
11 Memur 
13 » 

İLLER 

6 Başkan, yargıç, üye, sulh yar
gıcı, savcı ve yardımcıları, ic
ra yargıç ve yardımcıları 

1 
1 
1 
1 

50 
35 
30 
20 

10 70 

8 Sorgu yargıçları, yargıç yar
dımcıları 

9 Yargıtay rapoçtörlesi 

Hukuk mezunu kâtipler 

7 Başkâtip ve yardımcıları 
8 » > 

Kâtipler 

11 îcra memur ve yardımcıları 
12 » » » 
13 » > » 
5 Müfettişlik müşavirleri 
6 > müşavirlik yardımcısı 
6 İl ve komutanlık muhakim şu

besi yardımcısı 
10 Genel müfettişlik kâtibi 
11 » » » 
11 Yargıç adayı 

1 
19 

1 
2 

15 
3 

14 
4 
1 

1 
2 
3 
8 

50 
40 

60 
50 

30 
25 
20 
80 
70 

70 
35 
30 
30 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
MERKEZ 

. (Tapulama) 

Arazi kadastrosu ve fotoğra-
metri dairesi müdürü. (Yüksek 
mühendis veya mühendis: ihti
sası mevkii) 
Arazi kadastrosu ve fotoğraf 
metri dairesi müdür yardımcısı; 
(Yüksek mühendis: veya .mü
hendis ihtisas mevkii) 

1 90 

1 80 

5 

7 
T 
7 
8 
8 
9 

10 
11 

Başfen müfettişi .(Yüksek mü-
hendis veya mühendis ihtisas 
mevkii) 
Fen kontrolörü 
tdare » 
Fen âmiri 

» » 
» memuru 
» » 
» » 
» » 

1 . 
• ' 2' 

1 
.. B 

8 . 
25 
25, 
50 
2Q> 

80 
60 
60» 
60 
50 
50 
40 
35 
30 



D. Görevin çeşidi Sayı Aylık D. 

13 Memur 

tLLEB 

5 Grup tapu sicil müdürü 

10 20 

80 

Görevin çeşidi 

7 Grup tapu sicil müdürü 
7 » > » » 
8 Kontrol memuru 
9 » » 

10 » » 
12 Tetkik » 

Sayı 

1 
1 
3 
1 
1 
1 

Aylık 

60 
60 
50 
40 
35 
25 

MERKEZ 

Içi,leri Bakanlığı 
13 Kâtip 

2 Müsteşar 

özel Kalem Müdürlüğü 

12 Memur 2 

Mahallî idareler Genel Müdürlüğü 

10 Birinci mümeyyiz 
11 İkinci » 
12 Memur 
13 Kâtip 

özlük İşleri Genel Müdürlüğü 

12 Memur 
13 Kâtip 

9 Büro şefi 
13 Kâtip 
14 » 

Seferberlik Müdürlüğü 

6 îtfaiye mütehassısı 
13 Kâtip 

14 Kâtip 

Kâğıt İşleri Müdürlüğü 

Gereç Müdürlüğü 

Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü 

125 

25 

1 
1 
1 
5 

35 
30 
25 
20 

10 Birinci mümeyyiz 
12 Memur 

25 
20 

40 
20 
15 

70 
20 

15 

35 
25 

Birinci Genel Müfettişlik 

1 Genel müfettiş 
2 Başmüşavir 
7 Hususi kalem müdürü 
7 Yazı işleri müdürü 
7 Evrak müdürü 
5 Emniyet müşaviri 
7 » » muavini 
9 Levazım ve daire müdürü 
9 Kâtip 

10 » 
13 » 
9 Emniyet müşavir katini 

11 » » » 
11 İstihbarat memuru 
13 » » 

İkinci Genel Müfettişlik 

1 Genel müfettiş 
2 Başmüşavir 
7 Hususi kalem müdürü 
7 Yazı işleri müdürü 
8 Evrak m&dürü 
6 Emniyet müşavir muavini 
7 » > > 

11 İstihbarat memuru 
13 » » 
10 Yazı işleri 'kâtibi 
9 Hususi kalem » 

10 Dosya memuru 
9 Levazım ve daire müdürü 
9 Köy bürosu şefi 

11 » » > kâtibi 

20 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
5 
3 

r-t 

2 
1 
2 
3 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
6 
2 
2 
1 
1 
2 

150 
125 
60 
60 
60 
80 
60 
40 
40 
35 
20 
40 
30 
30 
20 

150 
125 
60 
60 
50 
70 
60 
30 
20 
35 
40 
35 
40 
40 
30 



£>. 

1 
2 
5 
7 
7 
7 
5 
7 

11 
13 
9 

10 
9 

Görevin çeşidi 

Üçüncü Genel Müfettişlik 

Genel müfettiş 
Başmüşavir 
Yabancı işleri müdürü 
Hususi kalem » 
Yazı işleri > 
Evrek müdürü 
Asayiş müşaviri 

» » muavini 
istihbarat memuru 

> » 
Kâtip 

Levazım ve daire müdürü 

Sayı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
5 
4 
1 

- L / 5 -
Ayhk 

150 
125 
80 
60 
60 
60 
80 
60 
30 
20 
40 
35 
40 

D. 

13 
9 

11 

1 
2 
7 
5 
7 

13 
9 

14 

Görevin çeşidi 

Kâtip 
Emniyet müfettişliği kâtibi 

» > » 

Sayı 

1 
2 
1 

Dördüncü Genel Müfettişlik 

Genel müfettiş 
Başmüşavir 
Hususi kalem müdürü 
Emniyet müşaviri 

» » muavini 
Kâtip 
Levazım ve daire müdürü 

İller Teşkilâtı 

Bucak tahrirat kâtibi 

1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 

262 

Aylık 

20 
40 
80 

150 
125 
60 
80 
60 
20 
40 

15 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
MERKEZ 

5 Enstitü mütehassıs muavini 
7 Şube müdür muavini 

13 Tetkik memuru 
13 Nezarethane memuru 
13 S. 4. muamelât > 
14 S. 5. muamelât » 
7 Lâboratuvaf şefi muavini 
8 Fotoğrafçı 
8 S. 4. emniyet müdürü 

1 
1 
3 
1 
4 

49 
1 
1 
3 

80 
60 
20 
20 
20 
15 
60 
50 
50 

8 Malî polis mütehassısı 
7 öğretmen 
8 » 

10 » 
11 » 
7 Başhekim 
8 Hekim 
9 İstanbul Polis Okulu dâhiliye 

müdürü 

1 
2 
5 
5 

11 
16 
1 
4 

50 
60 
50 
40 
35 
30 
60 
50 

40 

Dışişleri Bakanlığı 

2 Birleşmiş Milletler nezdinde 
daimî delege 

3 
4 
5 Müşavir 

125 

125 
100 
90 
80 10 

6 
7 
8 
9 
9 Seferberlik müdürü 

23 
9 

22 
16 
1 

34 

70 
60 
50 
40 
40 
35 



D. Görevin çeşidi 

Maliye Bakanlığı 
Sayı Aylık D. Görevin çeşidi 

mMBKEZ 

Saşhukuk Müşavirliği ye Muhakemat Genel 
Müdürlüğü 

10 Birinci mümeyyiz 
11 îkinei » 
8 Avukat 

2 35 
4 30 

1 50 

Yayın MiMdhrlüğü 

6 Mütercim 70 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel, Müdürlüğü 

5 idari dâvalar müşaviri 1 80 
6 Başraportör 1 70 

10 Birinci mümeyyiz 1 35 
11 İkine » 1 30 

Merkez Daireleri Saymanlık Müdürlüğü 

5 Saymanlık müdürü 1 80 

Muhasebat Genel Müdürlüğü 

7 Kontrolör 
12 Memur 
13 » 

60 
25 
20 

Maliye Okulu 

5 Müdür 
10 Ahm memuru 
10 öğretmen 

1 80 
1 35 
6 35 

Sayı Aylık 

Levazım ve Kıymetli Kâğıtlar MiüâürUiğü 

13 Memur 2 20 

Hesap Uzmanları Kurulu.rM$§k(ffîhğ'i> 

4 Başheşap uzmnı 
5 Birinci sınıf hesp uzmanı 
6 İkinci » » » 
7 Üçüncü » » » 

Devlet Kâğıt ve Basın Genel Müdürlüğü 

10 
15 
10 
10 

90 
80 
70 
60 

8 
12 
13 
7 
9 

Şef 
Memur 
» 

Kontrolör 
Sef 

2 
4 
5 
1 
1 

50 
25 
20 
60 
40 

Hazine Gencel Müdürlüğü 

5 Elçilikler Maliye müşaviri 
9 » » kâtibi 

10 Birinci mümeyyiz 
8 Merkez kambiyo şefi 

10 » » birinci mümeyyizi 
13 » » memuru 

özel Kalem Müdürlüğü 

8 Seferberlik müdürü 
9 » şefi 

12, Memur 

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü 

10 Birimci mümeyyiz 1 

3 
3 
1 
1 
1 
1 

80 
40 
35 
50 
35 
20 

1 
1 
1 

5,0 
40 
25 

35 



t>. 

7 
9 

10 
12 
12 
13 

Görevin çeşidi 
- Î . / 7 

Sayı Aylık D. 

İLLER 

Muhakemat Memurları 

5 Muhakemat müdürü 
5 Bölge muhakemat müdürü 
7 ti muhakemat müdür yardımcısı 

Gelir Memurları 

Gelir müdürü 
Servis şefi 

Vergi memuru 
» » 

80 
80 
60 

60 
40 
35 
25 
25 
20 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Levazım Slicil ve Mvrak 

10 Birinci mümeyyiz 
11 İkinci » 
12 Memur 

•Genel Müfettişlik Müşavirlikleri 

5 Maliye müşaviri 
10 » » kâtibi 
11 » » » 

İstanbul Barsası Osmanl\ı Bankası Komiserliği 

Menkul Kıymetler Müdürlüğü, 

11 İkinci mümeyyiz 1 30 

.ıKambiyo ve Nukut Müdürlüğü 

11 İkinci mümeyyiz 1 30 

3 
5 
8 

4 
1 
4 

35 
30 
25 

80 
35 
30 

Millî Eğitim Bakanlığı 
MERKEZ 

2 Meslekî ve teknik öğretim müs
teşarı 

Yaytn Müdürlüğü 

6 Uzman 

İLLER 

Genel Müfettişlik müşavirlikleri 

5 Millî Eğitim müşaviri 
6 » » » 

11 JKâtip 
13 » 

Millî Eğitim daireleri 

8 Muamelât şefi 
9 > > 

125 

70 

10 Mümeyyiz 
11 » 
12 Başkâtip 
13 Kâtip 

Lise, öğretmen Okulu ve ortaokullar öğretmen 
ve memurları 

12 
12 
18 
28 

35 
30 
25 
20 

3 
1 
4 
4 

5 
8 

80 
70 
30 
20 

50 
40 

4 
5 
6 
7 
11 
8 
9 
12 
8 
9 
12 
13 
14 

öğretmen 
» 
» ~ 
» 
» 

İç (hizmetler şefi 
» » » 
» » » 
Memur 

» 
» 
» 
» 

5 
16 
39 
15 
809 
4 
1 
15 
5 
3 
36 
236 
21 

90 
80 
70 
60 
30 
50 
40 
25 
50 
40 
25 
20 
15 



î). Görevin çeşidi 
— h/B — 

Sayı Aylık D. 

Erkek Teknik, Kız Teknik ve Ticaret okuttan 

2 
3 
4 
5 
6 
6 
7 
8 
9 
8 
9 

10 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

12 
13 

Profesör 
» 
> 
» 
» 

Doçent 
» 
» 
» 

Asistan 
» 
» 

Öğretmen 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 
» 
» 

10 Kâtip ve hesap memuru 
11 » » » 
12 » > » 
13 » > » 
14 » » » 
13 Kâtip 
14 » 
10 Ambar ve debboy memuru 
11 » » » 
12 » » , » 
13 » » » 
12 iç hizmetler şefi 
13 > » » 

2 
2 
4 
6 

15 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
2 

14 
20 
58 

111 
176 
262 
240 
104 

1 
6 

56 
69 
15 
60 
43 
23 
38 
40 
54 
1 
1 

125 
100 
90 
80 
70 
70 
60 
50 
40 
50 
40 
35 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
25f 
20 
35 
30 
25 
20 
15 
20 
15 
35 
30 
25 
20 
25 
20 

Cumhurbaşkanhğt Filârmonik Orkestrası 

6 Üye 5 25-80 

Güzel Sanatlar Akademisi 

4 öğretmen 1 90 

7 
9 

10 
11 
14 

6 
7 
8 
9 

10 
11 

4 
5 
6 
-7 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 

11 

13 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Kitaplıklar 

Kitaplıkçı 

ilköğretim müfettişleri 

Müfettiş 4 
1 
8 

19 
8 

67 

60 
40 
35 
30 
15 

70 
60 
50 
40 
35 
30 

Konservatuvar 

öğretmen 2 90 
2 80 
1 70 
3 60 

İstanbul Teknik Okulu öğretim Heyeti 

öğretmen 

Asistan 

3 
6 
8 

10 
13 
7 
2 

31 
34 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
40 
30 

İlkokul öğretmenleri 

öğretmen 12 800 20 

Konservatuvar 

Şube fe£ 

Ücret 

8 140 



D. Görevin çeşidi 

MERKEZ 

Teftiş Heyeti 

8 Müfettiş 
10 Şef 

- L/9 -
Bayındırlık Bakanlığı 

Sayı A 

1 
1 

D emir yollar ve Limanlar İnşaat Dairesi 

Demiryollar İnşaat Fen Heyeti 

yhk 

50 
35 

D. 

13 

9 

5 
7 
9 

Görevin çeşidi 

Ayniyat hesap memuru 

Yapı ve İmar İşleri Dairesi Proje 

Ressam 

Tesisat Bürosu 

Elektrik mühendisi (îhtisas yeri) 
Kalorifer mütehassısı 
Tesisat ressamı 

Kontrol Şubesi 

Sayı Aylık 

1 20 

Bürosu 

2 40 

1 80 
1 60 
1 40 

5 Yüksek mühendis 
6 » » 
8 » » veya yük

sek mimar 
7 Yüksek mühendis veya yüksek 

mimar 

Etüd ve İstikşaf Fen Heyeti 

9 Baş fen memuru 1 

. Malzeme Fen Heyeti 

6 Yüksek mühendis 1 

Limanlar İnşaat Fen Heyeti 

9 Desinator 1 

Muamelât ve İstimlâk Müdürlüğü 

11 Memur 1 

T-l 

1 

2 

1 

80 
70 

50 

60 

Tetkik Müdürlüğü 

11 Memur 

40 

70 

40 

30 

30 

Demiryollar Fen Heyeti 

4 Fen heyeti mühendisi (Yüksek 
mühendis veya mühendis) 

9 İstimlâk müfettişi 
10 » fen memuru 
10 Ressam 
10 Kâtip 
13 Sipariş memuru 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

90 
40 
35 
35 
35 
20 

7 Yüksek mühendis veya yüksek 
mimar 1 60 

Muamelât Kısmı 

12 Muamelât memuru 2 25 
13 » » 1 20 

Su İşleri Dairesi Fen Heyeti 

6 Yüksek mühendis 1 70 
8 » » 4 50 
9 » » 1 40 
6 Mühendis 1 70 
8 Kısım mühendisi (Yüksek mü-

hendis) 1 50 
9 Kısım mühendisi (Yüksek mü

hendis) 1 40 
9 Ressam 1 40 

Muamelât Müdürlüğü 

11 Tetkik ve tahakkuk memuru 1 30 
12 Memur 1 25 
12 Proje teksir ve muhafaza me

muru 1 25 
13 Kâtip 1 20 

Bayındırlık Şirket ve Müesseseleri Dairesi Fen 
Heyeti 

5 Elektrik mühendisi yüksek mü
hendis veya mühendis 1 80 

5 Yüksek mühendis 1 80 
6 Yüksek mühendis 1 70 



D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Tarife Hesap Tetkik Heyeti 

6 Murakıp 
10 Şef 

Muamelât Müdürlüğü 

12 Memur 
8 Tetkik şefi 
8 Kontrol şefi 

Hukuk Müşavirliği 

5 Üçüncü hukuk müşaviri 
6 Hukuk müşavir yardımcısı 

Zatişleri Müdürlüğü okullar bürosu 

8 Şef 
12 Memur 

9 Doktor 

Neşriyat Müdürlüğü 

12 Memur 
13 Kâtip 
7 Neşriyat âmiri 
9 Müze memuru 

Seferberlik Müdürlüğü 

8 Müdür 
10 Şef 
10 Fen memuru 
13 Memur 

İLLER 

Genel müfettişlikler müşavirlikleri 

Birinci genel müfettişlik mü-
şaviçi 1 
Birinci genel müfettişlik ba
yındırlık mimarı 1 
tkinci genel müfettişlik müşa
viri 1 
İkinci genel müfettişlik müşa-
şavir muavini 1 
Üçüncü genel müfettişlik mü* 
şaviri 1 

70 
35 

25 
50 
50 

80 
70 

50 
25 
40 

25 
20 
60 
40 

50 
35 
35 
20 

80 

70 

80 

70 

80 

D. 

5 

10 

6 

6 
11 

Görevin çeşidi 

Dördüncü genel müfettişlik 
müşaviri 
Birinci genel müfettişlik nafıa 
fen memuru 
ikinci genel müfettişlik müşa
vir muavini 
Üçüncü genel müfettişlik mimarı 
Kâtip 

Sayı 

1 

1 

1 
1 

10 

Aylık 

80 

35 

70 
70 
30 

Yapı ve İmar İşleri Reisliği 

8 Yüksek mühendis veya yüksek 
mimar 

9 Yüksek mühendis veya yüksek 
mimar 

10 Yüksek mühendis veya yüksek 
mimar 

10 Mühendis, mimar veya fen me
muru veya ressam 

12 Fen memuru veya desinatör 

Demiryollar ve Limanlar İnşaat Başmüdürlükleri 

1 

2 

2 

2 
3 

50 

40 

35 

35 
25 

5 Şube mühendisi (Yüksek mü
hendis) 

6 Kısım mühendisi (Yüksek mü
hendis) 

8 Yüksek mühendis 
8 İstimlâk baş fen memuru 
8 Kısım mühendisi (Yüksek mü

hendis veya mühendis) 
8 Kısım şefi 
9. İstimlâk kısım şefi 
9 İstimlâk fen memuru 
9 Fen memuru 

10 Ressam (İhtisas yeri) 
11 Ressam 
9 Başkâtip 

11 Ambar kâtibi 

Sular Şube. Müdürlükleri 

80 

2 
1 
1 

1 
1 
2 
4 
7 
1 
1 
1 
2 " 

70 
50 
50 

50 
50 
40 
40 
40 
35 
30 
40 
30 

9 
8 

10 
11 
12 
12 

Yüksek mühendis 
Baş fen memuru 
Fen memuru 

» » 
» > 

Desinatör 

2 
3 
6 
3 
7 

10 

40 
50 
35 
30 
25 
25 



D. 

12 
6 

7 

8 

8 
9 

11 
12 
12 

Görevin çeşidi 

Hesap memuru ve mutemet 
Kısım mühendisi (Yüksek-mü-
hendis) 
Kısım mühendisi (Yüksek mü
hendis) 
Kısım mühendisi (Yüksek mü
hendis:) 
Mühendis veya fen memuru 

» » » » 

» » » » 
Fen memuru 

Sayı Aylıft 

1 25 

1 

2 

5 
4 
4 
2 
6 
8 

70 

60 

50 
50 
40 
30 
25 
25 

D. 

12 
13 

9 
11 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Ressam 5 25 
» 1 20 

Konya Ovası Sulama İdaresi 

Fen memuru (ihtisas yeri) 1 40 
Ziraat fen memuru 1 30 

Bayındırlık şirket ve müesseseleri komiserUkleri 

6 
12 

Komiser 2 70 
Kâtip 7 25 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 
Ekonomi Kısmı 

Tetkik Kurulu Başkanlığı 

4 Uzman 
5 > 
6 Şube müdürü 
8 » » yardımcısı 
6 Ressam 
7 » 

Hukuk Müşavirliği 

3 Birinci hukuk müşaviri 1 
5 îkincî > > 1 

Maden İşleri Genel Müdürlüğü 

5 Mühendis 2 
7 Ressam 1 

özlük İşleri Müdürlüğü 

8 Müdür yardımcısı 1 

Sanayi İşleri Genel Müdürlüğü 

8 Şube müdür yardımcısı 1 
4 Sanayi başmüfettişi 3 
5 > müfettişi 3 
6 » » 4 

90 
80 
70 
50 
70 
60 

100 
80 

80 
60 

50 

50 
90 
80 
70 

7 Sanayi kontrolörü 
8 > » 
6 Raportör 
8 » 
7 Ressam 

10 
11 
12 

2 
12 
1 
3 
1 

Küçük Sanat İşleri Genel Müdürlüğü 

4 Küçük sanat başmüfettişi 
6 > » müfettişi 
8 Şube müdür yardımcısı 
7 Ressam 

Yayın Müdürlüğü 

5 Müdür 
8 Ressam 

Diğer Merkez memurları 

Birinci mümeyyiz 
Mümeyyiz 
Memur 

60 
50 
70 
50 
60 

90 
70 
50 
60 

80 
50 

Seferberlik Müdürlüğü 

6 Müdür 1 70 

Kâğıt İşleri Müdürlüğü 

8 Müdür 1 50 

35 
30 
25 



D. Görevin çeşidi 
- L/12 

Sayı Aylık D. 

tiler memurları 

3 İstanbul bölge ekonomi müdürü 
4 Bölge ekonomi müdürü 
5 » » » 
5 » » » yardım

cısı (İstanbul) 
6 > > » yardım

cısı 
10 Birinci mümeyyiz 
11 Mümeyyiz 
12 Memur 
13 » 

Ticaret Kısmı 

3 
8 

11 
9 

20 

tç Ticaret Genel Müdürlüğü 

Fen müşaviri 
» » 

Raportör 
Şube müdürü 
Raportör 

Dış Tcaret Dairesi Başkanlığı 

9 Raportör 1 

Teşkilâtlandırma Genel Müdürlüğü 

Şube müdürü 
Merkez kontrolörü 

» » 
Raportör 

Standardizasyon Müdürlüğü 

5 Müşavir 
6 Raportör 
8 » 

100 
90 
80 

80 

70 
35 
30 
25 
20 

1 
1 
3 
1 
1 

80 
60 
50 
70 
40 

40 

70 
70 
60 
50 
40 

80 
70 
50 

Görevin çeşidi Sayı Ayhk 

Seferberlik Müdürlüğü 

8 Müdür 50 

Merkez Dairelerinin müşterek memurları 

10 Mümeyyiz 2 
11 inceleme memuru 2 
13 Memur 1 

Dış kuruluş memurları 

5 Ticaret müşaviri 5 
6 » müşaviri veya ateşesi 

yardımcısı 4 
10 Ticaret müşaviri veya ataseısi 

kâtibi 10 

Konjonktür ve Yayın Müdürlüğü 

8 Raportör 1 
9 » 1 

tiler Memurları 

4 Mmtaka ticaret müdürü 1 
5 > » » 1 
6 > » » 3 
7 Raportör 2 
8 > 5 
9 » 1 
6 Başkontrölör, başkonrolör yar 

dımcısı ve kontrolör 2 
10 Mümeyyiz 1 
11 İnceleme memuru 2 
12 Memur 2 
13 » 4 
7 Kontrolör 3 
8 » 4 
10 » 3 
9 > l 

35 
30 
20 

80 

70 

35 

50 
40 

90 
80 
70 
60 
50 
40 

70 
35 
30 
25 
20 
60 
50 
35 
40 



>- tyt t -
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

D: Görevin çeşidi Sayı Aylık 

MERKEZ 

Sıtma Sava§ Genel Müdürlüğü 

5 Mütehassıs tabip 1 80 

Sağlık propagandası ve Tıbbî İstatistik Genel 
Müdürlüğü 

5 Genel müdür muavini (Tabip) 1 80 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

10 Asistan 
11 Kitaplık memura 

10 
1 

35 
30 

Kinin Komprime ve Ampulleri İmalâthanesi 

8 Teknisiyen 1 50 

İLLER KURULUSU 

5 Genel müfettişlik sağlık muşa-
Ecz 

5 
10 

6 

5 
13 

acılık ve Tıbbı Müstahzarlar Genel Müdürlüğü 
Kodeks Şubesi 

Mütehassıs 
Birinci mümeyyiz 

Teftiş Kurulu 

ikinci sınıf müfettiş 

Seferberlik İsleri Şubesi 

Müdür 
Kâtip 

Refik Saydam Merkez Hıfzıssihha 
Serom Çiftliği 

5 
6 
6 

11 
10 
12 
12 
13 

5 
5 
6 
7 
6 
8 
5 
7 
5 

Müdür 
Tarım mütehassısı 
Veteriner 
Hayvan sağlık memuru 
Ayniyat mutemedi 
Mubayaa memuru 
Ambar memuru 
Kâtip 

Hıfzıssihha Okulu 

Epidemiyoloji öğretmeni 
Genel sağlık yönetim öğretmeni 
Sağlık mühendisi 
İstatistik öğretmeni 
Gıda kimyası öğretmeni 
Sosyal hijiyen öğretmeni 
Parazitoloji öğretmeni 
Antimoloji öğretmeni 
Genel hijiyen öğretmeni 

1 
1 

3 

1 
4 

80 
35 

70 

80 
20 

Müessesesi 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

80 
70 
70 
30 
35 
25 
25 
20 

80 
80 
70 
60 
70 
50 
80 
60 
80 

9 
10 
11 

12 
13 
14 

12 
12 
12 

viri 
Kâtip 

> 

> 

' Sağlık memurları 

İkinci sınıf sağlık memuru 
Üçüncü » > » 
Diplomasız » > 

Sağlık merkezleri 

Ziyaretçi hemşire 
Ebe 
Sağlık memuru 

4 
2 
2 
4 

10 
85 
15 

20 
5 

20 

80 
40 
35 
30 

25 
20 
15 

25 
25 
25 

Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım Kurumları 

11 

14 

5 
7 

10 
10 
12 
12 
13 
14 
13 

Başhemşire 

• Sıhhat İşleri Kâtipleri 
Üçüncü sınıf kâtip 

Yatılı Tıp öğrenci Yurdu 

(Ankara) 

Müdür 
İdare tabibi 

» > 
Yönetim memuru 
Mutemet ve satmalma memuru 
Ambar memuru 
Depo > 
Kâtip 
Dosya memuru, 

5 

25 

1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

30 

15 

80 
60 
35 
35 
25 
25 
20 
15 
20 



£>. Görevin çeşidi Sayı Aylık D. 

Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesi 

7 Müdür (Mütehassıs) 1 

Doğum ve çocuk bakım evleri 

7 Doğum mütehassısı (Köy ebe 
mektepleri için) 9 

12 Müzakereci ebe (Köy ebe mek
tepleri için) 20 

Sıtma Sava§ Bölge Başkanlıkları 

12 Sıtma savaş memuru 
13 » > > 

100 
100 

7 
8 

12, 
13 

Sağlık Memurları Okulu 

Müdür 
öğretmen 
Yadımcı öğretmen 
Mutemet ve satmalına memuru 

1 
3 
1 
1 

60 
50 
25 
20 

70 

60 

25 

25 
20 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Adana Sıtma Enstitüsü 

7 Antimoloğ * 

Seyyar sıtma hastaneleri 

13 Sağlık memuru 

Frengi Savaş Kurulları 

14 Gezici sağlık memuru 
Trahom Savaş Kurulları 

13 Sağlık memuru 
14 > > 

60 

20 

30 15 

15 
15 

20 
15 

Hastabakıcı ve laborant yetiştirme okulları 

8 Müdür 
9 Öğretmen 

11 Yardımcı öğretmen 
9 Talim hemşiresi 

13 Köy sağlık memuru 

3 50 
10 40 
20 30 
3 40 

735 20 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
MERKEZ 

özel Kalem Müdürlüğü 

12 Memur 1 25 

Teftiş Kurulu Kalemi 

8 Müdür 
12 Memur 

1 50 
1 25 

Gümrük İşleri Müdürlüğü 

12 Memur 2 25 

13 Memur 4 20 

Zat ve Sicil İşleri: Müdürlüğü 

13 Memur 2 20 

Yayın İşleri Müdürlüğü 

6 Müdür 1 70 

Levazım Müdürlüğü 

13 Memur 1 20 

Sferberlik Şubesi Müdürlüğü 

Tarife Müdürlüğü 

6 Başkimyager 
11 Tetkik memuru 

Tetkik Müdürlüğü 

12 Tetkik memuru 

1 
1 

10 

70 
30 

25 

8 
13 

8 

Müdür 
Memur 

İZLER 

Müdür (Üçüncü sınıf) 

rl 

1 

1 

50 
20 

50 



b. 

9 
T 
9 

11 
13 
12 
13 
14 
13 
13 
13 

Görevinçeşidi 

Müdür 
Müdür muavini (Birinci sınıf) 

» » (Üçüncü sınıf) 
Muayene memuru (İkinci sınıf) 

> » (Üçüncü sınıf) 
Memur 

Veznedar 
Saymanlık memuru (Mükeffel) 

» » 

i 

Bayı J 

1 
1 
1 
1 

50 
8 

131 
17 
2 

11 
30 

-%/ 
Aylık 

40 
60 
40 
30 
20 
25 
20 
15 
20 
20 
20 

16-
D. 

13 
10 
11 
11 
12 
14 

14 
14 

Görevin çeşidi 

İhtiyat memuru 
Servis şefi (İkincii sınıf) 

» > (Üçüncü sınıf) 
Şef (Saymanlık kısım şefi) 
S. 2. memur 
Kalcır (İkinci sıruf) 

Gümrük Muhafaza Genel Koz 

Muhafaze memuru 
Muamele » 

Sayı 

6 
1 
3 
1 
4 

26 

uutanlıj 

168 
-28 

Tarım Bakanlığı 
Teftiş Heyeti 

9 Birinci sınıf müfettiş yardım
cısı 

Pamuk İsleri Müdürlüğü. 

Merkes Kurulufu 

9 Merkez propaganda istihbarat 
ve istatistik içleri şefi 

9 Tercüman 
13 Kâtip 

Seferberlik Müdürlüğü 

5 Müdür 
10 Şef 
11 Grafik memuru 
13 Kâtip 

. . . . . . t 

Zatileri Müdürlüğü 

8 Müdür muavini 
8 Mütehassıs 

10i Sef 
14 Daktilo kâtip 

Levanın Müdürlüğü 

40 

40* 
40 
20 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
a 

80 
35 
30 
20 

i 50 
150 
35 
15 

43 Kâtip 20 

Tavuk YeUjtdrm6 istfutyoniart 

10 Asistan 3 

Pamuk İşleri Müdürlüğü 

Veteriner İsleri Genel Müdürlüğü 

Merkez Kuruluşu 

5 Genel müdür yardımcısı 1 

35 

6 
7 
7 = 

8 
9 

11 
12 
9 

10 
11 
13 
13 

6 
10 
14 

. İller Kuruluşu 

Müdür 
» yardımcısı 

Pamuk yetiştirme ekisperi 
Birinci sınıf şef 
İkinci sınıf şef 
Birinci sınıf kontrol memuru 
İkinci » » ,» 
Birinci sınıf mesul sayman 
İkinci > » » 
Birinci sınıf ayniyat memuru 
Üçüncü sınıf denet memuru 
Üçüncü sınıf kontrol mamuru 
Uzman 
Mesul sayman 
Grafik memuru 

1 
2 
3 
6 
3 

10 
5 
2 
2 
2 
5 

12 
1 
1 
1 

70 
60 
60 
50 
40 
30 
25 
40 
35 
30 
20 
20 
70 
35 
15 

80 



L/l« 
D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

7 Şube müdürü 
9 » > yardımcısı 

10 Şef 

60 
40 
85 

Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü 

İller Kuruluşu 

9 Veteriner müdür kıdemli yar
dımcı ve fen memuru 8 

14 Hayvan sağlık mmuru 195 
40 
15 

Bakteriyoloji ve Seroloji ve Htfztssıhha kurumlan 

5 Uzman müdür 1 
6 Müdür yardımcısı 1 

13 Saymanlık, kültür, ayniyat, 
ambar memuru ve kâtip 1 

14 Dağıtıcı 2 

Zooteknik Kurumları 

9 Şef 1 
10 Hara şef yardımcısı 1 

Aygır Depolan 

13 Terbiyeci, sayman, ayniyat 
yardımcısı ve kâtip 8 

13 Sayman 1 

Merinos Kuruluşu 

9 Merinos yetiştirme denet ve 
saymanlık memuru 1 

7 Sorumlu savman 1 
11 Asistan 1 

Ziraat İsleri Genel Müdürlüğü 

tiler Kuruluşu 

Zirai Savaş 

80 
70 

20 
15 

40 
35 

20 
20 

40 
60 
30 

14 Kâtip 15 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Islâh Deneme İstasyonları Deneme Tarlalan 

5 Kimyager 
7 » 

Bağ ve bahçe ziraatı 

8 Teknik müfettiş 
9 Memur ve sayman 
9 Muamelât memuru 

12 » » 

Orta Tanm Okullan 

12 öğretmen 
13 Orta Tarım Okulu öğretmenle

ri, saymanlık memuru ve mu-, 
temet 

14 Orta Tanm Okulu öğretmeni, 
ayniyat memuru 

80 
60 

50 
40 
40 
25 

25 

20 

15 

Ziraat Alet ve Makineleri Okulu ve Makinist 
Okulları 

14 Teknisiyen 15 

Teknik Tanm ve Teknik Bahçıvanlık Okullan 

4 öğretmen 
5 » 

Genel Müfettişlik Müşavirleri 

5 
4 

8 
8 

90 
80 

80 
30 

5 Müşavir 
11 Kâtip 

Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 

MERKEZ 

7 Hukuk müşaviri raportörü 
7 Fen memuru 
8 » » 
8 Şube müdür yardımcısı 

11 Memuru 
12 » 

1 
1 
1 
1 
1 
6 

60 
60 
50 
50 
30 
25 



D. 

* 

5 
7 
8 
9 
9 

10 
11 
13 

-

Toprak 
» 
» 
» 

Şef 
» 

Memur 
» 

Görevin çeşidi 

ÎLLEB 

ve iskân müdürü 
» » 
» *' > 
» » 

Sayı 

1 
2 
4 

.7 
20 
15 
5 

10 

— u / 
Aylık 

80 
60 
50 
40 
40 
35 
30 
20 

J.I -

D. 

14 
9 

10 
7 
7 
8 
9 
8 
7 
8 
9 

10 

Görevin çeşidi 

Memur 
Fen memuru 

Komisyon başkanı 
» üyesi 
» » 
» » 

Tarım teknisyeni 
Ekip şefi 
Harita teknik memuru 
Tapu kadastro teknik memuru 

» »; » * 

MERKEZ 

Başmüşavirlik 

Ulaştırma Bakanlığı 

13 Kâtip 

6 Müşavir 
8 Ressam 

özel Kalem Müdürlüğü 

12 Memur 
13 » 

1 
1 

1 
1 

70 
50 

25 
20 

9 
10 
13 

ÎLLER 

1 nci sınıf yönetim şefi 
1 nci sınıf denet memur 
Memur 

özlük İşler ve Kütük Müdürlüğü 

11 Memur 
12 » 
13 Kâtip 

Seferberlik Müdürlüğü 

5 
9 

10 
XI 

Müdür 
$ef 

» 
Memur 

30 
25 
20 

80 
40 
35 
30 

Tayım Müdürlüğü 

Gemi Sörvey Kurulu 

6 2 nci sınıf uzman 
7 3 ncü » > 
8 4 neü » > 

Komiserlik 

6 Demiryolu komiseri 

Kurslar Şubesi 

6 Kurs öğretmeni 
7 » > 
9 Kütük şefi 



— h/m— 
Çalışma Bakanlığı 

D. Görevin çeşidi 

• * * « • *>» 
ÇaUşma Genel Müdürlüğü 

11 İkinci sınıf mümeyyiz 

Seferberlik Müdürlüğü 

8 Müdür 
12 Memur 

Sayı 

1 

1 
1 

Aylık 

30 

50 
25 

D. 

4 
5 
6 
9 

11 

Görevin çeşidi 

îtter Kuruluiu 

Bölge çalışma, müdürü 
» » » 
> > > 

Kalem âmiri 
İkinci sınıf mümeyyiz 

Sayı 

1 
1 
2 
1 
1 

Ayhk 

90 
80 
70 
40 
30 



O - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 5 

[Ordu ihtiyacı için MÜH Savunma mükellefiyeti yolu ile alınacak hayvanların en aşağı beden 
ölçüleri ve ortalama fiyat cetveli] 

Yüksekliği Göğüs çevresi Ortalama 
Hayvanın hinneti Nev'i Mt. Mt. fiyat lira 

Süvari saf bineği 
Topçu bineği 
Sair binekler 
Sahra top (dip) ağırlığı en aşağı (500) kilo 
Sahra top (çengel ve §ıvgar) 
Dağ top 
Süvari makineli beygiri 
Nakliye koşumu 

» * 
Makineli » 

» ' » 
Mekkâri 

» 
Top koşumu mandası 
Araba koşumu mandan 
Top koşumu öküzü 
Araba koşumu öküzü 
Deve 
Eşek 

Beygir 
» 
» 
» 
.» 

Çatır 
Beygir 

» 
Katır 
Beygir 
Katır 
Beygir 
Katır 

1,43 
1,40 
1,38 
1,55 
1,50 

1,43-1,50 
1,35 
1,30 
1,30 
1,30 
1,30 
1,30 
1,30 

, 

1,60 
1,57 
1,53 
1,75 
1,70 
1,65 
1,50 
1,47 
1,47 
1,45 
1,45 
1,42 
1,42 

630 
500 
400 

1 100 
1 000 

730 
430 
390 
460 
400 
460 
330 
430 
600 
500 
600 
500 
630 
130 



Cetveli 
Bütçe i Kaaımu : Madde — 5 

[Motorlu taşıtlar ortalama alım değerleri) 

/ * • 

Taşıtın adı 

Otobüs 
Arazi binek otomobili 
Arazi oto traksiyon 
Zirai traktör 
Arazi kamyonu 
Komple seyyar tamirhaa* 

Takribî fiyatı 
Lira 

15 000 
8 000 

23 000 
15 000 
12 000 
60 000 

Taşıtın adı 

Benzin tankı 
Arazdı 
Motosiklet 
Cadde kamyonu 
Küçük binek otom 
Büyük > > 

Takribi fiyatı 
Lira 

20 000 
20 000 
3 000 

10 000 
6 000 
8 500 



R - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde —16 

[Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ilişkin formül] 



- B / a — 

Büyük Millet Meclisi 
Bölüm 101 - Madde 3 — Başkanlık divanı tazminata 

Bu tazminat 1757 eayıh Kanun gereğince ödenir. 

Bölüm 203 - Madde 1 — Meclis geçici hizmetliler ücreti 
Bu Ödenekten 5 000 lira yeni Meclis bahçesi «amele ve işçi giderleri karşılığıdır. 

Bölüm 211 - Madde 2 — Çalışma saatleri dışında ve geceleri de çalışanlara 5509 sayılı Kanun ge 
reğince verilecek ikramiye 

Başkanlık divanı kararı ile verilir. 

Bölüm 401 - Madde 2 — Basımevi memur ve hizmetlilerine çalışma saatleri dışında ve gece çata
caklara verilecek yevmiyeler 

Genel Kâtibin teklifi üzerine idareci Üyeler Kurulu karariyle verilir. • 

' Bölüm 403 — Başkanlık temsil ödeneği 
Tören, ağırlama ve her çeşit giderler bu tertipten ödenir. 

Bölüm 453 • Madde 6 — 
Başkanlık Divanınca üçe ayrılarak, 
1. Parlâmentolararası Birliği Türk Grupu, 
2. Avrupa Parlâmentolar Birliği'Çürk Grupu, 
3. Parlâmentolararası * Turizm Birliği Türk Grupu, 
Başkanları emrine verilir. 

Başbakanlık 

Bölüm - 306 — Giyecekler 
Teknik memur ve hizmetlilerin is gömleklerive iş elbiseleri karşılıkları da bu tertibe dâhildir. 

Bölüm 401 - Madde 3 — Diğer işletme ve yönetim giderleri 
işçi gömlek ve tulumları ile öteberi, döşeme, aydınlatma, kırtasiye, basılı kâğıt ve defterler, 

posta, yollama, kira, yolluklar, işçi sigortaları primleri ile 5518 sayılı Kanun gereğince askere 
gideceklere ödenecek tazminat ve sair işletme giderleri bu tertipten verilir. 

Bölüm 403 — Konuk ağırlama giderleri 
Konukların her çeşit giderleri de bu tertipten verilir. 



- f t / â -
Milletlerarası iktisadi t§ Birliği Teşkilâtı 

Bölüm 403 — Ziyafet giderleri 
Yabancı konukların ağırlanmasına mütaallik her çeşit giderler ve nakil vasıtaları ücretleri dt 

bu tertipten ödenir. 

Bölüm 451 - Madde 2 — Başka her çeşit giderler 
Hariçte yaptırılacak her türlü tercümeler, için ödenecek paralar da bu bölümden ödenir. 

Danıştay Başkanlığı 

Bölüm 301 - Madde 4 — Aydınlatma 
Asansörün cereyan bedeli de bu tertipten ödenir. 

Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 

Bölüm 310 - Madde 10 — Propaganda giderleri 
Basım, klişe, tercüme, gazete, kitap, radyo yayım ücretleri, sinema kiraları, propaganda maksa-

diyle tertiplenecek toplantılar için gerekli gid erler, ziyafet bedelleri, ilân ücretleri, iç ve dış 
sergiler levazım ve eşya bedelleri, nakliye, sigorta ücretleri, sergi eşyası kira bedelleri de bu tertip
ten verilir. 

Bölüm 417 - Madde 1 — Müzik yayınlan 
Her çeşit müzik yayımları, telif, neşir, icra hakları, anrejistreman ücretle^ri, nota, plâk ve 

diskotek satınalma, abone ve kira karşılıkları, nota tab'ı ve teksir ücret ve giderleri, milletler
arası fonograf endüstri federasyonuna ödenecek aidat karşılığı. 

Badde 2 — Söz yayınları 
Temsil, konferans, yabancı dil yayım ücretleri, söz metinleri ücretleri, piyes müsabakaları ikra

miye ve masrafları, temsil için lüzumlu her nevi madde ve cihazların bedelleri de bu* tertipten ve
rilir. 

Madde 4 — İşletme ve başka bor çeşit giderler 
Her türlü alet, malzeme ve cihazların satınalma, onarma, taşıma ve kiralama giderleri, radyo 

müsabakaları giderleri, danışma kurulları üyelerinin tazminat ve yollukları, görevleri sırasında 
hastalanacak veya sakatlanacak hizmetlilerin iyileştirme ve derman giderleriyle işletme ile ilgili 
her türlü giderler bu tertipten ödenir. 

Bölüm 451 Madde 2 — Başka her çeşit yanın giderleri 
Yayın, telif, tercüme kâğıt, klişe ve baskj ücret ve giderleri ve Genel Müdürlük yayımlarının 

posta ve nakliye masrafları da bu tertipten ödenir. 



- f t / 4 -
Madde 8 — Foto - Filim servisi giderleri 

Fotoğraf ve filim yapılması için lüzumlu bilûmum alet, malzeme bedelleri, bu işlerde çalıştırıla
cak usta ve işçilerin gündelikleri, senaryo kiraları, elektrik ve muharrik kuvvet cereyan bedelleri, su 
ücretleri, gümrük, nakliye, sigorta ve servis hizmetlilerinden görevi sırasında hastalanacak ve sakatla-
nacakların iyileştirme ve derman ücret ve giderleri, filim seslendirme, söz, metin ve başlık yazıları be
deli de bu tertipten verilir. 

Madde 4 — Propaganda giderleri ' 
Propaganda ve teşvik maksadiyle yazdırılan ve yazdırılacak her çeşit yazı ve yaptırılan ve yaptı

rılacak konuşma ve konferans ücretleri, ayni maksatla verilecek hediye bedelleriyle yabancı konukların 
yurt içi ve dışı yolluk ve yurt içi ikamet masrafları, Genel Müdürlükçe yurt içinde ve dışında açılacak 
sergilerin her türlü giderleri de bu tertipten ödenir. 

Madde 5 — Radyo dinleme ve bültenleştirme giderleri 
Badyo dinleme ücretleri, dinleme, teksir ve yazı makinelerinin satınalma, işletme, onarma giderle

riyle yedek malzeme bedelleri, her çeşit kâğıt ve mürekkep ücretleri de bu tertipten verilir. 

Madde 6 — Turizm genel giderleri 
Turizmi teşvik maksadiyle çıkarılacak kitap, broşür, dergilerin yayım, telif, tercüme, kâğıt, klişe 

baskı ücret ve giderleri ve bunların nakliye ve posta ücretleriyle Turizm Danışma 'Kurulu üyelerinin 
yolluk ve tazminatları ve turizme mütaallik her türlü masraflar bu tertipten ödenir. 

Bölüm 902 - Madde 1 — Bina yapımı giderleri 
Eadyo istasyonlarının ve stüdyolarmın genişletme ve değiştirilmesi ve bu işlere ait projelerin dü

zenlenmesi, yapı ve kurmanın denetiyle ilgili her türlü masraflar bu tertipten ödenir. 

İstatistik Genel Müdürlüğü 
r -

Bölüm 417 - Madde 1 - 4 — Sayım ve anket giderleri 
Genel Sayımlar Kanununun 8 nıci ve 9 ncu maddeleri gereğince yapılacak ödemelerle, kurs gi

derleri, kâğıt ve tabı ücret ve giderleri, sayımlar münasebetiyle muvakkaten tutulacak yerlerin kira be
delleri, ankete dâhil olacak ailelere verilecek primler ile sayımlar ve anketlerle ilgili diğer bilûmum gi
derler bu bölümün alâkalı maddelerinden ödenir. 

t 
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Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
Bölüm 306 — Giyecekler 

Teknik memur ve hizmetlilerin iş gömlekleri bedelleri de bu tertipten ödenir. 

Bölüm 45İ - Madde 2 — Başka herçeşit giderler 
Telif, tercüme, tersim, kopya ve çoğaltma giderleri de bu tertipten ödenir. 



— R / B -
Bölüm 460 — İşletme genel giderleri 

Transmitter, balon, muslin, etamin, alet, kalemucu; alet mürekkebi, diyagram, Radyozonte tipi pil 
ve el elektrik lâmbaları, her çeşit ecza, boya, kimyevi madde, Radyozonte ve telsiz cihazlarının akarya
kıtları, makina yağları, kuvvei muharrike, manevra tatbikatlara iştirak edeceklerin yollukları, yi
vim ve yatım giderleri, nakliye, gümrük, sigorta ve Radyozonteler, telsiz cihazları ve rasatlarla ilgili 
her türlü ihtiyaçlar karşılığı ile her çeşit işletme giderleri de bu tertipten ödenir. 

Bölüm 476 - Madde 2 — Memur ve hizmetlilerin kurs ve staj giderleri 
öğrencilerin meteoroloji istasyonlarında yapacakları staj dolayısiyle ihtiyar olunacak her çe 

şit giderleri öğrencilerin kitap, broşür, harita, grafik yazdırma, yaptırma ve bastırma karşılıkları 
alet ve okul ile ilgili döşeme ve gereç alımı; taşıma; onarma ve saklama giderleri bu tertipten 
ödenir. 

Bölüm 902 - Madde 1 — Mevcut makine ve aletlerin onarılması 
Nakliye ve ambalaj masrafları da bu tertipten ödenir. 

Madde 2 — Mevcutlara ilâveten alınacak makine ve cihazlar 
Nakliye, muhafaza, ambalaj, gümrük, sigorta, sözleşme, harç masrafları, montaj, enstellâsyon, 

deneme, avadanlıklar; işçilik ücret ve giderleri de bu tertipten verilir. 

Bölüm 904 — Meteoroloji istasyonları yapımı 
Sabit, geçici ve gezici istasyonların kurulması ve kurmalara ilişkin her türlü gereç ve aletler 

alımı, taşımı ve bina satınalma, kamulaştırma harç, pul, proje ve sözleşme gider ve karşılıkları. 

Diyanet işleri Başkanlığı 

Bölüm 302 - Madde 3 — öteberi giderleri 
Mevlût; mukabele giderleri ve buna mümasil diğer harcamalarla; müftü, vaiz, imam, hatiple

rin meslekî bilgilerini artırmak maksadiyle açılacak kursların kitap, defter ve diğer ders levazı
mı masrafiyle temizlik ve korunma giderleri de bu tertipten ödenir. 

Bölüm 307 - Madde 2 — Geçici görev yolluğu 
Gezici vaizlerle, kursa tâbi tutulacak müftü, vaiz, imam, hatiplere verilecek olan yolluk ve yev

miyelerle ders ve konferans ücretleri de bu tertipten ödenir. (îmam ve hatiplere verilecek yev
miye tutarı 200 kuruştan fazla olamaz.) 



— R/B — 
Bölüm 451 — Yayın, satmalına ve abone karşılığı 

Kitap, mecmua ve gazete satmalma ve abone bedelleri, telif hakları, tetkik, tercüme ve makale 
ücretleri, kâğıt, albüm, klişe ve baskı ücret ve bedelleriyle, her çeşit yayın giderleri de bu ter
tipten ödenir. 

Adalet Bakanlığı 
V 

Bölüm 306 — Giyecekler 
Mübagirlerle Ankara mahkeme ve daireleri hizmetlilerinin elbise giderleri. 

• Bölüm 307 - Madde 2 — Geçici görev yolluğu 
Kamu hakları para cezalarını kovalıyanlarm yol paraları da bu tertipten ödenir. 

Bölüm 417 - Madde 1 — Meşhut suçlar giderleri 
Suçüstülere gidecek adalet memurlarının ve doktorların yollukları, ehlivukuf ve bilirkişi ve 

tanıkların yol giderleri, ekspertiz işleri giderleri ve ücretleri ve ilk iyileştirme ve otopsi giderleri, 
suçun açığa çıkarılması için yapılacak sair giderlerle ihzarlı sanıkların bir yerden diğer bir yere 
yollanma giderleri. ' ' v-y 

Bölüm 419 - Madde 1 — Ceza ve tevkif evleri yiyecek giderleri 
Hükümlü tutukların yiyecek bedelleriyle yiyecek maddelerinin pişirilmesi ve kablarmın te

mizlenmesi için ödenmesi lâzımgelen para da bu tertipten verilir. Gardiyanların vazife başında 
bulundukları zaman iaşeleri de bu tertipten temin edilir. 

Madde 3 — Yönetim giderleri 
Telefon konuşma ve kurma giderleriyle hizmetli ve hükümlülere yaptırılacak elbise gider

leri de bu tertibe dâhildir. 

Bölüm 420 — Milletvekilleri seçim giderleri 
Seçim işlerinde kullanılacak matbu evrak, mühür, ıstampa, sandık, torba ile seçim işlerinin ge

rektirdiği sair her türlü eşya ve levazımın satmalma, yaptırma ve taşıtma giderleri, oy yeri yap
tırma ve ilân masrafları, 5545 sayılı Seçim Kanununun 166 ncı maddesi gereğince çalıştırılacak 
olanlarfa umumiyetle seçim işlerinde görevlendirilmek üzere mesai saatleri içinde ve dışında ça
lıştırılacak memur ve hizmetlilerin ve hariçten alınacakların ücret, gündelik ve yolluklariyle se
çimle ilgili bütün giderler karşılığıdır. 

Bölüm 451 - Madde 1 — Satmalma ve abone karşılığı 
Kitap, mecmua ve gazete satmalma ve abone bedelleri karşılığı. 

Madde 2 — Başka her çeşit giderler 
TTazı ücretleri ve mahkemeler içtihat dergisi ve yayıma ait yollama ve bağlama hammaliyesi 

ve bütün sair giderleri ve telif hakkı karşılığıdır. 

Bölüm 721 - Madde 1-2 — Adlî Tıp Kurulu demirbaş aletleri 
Adalet görevli doktorlara gereken alet ve avadanlıklar ve lâboratuvar kurma ve gereçleri kar

şılığı. 



- R/7 -
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

Bölüm 303 — Basılı kâğıt ve defterler 
Defterlerle cetvellerin kâğıt, mukavva ve basım ücretleriyle taşım giderleri ve defterlerin 

onarma ve kapak giderleriyle kitap, kapak yapım evi için gereken her çeşit gereç karşılıkları. 

Bölüm 451 - Madde 1 — Satmalma ve abone karşılığı 
Tapu ve kadastro idareleri için lüzumlu görülecek hukuki ve meslekî eserlerle gazete ve mec

mua satın alınması ve abone bedelleri bu tertipten ödenir. 

Madde 2 — Başka her çeşit giderler 
Bastırılacak eserlerle derginin .kâğıt ve araçlariyle bastırma, yollama, hammaliye ve cilt be

delleri, telif hakları, çoğaltma, inceleme yazdırma ücretleri ve yayımla ilgili her çeşit giderler bu 
tertipten ödenir. 

v ' > • * ' • 

Bölüm 476 - Madde 1 — Kadastro okulu ve kursu genel giderleri 
Okul öğrencilerinin yiyecek, giyecek, içecekleriyle bunların gerektirdiği taşıma giderleri, okul 

öğrencilerinin harçlıkları, kız öğrencilere verilen burs, kursa getirilecek memurlar gündeliği, okul 
öğrencilerinin defter, kalem, lâstik, ders levazımı, kitaplığa alınacak gazete ve dergiler, spor ve be
den eğitimi hareket ve müsabaka giderleri, hamam, traş, derman, iyileştirme, gözlerinden rahat
sız öğrencilerin tedavilerini sağlamak maksadiyle alınacak gözlükler, cenaze masrafları, çamaşır 
için sabun, çivit, soda, sakat öğrencilerin memleketlerine geri gönderilme, hava değişimli öğ
rencilerin memleketlerine gidip gelme yol giderleri, dişlerinden rahatsız öğrencilerin tedavi masraf
ları, Ankara'da yapılacak sözlü sınava girmek hakkını kazananlardan sözlü sınavda kazanamayan
ların yazılı sınavların yapıldığı il'e kadar dönüş yol giderleri, okul ve kurs öğrencilerinin kitap 
ve öğretim notları için kâğıt, çoğaltım levazımı, sınıf, yatakhane ve mutfak, eşya ve gereci, kitap, 
telif ve basım giderleri, idarenin kırtasiye, defter ve tesisleriyle demirbaş eşya karşılığı, yeni alına
cak bina döşemesi, basılı kâğıtlar, yakacak, elektrik, havagazı, su, telefon tesisleri ve giderleri, 
posta ve telgraf ücretleri, az onarma ve tesisler, hizmetlilerin giyeceği ve yiyeceği her çeşit temiz
lik ve koruma ve sair yönetim giderleri, kamp ve sınav ve gezi giderleri, öğrencilerin tedavileri 
için ilâç, resmî ve özel sağlık müesseselerindeki tedavi giderleri, lüzumlu görülen hastaların tedavi 
edilecekleri hastanelere kadar yol giderleri, okul ve kurs öğrencilerinden tatil süresi içinde mem
leketlerine gitmeyip okulda kalanların bu müddete ait harçlık ve yevmiyeleri okul bahçesinin ba
kım ve sair giderleri. 

Madde 3 — Tapulama kursları genel giderleri 
Tapulama fen ve hukuk kurslarına alınacak öğrencilerin kurs gündelikleriyle öğretim notları 

için kâğıt ve çoğaltma levazımı ve öğrencilerin resmî ve özel sağlık müesseselerindeki tedavi gi
derleri, cenaze masrafları, döşeme ve demirbaş karşılığı, basılı kâğıt ve defterler, yakacak elek
trik, su, telefon tesisleri ve giderleri, posta ve telgraf ücretleri, her çeşit temizlik ve korunma 
ve sair yönetim giderleri, sınav giderleri, kira karşılığı, taşım giderleri ve ve sair her geşit genel 
giderler. 

Bölüm 477 — Tapulama Kanunu uygulama genel giderleri 
Her çeşit taşıma giderleri, alınacak aletler vo vasıtalar bedelleriyle tapulama işlemi için gerek 

merkezde ve gerekse taşrada kayıt çıkarmak üzere istihdam olunacakların ve muhtar ve bilirkişi 
lerin, amele ve geçici jaloncularm gündelikleri, nirengi ve poligon ve sınır işaretleri masraflariyle 
ecza çantasına konacak lüzumlu ve âcil ilâç ve sıhhi malzeme giderleri, 



— R/8— 
Millî Savunma Bakanlığı 

Bölüm 301 - Madde 4 1 - 4 4 — Tersim gereçleri 
Bütçeye konan bölümlerin mahiyeti itibariyle her hangisi ile ilgili olursa olsun her çeşit resim 

gereci ile ve Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğünün her yıl neşrettiği kırtasiyeye ilişkin lis
telerde yazılı kırtasiye tertibine dâhil her çeşit kırtasiye ile resim gereci maddelerinin karşılığı. 

Bölüm 303 Madde 1 - 4 — Basılı kâğıt ve defterler 
Basım ve kaplama gereci ve kâğıtları, aletler, avadanlık, kullanılabilecek maddeler satmalına 

* ve onarma karşılığı, kitap ve broşür ve harita basım giderleri. 

Bölüm 307 - Madde 51 - 54 — Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının yolluk ve -giderler?. 
Yabancı uzmanların geliş ve gidiş yol paraları ve yabancı uzmanların memleket içinde bir ödev 

ile yapacakları seyahatlerde verilecek yolluk ve gündelikleri ve bunlara sözleşmeleri gereğince 
verilmesi lâzımgelen başka gerekli giderleri ve tercümanların yolluk ve gündelikleri ve sözleşme
ye bağlı olmıyarak ordu emrinde çalışan yabancı uzmanlar namına dışardan gelecek yiyecek, içe
cek ve diğer maddelerin gümrük resmi, bunların yiyecek, otel ve zaruri giderleri. 

Bölüm 308 - Madde 2 — Tedavi giderleri 
Kanunları gereğince askerî hastanesi olmıyan yerlerde ordudan olanlara sivil eczanelerden alı

nan derman sağlık gereçleri ve saire giderleriyle memleket özel idareler, belediyelerle sivil kişi
lere ait hastane sanatoryumlarda iyileştirilenlerin yolluk ve tedavi giderleri 2771 sayılı Kanunun 
66 ncı maddesini değiştiren 5501 sayılı Kanun gereğince yurt dışına tedaviye gönderilecek ordu 
mensupları yollukları ile sıhhi müesseselerde yatarak tedavi görenlerin müessese ve ilâç masraf
ları. Ayaktan tedavi edilenlerin keza sıhhi müessese masraf lariyle ilâç masrafları ikamet yerle
riyle sıhhi müessese arasındaki nakil vasıta masrafları bu tertipten ödendiği gibi yatarak tedavi 
edilenlerin sıhhi müessese dışında kaldıkları müddete münhasır ve ayaktan tevavi edilenlerin teda
vilerinin sonuna kadarki zaman için Bakanlar Kurulu karariyle tesbit edilecek miktarlara göre 
maktuan iaşe ve ibate gibi zaruri masrafları da yine bu tertipten ödenir. 

Bölüm 401 - Madde 2-3 — Basımevi giderleri 
Basımevinin demirbaş eşya ve ilk madde satınalma onarma karşılık ve her türlü giderleri ve iş

letme giderleri bu tertipten ödenir. 

Bölüm 403 — Temsil giderleri 
Yabancı misafirlere memleket içinde ve dışında yapılacak izaz ve ikram giderleriyle yabancı

lara lüzumu halinde verilecek hediyeler ve yabancı, memleketlerde anıtlara konulacak çelenk gider
leri ve buna benzer giderler bu tertipten ödenir. 

Bölüm 405 — Hayvan satmalınla, ve tazmini 
Ordu kadrosuna giren her çeşit hizmet ve yanş hayvanlarının ve tay deposu tay]arının satın-

almması ve taşımı; ordu subay ve erlerinin yönetmesinde temlik işlemi yapılmış olan özlük hay
vanlardan ve ordu hizmetlerine alman halk hayvanlarından kanunla belli olan hallerde ölen, öl
dürülen sakat kalan ve kaybolanlarla atlı sınıf subaylarına verilecek hizmet hayvanlarının özel 
kanundaki, maddelere göre ödenmesi 3563 sayılı Kanı uran uygulanması, 3634 sayılı Kanun yoliyle 
ve peşin para ile satmalınacak olan hayvanlara lüzumlu muytabîye (başlık, yular, torba, gabre, 
kaşağı; fırça; kılkolan; belleme) ile yemlerinin konulması için çuval ve urgan, su kovası satın 
alınması ve bu hayvanların gerek satmalmdıklaı • yerlerden ve gerek ilk beşleme merkezlerine 
kadar beslenmeleri ve han ücreti, *' 



Böfcim 4Ö9 - !$tadde 1144 — Tayinat 
Kanun ve tüzüklere göre Devte%e= besleıımeBİ gereken kimselerin yiyecek ve temizlik ihtiyaç

larına, gerekli yakacaktan başka bütün maddeleri alınma^ yapılma, inceleme, temizleme, taşım, sak
lama; hazırlama; dağıtma ve sigortasına gerekli bütün giderleriyle her türlü tuz satmalımı ve, 
kalayv giderleriyle bu işlerde kullanılacak bütün alet, avadanlık ve işçi yevmiyesi, etlik hayvan
ların bakımı ile çoban giderleri ve insan ve hayvan hastaneleriyle revir, eczane, kimyahane, diş 
kurumları- ve.lâboratuvarlarda harcanacak yiyeceğe ilişkin her türlü maddeler, birlik ve kurumların 
aşçı y«vfiQdy«leri. 

Madde 21-24 — Y«m 
Kûnıin ve büzüklere göre Devletçe beslenmesi gereken hayvanların yiyeceği işin gereken bü

tün maddelerin alışma, yapma, inceleme, taşıma, saklama, temizleme, hazırlama, dağıtma ve si
gortasına gerekli bütün giderlerle bu işlerde kullanılacak bütün aletler ve avadanlık ve tesisler 
giderleri ve işçi yevmiyeleri. 

Madde 31-34 — Yakacak, aydınlatma, ısıtma 
Kanun ve tüzüklere göre Devletçe beslenmesi gereken kimselerin ve kurumların ve bütün as

kerî binalarla orduevleri ve gazinoların ve fabrikaların yakacak, aydınlatma ve ısıtma ithiyaçla-
rma ve %kis©k yapmak ve yemek pişirmek ve hamam için gerekli bütün maddelerin alınma ve ya
pılma, inceleme, taşıma, saklama, hazırlama, dağıtma ve sigortası için yapılacak bütün giderler. 
rCİ6îM4er laplafeda ifeen dışaMan ahnae&k aydınlatma giderleri, insan ve hayvan hastaneleriyle 
revir, f&c&se&e, Mmyah&nş;; diş kurumları ve lâboratuvaaiarda harcanması M^ımgelen bütün yaka
cakla, sağlık evlerinde çalıştırıcı kuvvet olarak kullanılacak yakacak, 2 000 liraya kadar elek
trik tesisat ve onanma liderleriyle 1 000 lfcaya kadar hamam, ocak, bulaşık yeri, çamadır yeri, 
mutfak, ©narımı ve aTtırma g^fcleri. 

Bölüm 410 - Madde 11 - 14 —tüyecekler 
Kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre orduca giydirilmesi gereken kimselerin ve sağlık kurum

larının giyecek ihtiyaçlarına gerekli bütün maddelerin alınma, yapılma, işletme, temizleme, in
celeme, ısaklama, hazırlama, onarma, dağıtma, ve sigortasına lüzumlu bütün giderleriyle bu işler
de kullanılacak bütün alet, avadanlık ve tesisler, aydınlatma giderleri ve işçi gündelikleriyle am
balaj giderleri, kurs ve benzeri Ödevlerle yabancı memleketlere gönderileceklere verilecek sivil 
giyim eşyası. 
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Madde 21 - 24 — Teçhizat 
Kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre orduca donatımı gereken kimselerin ve sağlık kuramla

rının adam ve birlik teçhizatı ihtiyaçlarına gerekli maddelerin alnıma, yapılma, işletme, temiz
leme, inceleme, saklama, hazırlama, onarma, dağıtma ve sigortasına lüzumlu her çeşit giderle
riyle bu işlerde kullanılacak bütün alet, avadanlık, tesisler, aydınlatma giderleri, işçi yevmiye
leri, ambalaj giderleri, ölenlerin cenaze giderleri yangın söndürme alet ve gereç giderleri, Harp-
okulu ve eşit okulları bitirenlere verilecek teçhizat karşılıkları. Bayrak ve sancak giderleri. 

Madde 31 - 34 — Muytabiye 
ü e r jgjeşit muytabiye've nalbantlık -gereçleriyle ahır ve tavla hizmetlerinin gerektirdiği her 

ıtürlü~<gercç ve arakların yapım, onarım, bakım, saklama ve ambalaj giderleriyle kadrosunda nal
bant bulunmıyan ve civarında bu hususta faydalanacak birlik ve kurum olmıyan birlik ve ku
rumlar hayvanlarının nallama ücretleri. 



- & / İ Ö -
fcolüm 411 - Madde 1 - 4 - 12 — Harb gereçleri, teçhizat, tahkimat, karşılık ve giderleriyle çe

şitli gereçler ve devriçark 
Demirbaş süreli eğitim gereci ve harbiye ayniyatına giren her türlü harb gereç ve araçla-

riyle parçalarının yapılma, onarma, bakım, alım ve gözden geçirme, saklama, işletme, ambalaj giderleri 
ve berkitme işlerinin gerektirdiği bütün giderler, berkitmede çalışan erlerin kanunlara göre 
verilmesi gereken gündeliklerinin ve ordonat tamir fabrikaları ile ilişiği kesilecek olan işçilere 
verilmesi gereken her türlü kanuni tazminat giderleri. Memleket savunmasına ait projelerin dü
zeni, resim çoğaltımı basını ve saklamalar için gerekli bütün giderleri harbiye ayniyatına giren 
gereç ve araçların kullanılmasına gerekli tarif name, defter cetvel vesairenin basım, çoğaltım 
ve alım ve tercüme giderleri ve ordonat mallarının alım, dağıtma devri işlerinde kullanılacak 
ölçü, tartı, alet ve sayışlariyle bunlara ilişkin her türlü giderler. Memleket dışından getirilen har
biye ayniyatına giren gereç ve araçların taşım, sigorta, gümrük ve diğer resim giderleri. Muha
bere Dairesinin telsiz Telemorimor cihazlariyle birlikte kullanılacak yazı makinaları mubayaa ve 
tamirleri. 

Askerî amaçla yapılması gereken şose, demiryolu, köprü, iskele ve rampaların yapım ve onarım 
giderleri, hasta, yaralı ve cenaze taşımına özel taşıtların alım, yapım, onarım, bakım ve işletme
sine ait giderler. * • 

Akar yakıt depoları iltisak hakları hakkında Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel 
Müdürlüğü ile Savunma Bakanlığı arasında münakit mukaveleler dolayısiyle bu idareye yapılacak 
bilûmum tediyeler. 

Harbiye ayniyatı saklanan depo, ambar ve cepaneliklerde (2 500) lirayı geçmemek üzere ya
pılacak onarım ve değişim giderleriyle cepanelik ve depo yollarının yapım ve onarım giderleri. 

Yangın söndürme alet ve eez.ıJariyle gereçlerinin alımı ve onarımı. 
Hava birlik ve kuruluşlarının taşım ve haberleşme araçları ve donatım ve fabrikaları ile işlikleri 

makine ve avadanlık ve gereç satmalma ve bunların işletme giderleri ve dışarı işliklere verilecek 
yapılma veya onarma ücretleri ve dışardan getirilecek gereç ve makinelerin taşim ve gümrük gi
derleri ve her türlü akar yakıt ve madenî yağların yangına karşı gerek depolarda muhafazaları 
ve gerekse nakliyattaki emniyetlerinin temini ve zayiat telâfisi maksadiyle sigorta ettirilmesi. 

Havanın akaryakıt ihtiyaçları benzin, mazot ve motorin ve her türlü yağlar. 
Harita Genel Müdürlüğünün harita alımı ve kıymetlendirilmesi, fotoğraflama, n simleme, basma, 

.hazırlama ve basımı ile bunların parçaları işleri, basılan haritaların orduda kullanılacak biçime 
getirilmesi ve orduya yollanması için gereken her türlü makine, alet ve avadanlık ve gereciyle 
karada, denizde ve havada çalışma araçları satmalımı ve hepsinin onarma, işletme, bakım ve sak
lama giderleri, harita işlerinde çalıştırılacak usta, işçi gündelikleri akaryakıt ve motorlu ve mo
torsuz araç satınalınması, zırhlı ve motorlu harb çekim ve taşım araçlariyle bunlara ait her türlü 
yedek ve ilk madde gereç, makine ve tezgâhları ve bisiklet ve motosiklet satmalımı ve bunlar için 
gerekli ambalaj Ve sigorta giderleri ve onarımı, bakım ve işletmeye ait bütün giderler ve imalât
hane tesisi giderleri. Hava ve karaya ait motorlu çekim ve taşıtları ve Harita Genel Müdürlüğü
nün emrindeki bütün motorlu ataçların ve Millî Savunma kuruluşu içinde bulunan bütün kuruluş
ların akaryakıt ihtiyaçlarına (Benzin, mazot, motorin, her türlü yağlar, temizlik gazı) ilişkin gi
derler. Zırhlı ve motorlu araçla .-la işletme gerecinin ve bunları ilgilendiren san* madde ve gerecin 
yabancı memleketlerden getirtilmesi halinde bunların memleket içinde i lka lmmaj erine kadar olan 
taşım giderleri, akar yakıtların koymaya ve saklamaya yarıyan kablarm satmalma ve kira karşılık
ları. İşletme gereci ve işçi ve amele gündelikleri elektrik cereyanından su elde edilmesinden ve diğer 
işlerde kullanılan bütün motor .er için lüzumlu benzin ve sair yağ giderleri, ordumuza girmekte 
olan zırhlı ve motorlu araçara ait t arif name, yönetmelik ve sair enin baskı ve çoğaltım giderleri ile 
bu araçların gerektirdiği bütün giderler. 
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Bölüm 411 . Madde 5 — Deniz torpido paravan, sis cihazları denizaltı talim cihazları ve seyir işleri 

Torpido paravan, sis cihazları su bombaları denizaltı talim cihazlarının yeni nlmması ve bunla
rın devam ettirilmesi için lüzumlu görülen bütün maddelerin teçhizat, yapılma, inceleme, saklama, 
satmalma, taşııma ve sigartasiyie bu alet ve cihazların saklama ve taşımalarında kollanılan her tür
lü deniz ve kara araçlarının ve tesisatın satmalınması ve yapılması ve onarılmaları ve işliklerin 
kurma ve işletme giderleri ve işçi gündelikleri ve bütün bu işlere ait giderler. Deniz haritaları se
yir kitapları âdi seyir aletleri seyir deposunun işçilerinin idamesi muhtelif komutanlıkların seyre 
ait ihtiyaçları, seyir eşyası sağlanması onarımı, sigorta, gümrük ve nakliye masrafları, gereç ve 
araçların kullanılmasına gerekli tarif name, defter, cetvel ve saireriin basım, çoğaltım, alım ve 
tercüme giderleri. .,. 

Madde 6 — Deniz mayın aıama, tarama L>, 
Her çeşit mayınlar ve âdi miknatısı arama, tarama işlerinin yapılması için lüzumlu görülen 

maddelerin, teçhizatın yapılma, inceleme, saklama hazırlama, satmalma, taşıma ve sigorta işleriyle 
mayin silâhlarının saklama ve taşımalarında kullanılan her türlü deniz ve kara taşıtlariyle tesisa
tının yapım, satmalma ve onarmalariyle fabrika ve işliklerin kurma ve işletme giderleri ve işçi günde
likleri ve mayın âdi mikn^tisi arama, tarama işlerine ait giderler, gereç ve araçların kullanılmasına 
gerekli tarifname, defter, cetvel ve sairenin basım, çoğaltma, alım ve tercüme giderleri. 

Madde 7 — Deniz ağ işleri 
Ağ işleriyle kurtarma ve dalgıç işlerinde kullanılmak üzere lüzum görülecek bütün gereçlerin do

natımı, satmalma, yapılma, inceleme, saklama, hazırlama ve taşıma ve sigortasiyle ağ kurtarma gereç
lerinin saklama ve taşımalarında kullanılacak her türlü deniz ve kara araçları pist ve kurumların ya
pım, satmalma ve onarmaları ve ağ işleriyle kurtarma için gerekli giderler. Gereç ve araçlarm kulla
nılmasına gerekli tarifname, defter, cetvel ve sairenin basım, çoğaltım, alım ve tercüme giderleri. 

Madde 8 — Deniz mühimmat, tahkimat ve top işleri 
Donanma müstahkem mevki ve sefer gemileriyle deniz ordusu emrindeki top, makineli tüfek, ta

banca, uzunluk ölçü aleti ve atış cihazları gibi her çeşit silâhların mühimmatının atış gereçlerinin alı
mı, yapılması, elde edilmesi, incelenmesi, taşımı, saklanması; hazırlanması; dağıtılması ve sigortasına 
gerekli bütün giderlerle mühimmatm saklama ve taşımalarında kullanılan her cins deniz ve kara 
taşıtlarının yapımı, satmalma ve onarımı ile idame giderleri ve tesisat giderleri ve mühimmata ilişkin 
bütün giderler. Cepanelik yapımı giderleri, deneme ve atış istasyonlarının yapım, onarma, idame ve 
kurma giderleriyle berkitme ve top işleri ve lüzum görülecek bütün giderler. Gereç ve araçlarm kulla
nılmasına gerekli tarifname defter, cetvel ve sairenin basım, çoğaltım, alım ve tercüme giderleri. 

Madde 9 — Deniz telsiz, elektrik 
Gemi ve kıyı telsizleri, gemi ve kıyı radarları, denizaltı savunma tesisleri denizaltı savunma cihazla

rı. Sinema alıcı ve vericileri, telefon işleri (deniz kuvvetlerinin komutanlık şebekeleri için) radyo 
komuta cihazları, komuta hoparlörleri, elektrikli seyir aletleri, işaret teçhizatı, fotoğraf malzemesi 
gibi malzeme ve.cihazlarm ve tesislerin onarımı, yenilerinin tesisi, malzemelerinin temini, sigorta 
gümrük ve nakliye paraları, gereç ve araçlarm alnı ması, cetvel, defter tarifname, ve saire gibi basılı ev
rakın sağlanması, tercüme giderleri. 

Madde 10 — Deniz çeşitli olanlar 
Gemi ve birliklerin bakanlıkça onanmış belli ve kadrolu gereç cetvellerindeki temizlik ve bakım 

giderleri ve bu ayrmtıya giren eşya ve gereçlerin saklanmasına gerekli ambalaj giderleri (bunun dı
şındaki müteferrik ihtiyaçlar işçilik eşya ve gereci için ilgili bölümlerden elde edilir ve ödenir.) 



" Madde 11 — Deniz devriçark Y ^ * 'T 
Deniz ordusunda her ne amaçta olursa olsun kulanılaeak her cins kömür, akaryakıt ve yağlarla su, 

odun, çıra gibi maddelerin satmalma, saklama için bina ve tesisler, hazırlama, taşıma ve sigortaları 
ile her çeşit devriçark maddelerinin saklama ve taşıma giderleri ve her türlü kara ve deniz taşıtları
nın satın alınması, onarılması, sigorta kiralanması ile kurma levazım ve donatımı yapılmasını dene
me ve inceleme giderleriyle taşıma, yükleme, boşaltma, sigorta ve her türlü giderleri, hizmet otoları
nın bakım giderleri. 

Bölüm 412 — 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, sağlık ku
rumları eczane ve lâboratuvarları, sağlık depolarına lüzumlu cihaz, makine, gereç yerli ve gezici so
ğuk hava dolap ve teçhizatı, derman ve sağlık gerecinin bakım ve saklanmasına lüzumlu her çeşit do
lap, banyo ve saire ile bunların ambalajlarına gerekli ambalaj gereci, satmalma ,onarma ve bo
yama giderleri. Sağlık kurumlarına lüzumlu her türlü yangın söndürme alet ve gereci satınaLma 
ve onarma, gümrük, sigorta, disbarko ardiye giderleri. Lâboratuvarlara lüzumlu deneme hayvan
ları satmalma ve bunların bakım ve saklanmaları için kafes, kümes ve saire satmalma ve onar
ma giderleri. 

Bölüm 413 — Veteriner, ecza ve gereçleri giderleri 
Veteriner ecza, gereç, alet, avadanlık, deneme ve serum, hayvanları satmalmması bakım ve 

saklanmasına ilişkin bütün araçlar ve hizmetliler ve meslekî basım ve yayım giderleri, tergip, 
teşvik mükâfatı ve ecza gereçlerinin yangından korunması için gerekli malzemenin satmalmma
sı. 

Bölüm 414 — Taşıma giderleri 
Taşımı gereken her türlü canlı ve cansız .(erat, hayvanat ve çeşitli askerî eşya) maddelerin 

demir, deniz ve havayolları ve kara taşıtlariyle aşınmaları, işletme (akaryakıttan başka) ve onar
ma giderleri, işçi ve hamal yevmiyeleri, ardiye ve avadanlık değiştirmeleri, istelya; garaj, iskele, 
kıyı duvarı; sigorta, sıhhiye, resim ve ücretleri, araçların su,ve ziyan karşılıkları; her çeşit işlet
me gerecinin (akaryakıt, kablar ve gerecinden başka) konması için garaj, sundurma, depo, gezici; 
çakılı tank yapı onarma ve satmalma karşılıkları, askerî mahkemelere gelecek ve gidecek askerî 
okullar öğrencisi ile gedikli ve erat ve bunların koruyucularının yol giderleri, yürüyüş halindeki 
birliklerin han, konak ve, ahır giderleriyle taşıtları ve yüklerinin sigorta giderleri. 

273 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan usta ve işçinin bir taraftan diğer tarafa gönderilme 
aktarılmalarına ait yol giderleri. 

Bölüm 415 - Madde 1 - 2 — Askerlik müzeleri giderleri 
Müze işleriyle ilgili eser ve gereçleri satmalma karşılığı, arşiv ve düzenleme işleri, aydınlatma 

giderleri. 

Bölüm 416 - Madde 1 - 3 — Okullar giderleri 
Tedris, malzeme ve aletleriyle yine tedris malzemesi arasında bulunan yazı ve hesap makinele

ri ve okullar için masa, dolap, sıra ve saire satmalımı ve tamirleri, okullardan çıkacak öğrencilere 
verilecek mükâfat karşılığı. 

Bölüm 419 - Madde 1 - (4 — Sanık olarak askerî, mahkemelere gönderileceklerle, şahit ve ehli vu
kuf olarak gönderileceklerin giderleri ve adlî müzaharet giderleri 

Şahit ve vukuf ehillerinin giderleriyle adlî müzaharete nail olan sanığın savunması için tutu-



lan avukat ücretleriyle sair gidenleri ve firari eratın emvaline konacak haciz giderleri. 

Bölüm 420 — Endüstri dairesi deneme ve muayene giderleri (kara) 
Endüstri dairesi ve kurumların deneme ve yoklama hizmetlerine ilişkin silâh, mühimmat, alet 

ve avadanlık saklama ve lüzumlu görülecek örneklerin elde edilme ye adı geçen daireye bağlı 
resimlerin lâboratuvarlara özel ecza, gaz ve gazdan korunma malzemesi, yağ, pil ve saire gibi ge
reç satmalmması ve yerli, yabancı izerler elde edilmesi ve poligon ve kimya gaz evlerinde vücuda 
getirilecek bütün teçhizat ve araçları, poligon adına elde edilen ve satmalman gerecin yerine ka
dar yollama ve bunlara benzeri giderlerle balistik alet ve avadanlık satmalma, deneme ve atışla
rına gerekli nişan kâğıdı ve gereciyle atış ve yoklama defterleri giderleri. 

Rolüm 421 - Madde 1 - 3 — Askerî tamirhaneler ilk madde ve müstehlek gereçleri 
Askerî tamirhanelerde yapılma, onarma, iyileştirme için her türlü ısmarlamaların ilk yarı ya

pılacak ve yapılmış gereçleriyle fabrikalarda kullanılacak her çeşit harcanacak gereç, işletmeye 
ait giderleri 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 avadanlğm gümrük ve sigorta ücretleri ve memleket içi ve dışında fabrikalara 
verilecek ısmarlama karşılık ve giderleri. 

Bölüm 422 — Tersaneler giderleri (Deniz) 
Deniz kuvvetlerinin üslerinde yeniden tesis edilecek tersanelerin kurulması için bütün lüzumlu 

giderlerle bu tesislerde her türlü maksatlar için çalıştırılacak işçilerin yevmiyeleri bunlara ait 
taşıma ve sigorta kamulâj masrafları. 

Bölüm 451 — Yayın giderleri 
Madde 11-14 — Satınalma ve abone karşılığı 

Kitap, mecmua, dergi, gazete müteferrik alımı ile abone bedelleri karşılığı. 
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Madde 21-24 — Başka her çeşit giderler 
Telif, tercüme, tetkik ve yazdırma ücretleriyle yayım ile ilgili her çeşit giderler. 

Bölüm 452 — Staj ve tahsil giderleri 
Staj ve tahsil için yabancı memleketlere gönderilmiş ve gönderilmek üzere ayrılmış 

olanlardan gönderilmiş subay ve askerî sivil mamurlarla Bakanlar Kurulunca tesbit edilecek 
aylık ödenekleri, yolluk, iyileştirme, okul kayd^ ve ücreti diploma; lâboratuvar, staj, resim gereci, za
ruri giderler; memleket içinde dil, ilim ve fen öğrettirüeceklerin yolluk, iyileştirme, kayıt ve öğ
retim staj ve te'tkik ilmi araşırma giderleri ve yollukları, para nakil giderleri, öğretim progra
mı gereğince zaruri ve gerekli bütün giderleri, Kızılaya hastabakıcı okulunda okutturulan askerî 
hastabakıcı ve hemşirelerin «okul ve bütün giderleri. Kızılaya bu tertipten verilir. 

Bölüm 461 - Madde 1-4 — Pasif korunma giderleri 
Pasif savunma bakımından eğitim uygulama, manevra propaganda yayım için her türlü giderler. 

Bölüm 462 - Madde 1-3 — Gaz ve gazdan korunma giderleri 
Koruyucu gereç giderleri, bütün insan ve hayvanı gazdan koruyucu gereç, cihaz, elbise ve eşya 

parçaları, Mamak gazdan korunma evi ve gaz komutanlığı emrindeki kimya birlikleri, gaz okulu 
kursları. Komutanlık kuruluşundaki depolar için yapılacak ve komutanlık tarafından yaptırıla
cak bütün onarmalar, Ankara, İstanbul depolarının ısıtması yakıcı gazlara karşılık iyileştirme gi-
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derleri ve erler yanında kullanılacak kutular eğitim gereç giderleri kimya birlikleri, gaz okulu 
kurslarında ve eğitimde kullanılacak kutular, eğitim gereci giderleri kimya cihaz ve silâhları alev 
cihazları ve bunların teferruatı yedek parçalar mermileri, gaz temizleyici arazöz arabalar ve sair 
eğitim gereçleri genel olarak gaz eğitimine yarıyan bütün alet, ecza avadanlık cihaz, levha, kitap 
ve benzerleri gazdan korunma evine, gaz kurslarına, gaz okuluna, gaz komutanlığına ait fennî 
alet ve avadanlık ve ecza, kit'ap, risale, ile, onarma alet ve avadanlık, öğretime ait sinema maki
nesi ve filimleri ve deneme hayvanları, bunların besteme ve giderleri, Mamak gazdan korunma 
evinde çalışan işçi ile komutanlık depolarında çalışan işçi ve ustabaşılarm gündelikleri, gaz ko
mutanlığı evinin, gaz okulunun ve komutanlığının hizmet, kamyon ve kamyonetleri, otomobilleri 
arazi kamyonları, arazözler, motosikletler ve yedek parçaları onarma, işletme giderleri, bağlam 
giderleri Avrupa'dan getirilecek gerecin taşımı dizbarko, sigorta, gümrük ve saire resimleriyle 
alman gerecin komutanlık emrindeki Maçka ve Ankara gaz depolarına kadar taşım giderleri, 
gazdan korunma evi gaz depoları emrinde bulunan taşım arabalarının bütün onarma giderleri. 

Bölüm 476 - Madde 1-3 — Kurs giderleri 
Kursa celbedileceklerin yolluk ve gündelikleriyle tedris için lüzumlu kırtasiye ve malzeme gider

leri. 

Bölüm 901 — Deniz telsiz, elektrik 
Gemi ve kıyı telsizleri, gemi ve kıyı radarları, denizaltı savunma tesisleri, denizaltı savunma 

cihazları, sinema alıcı ve vericileri, telefon işleri (deniz kuvvetlerinin komutanlık şebekeleri için) 
radyo komuta cihazları, komuta hoparlörleri, elektrikli seyir aletleri, işaret teçhizatı fotoğraf 
malzemesi gibi malzeme ve cihazların ve tesislorin onarımı, yenilerinin tesisi, malzemelerinin te
mini; sigorta; gümrük ve nakliye paraları, gereç ve araçların alınması, cetvel, defter, tarifname 
ve saire gibi basılı evrakın sağlanması, tercüme giderleri. 

Bölüm 902 — Deniz tersaneler giderleri 
üeniz kuvvetlerinin üslerinde yeniden tesis edilecek tersanelerin kurulması için lüzumlu bü

tün giderlerle bu tesislerde her türlü maksatlar için çalıştırılacak işçilerin yevmiyeleri bunlara ât 
taşıma ve sigorta kamulâj masrafları. 

Bölüm 904 — Gemi onarma işleri 
Deniz fabrikalarının, onarma işlerinin, kurma yapım ve bütün gereçlerinin satmalına, yapılma, 

elde edilme, inceleme, taşım, kira, saklama, hazırlama; dağıtma ve sigortalarına gerekli bütün di
ğer harb ve yabancı gemilerinin ve araçlarının onarma ve havuz giderleri ve demirbaş vasıta 
teçhizat ve malzemeleri yenilenmesi ve bunların onarılmalarına gerekli keşif namelerin hazır-
lanmasiyle ilgili her çeşit fennî avadanlık ve resim aletiyle fabrikaların bütün işletme giderler^ 
işçi gündelikleri ve bekçi ücretleri ve gemi onarma digavsing işleri ve lüzum görülecek ve sair 
giderleri. 

Bölüm 905 - Madde 1 - 4 — Kamulaştırma işleri 
Kamulaştırılacak, satmalmacak gayrimenkuîlerin karşılıkları ve bunların icra, vergi ve diğer 

bilûmum giderleri. 

Bölüm 906 - Madde 1 - 2 — Tamirhaneler demirbaş giderleri 
Her çeşit makine, tezgâh, alet ve avadanlık eşya ve levazımı ile bütün buharlı, motorlu ve mu 

törsüz taşıtları, koşum hayvanları, haberleşme ve yarış araç ve gereçleri, bunların yedek ve onar
ma parçaları giderleri. 
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Bölüm 907 - Madde 1-4 — Yeni yapı ve esaslı onarmalar 

Tahsis edilen ödenek tutarı kadar yeni bina, fabrika, baraka, okul gibi her türlü askerî bina inşaatı
nın genişlettirilmesi ve onarımı, etüd, proje, keşif çoğaltma, kopya ve yapım giderleri ve işçi günde
likleri her türlü yapım, alet ve avadanlık ve resim, gereci ile bunların taşıma ve saklama gider 
leri, garnizonların 'ağaçlandırma giderleri, askerî maksatlarla yeniden demiryolu, yol ve köprüler 
inşa ve onarımı, her türlü su, elektrik, kalorifer ve sıhhi tesisat yapılma ve onarımı bunlara ait' 
gereç takımlar satmalma giderleri, bina, depo ve malzeme sigorta ücretleri ve haritanın nirengi 
noktalarını inşa ve onarımı ve gerekli malzeme alımı ve tahkimat giderleri. 

Bölüm 908 - Madde 1-3 — Hava meydanları ile yolları ve depoları yapımı 
Her türlü meydan etüd masrafları, etüd, proje aplikasyon proje, tersim ve teksir için her türlü 

makine satmalmması ve tamirleri ve işletmesi proje ve hesabat için her türlü giderler (aleti tersi 
miye dâhil) meydan ve yollar için lüzumlu arazi kamulaştırılması giderleri meydanlara lüzumlu 
uçuş pistleri ve mütemmimatı ve depoları ile irtibat yollarının ve kanallar yapılması ve onarılması 
için her türlü inşaat masrafları. Makine ve yedek parça satınalınması ve onarılması ve işletme mas
rafları ile bunların işletilmesi için makinist yevmiyeleri. İnşaatta kullanılacak her türlü usta ve amele 
yevmiyeleri meydanlara lüzumlu arazi ve binaların kira giderleri, meydanlara lüzumlu her türlü 
gereç ve malzemenin taşıma ve muhafaza giderleri, sigorta ücretleri. 

Bölüm 909 — Gemi yapma giderleri 
Gerek deniz fabrikalarında yeniden yapılacak ve gerek yeniden yapılmak üzere diğer fabrika

lara ısmarlanacak bütün harb ve yardımcı gemilerle bütün deniz araçlarının ve her çeşit havuz
ların tekne, makine ve bütün donatım eşyasiyle birlikte eylemli olarak donanmaya verilmesine 
kadar yapılacak bütün giderler, ve bunların yapılması için lüzumlu keşif ve resimlerin hazırlan
ması ile ilgili her çeşit fennî avadanlık ve resim malzemesiyle yeniden alınacak makine, alet ve 
edevatın taşıma, saklama ve sigorta gibi her türlü giderleri. 

içişleri Bakanlığı 

Bölüm 301 - Madde 3 t— öteberi giderleri 
Bakanlık binası tesisleriyle alanın düzenlenme ve düzeltme giderleri ve Yaz aylarında bahçe

lerde çalıştırılması lâzımgelen işçi gündelikleri. 

Madde 4 — Aydınlatma 
Çalıştırıcı elektrik cereyan karşılığı da içindedir. 

Bölüm 476 - Madde 2 — Yönetim, sınav, ders notlarının yazdırma, çoğaltma ve sair giderleri 
Hizmetlilerin giyim, besleme, gündelik harçlık, aydınlatma, ısıtma, ve diğer her türlü giderle

ri içindedir. 
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Emniyet Genel Müdürlüğü 

Bölüm 416 - Madde 1 — Polis memur ve adayları, öğrencileri yiyecek ve giyecek giderleri ile 
harçlık ve yollukları 

Görevli bulundukları müddetçe yönetim ve nöbetçi memurlarının ve hizmetlilerin yiyecekleri 
de bu tertipten verilir. 
* -'* • >r \ - .* - î • \ '"z' ? • ; - ;• i - i _\~-:", ~ (* . . . . , - . * 
• ' " '<~ ; Bölüm 451 — Yayın giderleri 

Emniyet bültenleri, meslekî eserler ve diğer yayım giderleri telif ve tercüme hakkı ve yazı üc
retleri, tetkik için alman kitap, mecmua ve gazetelerin bedelleri ve bunlara ait sair giderler. 

Bölüm 901 — Onarma 
15 000 liraya kadar karakollar, küçük yapıların yaptırılması giderleriyle bina ve arsa satmal

ına karşılıkları, tapu harçları ve bunlara ait diğer giderler de bu tertipten verilir. 

Bölüm 902 - Madde 2 — Fotoğraf ve daktiloskopi tesisleri makine ve gereç giderleri 
Merkez ve illerde kurulmuş ve kurulacak fotoğraf ve daktiloskopi tesislerine gerekli her türlü 

makinelerle parçaları, fotoğraf- camı, filmi, kâğıdı, eczası; tasnif dolap ve masaları, çantaları, 
elektrikli ve elektriksiz cihazların karşılıkları. 

Jandarma Genel Komutanlığı 

Bölüm 303 -— Basılı kâğıt ve defterler 
Kaplama gereçleri, her türlü kitap ve broşür, harita alımı ve gereç giderleri. 

. Bölüm 308 — Tedavi giderleri 
Kanunları gereğince hastalanan erlerle.çarpışmada yaralanan jandarma subaylarının askerî 

hastane ve revirlerinden başka yerlerdeki iyileştirme ve besleme giderleriyle sağlık gereçleri ve 
reçete karşılıkları ve memleket iç ve dışında ücretli sağlık kurumlarında iyileştirilecek jandar
ma ile ilgililerin giderleri. 

Bölüm 401 — Basımevi,giderleri 
Müteferrika, döşeme giderleri. 

~¥ Bölüm 409 - Madde 1 — Tayınat 
1. Yiyecek maddeleri satmalma giderleri, 
2. Fırın alât, edevat ve eşyası satmalma ve onarma giderleri. 
3. Hamurcu ve pişirici ve sair işçi gündelikleri. 
4. Tesislerin işletme giderleri. 
5. Zahire öğütme malzemesi ve giderleri. 
6. Tayınat tertibiyle ilgili her çeşit eşya ve erzakın ambalaj ve taşıma giderleri. 
7. Gezici fırın, fırın, ocak satmalma ve kurma bedelleri. 
8. Yiyecek maddelerini saklamak için suğuk hava dolapları ve gereçleri satmalma, kurma 

ve onarma giderleri. 
9. Mutfak ve yemek takımları satmalma, onarma ve kalaylama giderleri. 
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10. Su ısıtma alât ve avadanlıkları satmalma ve onarma giderleri. 
11. Yiyecek maddelerinin temizlenmesinde kullanılan her çeşşit makinelerin satmalma, kur

ma ve onarma giderleri. 
12. Mutfaklar için erzak dolapları satmalma, kurma ve onarma giderleri. 
13. Muayene ve tahlil genel giderleri. 
14. Muayene alât ve edevat ve eezası giderleri. 
15. 2615 sayılı Kanun gereğince temizlik giderleri. 
16. Hastane ve revirlerin eczane, kimyahane ve lâboratuvarlariyle diğer sağlık kurumları 

için gerekli her çeşit yiyecek ve arınma giderleri. 
17. Köpeklerin beslenme giderleri. 
18. Şehir suyu bedelleri. 

>"- Bölüm 409 - Madde 2 — Yem 
1. Hayvanlara yedirilecek maddelerin satma'ma giderleri. 
2. Her çeşit hayvan yemlerinin taşıma, temizleme, kırma giderleri, ezme makineleri satmal

ma tamir ve bakım giderleri. 
3. Arpa kırdırma giderleri. 
4. Saklama ve ambalajlama giderleri. -

' Madde 3 — Yakacak, aydınlatma ve ısıtma 
1. Her türlü aydınlatma giderleri. (2 000 liraya kadar elektrik tesisatı ve onarma gider

ler] dâhil.) 
2. Isıtma giderleri. (Ocak, soba, her nevi boru ve soba teferruatı satmalma ve onarma gider

leri dâhil.) 
3. Er ve erbaşların kanuni yakacak istihkakları ile subay, askerî memurlara kanunen veri

len er tayın istihkaklarının aydınlatma ve yakacağa taallûk eden kısmı. 
4. Yakacak ve ı.sıtma gereç ve maddelerinin satmalma, ambalaj ve taşıma' gilerleri. 

" ' \ ' v'" '• E ölüm. 410 - Madde l — Giyecekler 
Madde 2 — Tedrisat 

Bölüm 411 — Harb gereçleji ve teçhizat 
Dikimevi işçi gündelikleri V;>''taşıma giderleri. 
Taşıma masrafları: 
1. Her çeşit eyer takımı. • 
2. Her çeşit yük ve binek arabası. 
3. Koşum takımı her çeşit ve tipten semer satmalma, onarma ve bakım gi-.lerleri. 
4. Telli telefon, pırıldak, telsiz telgraf, radyo telefon ve sair haberleşme araç, gereç ve parça

larının satmalına, kurma, işletme ve onarma giderleri. 
5. Boru, trampet, müzika aletleriyle parça ve gereçlerinin satmalma, onarma ve bakım gi

derleri. 
6. Atış gereçleri satmalına, karma ve onarma giderleri. 
7. Palaska takım1, tüfek kayışı satmalma, yapma, onarma giderleri. ..,. 
8. Her çeşit kazma, kürek, bîJta ve kılıfları satmalma ve onarma giderleri. 
9. Her çeşit harb gereç Vvj maçlarının ve parçalarının satmalma, yaptırma, bakım ve onarma 

gklerleri. 
10. Nal, mıh, nalbant'takımı satmalma ve nallama giderleri. 
11. Her türlü muytabiye. 
12. Bu tertibe taallûk eden eşyanın ambalaj ve taşıma giderleri. 
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13. Harb gereç ve teçhizatının muhtaç olduğu her çeşit yağlar, boyalar ve sair maddelerin 
satmalına giderleri. 

Bölüm 413 — Veteriner ecza ve gereçleri giderleri 
Askerî hastane ve revir bulanmıyan yerlerdeki hasta hayvanlar için mülkiye veterinerlerince 

verilecek reçete üzerne lüzum gösterilecek ecza ve baytarı gereç giderleri. 

Bölüm 414 — Taşıma giderleri 
Er ve hayvan taşımı, silâh, mühimmat, <eşya ve gereç, erzak, yakacak ve sair bütün askerî mad

deler 'taşımı, yükleme ve boşaltma giderleri, iyileştirme, muayene ve hava d e ş t i r m e s i için bir 
yere nakledilecek subayların ve askerî memurların kanunları gereğince verilecek yol giderleri. 

Yürüyüş halinde kıtalar erat ve subaylariyle askerî memurların ve hayvanlarının barınma gi
derleri, her çeşit ambalaj giderleri. 

Bölüm 416 — Okullar genel giderler! 
Okulların aydınlatma, ısıtma, müteferrika ve döşeme ihtiyaçları, ocak, soba, boru akmı ve 

onarımı, 2 000 liraya kadar elektrik tesisleri ve onarımı. 

Bölüm 459 — Kurumlar ve komisyonlar genel giderleri 
Aydınlatma, ısıtma, müteferrika, döşeme ve sigorta ücretleri. 

Bölüm 901 — Onarma işleri 
20 000 liraya kadar karakol ve buna benzer küçük yapılarla bina ve arsa kamulaştırma ve alı

mı ve tapu harçları ve sair. giderleri onarmaları. 

Dışişleri Bakanlığı 

Bölüm 302 - Madde 3 — öteberi giderleri 
Gazete, kitap, broşür ve ynbaiıcı memleketlerdeki elçilik ve konsolosluklarda çalıştırılan hiz

metlilere bulundukları mahallin kanun ve âdetlerine göre iş veren sıfatiyle verilmesi gereken 
sigorta primleri, tazminat, ikramiye ve benzeri paralar ve bu bölümdeki maddelerin şümulü hari
cinde kalan diğer hizmet karşılıkları bu maddeden ödenir. 

Madde 11 — Yardım ve ödünç verme 
Yabancı memleketlerde bulunan tebaadan verebileceklere memlekete dönüşlerinde geri alın

mak üzere verilen paralarla verilmiyeceklere beslenme ve memlekete dönüşleri için yardım olmak 
üzere verilen paralar ve yabancı memleketlerde olan tebaanın cenaze giderleri. 

Bölüm 304 - Madde 1 — Merkez posta ve telgraf ücretleri 
Yabancı memleketlerdeki teşkilât memur ve hizmetlilerinin aylık ve ücretleriyle her nevi büro 

giderlerinin, yolluklar ve katılma paylarının harice gönderilmesine; icabında geri getirilmesine 
ve konsolosluklarca gönderilen gelirlerin ve sair paraların getirilmesine mütaallik her türlü ban
ka giderleri ve bunların gerektirdiği posta ve telgraf ücretleri de bu maddeden ödenir, 
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Madde 2 — Yabancı memleketlerdeki teşkilâtın her türlü haberleşme giderleri 

Yabancı memleketlerdeki teşkilâtın bilûmum posta, telgraf, telefon kurma ve konuşma her tür
lü ücret ve giderleri. 

Madde 3 — Merkez telefon giderleri 
Merkezdeki dairelerin telefon kurma ve konu ma ücret ve her türlü giderleri. 

Bölüm 307 - Madde 2 — Geçici görev yolluğu 
Geçici göreve ait bütün yolluk ve giderler, el ilerin akredite oldukları memleketlere yapacak

ları seyahatlerle yabancı konuklara refakat ede?ek mihmandarların yollukları ve giderleri bu 
maddeden ödenir. 

* 
Bölüm 309 - Madde 3 — Merkez taşıtlar işletme giderleri 

Madde 4 — Merkez taşıtlar onarma tamir giderleri 
Genel kâtipliğe ait otomobilin ve bakanlık motosikletlerinin ve bisikletlerinin işletme, onarma 

giderleri. 

Bölüm 401 — Basımevi giderleri 
Bakanlık basımevinin demirbaş eşya ve ilk madde satmalma; onarma karşılık ve her türlü gi

derleri ve işletme giderleri bu tertipten ödenir. 

Bölüm 403 — Yabancı elçilerle konukların ağırlanma giderleri 
Yabancı elçilerle konukların ağırlanmasına ilişkin bütün giderlerle barındırma ve şölen gider

leri ve dışişleri köşkünün bahçe ve onarma giderleri ve köşk hizmetlilerinin yiyecek giderleri. 

Bölüm 451 - Madde 1 — Satmalma ve abone karşılığı 
Gazete, dergi, kitap, broşür satmalma ve abone bedelleriyle basım ve yayım giderleri, albüm 

ve klişe karşılıkları. 

Madde 2 — Başka her çeşit giderler 
Telif ve tercüme ücretleriyle sair masraflar. 

Bölüm 453 - ıVEadde 2 — Kongre, konferanslar ve komisyonlara iştirak edeceklerin yolluk ve 
giderleri 

Hükümetlerle anlaşma ve sözleşme bağıtına memur edileceklerin yolluklariyle kongre, konfe
rans ve komisyonların ve yabancı memleketlerde yapılan törenlere devletçe iştirak edeceklerin 
bütün giderleri. 

Madde 3 — 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 komisyonların 
bütün giderleri. 

Bölüm 454 — Sigorta 
Devlet malı binalarla eşyaların ve otomobillerin ve sigorta ettirilmesine lüzum görülen diğer mad

delerin her nevi sigorta, prim ve giderleri bu bölümden ödenir. 
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Maliye Bakanlığı 

Bölüm 403 — Temsil giderleri 
Merkezde ve illerde yerli ve yabancı kişiler için yapılacak her çeşit ziyafet ve ağırlama giderleri, 

satmalmacak bilet, çelenk ve benzeri karşılıkları, re nıî işler için yapılarak özel başvurmalara mektup
la veya tel ile verilecek cevap giderleri, sigara ve meşrubat giderleriyle çeşitli yardımlar. 

Bölüm 407 - Madde 4 — Mahkeme harçları 
Mahkemelere ve icra daireleriyle Danıştay, ît'vaz ve Temyiz komisyonlarına ödenecek harç, resim, 

vergi, her türlü giderler, hakem, ilân ücretleri, geı el bütçeye giren daireler için ve karşı olarak açı
lan dâvaların ve icra kovuşturmalarının gerektirdiği her türlü giderlerle üzerine sonuçlanan dâva
larda ilâm ve diğer tarafa ödemek ödevi yüklenilen mahkeme giderleri. 

Bölüm - 418 Madde 1 — Faiz ve acyo 
Hazine cari hesaplarının Faiz ve Muamele vergileriyle Hazine muameleleri için muhtelif kanunla

rın verdiği yetkilere dayanılarak çıkarılacak bonoların faiz, komisyon, Muamele Vergisi ve sair gider
lerine taallûk eden ödemeler için. 

Bölüm 419 - Madde 1 — Belirtme işleri 
Devlete ait gayri menkullerin mahallerinde veya kayıtları üzerinde belirtme işlerinde ve bu husus

ta yapılacak tetkik ve tasniflerde hariçten çalıştırılacak bilirkişilere yapılacak ödemeler ve belirtme
ye ilişkin sair bilcümle giderler. 

Madde 2 — Menkul ve gayrimenkul genel giderleri 
Millî malların ve mülklerin tescil, talimin, ilân, satış ve yönetim giderleri, tahakkuk etmiş ve ede

cek harç ve resimler ve sahipsiz malların yönetimin ilişkin çeşitli giderler. 

Madde 3 — Memur konutları genel giderleri 
Memur konutlarının kapı ve merdiven başlarıma ve koridorlarının aydınlatma; bahçelerin sulanma

ları için elektrikle çalışan motorun sarf edeceği elektrik ve bahçeler su giderleri, konutların taşıt 
giderleri, bahçe ve kalorifer işlerinde çalıştırılacakların yevmiyeleri, demirbaş eşya giderleri, müstah
deminin giyecek ve yatacak eşyası giderleri ve tes'im edilen konutların yakacak ve sair genel gider
leri. 

* 
Madde 451 - Bölüm 2 — Başka her çeşit giderler 

Tetkik ücretleri, tercüme ücretleri, maliye ve iktisat ilmiyle ilgili Milletlerarası-kurumlara katılma 
giderleri. 

Madde 476 — Kurslar genel giderleri 
"Kursa-getirilecek memurların yevmiyesi, ders le, azımı, kitaplığa alınacak kitap, dergi ve gazeteler, 

Ankara'da yapılacak sözlü sınava giraıek hakkını kazananların Ankara'da bulunacakları müddete ait 
yevmiyeleri, kurs öğrencilerinin kitap ve öğretim notları için kâğıt, çoğaltma levazımı, telif ve baskı 
giderleri, yayım ve konferans ücretleri, öğretimle ilgili gezi giderleri, idarenin kırtasiye, defter, tesis
leriyle demirbaş eşya karşılığı basılı kâğıtlar, yakacak, elektrik, havagazı, su, telefon tesisleri ve 
giderleri, posta ve telgraf ücretleri, az onarma ve tesisler ve hizmetlilerin giyeceği, her çeşit temiz
lik ve korunma ve sair yönetim giderleri, sınav giderleri kurs öğrencilerinden tatil süresi içinde 
Ankara'da staj yapacakların yevmiyeleri, mefruşat ve'bahçenin bakımı ve sair giderleri. 
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Bölüm 908 — Millî emlâk kamulaştırma ve satanalma giderleri 

Hazinece tefevvüz edilmiş veya edilecek kam ulaştırılacak, satmalmacak gayrimenkullerin kar
şılıkları ve bunların icra, vergi ve diğer bilûmum giderleri. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

çaktır. 

Adalet Bakanlığı 

Yozgad Ceza evi için bir kamyon 
Gazianteb Ceza evi için bir kamyon • 
Balıkesir Ceza evi için bir kamyon 
Kars Ceza evi için bir kamyon 
İstanbul için satmalmmış olup da karasörisi bulunmıyan bir aded şaseye karasöri yaptırıia-

Jandarma Genel Komutanlığı 
50 aded jip 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Sağlık merkezleri için taşıt aracı 

1 tane çift diferansiyelli arazi vitesli jip kaptıkaçtı 
14 tane çift diferansiyelli arazi vitesli jip üniversal 

Tarım Bakanlığı 

3827 sayılı Kanun gereğince satmalmacak taşıtlar karşılığı 

Aded Cinsi 

22 
13 „ 
30 

8 
15 

1 
172 

3 

Jip 
J ip 
Pikap 
Kamyon 
Sepetli matosiklet 
Pikap 
Pikap veya jip 
Projeksiyon 
(Alıcı ve gösterici) 

Hangi hizmette kullanılacağı 

Salgın hayvan hastalıklariyle mücadele işlerinde 
Suni tohumlama işlerinde 
iller zirai mücadele işlerinde 

» » » 
» » » 

Bakanlık daire hizmetlerinde 
îller ziraat teşkilâtı için 

Yayın teşkilâtı için 

336 Yekûn 

Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 

Aded Cinsi Hangi hizmette kullanılacağı 

30 Kamyonet Toprak komisyonlarının memur ve hizmetlilerinin ve komisyon eşya 
ve malzemesinin çalışma mahallerine nakil, işlerinde 

1 » Merkezde kullanılmak üzere 
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Millî Eğitim Bakanlığı 

Bölüm 307 - Madde 5 — Yabancı uzman öğretmen ve hizmetlilerle tercümanlarının yolluk ve 
başka giderleri 

Yabancı uzman ve yardımcılariyle, öğretmen usta ve tercümanları ve geçici olarak getirilecek 
yabancı orkestra şefleri, virtüozlar ve solistlere sözleşmeleri gereğince verilmesi lâzımgelen geliş 
ve gidiş yol paraları, pasaport ve vize ücretleri, bunların memleket içinde her hangi bir ödevle 
geliş, gidiş yolculuklarına ait yolluk ve gündelikleriyle yabancı uzmanların sözleşmeleri gereğince 
kabul edilen bütün giderleri. 

Bölüm 405 — Lise ve ortaokullara ait hayvan ve gereçleri karşılığı 
Taşıt, koşum karşılığı ve onarma giderleri, hayvan parası, yem levazımı. 

Bölüm 415 — Müzeler ve anıtlar giderleri 
Madde 1 — Genel gidenler 

Yönetim giderleri (müzeler ve anıtlar koruma komisyonu da dâhil) müzelere alınacak 
eski eserler karşılığı ve ikramiyesi, kazılar ve müzelere eser taşıma giderleri, müzik eşya onarma 
giderleri, etnografya müzelerine alınacak eşya parası, telefon kurma ve konuşma ücretleri, odacı 
ve bekçi elbisesi ve müzelerin eser, katalog yayımı ve bunların telif hakları, uzluk kitaplıklarına 
satmalmacak kitap karşılığı, anıtları koruma komisyonu kira, fotoğraf ve gereci, illerdeki anıt
ların onarma ve saklama giderleri, bu işlerle ilgili kamulaştırma parası. 

Madde 2 — Okul müzesi giderleri 
Okul müzesi ve terbiyevi izerler giderleriyle okul müzesi için satmalmacak eşya 

karşılığı ve katalog yayımı, eşya ve sergi taşım giderleri, müze temizliğiyle gereci giderleri. 

Bölüm 416 - Madde 1 - 1 3 — Üniversite ve yüksek okullarda okutturulan öğrencilere verilecek 
burslar 

Devlet ve kurumlar hesabına üniversitelerde ve yüksek öğrenim kurumlarında okutturulan öğ
rencilere Millî Eğitim Bakanlığınca tesbit olunacak miktarlarda verilecek burslarla, burslu öğren
cilerin yazılma, öğretim, tasdikname, imtihan diploma harçları ve benzeri öğretim gideıieriyV 
ilâç ve tedavi giderleri. 

Bölüm 417 — Yüksek okullar genel giderleri 

Madde 1 — Yüksek öğretmen okulu 

Madde 2 — Eğitim enstitüleri 

Madde 3 — Öğretmen okulları 
Yiyecek, içecek, öğretime ara verme aylarında yemek karşılığı olarak öğrencilere verilecek pa 

ralar, yakacak, aydınlatma, temizlik, derman, makine yağı, benzin, hayvan ve yem karşılığı, lâstik 
ve sair giderleri, hasta öğrencilerin iyileştirme karşılığı ile yönetim, giderleri, basılı kâğıt ve defter
ler, lâboratuvar ve işlik ve tesis giderleri, parasız yatılı öğrencinin kitap, defter ve sair öğretim 
levazımı; canlı modeller -giderleri, yayım, odacıların ig elbisesi, giyim eşyası giderleri, giyim eşy.ısı 
ve diktirme karşılığı olarak öğrencilere verilecek para bedii eri, hamam, tıraş, parasız yatılı öğren
cinin harçlığı ve yol parası, telefon kurma ve konuşma karşılığı, öğretmen ve öğrencilerin grup 
halinde memleket içinde yapacakları inceleme ve yolluk giderleri, sınıf, yatakhane, mutfak, has
tane ve sair tesisler, döşeme; demirbaş öğretini aletleri, müzik, notaları ve aletleri, oyun ve jim
nastik tesisleri, araçları ve giderleri, izcilik ve spor müsabaka, mükâfat paraları ve giderleri karşı-
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ff&4 ê İ̂llttöCj foaMüğ&zi ve su tesisleri giderleri, hayvan ve levalar karşılığı, kitap, dergi satın-
alma ve abone karşılığı, taşım ve basım gideri, kaplamagideri ve ö§t*em«Mere İü^mlu kH^lamû 
basım gideri, tez ve not çoğaltma giderleri, küçük onarmalar, öğrenci seçme kâğıtlarını inceleme 
teölÜJ4$te her t&rlü telif, teüöttee, haklan ve öğrehcileraî ûfcmaıMöıa y%t^ilan-sağlık yöfcla-
ma ücretleri. Yüksek öğretmen Okulu öğrencilerinin ührtfers1*eM*e yazılma, öğretim, lâboratu-
var, tasdikname, imtihan, diploma, harç ve ücretleriyle ilgili zaruri giderler. 

£ » W <> 'İj M ' j «"• K v • 

ûy«v-.. «.i*«*«ı»«•i Madde 4 — Ankara Devlet konservatuvan 
Yiyecek ve içecek, öğretime ara verme aylarında yemek ücreti, yakacak, aydınlatma, temiz

lik, derman, yönetim ve lâboratuvar gideri, parasız yatılı tiğr~fencinin kitap, defter ve sair öğrenim 
levazımı, giyim eşyası, hamam, tıraş, parasız yatılı öğrencinin harçlığı ve yol parası, telefon kur
ma ve konuşma karşılığı, sınıf, yatakhane, mutfak, hastane ve sair tesisler, döşeme, demirbaş ve öğ
renim aletleri karşılığı, elektrik, havagazı ve su tesisleri, -müzik notları, kitap, dergi karşılığı ve 
bunların kaplama ve sair giderleri, küçük onarmalar, Türk halk şarkılarının derleme, armoni-
zasyonu ile yerli kıyafet ve oyunların filme alınması ve buna lüzumlu araç"ve gerecin sağlanma-
siyle taşıma giderleri, Batı koro, şarkı, opera ve gösteri, müzik ve metinleri ve müzik ile tiyatro
ya ait öğrenim kitaplarından lüzumlu görülenlerin dilimize uydurulması, telif, tercüme, incele
me ve her türlü yayım giderleri, Ankara Devlet Konservatuvan ve uygulama gösterilerinin her 
tÜrîü tföfet ve giderleriyle konservatuvar öğrencilerinin yaz ödevleri, kalnp giderleri, konserva-
tTTVar4 uyfıiîama gösterisinde bir yıl staj yapacak olan öğrenciye verilecek burs karşılığı, konser-
Vâtttvttfdftn* çıkacak olan yatılı öğrenciye verilecek giyim eşyası karşılığı, köhservâtüvar hizmet
lerinin iş elbiseleri ve giyim eşyası giderleri. 

" Bölüm 418 — Lise ve ortaokulların genel giderleri 
Gündüzlü okulların yakacak, aydınlatma, kırtasiye, hayvan yem parası, yönetim ve lâboratu

var gideri, telefon tesisleri ve konuşma karşılığı, beden terbiyesi hareket ve müsabakalan gideri, 
kitap, madalya, kupa ve para mükâfatı. 

Bölüm 419 — Yüksek Ticaret ve Teknik okulları ile diğer meslek okulları genel giderleri 
Madde 1 — Teknik, Teknik öğretmen, Yüksek Ekonomi ve Ticaret okulları gider eri 

Madde2 — Tİ6aret ve diğer meslek okulları ve enstitüleri ̂ giderleri 
Yiyfcöefc, ösğretime ara verme aylarında yemek ücreti, ticaret okullarına öğretmen yetiştirmek 

ifesst'e*yüksek ekonomi ve ticaret; okullarına alınacak öğrenciler ile teknik ve diğer nfeslek okullan-
na*-aiMaeto"ÖğrencMin yiyecek, giyecek ve sair giderlerine karşılık elmâk üzere verilecek burs, 
yattiösk, ayâıhla&öa, temMik, çamaşır yıkama gideri, derihan; hayran yemi, at, ataba ve diğer 
taşıtlar ateaa, '^â*rve^lik giderleri, yönetim ve lâbbratova^r gideri, basılı kâğıt ve defterler, 
meslekî kitap, dergi ve gazeteler satmalımı 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 memleket içinde öğrenim ile ilgili olarak yapacakla BfeyiıKâ'tlerin her 
t ü W %tâ£r^fi"ve ytffe bnnlaritt operasyon ve uygulama Şairlik ve ÖtfeÜime arâ verme pratik
leri gi8e1*l%ri, yol ve yiyecek giderleri, fakir öğrencilere y â r ^ , ya'rlm yatıîî îjğreîielnin şenîr 
ifftboVybîparaları, telefon Tnifma ve kbnuşma karşılrğı, sırirf, yâtakîiitte, nıiıtfâİE, hastane tesisleri, 
döşeiarW âMrltöş1 ve frğrenîm aletleri, elektrik, havtfgSzı w 8tt tesisleri, mâMne pf^eleri gider
leri, her çeşit onarma, kirasız olarak Devletçe faydalanılan binalâtf t i^^İîâma^^¥leri ,6^îu biti
recek öğrenciye hediye, edilecek olan kullanılmış avadanlık karşılığı, kiiarp -tolİSSiMBsi, ttöf&ıtu-
tim, ö^uÖ^iBİ,4%Sü^vte l^&siffi^giierlefi; yurt içinde ve dsşiftâa açilaeait msslekf W t e t e k serğile-
î f*8^§^nf^m#fe te r i . (Y^fâtte%aı4e> jkinci ^âaddede^i ̂ den^^f i ' 1 14â! $M ̂ Erasi-İ ̂ 680 gğrs&ei 
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kara kısmına, 937 askerî fabrikalar ve 125 deniz kısmına ait olmak üzere 2062 öğrencinin giye
cek, yiyecek ve ödev giderleri karşılığıdır. 

, •** f >1 
Bölüm 420 —- 3803, 4274, 4357, 5129 ve 5357 sayılı kanunlar gereğince ödenecek köy okulları ile 

enstitüleri ve köy eğitmenleri giderleri 
Beslem: 
Her türlü yiyecek maddeleri. 
Yakıt: 

Madde 1 — Köy enstitüleri 
Akaryakıt ve aydınlatma. 

Madde 2 — Öğretmen okullarını bitirenlerin donatım karşılığı 
Tesis giderleri: 

Madde 3 — Köy öğretmenlerinin donatım ve uygulama bahçelerine ait tesis ve çalışma vasıtaları 
karşılıkları ve tazminat 

Her çeşit öğrenim aletleri ve gereci, lâboratuvar aletleriyle her nevi malzemesi, radyo, bando 
ve her nevi müzik aletleri, ve gereçleri, her çeşit motörler (taşıtlar hariç) bisiklet, kayık ve bun
ların her çeşit malzeme ve teferruatı, araba, koşum ve teferruatı, her çeşit damızlık hayvan, ma
rangozluk, demircilik; yapıcılık, biçki - dikiş, dokumacılık 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, toplantı salonu, idare binası, hamam, re
vir, ahır, santral, değirmen, kitaplık, motörhane, ağıl, kümes ve ayakyolları, Öğretmen evleri için 
her nevi tesisat eşyası satmalma ve tamiratı, yangın söndürme alet ve edevatı, basımevi ve yayım 
işleriyle ilgili tesisler ve malzemeleri mubayaası. 

5129 sayılı Kanun uyarınca uygulama bahçelerinin kurulması için gerekli fidan, tohum, tarım 
araçları ve hayvanların her türlü giderleri. 

Kitap, kırtasiye: 
Köy enstitüleri, köy okulları öğretmen, öğrenci ve memurlariyle enstitü ve okul kitaplıkları 

için faydalı görülen kitap, broşür, resim, tablo, dergi; gazete, levha, afiş gibi her türlü yayım sa
tmalmması veya bunların hazırlattırılması, yazdırılması, incelenmesi, bastırılması ve dağıtılmasiy-
le ilgili her türlü giderler. Sinema makineleri, filim, gramofon, plâk satmalmması, işletilmesi veya 
kiralanmasiyle ilgili giderler, köy enstitüsü, öğrenci, öğretmen ve eğitmenlerine verilecek her nevi 
kırtasiye ile bu enstitü ve kursların ihtiyacı için satmalmacak veya bastırılacak 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 uygulanışiyle ilgili her türlü giderlerle gündelikler, yol yapımı, alet, 
gereçleri ve onarmalariyle ilgili her türlü malzeme mubayaası, işçi, usta öğretici ve yapım öğ
renimi uygulanışiyle her trülü giderlerle gündelikleri, usta, işçi ve taşıma giderleri, inştatla il
gili her türlü malzeme mubayaası. 

Derman ve iyileştirme: 
Her türlü tıbbi ecza gereci ve aletleri, cibinlik mubayaası, hastalanan öğrenci, öğretmen, me

mur ve işçilerle eğitmenlerin mevcut kanunlara göre muayene, hastanelere yollama ve iyileştiril-
meleriyle ilgili ücretleri, ölen öğrencinin cenaze1 ve taşıma giderleri, filim aldırma, tahlil yap-
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' tırma ile ilgili her çeşit giderler, zararlı haşeratı öldürücü her türlü İlâç Ve alet mubayaası, re
vir işleriyle ilgili her çeşit giderler. 

Harçlık ve gündelikler: 
öğrenci harçlıkları, her çeşit ücret ve gündelikler, işçi, usta, usta öğretici, askerlik öğrenimi 

ücretleri ve gündelikleri, bunların yol giderleri, köy enstitüleriyle, köy okulları kuruluşu ve köy 
okullarına yardım meseleleri için köylerin incelenmesiyle eğitmenler köy okulları ve köy okulu ya
pımı ile ilgili her türlü inceleme, denetleme, kovuşturma ve soruşturma giderleriyle gündelik, bes-
lem ve barındırma ve yollukları. 

Yetiştirme ve tamamlayıcı kurs giderleri: 
4274 sayılı Kanunun 43 ncü maddesi gereğince tamamlayıcı kursa çağırtılacak köy enstitüsü 

mezunu öğretmen ve eğitmenlerin tâbi tutulacağı tamamlayıcı kursla, köy^enstitülerinde çalışan 
öğretmen, memur ve usta öğreticilerin tâbi tutulacakları yetiştirme kursu üe ilgili her türlü mal
zeme mubayaası ve yol giderleri. 

Spor: -
Köy enstitüleri arasında ve genel spor gösterileri sırasında yapılacak her türlü müsabaka ve 

maçlarla ilgili giderler ve spor kolu için her tür lü spor malzemesi mubayaası. 

Su ve elektrik tesisleri: 
Enstitülerin içme ve kullanma suyunu temin maksadiyle açtırılacak arteziyen ve getirtilecek 

su ile alâkalı her türlü malzeme mubayaası ve tesis masrafları ile elektrik' tesisatı için satın-
almacak her nevi motor malzeme mubayaası ve bu işlerde çalıştırılacak elemanların yevmiye
leri, su ve elektrik tesisleriyle ilgili plân, kroki ve keşif bedelleri. 

Diğer giderler: \ 
Arazi kamulaştırılmasiyle ilgili bilûmum giderler, öğrenci ve eğitmen adayları seçim giderleri, 

her çeşit yükleme ve boşaltma, keşif, plân, sözleşme, örnek, fotoğraf g ide r l e r i^e r çeşit sigorta 
giderleri, temizlik için gerekli her türlü malzeme mubayaası, köy enstitülerine alınacak öğren
cilerin yüklenme senetleriyle tazminat kovuşturması için yapılacak her nevi masraflar. 

Bolüm 421 — Kütüphaneler giderleri 
Madde 1 — Kütüphaneler genel giderleri 

Kitaplıkların yönetim ve kurma giderleri, telefon kurma ve konuşma parası, kitap, dergi, gazete 
karşılıkları ve odacı elbisesi, kitaplıkların taşım ve birleşimi ve yeni izerlerle sağlanması, kaplama 
işliği ile fotokopi işliği kurma ve levazımı giderleri, kira karşılığı, kitaplıkların düzenlenme, belirt
me ve taşım giderleri, gezici belirme komisyonları üyelerinin zaruri yol paraları, yeni yaptırılacak 
kitaplık projeleri için müsbaka ve mükâfatı. 

Madde 2 — Bakanlık kütüphane giderleri 
Bakanlık daire kitaplık] arı için satmalınacak izerlerle abone olunacak dergi ve şrazetelerin gider

leri, Bakanlık dairelerinin her çeşit, kitaplık kurma ve yönetim giderleri. 

Madde 3 — Okul kütüphaneleri genel giderleri 
Okul kütüphanelerine alınacak kitap, dergi karşılıkları ve bunlara ait kaplama ve sair başka 

giderler. 

Madde 4 — Millî kütüphane genel giderleri 
Millî kütüphaneye ait her türJü genel giderler. 



Bölüm 422 — Güjset Sanatlar Akademisi genel giderleri 
Bölüm 423 — Cumhurbaşkanlığı Filârmonik Orkestrası genel giderleri 

Yakacak, aydınlatma, temizlik ve derman, yönetim gideri, lâboratuvar, işlik.ve;canlis modeller 
gi^erleRİyle ıTiirk, sanatkâr* usta ve işçilerin gündelikleri, öğrencileriıı müsabaka ra&kâfa&n ̂ Ben
ci. hamlığı ve onarma giderleri, telefonkurma ve konuşma ücret ve-öğrenci ineeleme gid^aş&ıâj 
sınıf lev^ım^ her türlüöğrendm.aletleri, döşeme ve demirbaş, 'elektrik, havagazı ve» su tesisleri, 
kitap, de»gi karşılığı* vebunların.kaplama ve sair giderleri, küçük onarmalar, yayım,, mimari uy-
ğulanış bölümünün bütün giderleri, hizmetlilerin giyim eşyası, müzik aitleri satınal&ıması ve 
onarma giderleri, nota kâğıdı ve notaya ilişkin sair giderler. 

Bölüm 424 — istanbul Kandilli Rasathanesi genel giderleri 
yönetim gideri,- feaöi alet ve avadanlık satmalımı, kurma ve onarma giderleri, telefon kurma, 

ve konuşma paralar^ hayvan satmalınması ve yem parası ve motorsuz taşıt satınaİımı ve işletme 
giderleri, rasathane yayım ve ilmî incelemeler yolluk ve giderleri, kitap, dergi karşılığı, işlik gide
ri ve küçük onarmalar, hizmetlilerin giyim eşyası karşılığı ve başka devletler rasathane biltm>-ku-
rumlariyle işbirliğinin gerektirdiği yolluklar hariç olmak üzere her türlü giderler. 

Bölüm 425 - Madde 1 - 1 3 — Yabancı memleketlere gönderilecek öğrenoilerin her çeşit giderleri 
y^bamei; memldEetl^îevgöödjei'i.'eeek ve memlekete dönecek öğrencilere belirli olarak veFÜeeek 

yol gidftjüari^ aylıte fgejgimi giderleri, okul ve lâboratuvar ücretleriyle bu gibi cğı?enim»*e=iyileş
tirme; giderleri. 

Bölüm 451 — Yayın, inceleme, derleme giderleri 
Madde 1—Yayı» giderleri 

**" Madde 2 — inceleme giderleri 
Madde 3 — Derleme giderleri 

özel yayıma yardim : 
Her türlü yayım işleri, propaganda ve reklâm, sergi, fotoğraf, çağaltım işleri ve güzel sanat

ları ve yayımı genişletmek iyin yapılacak bütün giderlerle eser sahiplerine verilecek para mükâfatı 
(Her türlü baskı, telif, tercüme ve redaksiyon telif hakları, göstermeye ait kurma giderleri sa-
tınaljnaoak, veya çoğaltılacak her türlü izer ve belgelerin alınması ve •çoğaltılması içini yafalacak 
her çeşit giderler.) Okullar re kurumlar için bastırılacak öğretim ve eğitim araçları, inönü ve islâm 
Ansikljopedileriyle, tercüme, yayım- ve keşfüzzünun bürolarının gereç ve yayım hazırlıklariyie teli£ve 
islâm AnsikİQpedileriyle, tercüme, yayım ve keşf üzzünun gereç ve yayım hazırlıklariyle-telif ve 
tercüme ve inceleme ve ilmî denet giderleri ve hizmetliler elbisesi ve diğer her türlü giderler ve kitap* 
lık için alınacak kitaplar; okul kitaplık ve genel kitaplıklarla diğer bakanlık öğretim kurumları için 
satın alınacak kitap, harita ve-öğyetim levhalaaa, dergi abone giderleriyle her türlü ambalaj ve yollama 
giderleri, bu tertipten verilir. Okullar ve kurumlara, öğretmenlere, öğrencilere parasız dağıtılacak, ba-
belgelerin inceleme giderleri, bakanlık daire kitapldağıtma giderleri. 

Müsabaka sınavları mümeyiz ücretleriyle bakanlıkça yayımlanacak eserler ve incelenecek her türlü 
bancı memleketlerle yayım değişim; .giderleri, bu işleıkları için satın alınacak izerlerle abone olunacak 
kanlık yayımlarının baskı, paraları, telif hakları ve her çeşit kitaplık kurma ve yönetim giderleri. 

2527 sayılı Kanun hükümleri dairesinde yapılacak her türlü derleme, dağıtma, yaymı işleri ve^ya* 
dergi ve gazetelerin giderleri, bakanlık dairelerininri yapmakla ödevli kuruluşun tesisat giderleri. 

Bölüm 453 — Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler 
Madde 2 — Kültür münasebetleri genel giderleri 

Milletlerarası kurumlara katılma payı kargılığı ile Birleşmiş Milletler eğitim, bilim ve kültür kuru-
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m'una katılma hakkındaki 4895 sayılı Kanunla onanmış bulunan Sözleşme ve benzeri Kültür anlaşmala
rın yapılmasınıngerektirdiği her türlü giderlerle-memleketimize gelen Milletlerarası .kültür kurumları
nın heyet vetemsilcilerinin ağırlanması. Yabancı memleketlere geçici olarak gönderilecek öğrenci gu-
ruplariyle bu guruplarda görevlendirilecek idarecilerin gidiş ve dönüş yollukları, yabancı memleketler
den yurdumuza gelecek öğrenci gruplarının misafir edilmesiyle ilgili her türlü giderlerle gelecek öğren
ci gruplarma mihmandarlık edeceklerin giderleri, Milletlerarası kültür münasebetlerinin gerçekleşti-' 
rilmesi amacıyle Devletçe öğrenimleri deruhde edilen veya milletlerarasında mübadele suretiyle mem
leketimize getirilen yabancı öğrencilere verilecek burslar, yolluklar ve başka öğrenim giderleriy
le bunların üniversitelere ait her türlü harç, diploma, lâboratuvar ve öğrenim giderleri. Kitap para
ları, hastane giderleri, giyim giderleri ve harçlıkları. Bu öğrencilerin eğitim ve bilim işleriyle görev
lendirilen öğrencilere verilecek ücretler ve yabancı öğrencilerin yurt içinde meslekî bilgilerini ar
tırmak ve staj yapmak maksadiyle yapacakları gezi ve memleketlerine dönüş yolluklariyle her türlü 
zaruri giderleri. Milletlerarası kültür münasebetlerinin geliştirilmesi için gerekli memleketlere gön
derilecek her türlü yayımların satın alınması, abone ve yollama giderleri, bu münasebetleri geliştiri
ci ve* kuvvetlendirici memleket içi veya dışı bilim ve öğretim'kurumlarına yapılacak para yardımları. 

Madde 3 — Fulbright Kültür Anlaşması gideri 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında «Fulbright» 

vakfı» adı altında imzalanan Kültür Anlaşması gereğince çalışacak elemanlara verilecek ücretlerden 
mevzuatımıza göre almması gereken vergi ve bu anlaşmanın gerçekleşmesi amaeiylethariçten getirilecek 
eşyalardan almması gereken Gümrük Besmi ve sair bedeller ile bu teşekkülün gerektireceği her türlü 
giderler. 

Bölüm 455 — Prevantoryum ve sanataryum genel giderleri 
Yiyecek, içecek, giyim eşyası, demirbaş alet, gereç ve avadanlık satmalma ve onarma karşılıkları, 

yönetim gideri, motorsuz taşıt alımı ve işletme ve onarımı kurum arazisinin işletilmesi. 

Bölüm 458 — Fuar ve sergi giderleri 
Madde 1 — Yurt içinde ve dışında açılacak resim ve heykel sergilerinin her türlü giderleri 

Madde 2 — İzmir fuarmca açılacak eğitim paviyonunun bütün giderleri 
Gşrek yurt içinde ve gerekse yurt dışında açılacak bütün resim ve heykel sergilerinin her tür

lü giderleriyle mükâfat ve satmalmacak izerlerin karşılığı. 
îzmir fuarında açılacak Millî Eğitim paviyonunun kurma giderleriyle satınalınacak her türlü 

gereç, kitap ve resimlerin giderleri ve her türlü hazırlık giderleriyle paviyon için yaptırılacak 
plân, proje ve her türlü süs giderleri. Bu işler için geçici olarak çalıştırılacak uzman ve hizmetli
lerin ücretleriyle gösterime ait her türlü taşıt giderleri. 

Bölüm 460 — Kamp giderleri 
Kamp ve yurt gezilerine ilişkin bütün giderler. 

Bölüm 476 — Kurs giderleri 
Madde 1 — Kurslar genel giderleri 

Madde 2 — Meslekî ve Teknik Kursları 
Kurslara çağırılan öğretmenlerin ve kursta öğretmenlik yapacakların yollukları, yevmiyeleri, 

kurs için lüzumlu alet, malzeme, gezici kurslarda öğretmen; konferansçı, yönetim memurlarının 
her türlü gezi giderleri ve bu kursların icabettirdiği giderler. İmam hatip kursları giderleri de 
bu tertipten ödenir. 
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Bölüm 601 — Devletin üzerine aldığı giderler 

Madde 1 — Parasız yatılı talebenin pansiyon ücretleriyle başka giderleri 
Madde 2 — Memur çocuklarının pansiyon ücretlerinden yapılacak indirmeler karşılığı 

Parasız öğrencinin pansiyon ücretleri, giyim eşyası, kitap ve sair giderler, memur çocukları 
İçin pansiyon ücretlerinden yapılacak indirmeler karşılığı. 

Bölüm 901- — 5210 sayılı Kanuna göre köy okulları, öğretmen ve köy sağlık memurlarına yapıla
cak evler için para ve ayın yardımı 

Köy okulları inşaatı, öğretmen ve köy sağlık memuru evleri yapımı için alınacak her türlü ya
pı malzemesi satmalmması, bunların taşıma ve imal giderleri, bu işlerde çalıştırılacak usta ve işçi 
gündelikleriyle inşaatı denetliyecek olanların kanuni yollukları, taşıt kiraları ile işletme giderleri. 

Bölüm 903 — Onarmalar 
Devlet malı olan veya devletçe kirasız olarak faydalanılan âmme tüzel kişiliklerine ait bina

ların onarımı. (Elektrik, havagazı, su tesisleri onarımı da bu tertibe dâhildir.) 

Bölüm 904 — Kamulaştırma ve satmalma 
Kamulaştırma ve satın alınacak arazi ve emlâk karşılığı ile kamulaştırmaya ilişkin sair gider

ler. 

Bölüm 905 — Lise ve ortaokulların dershane; yatakhane, mutfak, hastanelere ilişkin her türlü ge
reç, döşeme, demirbaş, ders aletleri 

Madde 1 — Her türlü gereç ve araçların onarılması ve yenilenmesi 
Madde 2 — Mevcutlara ilâveten alınacak her türlü gereç ve (araçlar karşılığı 

Yatakhane, mutfak, yemekhane, hamam, levazımı, dolaplar, sobalar, her türlü okul döşemesi, 
elektrik tesisleri, bütün depolar, masalar, okul bahçesine lâzım olan demirbaş eşya, okul sıraları, 
hastane alet ve tıbbi avadanlık, derman, yazı tahtası, pergel ve buna benzer bütün öğrenim aletle
ri, (fizik, kimya, deneme, biyoloji, beden terbiyesi ve sair öğrenime ait levazım) okul eşyasını bir 
yerden diğer bir yere taşıma giderleri, yangın aletleri. a 

Bölüm 907 — 2133 sayılı Kanun gereğince devlet kitapları döner sermayesi açığı, karşılığı 
2133 sayılı Kanunla kurulmuş olan Devlet kitapları döner sermayesinin zararlarını karşıla

mak için verilecek ödeneklerle bu sermaye ile yapılan yayınların satış fiyatlariyle mal olma be
delleri arasında sermaye aleyhine doğan farkların karşılanması giderleri. 

Bayındırlık Bakanlığı 
Bölüm 301 - Madde 3 — Öteberi giderleri 

Asansör, işaret tesisleri ve motörlerinin cereyan ve onarma ve işletme giderleri. 

Bölüm 451 - Madde 1 — Satmalma ve abone karşılığı 
Telif ve tercüme, kâğıt ve karton, kitap ve risale, yerli ve yabancı mecmualar, fotoğraf ve 

filim malzemesi karşılığı. 
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Madde 2 — Başka her çeşit giderler 

Baskı ve klişe, cilt ve hariçte yaptırılacak tercüme karşılığı. 

Bölüm 903 - Madde 1-10 — Yeni yapı ve esaslı onarmalar 
Yapım ve esaslı onarım işleri ile kanunlaştırma bedel ve masrafları bu işlerde kullanılacak her türlü 

makine ve araçların bedelleri ve bu makine ve gereçlerin taşınması, kurulması, işletil
mesi, onarılması ve korunmasına ait her türlü giderleri, yine bu işlerin emanet ve 
ihale şekillerine göre lüzumlu olan her çeşit gerecin ihtiyaç halinde her zaman hev 
miktarda evvelden satmalmması ve bu gerecin saklanma ve taşınması, bu işlerde kul
lanılacak taşıt araçlarının her türlü işletme nakil muhafaza ve sair giderleriyle keşif, 
denet, idare ve sair işlerde ihtiyaç halinde çalıştırılacak işçi gündelikleri, eksiltmeye çıkarılan işle
rin masrafları ve ilân ücretleri, her yapıya ait geometri aletleri, tersim, teksir ve hesap işlerinde 
kullanılacak her nevi makine ve sair gereçlerin satmalma bedelleriyle bunların işletme ve onarma 
giderleri, kırtasiye ve basımına lüzum görülecek kâğıtlarla şartlaşma ve sairenin basım giderleri, 
iş kazalariyle meslek hastalıkları ve ihtiyarlık ve analık sigortaları hakkındaki 4772 ve 5417 sayılı ka
nunlara göre ödenmesi gereken primler karşılığı, kanun gereğince projeleri müsabakaya çıkarılacak 
işlerin proje giderleri. 
Bölüm 909 — 5367 sayılı Kanun gereğince hava meydanları yapımı için girişilecek yüklenmeler 

karşılığı 
Madde 1 — Yapım giderleri 

Meydan, pist, hangar, işletme binaları ve bunlara ait her çeşit tesisatın yapılması veya yaptırıl
ması, mevcutların genişletilmesi, düzenlenmesi, telsiz ve sair cihazların kurma giderleri, kamulaş
tırma giderleri, yapı ve kurma işlerine ait kesit, plân ve proje giderleriyle bunlar için lüzumla 
malzemenin satmalmması ve bu işleri inceleme, muayene, düzeltme, ücret ve giderleri ve bu inşa
ata ait sözleşmeler gereğince kullanılacak yabancı uzmanların yollukları ile sözleşmeler gereğin -e 
yapılacak her çeşit ödemeler ve bu işlerin gerektirdiği bilûmum giderler. 

Madde 2 — Mevcut makine ve araçların onarılması ve yenilenmesi 
Meydanlara gerekli her türlü makine, teçhizat ve taşıtlarla telsiz ve sair cihazların yedek par

çalarının satmalınnrasiyle bunlara harcanacak ambalaj, taşıma ve sigorta bedelleri giderleri. 

Madde 3 — Mevcutlara ilâveten alınacak makineler karşılığı 
Meydan, pist, hangar ve işletme binaları için inşaat makineleriyle bu işlerin yapılması için lü

zumlu madenî aksamın satmalmması, telsiz ve sair teçhizatla meydanlara'gerekli her türlü makine, 
teçhizat ve taşıtların satmalmma bedelleriyle bunlar için harcanacak ambalaj, taşıma ve si
gortalama giderleri, montaj ve demontaj giderleriyle bu işleri inceleme ve düzenleme, muayene; 
teslim alma ücret ve giderleri, satınalman malzeme için tutulacak muvakkat mahiyetteki depo 
kirası, Gümrük Resmi ve vergileriyle ardiye ve bu inşaata ait sözleşmeler gereğince kullanılacak 
yabancı uzmanların yolluklariyle sözleşmeler gereğince yapılacak her çeşit ödemeler. 

Bölüm 912 - Madde 1 - 4 — Demiryollar 
Yapım ve bakını işlerinde çalıştırılan işçilere çizme ve muşamba, giyim eşyası ve sair satmalma 

giderleriyle geometri aletleri, levazım, elbise; bürolar dışında kalan bina ve iş yerlerine ait döşe
me; müteferrika ve eşya satın alımı, tören giderleri, basım ve ilân ücretleri, kırtasiye giderleri, 
bürolar dışında kalan bina ve iş yerlerinin telefon konuşma ve haberleşme ücretleri, nakliyat, 
yükleme ve boşaltma ve sair giderler, yapım tesisleri, ameliyat, onarma ve ray döşeme, donatım, 
montaj giderleri, alât ve edevat ile gereç alma, yükleme, boşaltma, onarma, işletme, yoklama, 
alım ve ekspertis, sigorta, istalya ve ardiye, somaj ücreti karşılık ve giderleri, faiz ve komisyon
lar, vergi ve resimler, tazminat; bürolar dışında kalan bina ve iş yerlerinin telefon satmalma, 
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işletme ve onarılması giderleri; bürolar dışında kalan bina ve iş yerlerinin aydınlatma ve ısıtma 
giderleri, kar siperleri ve karla savaş, yerf kayma ve berkitme giderleriyle kar temizlenmesinde 
çalıştırılan işçi ve hizmetlilere verilecek ısıtıcı yemek ve içecek giderleri, kira karşılıkları; ya
pım ve ameliyat yerlerinde bulunan memur ve hizmetlilerin banndırrlma giderleri, gereç satm
alına ve taşıma; 2256 sayılı Kanun gereğince gümrüklerce alman belediye payları karşılığı, poz ve 
ameliyat katarları için Devlet Demiryolları îşlctme İdaresine verilecek ücretler, sürekli bakım gi
derleri ve yolun geçtiği yerden zarar göreceklere verilecek tazminat, geçici işgal, kamulaştırma 
giderleri ve demiryol yapımına bağlı bütün giderler, lüzumu halinde emaneten yaptırılacak 
yapım ve onarım'da kullanılacak işçilerin sair bütün giderleri, 4772 ve 5417 sayılı Kanunlara göre 
ödenmesi gerekecek iş kazalariyle meslek hastalıkları, analık ve ihtiyarlık sigortası primleri 
karşılığı. 

Madde 7 —«Kaosa tazminatı, tedavi, teçhiz ve tekfin giderleri 
Talimatı gereğince verilecek kaza tazminatı, tedavi, teçhiz ve tekfin giderleri. 

Madde 8 — İstikşaf, etüt, aplikasyon ve proje ihzarı ve kamaşt ırma giderleri 
Bu işlere ait basım ve ilân ücretleri, tapu harç ve giderleri, oranlıyan ve bilirkişi ücretleri, 

bu isterde çafaftırrlae&k işçi gündfcKkteri, yapıım brtfcn ve işletmeye açılan yoll&Tm kamvtfl$ftlr»$i 
işlerinde çalıştırılacak işçi gündelikleri, proje ihbarı giderleri, yapımı biten ve işletmeye açılan 
yolların kamulaştırma bedeli. 

Bölüm 913 - Madde 1-3 — Limanlar 
Emici've Seyhan tarak gemilermin ve römorkörlerin ve dubaİBTin işletilmesiyle bunlarda ça

lıştırılacak kaptan ve mürettebata verilecek taamiye ve elbise giderleri ve bunlara ait sair gi
derler, basım ve ilân ücretleri, kırtasiye giderleri, bürolar dışında kalan bina ve iş yerlerinin 
telefon konuşma ve haberleşme ücretleri, levazım, işçi elbisesi, bürolar dışında kalan bina ve 
iş yerlerinin döşeme, müteferrik eşya satın alımı, tören giderleri, her çeşit alet ve edevat ile gereç 
alım; nakliye; yükleme ve boşaltma, onanma ve sair giderler, yapım tesisleri, ameliyat, onarma 
ve montaj, demontaj ve onarım giderleri, ekspertiz ve sigorta, istalya ye ardiye, somaj ücret kar
şılık ve giderleri, tazminat, yapım yerlerine kunaeak telefonların satmalma ve işletme giderleri, 
bürolar dışında kalan bina ve iş yerlerinin aydınlatma ve ısıtma giderleri, muvakkat mahiyetteki 
kira karşılıkları, yapını ve ameliyat yerlerinde bulunan memur ve hizmetlilerin barındırılması 
giderleri, 2256 sayılı Kanun gereğince gümrükle!ce alman belediye payları karşılığı, sürekli ba
kım ve kamulaştırma giderleri, limanlar yapımına bağlı bütün giderler, lüzumu halinde emane
ten yaptırılacak yapım ve onarım işlerinde kullanılacak işçilerin sair bütün giderleri, 4772 ve 
5417 sayılı Kanunlara göre ödenmesi gerekecek iş kazalariyle meslek hastalıkları, analık ve ihti
yarlık sigortası primleri karşılığı. "* - ' • ^ " '̂-*•<•»*-$ 

Madde 10 — İstikşaf,, etüd, aplikasyon ve proje ihzarı ve kamulaştırma giderleri 
Bu işlere ait basım ve ilân ücretleri, tapu harç ve giderleri, oranlıyan ve bilirkişi ücretleri, 

etüd, istikşaf, furaj ve aplikasyon iskandil işlerine ait bütün giderler, proje ihzarı giderleri ve 
proje tanzimi ile müşavir mühendislik ve uzmanlık hizmetlerinin Türkiye'de Türk parasiyle öde
necek her türlü giderleri, bu işlerde çalıştırılacak işçi gündelikleri. 

Bölüm 915 - Madde 1 - 4 — 5676 sayılı Kanun gereğince yapılacak liman ve sair deniz tesisleri 
karşılığı 

Tarak gemileriyle re&tlörleı? ve römorkörlerin, dubaların ve bunlara mr&tefem vasttttlarin 
işletmesiyle bunlarda çalıştırılacak kaptan ve mürettebata-• verilecek • taamiye ve ;elfcSge, gidenleri 
ve b«arriaîsa ait sair giderler, basım v e ü â n ^ r e t t e r i , kartasîye giderleri, bürolar dışında kalan la-
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na ve iş yerlerinin telefon konuşma ve haberleşme ücretleri, levazım, işçi elbisesi, bürolar dışın
da kalan bina ve iş yerlerinin döşeme, müteferrik eşya satmalımı, tören giderleri, her çeşit alât 
ve edevat ile gereç alımı, nakliye, yükleme ve boşaltma, onarma ve sair giderleri, yapım tesisleri 
ameliyat, onarma ve montaj, demontaj ve onarım giderleri, ekspertiz ve sigorta, istalya ve ar
diye, somaj ücreti karşılık ve giderleri, tazminat,, yapım yerlerine konacak telefonların satmalma 
ve işletme giderleri, bürolar dışında kalan bina ve iş yerlerinin aydınlatma ve ısıtma giderleri, 
muvakkat mahiyetteki kira karşılıkları, yapım ve ameliyat yerlerinde bulunan memur ve hizmet
lilerin barmdırılmaları giderleri, 2256 sayılı Kanun gereğince gümrüklerce alman belediye pay
ları karşılığı, sürekli bakım ve kamulaştırma giderleri, limanlar yapımına bağlı bütün giderler, 
lüzumu halinde emaneten yaptırılacak bakım ve onarma, makine, alât ve edevatın mubayaası, 
montaj ve demontaj gibi işlerde kullanılacak işçilerin sair bütün giderleri, 4472 ve 5417 sayılı 
kanunlara göre ödenmesi gerekecek iş kazalariyle meslek hastalıkları, analık ve ihtiyarlık sigor
tası primleri karşılığı, bu işlere ait basım ve ilân ücretleri, tapu harç ve giderleri, oranlıyan ve 
bilirkişi ücretleri, etüd, istikşaf, furaj ve aplikasyon, iskandil işlerine ait bütün giderler, proje 
ihzarı giderleri ve proje tanzimiyle müşavir mühendislik ve uzmanlık hizmetlerinin Türkiye'de 
Türk parasiyle ödenecek her türlü giderleri, bu işlerde çalıştırılacak işçi gündelikleri. 

Bölüm 918 — 3132, 4100, 4649 ve 5259 sayılı kanunlar gereğince yapılacak Su îşleri giderleri 
Madde 1. — Sürekli onarmalar 

Madde 2 — Yeni yapı ve esaslı onarmalar 
3132, 4100, 4649 ve 5259 sayılı kanunlar gereğince yapılacak su işleri inşaatı ve kamulaştırma 

gidereri ve bu işlere ait basım, ilân1 bedelleri, muhammin ve bilirkişi ücretleri, emanet suretiyle 
yapılacak işlerde çalıştırılacak işçilerin gündelikleriyle bunların 4772 ve 5417 sayılı kanunlara 
göre ödenmesi gerekecek iş kazalariyle meslek hastalıkları, analık ve ihtiyarlık sigortası prim
leri, tapu harçları ve her türlü malzeme giderleri. 

Madde 5 — işletme giderleri 
3132, 4100, 4649 ve 5259 sayılı kanunlar gereğince yapılmış ve yapılacak olan su işleri tesis

lerinin bakım ve murafazası ve işletilmesi için kullanılacak işçi ve usta gündelikleri ve bunların 
4772 ve 5417 sayılı kanunlara göre ödenmesi gerekecek iş kazalariyle meslek hastalıkları, analık 
ve ihtiyarlık sigortaları primleri, işletmelerde ça1 ıştırdan müteferrik ve geçici hizmetlilerin giyim
leri, giderleri, fidanlık kurulması için gerekli giderler, işletmeye ilişkin aydınlatma, ısıtma, öte
beri, giderleri, kira bedelleri, çalıştırma kuvveti olarak harcanılacak elektrik cereyanı, elektrik, 
su tesisleri yapımı, telefon kurma ve konuşma giderleri, taşıt araçlarının işletme ve garaj gi
derleri, kırtasiye, tersimat malzemesi; demirbaş eşya mubayaa bedelleri (yukarda zikredilen ka
nunlar dışında yapılmış bulunan barajlar; kanallar; sınai yapıların işletilmesi; sürekli onarmalar 
ve diğer giderler bu formül dairesinde yapılır.) 

Madde 6 — İstikşaf , etüd aplikasyon 
Yapı7acak istikşaf, etüd ve aplikasyon için kullanılacak işçi ve usta gündelikleri ile bunların 

4772 ve 5417 sayılı kanunlar gereğince ödenmesi gerekecek iş kazalariyle meslek hastalıkları, ana
lık ve ihtiyarlık sigortası primleri, basım, ilân bedelleri, muhammin ve bilirkişi ücretleri, tapu 
harçları ve her türlü malzeme giderleri. 

Bölüm 921 - Madde 2 —- Yeni yapı ve esaslı onarmalar 
Ankara lâğımlarının yapma ve kamulaştırma giderleeri, bu işlere ait basım, ilân bedelleri; mu

hammin ve bilirkişi ücretleri, tapu harçları, her türlü malzeme giderleri. 
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Madde 5 — İmletme giderleri 

Ankara lâğım tesislerinin bakım, muhafaza ve işletilmesiyle ilgili her türlü masraflar. 

Bölüm 922 - Madde 1 — Demiryollar ve limanlar 
Keşif, denet, yönetim, kabul ve sair işler için gönderileceklerin yollukları bu tertipten verilir. 

p ; <• 

Madde 2 — Yapı ve İmar işleri 
Keşif, denet, yönetim, kabul ve sair işler için gönderileceklerin yollukları bu tertipten verilir. 

Madde 3 — Su işleri 
Keşif, denet, yönetim, kabul ve sair işler için gönderileceklerin yollukları bu tertipten verilir. 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 

Bölüm; 301 - Madde 3 — Öteberi giderleri 
Madenlerde incelemeye memur edilenler tarafından .bu incelemelerin gereklerine göre öden

mesiyle mükellef kaldıkları işçilik ve sair bütün giderleri bu tertipten ödenir. 

Bölüm 306 -— Giyecekler 
Standardizasyon hizmetlerinin ifası için lüzumlu deri ceket ve lâstik çizme ve bunları onarma 

giderleri bu tertipten ödenir. 

Bölüm 307 - Madde 2 — Geçici görev yolluğu 
Sanayi ve küçük sanatlar başmüfettişi, müfettiş ve kontrolörlerinin yolluklariyle; kömür 

havzası içindeki ocaklara gidip gelecek memurlar mühendis ve hizmetlilerin yollukları ve Bakan
lıkla ilgili bütün her çeşit geçici görev yollukları. 

Bö-üm 418 — Tahlil ve ölçüler lâboratuvarlan giderleri 
Ticari standartlara mütaallik tecrübe nümuneleriyie nizamnamelerine mütaallik tip numuneler 

yapılması, norm ve standart nizamnameleri mucibince fabrika, imalâthane satış yerleri ve sair ma
hallerden alınacak mamullerin numunelerini ambalaj, yollama ve tahlil masrafları, tahlil lâbora-
tuvarlarmda kullanılacak her nevi ecza ve malzemenin ve kimyagerlerin lâboratuvarlarda giyecek
leri iş gömlekleri bedelleri bu tertipten ödenir. 

Bölüm 451 - Madde 1 — Satın alma ve abone karşılığı 
Anadolu ajansı yoliyle alman ticari haberler giderleri de bu tertipten ödenir. 

- Bölüm 457 -— İç kongreler 
Memleket içinde yapılacak kongrelere memur edileceklerle, çağrılacak kimselere verilecek yol

luklar ve kongrelerin'sair lüzumlu giderleri, kongrelere ait tutanak, rapor ve sair basın, şölen ve 
diğer bütün giderler. ' 4 

Bölüm 453'- Madde 2 — Dış kollarda açılacak numune meşherleri 
Ticaret, müşavirlik veya ataşeliklerinde yabancı tüccarlara gösterilecek ihraç mallarının satmalal

ması ve bu yerlere sevk ve tevzi giderleri (Gideceklerin yollukları hariç). 
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Bölüm 903 — Sanat modelleri satın alınması ve dağıtılması 

Küçük sanatlarda kullanılan her çeşit avadanlığın ve küçük sanatların ıslah" ve tekâmülünü sağlıya-
cak ve küçük sanat dallarında çalışanların vücuda getirecekleri mamullerin evsafını yükseltecek fen
nî ve mekanik tesislerin satmalmması, dağıtılması, yollanması ve yapımı ve bunların işletme ve de
neti için kullanılacak lüzumlu memur ve ustaların yollukları ile, bütün işletme, gösterme, propa
ganda, yayın, inceleme ve sayım giderleri ve küçük sanat kooperatifleri kurslarının türlü kurma ve 
yönetim ve öğretim giderleri. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Bölüm 403 — Temsil giderleri 
Merkezde ve illerde yerli ve yabancı kişiler için yapılacak her çeşit ziyafet ve ağırlama gideleri, sa-

tınalınacak bilet, çelenk ve benzeri karşılıkları, resmî işler için yapılan özel başvurmalara mektup
la veya telle verilecek cevap giderleri sigara ve meşrubat giderleriyle çeşitli yardımlar. 

Bölüm 408 - Madde 1 — Yüksek Sağlık Şûrası üyeleri huzur ücreti 
Yüksek Sağlık Şûrası tutanaklarını tutmak için geçici olarak çalıştırılacak memuru ve steno ücret

leri de Bakanlıkça belli edilecek miktarda bu bölümden verilir. 

Bölüm 415 — Sağlık müzeleri genel giderleri 
Bölüm 416 — Okullar, kurumlar genel giderleri 

Fennî kurmalar, demirbaş makine, aletler, avadanlık, elbise ve yönetim giderleriyle küçük onarma 
ve müzeye ilişkin yazı, resim ve marangoz işleriyle diğer bütün giderler ve işçi gündelikleri. 

Bölüm 421 — Verem savaşı genel giderleri 
Bölüm 422 — Hastaneler, Sağlık ve Sosyal yardım kurumları 

Kan Bankası genel giderleri 
îşçi gündeliği, hasta öğrenci ve hizmetçi besi em i, fennî kurmalar, demirbaş, makine ve aletler, ta

şım ve montaj giderleri, küçük onarma giderleri, ilâç tıbbi ve sıhhi malzeme, talim ve tedris malze
mesi ve yönetim giderleri, motorsuz taşıt ve gereci ve hayvanların satmalmması 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 satmalmması ve telif ücreti, basım bedelleri, ebe yurdu ve okul 
idare kurulunca fakirliği ve muhtaçlığı onanan öğrencilere yılda okullar ve ebe yurdu heyeti umu-
miyesi için 10 000 lirayı geçmemek üzere verilecek harçlık ve öğrencilerden hasta ve sakat olanların 
memleketlerine gönderilmesi, öğrencinin iyileştirme ve ölenlerin cenaze giderleri, akıl hastalarından ta
burcu edilenlerin yerlerine gönderilmesi, eüzzamblarm taşım giderleri, fakir veremlilere verilecek 
yiyecek maddeleriyle derman paraları ve bu gibi hastaların sanatoryum ve hastahanelere şevki için 
yol giderleri, muayyenehane ve iyileştirme evlerine başvuracak fakir hastalara verilecek dermanlar
la köy ebelerine hususi kanun gereğince verilecek ivedili dermanlarla özel gereci bulunan sağlık çan
taları karşılığı, köy ebe okullarına getirilecek köylü öğrencilerin besi em, barındırma, giyim gider
leri ve ayda 300 kuruşu geçmemek üzere verilecek harçlıkla öğrenimlerini bitiren köy ebeleri ve köy 
sağlık memurlarına verilecek sağlık gereci satmalına karşılığı, bilûmum sıhhi makineler, buz dolap
ları ve frigorafik tesisatı, sıhhi müesseselerin mûtat tesisatı (Sın'hı yemek kazanları) hastane ve 
okulların ani ve müstacel kalorifer, su, havagazı, elektrik asansör onarımlar', dispanserlerin de-
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mirbaş eşya, alet, makine ve sıhhi tesisat giderleri ve bilûmum sıhhi malzeme ve cihazlandırma gi
derleriyle diğer bütün giderler hizmetin ilgisine göre bu bölümlerin ilgili maddelerinden ödenir 

Bölüm 417 — Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş genel giderleri 
Bölüm 418 — Trahomla savaş genel giderleri 

Bölüm 419 — Zührevi hastalıklarla savaş genel giderleri 
Bölüm 420 — Sıtma ile savaş genel giderleri 

îşçi gündeliği, hasta ve hizmetliler besleıni, fennî kurmalar, demirbaş makine, aletler ve avadan
lıklar, gereç derman, yönetim giderleri, taşını işleri küçük onarma giderleri, telif, tercüme ve bas
tırılacak veya satınalınacak kitap ve broşür karşıhkları, 4772 ve 541.7 sayılı kanunlara göre öden
mesi gereken iş kazalariyle meslek hastalıkları, analık ve ihtiyarlık sigorta primleri 4871 sayılı ka
nun gereğince verilecek ikramiyelerle sair bütün giderler, savaşın konusuna göre bu bölümden 
ödenir. . 

Bölüm 424 — Türkiye Cumhuriyeti Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha müessesesi genel giderleri 
işçi gündeliği, demirbaş, fennî kurmalar, makine, aletler ve avadanlık, kimyevi maddeler ve 

diğer levazım satmalma karşılıkları, elbise ve yönetim giderleri, küçük onarma giderleri ve motor
suz taşıtlar ve gereci satmalımı ve görevlerinden ötürü şehir içinde dolaşacakların zaruri giderle
ri, kitap broşür ve dergi satmalına karşılıklariyle basım ücretleri, hayvan satmalına ve besîemi. 

Bölüm 451 - Madde 2 — Başka her çeşit giderler 
Telif ve tercüme ve baskı ücretleri, sinema fotoğraf ve sair her türlü vasıtalarla yapılan sağ

lık propagandası giderleri, pedal makinesi için alınacak harflerle sair gereç karşılığı, sinema ve 
fotoğraf makineleri ve filim karşılığı, resim gereci ve bunlarla ilgili bütün giderler. 

Bölüm 459 — Millî Türk Tıp kongresi genel giderleri 
Toplanacak olan millî Türk Tıp kongresine ait tutanak, rapor ve saire basım, sergi kurma ve 

şölen giderlemde kongreye ait bütün giderler. 

Bölüm 902 — Hükümet tabipleri için alınacak tıp aletleri ve gereç karşılığı 
Satınalınacak tıbbi aletlerle levazımın satmalma karşılığı ve onarmalariyle bunların, kurma 

giderleri. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

Bölüm 301 - Madde 41 — Gümrük aydınlatması 
Madde 51 — Gümrük Isıtma 

Bakanlık binasının ısıtma ve aydınlatması, odacılarla karargâh erlerinin yıkanma ve temizli
ği, asansörlerle su motörlerinin cereyan harcamasına ait elektrik, yakacak ve havagazı giderleri. 

Bölüm 306 — Giyecekler 
Hizmetli ve kolcularla yolcu muayenesiyle görevli memurların elbise, ayakkabı, kaput, muşam

ba, çizme, eldiven, iç gömleği ve deri elbise giderleri . 
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Bölüm 308 - Madde 32 — 5501 sayılı Kanun gereğince muhafaza merkez subay, gedikli ve erleri

nin yapılacak tedavi giderleri ve yollukları 
Madde 42 — 5501 sayılı Kanun gereğince muhafaza iller subay, gedikli ve erlerinin yapılacak 

tedavi giderleri ve yollukları 
Askerî hastanesi olmıyan yerlerde subay, er ve öğrencilerin sivil eczanelerden alman ilâç, sağ

lık gereç ve saire giderleriyle memleket, Özel îd.'ire ve belediyelerle sivil kişilere ait hastane ve 
sanatoryumlarda iyileştirilenlerin yolluk ve tedavi ve bu müesseselerde ölenlerin teçhiz ve tekfin 
giderleri ve hava değişimi için gideceklerin yollukları, askerî hastanelerde iyileştirilecek subay, <er 
ve öğrencilerin iyileştirme ve beslenmeleri için M'llî Savunma Bakanlığı emrine verilecek en çok 
1 000 lira bu bölümden verilir. 

Bölüm 309 - Madde 7 — Merkez muhafaza taşıtları işletme ve kira karşılığı 
Madde 8 — Merkez muhafaza taşıtları onarma karşılığı 

Madde 9 — ÎUer kara, hava taşıtları ve deniz muhafaza vasıtaları işletme ve kira karşılığı 
Madde 10 — îller kara, hava taşıtları ve doniz muhafaza vasıtaları onarma karşılığı 

Kara, hava ve deniz araçlarının onarmaları, onarmaya ait gereçleri, yedek parçaları demirbaş, 
belli ve müteferrik levazıma ilişkin giderleri, bunlara ait tersim malzemesi, işlik için lüzumunda 
alınacak aletler, avadanlık ve takımların işlikler dışında onatılacak kara taşıt ve deniz koruma 
araçlarının onarma karşılıkları ve işlikleri için dışardan tutulacak bütün U3ta» işçi, çırak günde
likleri, araçların işletme gereçleri, kurtarma, ta:at ve işletme gereçlerinin korunması için satma-
lınaeak yağ gemisi, layter, duba ve bidonların satmalımı ve taşıt giderleri, kaçak kovuşturmada 
kullanılmak için dışardan tutulacak taşıt araçla rınm kira. onarma ve tazmin giderleri, eksiltmeye 
konulacak işlerin ilân ve sair ücretleri. 

Bölüm 403 — Temsil giderleri 
Bakanlıkça satmalmaeak bilet, cemiyetlere yapılacak yardım, verilecek ziyafet, misafirlere ik

ram. edilecek çay, kahve ve 'ilrmu-ak çelenk ve benzerleri her çeşit temsil giderleri. 

Bölüm 405 - Madde 1 — Satmalma ve tazmin 
Kanunlarna göre binek, çekim ve yük hayv.uılariyle hizmet köpeklerinin satmalmması, 1471 

sayılı Kanuna göre subayların, 3944 sayılı Teşkilât Kanununun 8 nci maddesi gereğice atlı memur
ların görevlerinden ötürü ölen ve sakatlanan özlük hayvanlarının tazmin karşılığı. 

Bölüm. 407 - Madde 2 — Nispeti kan vınla belirtilmiş kesenek ve ikramiyeler 
1918 sayılı Kanunun 3777 sayılı Kanunla değiştirilen 60 ncı maddesi gereğince verilecek ik

ramiyeler. 

Bölüm 409 - Madde 1 — Tayinat 
Subay, er, Harb Okulu ve lise öğrencilerinin beslenmesi, 4684 sayılı Kanun gereğince verile

cek er tayın bedeli, sabit vs gemici fırın tesis, mutfak ve temizleme makinelerinin satmalmması, 
yaptırma onarma ve işletme giderleri, yiyecek maddelerinin temizlenme, havalanma, öğütülmesi, ha
va dolabı ve gerecinin satmalmması, kurdurulması, onarılması, işletilmesi, ve hava dolabı olmıyan 
yerlerde soğuk hava giderleri, ekmek sacı satmalmması onarılması, ekmek pişirme ücreti, lüzumun
da hariçten tutulacak pişirici gündeliği, ekmek pişirmek için her çeşit yakacak, bulgur kaynatma ve sair 
giderleri, kavurma yaptırma ücretleri, fırın, mutfak ve kesim işlerinde kullanılacak gereç ile yi
yecek maddelerinin saklanmas nda kullanılan çuval, sandık, bidon ve tenekelerin satmalmma, 
onarma giderleri, mutfak ve yemek takımlarının kalay ücretleri, nışadır, pamuk ve sair giderleri, 
erzakın inceleme, analiz giderleriyle levazımı inceleme komisyonları ve kimyahaneleri için 
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sat-nalıııacak aletler avadanlık, gereç ecza giderleri, bunların onarma, saklama giderleri, su 
filitresi için satınalınacak alet, avadanlık karşı lıklariyle kurdurma, onarma giderleri, hastane 
ve revirde bulunacak hasta erlerin giderleri, revir ve mutfaklardaki dolapların, yemek kabla-
rmm mutfak gereçlerinin temizlenmesinde kullanılacak soda, sabun giderleri. Muhafazasına 
ilişkin giderler ve yiyecek maddeleri taşıma giderleri. Eksiltmeye konulacak işlerin ilân ücretleri. 

Madde 2 — Yem 
Subayların özlük hayvanlariyle beylik hayvanların beslenmesi, arpa, kırma, ezme, temizleme 

makinelerinin satmalma, kurma ve onarma ^giderleri dışarda kardırılacak arpanın kırdırma, ez
dirme ücetleri, yem dağıtma ölçekleri, arpa ve saman çuvallariyle saman hararlarının satmal
ına, onarma çayır biçme alet ve avadanlığı, ot ve saman, balya makineleriyle tellerinin satm
alma, onarma kiralama, çalıştırma giderleri ve işçilerinin gündelikleri, 3310 sayüı Kanun gere
ğince askerî hizmetlerde kullanılacak köpeklerin ve yavrularının beslenme giderleri, erat beslen
mesi için ayaktan satınalınacak etlik hayvanların beslenmeleri ve çoban gündelkieri. Muhafazası
na ilişkin giderler ve yem taşıma giderleri. Eksiltmeye konulacak işlerin ilân ücretleri. 

Madde 3 — Yakacak, aydınlatma ve ısıtma 
Subay ve askerî memurlar ile Harb Okulu, lise öğrencileri ve eratın kanuni yakacak hakedis-

leri, 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 ve yakacak, aydınlatma ve ısıtma maddelerinin taşıma giderleri. Eksiltmeye konulacak 
işlerin ilân ücretleri. 

Bölüm 410 - Madde 1 — Giyecekler 
Subay ve askerî memurlarla Harb Okulu, liso öğrencileri, erat, muhafaza memurları, kısmı 

ve bölge âmirleri ve deniz vasıtalarında çalışanların, telsiz memuru ve makinistlerinin, merkezdeki 
odacıların her türlü resmî giyecekleri, vapurların muayenesinde memurlara verilecek tulum, elbise, 
çizme ve her türlü elbisenin muayene ve analı: giderleri, muayene i^in satınalınacak alet, ava
danlık, ecza giderleri, spor elbiseleri ve elbiselerin saklanmasında kullanılacak naftalin, ran?,a, 
dolap alımı ve onarılması 4632 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince sivil kıyafetle görevlendi
rilen muhafaza memurlariyle kısım ve bölge âmirlerine verilecek giyecek giderleri, muhafazasına 
ilişkin giderler. Eksiltmeye konulacak işlerin ilân ücretleri. 

Madde 2 — Teçhizat 
Harb Okulu ve lise öğrencileriyle kara ve deniz' eratının 4608 sayılı Kanuna göre muvazzaf 

sınıfa geçecek subaylara ve Harb Okulunu bitireceklere verilecek donatım karşılığı, bölge ve kısırr. 
amirleriyle muhafaza memurlarının donatımı spor teçhizatı, peksimet torbası, arka çantası, ki
lim, battaniye, kar gözlüğü, yatak ve karyola takımları, yatak ve ranza gereçleri, boru tranpet, 
matara, yangm söndürme aletleri ve gereci, muifak, sofra takımları, yemek su kabları, dikiş ve 
kundura makineleriyle yedek avadanlığı, bunlara ait gereç, çadırlar, hamam, traş, kunduracı ta
kımları ve heybesi, bütün tartı aletleri ve donatma ve gerecinin satmalmması, onarılması, incelen 
me analiz, muhafazasına ilişkin giderler. Eksiltmeye konulacak işlerin ilân ücretleri. 

Bölüm 411 — Harb gereçleri ve teçhizat giderleri 
Karaya ait pırıldak ışıldak, telefon, santral, telsiz ve haberleşmenin giderleri, paratoner, eğiti

me ilişkin gereçler, resim, sinema, fotoğraf makineleri, filim ve gereci, demirbaş süreli gereç, 
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kara ve deniz kuvvetlerinin her türlü silâh, mühimmat, teçhizatı harbiye ve fenniyelerinin satın -
alma, onarma, temizleme, harita alımı ve basımı, velense, eğer, koşum takımı, yem ve çağ torbası, 
yular ve sapı, kaşağı, gebre, fırça, kolan, paybent. köstek, sünger, nal ve mıh, tavla halatı, belleme, 
çul, nalbant takımı, heybesi ve ocakları, mekkâri yük semerleri ve urganları, sıcak nal uygula
nışı için lüzum görülecek kömür satmalmma, onarılmaları, her türlü palaska takımı, tüfek kayışı 
silâh ve şarjör kılıfları ve araç makineleri -alımı, onarımı ve muhafazasına ilişkin giderler. Eksilt
meye konulacak işlerin ilan ücretleri. 

Bölüm 412 - Tıbbi ecza ve sağlık gereçleri giderleri 
Hudutlarda vazifeli gümrük muhafaza nu-mı\r, hizmetli ve erlerinin ve deniz vasıtaları kaptan 

ve mürettebatının ecza ve sağlık gereci, ecza ve gereç konacak kab ve teferruatı, etüv makine
siyle sandığı, ecza dolabı, soğuk hava. dolabı, eczahane, dişçi, atelye ve muayenehaneleri için lü
zumlu malzeme alımı, onarımı ve ambalajı. 

Bölüm 413 — Veteriner ecza ve gereçleri giderleri 
Birlik hayvanlarının veteriner ecza ve gereçleriyle bulaşık hastalıklarla tedbir almak için 

gereken ecza ve gereç konacak kab ve teferruatı, hayvanların sağlık ve temizlikerinde kullanıla
cak sabun ve sair temizlik gereci,. sağuk hava ve eczane, malzeme dolabı ve ambalajı. 

Bölüm 414 — Taşıma giderleri 
Madde 1 — Gümrük 

Madde 2 — Muhafaza 
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.) 
Erat, öğrenci, eşya, gereç ve bütün maddelerin taşıma, ambalaj yükleme boşaltma giderleri, 

hayvanların taşıma giderleri, yürüyüş halindeki birliklerin subay ve askerî memurlariyle eratın 
barındırma ve bunların hayvanlarının ahır giderleri, ardiye, bağlama, istalya giderleri, subayla
rın binmelerine mahsus hayvanlar hakkındaki 24 Mart 1330 tarihli tüzüğün 13 ncü maddesine 
göre verilecek hayvan taşıma giderleri. 

Bölüm 418 - Madde 4 — 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 üye ve eşyanın mahiyet ve kıy
metini belirtme ve takdir için çağırılacak bilirkişiye ticaret ve sanayi odaları tüzüğü gereğince 
ticaret odası bulunmıyan yerlerde belediyece takdir olunacak nispet ve miktar üzerinden verile
cek ücretler de bu bölümden ödenir). 

Bölüm 432 — Mahkeme genel giderleri 
Yargıçların aylık ve ücretlerinden gayri mahkemenin bütün giderleri bu bölümden ödenir. 

Yargıç ve adlî memurlarla bilirkişi, tanık, sanık, ve koruyucuların yolluk ve sair giderleri 

Bölüm 451 • Madde 1 — Satınalma ve abone karşılığı 
Madde, 2 — Başka her çeşit giderler 

Bastırılacak kitap, dergi ve genel yazılarla gümrük bülteninin baskı, kaplama, kâğıt, kablık 
kâğıt ve diğer giderleri, yazma, tercüme, makale ücretleri ve satmalmacak kitap ve mecmua kar
şılığı. 
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Bölüm 476 — Kurs giderleri 

Madde 31 — Gümrük Kursu genel giderleri 
Madde 32 — Muhafaza kursu genel giderleri 

Kurs kitaplarına ait baskı, kaplama, kâğıt ve diğer gereç, yayım giderleri, kursların eğitim 
ve öğretimine ait film ve benzeri eşya ve gereçlerin karşılığı ve onarma giderleri, kursa ilişkin 
izerlerin yazı ve yazdırma ve tercüme ücretleri ve sınav giderleri. 

Bölüm 701 — Onarma giderleri 
Madde 1 — Gümrük 

Madde 2 — Muhafaza 
Gümrük teşkilâtı için 3 000 ve muhafaza teşkilâtı için 10 000 lira ve daha aşağı yapım, onarım 

ve donatım giderleriyle, donatıma ilişkin her türlü gerecin alım ve onarımı, satmalmacak ve ka-
mulaştırılacak arsa ve boalar ın karşılıkları, kamulaştırma ve her nevi harç giderleri, ve lüzumlu 
her çeşit gerecin satır . .aması, onarılması, saklanması, taşınması ve sair giderleri, etüt proje, 
keşif teksir, istinsah ve baskı giderleri, alet ve edevat ve tersim malzemesi alımı, usta ve amele 
yevmiyeleri ve ilân ücretleri, kuyu açtırılması ve temizletilmesi. 

Tarım Bakanlığı 

Bölüm 309 — Taşıt giderleri 
1. Mötörlü taşıtların akaryakıt bedeli ve çeşitli işletme giderleri, 
2. Motöıiü taşıtların yedek parça, çeşitli malzeme bedeli ve onarma giderleri, 

Bölüm 416 — Oku*lar genel giderleri 
Bölüm 476 — Kurslar genel giderleri 

1. Yönetim giderleri, 
2. Okul ve kurs öğrencilerinin görevli olarak okulda kaldıkları süre için öğretmen, aylıklı staj

yer ve çeşitli hizmetlilerle imtihanda bulunacak mümeyyizlerin ve tatil süresinde işletme ve 
kliniklere 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 traş levazımı, yatırılmaları için gerekli yatak, yorgan, battaniye ve 
bunların kılıflariyle karyola ve dolap gibi yatakhane ile ilgili çeşitli eşya satmalma ve onarıl
maları, 

4. Dershane, klinik, revir, yemekhane, mutfak, bulaşık yeri, hamam ve çamaşırlıkta kullanı
lacak çeşitli eşya ve levazımın satmalma ve onas maları, 

5. öğrencilerin ders kitapları, defter, kalem gibi levazımı ile pğrencilere gerekli ders ve lâbo-
ratuvar ve klinik çeşitli malzemesi, askerlik dersi levazımı ile av silâhları, bisiklet, motosiklet, ka
yak ve saire gibi çeşitli spor malzemesi, kunduracılığa, halı, kilim ve dokuma tezgâhlariyle dikiş 
ve temizlik işlerine yararlı her çeşit malzeme, 

6. Tarla, bağ, bahçe, park, meyvacılık, ahır, ağıl, kümes, böcek, süt, şarap, sirke, konserve 
marangoz, nalbant ve demir evlerine lüzumlu her türlü malzeme bu işlere gerekli iptidai madde, 
gübre satmalma nakil ve tamir ve her çeşit makinelerin işletme giderleri, 

7. öğrencilerin tetkik, gezileri, bir okuldan diğerine aktarma, resmî ve özel sağlık kurumların
da öğrencilerin ve hizmetlilerin sağlığını koruma, yol giderleriyle fakir öğrencilere para yardı
mı 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 motorsuztanıtlar âatinaîma, nakil, kurma, 

bakım, onarma giderleri, 
9. $oban, usta, seyis, işçi gündelikleri ve yollukları ve kizmetlüerte îş elbiseleri, kepenek, mu

şamba, çizme, ve ayakkabıların satmalma ve onarma giderleri, 
10. Sigorta, vergi ve resimler, 
11. Telefon tesis, onarma, işletme ve konuşma bedelleri, 
12. Harita ve kadastro yaptırma, tef cir, yol kaldırım, kanal, kanalizasyon, *köprü, çeşme, ku

yu, arteziyen, elektrik ve su tesisatı ve bunlara gerekli malzeme satmalma ve tesislerin keşif, 
proje ve plânlarının yaptırılması, 

13. Kurs ve okullarca her nevi yayım tercüme ve telif hakları satmalmması, öğretime gerek
li yayan, filim satınalma, kiralama Ve ö t ö a ve kursa ğereMi kâğit ve defterlerin basım gider
leri, _ 

14. Teknik ziraat ve teknik babçıvanHk okullarının icar bedelleri, 
15. Kursları muvaffakiyetle bitireceklere verilecek eşya yardımı giderleri, 

Bö'üm 417 — Ziraî savaş işleri 
Bölüm 418 — Tarla ziraatı ıslah, deneme, üretme ve tecrübe işleri 

Bölüm 419 — Bahçe ziraatı işleri (bağcılık, meyvacüık sebzecilik ve süs nebatları ve çay) 
Bölüm 420 — Tavukçuluk, ipekçilik ve arıcılık işleri 

Bölüm 421 — Kauçuk bitkileri ıslah, tecrübe, deneme, üretme ve imal İşleri 
Bölüm 422 — Pamuk işleri genel giderleri 

Bölüm 423 — Tohum temizleme evleri ve makine işleri genel giderleri 
1. Yönetim giderleri, 
2. îşçi, usta ve ustabaşı gündeliği ve yol giderleri, 
3. Her nevi nakil giderleri, 
5. Mötörsü'z nakil, iş hayvanı yedek parçaları, gereç muytabiye satmalma, imal ve onarma 

ve nakil ve iaşe giderleri, veteriner vizite ücreti, 
"6. İnceleme, denetleme, muayene, temizleme ve yoketme ve nakil masrafları, 
7. Kurum ve lâboratuvarlarm ıslah, tecrübe, üretme, damızlık hayvan ve koza satmalma ve 

bakım gereç ve iaşe ve çeşitli tatbikat giderleri, 
8. Kurumların tarla ziraati, bağ, bahçe, küçük ve büyük baş hayvan işleri tohum, fidan, ba^ 

çubuğu, tavuk, arı, koza yetiştirme işleri, ağaçlandırma, tef cir,'yol, kaldırım, köprü, kanal, cetvel, 
kuyu, çeşme, arteziyen yaptırma ve bakım giderleri, 

9. Mücadele işlerinde bilfiil çalıştırılan kimselere mücadele esnasında kullanılmak üzere iş 
elbisesi, çtfitte, portatif tjadır, portatif karyola ve sihhî malzeme, 

10. Hikmetlilerin iş giyecekleri, ayakkabı^ çizme, sâtinalma, tamir, yol masrafları, doktor 
vizite ücreti, 

î l . TPokedîtecek ürünler, nebat ve parçalan için kânunlarına göre verilecek tazminat, 
12. Lüzumunda satmalmacak hastalıklı ve böcekli nebat ve parçalariyie zararlı böcek, yu

murta kurt, tırtıl, krizalitlerin bedeli, 
-38.Dostuz öldürenlere kanunlarına göre veriledik;$ara fiutkâfatı, 
M. iZararlı hayvanlarla savaş ödevini Saptığı sırada sakatlananlara ve ölenlerin ailelerine ̂ Ba

kanlar kurulunca belirtilecek sayıda verilecek para tazminatı, yaralananların iî&ç lUedelte r̂i ve 
yol giderleri, 

15. örnek olacak işlerde uğraşan köylülere, kanunlaşma göre b^kâıdığ^n ^Vruğu ile parası* 
verilecek. kovan, fidan tohum satmalma, imal ve taşıt giderleri, 

1.6. Her çeşit gübre satmalma ve deneme giderleri, 
17. Zeytinliklerin temizlik, bakım ve ıslah giderleri, 
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18. Kauçuk bitkileri hamimadde satmalma ve nakil giderleri, 
19. Çirçırlama, ayırma, triyaj, ilaçlama ve pamuk tohumu satmalma ve dağıtma, sulama, 

varyete denemeleri giderleri, 
20. Kurumlarca kendi ihtiyaçlarına münhasır kalmak üzere yapacakları yazı, tercüme ve 

yayım ve propaganda giderleri, 
21. Telefon kurma, konuşma ve onarma karşılığı, 
22. Kira bedeli, 
23. Kamulaştırma giderleri, 
24. Harita ve kadastro giderleri, i%i 

25. Sigorta, vergi ve resimleri, 

Bölüm 424 — Veteriner fcavaş, tahaffuz evleri, hastaneler, Bakteriyoloji ve serum kurumları ve 
lâboratuvar kurma ve yönetim işleri giderleri 

Bölüm 425 — Veteriner Zootekni ıslah ve üretme işleri giderleri 
Bölüm 426 — Merinos işleri 

1. Yönetim giderleri, 
2. Seyis, çoban, işçi gündelikleri ve yol giderleri ve aşım duraklarına gönderilen seyislerin yol

lukları, 
3. Her nevi makinelerin işletme giderleri, 
4. Damızlık, iş, kesim, tecrübe, serum ve aşı için çeşitli hayvan, gereç, muytabiye, yeni, nakil, 

imal, onarma, nallatma, ve nal imali giderleri. 
5. Motorsuz taşıtlar gereç, yedek parçalar satmalma ve onarma giderleri, 
6. Kurumların tarla ziraati, bahçe*, ağaçlandırma, sulama, kurutma, yol, kaldırım, köprü, ka

nal, cetvel, kuyu, çeşme, ve arteziyen, su ve elektrik tesisatı yaptırma ve bakım giderleri; 
7. Kurum ve lâboratuvarlar, ıslah tecrübe ve tatbikatlarına ait çeşitli giderler, 
8. Seyis ve çobanların ve bakteriyoloji enstitüsü ve lâboratuvarları, aygır depoları, sığır, ıs

lah istasyonları, inekhaneler ve numune ağıllarında çalışan hizmetlilerin beslenmeleri ve buna ait 
çeşitli giderler, 

9. Seyis ve çobanların, hizmetlilerin iş elbiseleri, ayakkabı, çizme satmalma, onarma yaptır
ma, doktor vizite ücreti, ' 

10. Her nevi nakil giderleri, 
11. Suni tohumlamada koruma ve tedavi banyolarında, aşılama, seromlama ve ilaçlama ve 

bunlarla yapılan denemelerde ölen hayvanlara ve Hayvan Sağlık Zabıtası Kanunu gereğince öldürü
len hayvanlar için verilecek tazminat, 

12. Organizasyon, kırkım, sağım ve banyo giderleri, 
13. 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 bo
ğa satmalma, nakil ve yem giderleri, 

14. Hayvan yemi ziraatini teşvik etmek üzeire merinos yetiştiricilerine parasız verilecek çe
şitli tohumları satmalma ve nakil giderleri, 

15. Merinos damızlığı satmalma, büyütme, bakma ve dağıtma giderleri, 
16. Kendi ihtiyaçlarına münhasır olmak üzere kurumlarca yapılacak yazı, tercüme, yayım ve 

propaganda giderleri ve kitap, mecmua, broşür, gazete satmalma, abone, ciltlendirme ve 
basım giderleri, 

17. Kira bedelleri, 
18. Kamulaştırma giderleri, 
19. Harita ve kadastro giderleri, 
20. Sigorta, vergi ve resimleri, 
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Bölüm 428 — Küçüksu gezici artiziyen işleri ve sulama istasyonları 

1. Küçüksu organizasyonları kurulması ve bunlara halkın özel teşebbüslerinin desteklenmesi kü
çüksu mevzuu içine giren tesislerin yapılması, seylâbı küçük derelerin ıslahı, sulama şebekelerinin 
devralınması ve işletilmesi giderleri. 

2. Sulu ziraat deneme istasyonu olarak kurulacak bir müessesenin işletme ve idare giderleri ve 
kuruluşuna ait demirbaş eşya. oçcy , , , • « « 

Bölüm 451 — Yayın giderleri 7 

1. Her çeşit yayım satınalma, telif ve tercüme hakları ve ücretleri günlük, haftalık ve aylık ga
zete, mecmua ve mevkutlara olunacak abone giderleri. 

2. Her türlü yayım, istihbarat, tabı, teksir, dağıtma, yayım ve cilt işleri giderleri, öğretim ve pro
paganda ve resim, heykel, tablo, filim ve plâkların m ve bunları' yapacak ve gösterecek ve motorsuz 
aletlerin kiralanması, ambalaj yaptırılması, taşınması ve saklanması. 

Bölüm 452 - Madde 2 — Teknik yardım fonundan gönderileceklerin yollukları 
Bakanlıkta çalışan stajiyer memurlarla bakanlıkça seçilecek köylü gençlerin yollukları da bu ter

tipten ödenir. 

Bölüm 458 — Fuarlar, sergiler 
Ziraat sergi ve müzelerinde yapılacak işlerle değişiklik, dekorasyon işleri için alınacak her çeşit le

vazım bedeli, çalıştırılacak işçi gündelikleri, teşhir olunacak her türlü numune cihaz ve eşyanın satı
nalma, kiralama, taşıma, ambalaj yaptırma gide deri. 

Bölüm 480 — Yarışlar 
Bölüm 601 — 904 sayılı Islahı Hayvanat Kanununun 11 ve 12 nci maddeleri gereğince yapılacak 

yardım 
904 sayılı Islahı Hayvanat Kanunu gereğince at yetiştiriciliğini teşvik etmek üzere talimatname

sine göre yaptırılacak yarışlarda koşu kazanan hayvanlara verilecek ikramiyeler ve çeşitli giderler. 
. " • « ' - • ; * • • • - • . ^ . • • . . - , - y , - , ^ . « » . r , . * ş i 

Bölüm 901 — Onarma işleri 
1 500 liraya kadar (1 500 dâhil) küçük onarmalar. 

Bölüm 906 — 4481 sayılı Kanunla satın alınacak makine, aletler ve gereçler karşılığı 
Bölüm 907 — Zirai savaş işleri 
Bölüm 908 — Tarla ziraati işleri 
Bölüm 909 — Bahçe ziraati işleri 

BK'ftm 910 — îpekböcekçilik, tavukçuluk ve arıcılık işleri 
Bölüm 911 — Kauçuk işleri 
Bölüm 912 — Pamuk işleri l 

Bölüm 913 — Tohum temizleme evleri*ve makine işleri 
Bölüm 914 — Küçüksu ve sulama istasyonları 

Bölüm 915 — Veteriner savaş işleri 
Bölüm 916 — Veteriner Zootekni işleri 

Bölüm 917 — Merinos işleri 
Bölüm 918 — Okullar 
Bölüm 919 <— Kurslar 

1. 1 500 liraya kadar (1 500 dâhil) tesisat ve küçük yapımlar. 
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2. Mevcut makine ve araçların onarılması ve yenilenmesi. 
3, Mevcutlara ilâveten alınacak makine ve araçların satınalma bedeli. 

Toprak ve tskân İşleri Genel Müdürlüğü 
I 

Bölüm 425 - Madde 5 — Başka her çeşit giderler 
2510, 2848, 5098 ve 5227 sayılı kanunlar gereğince göçmen ve mültecilerle yerli halktan iskâna 

tâbi tutulacakların yerleştirme ve müstahsil hale getirilmeleri ve 425 nci iskân işleri bölümünün 
1 - 4 ncü maddelerinde sayılanların haricinde kalanların karşılığı (her çeşit yolluk hariç). Bu 
tertipten ödenir. 

Bölüm 427 -— 4760 sayılı Toprak Bayramı Kanunu uygulama gidenleri 
Yurt içinde yapılacak Toprak Bayramı töreni münasebetiyle yayımlanacak 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 ve uygulama giderleri. 

Ulaştırma Bakanlığı 

Bölüm 302 - Madde 4 — Aydınlatma 
önemli limanlara kurulacak hava hareketlerini gösteren işaret direklerinin, elektrik direklerinin 

giderleri de. 

Bölüm 306 — Giyecekler 
Liman başkanı, yardımcıları denet şef memıu lariyle motor kaptanlarına ve serdümenlere veri

lecek muşamba, ayakkabı ve resmî kaput, şapka ve elbise ile merkez.ve iller odacılarının ve ma
kam otomobili şoförlerinin ayakkabı, elbise ve paltoları. 

Bölüm 307 - Madde 2 — Geçici görev yolluğu 
Limanları tarama, temizleme, mendirek, şamandıra yaptırma, yerine koyma, götürme işleriyle 

meşgul olacak uzman ve memurinrın yol gilerleri, mayın yoketme işleriyle görevlendirilecek su
bay ve gedikli erbaş, liman başkan ve memurlariyle bu işler için görevlendirilecek memurların 
kanunları gereğince ödenecek yol giderleri de. 

Bölüm 416 — Yüksek Denizcilik Okulu genel giderleri 
Yönetmeliği gereğince yiyecek, giyecek ve yakacak giderleriyle bunların gerektirdiği taşım gi

derleri, her nevi temizlik giderleri, yatakhane, yemekhane, sınıf, mutfak ve berber ve spor sa
lonu eşya ve levazımı, öğrencilere yapılacak yardım ve öğrenci yol giderleri, ilân giderleri 
öğrencilerin kitap, defter, kalem, lâstik ve sair ders levazımı giderleri, öğetim notları için kâğıt 
ve çoğaltım levazımı bedelleri karşılığı, fabrikalara alınacak gereç karşılıkları ve öteberi gider
leri, gemi ve diğer deniz araçlar' genel giderleri, fabrikalarda kullanılacaK usta ve işçi günde
likleri, öğrencilerin sağlık bak < mı, resmî sağlık müesseselerinde ve bu müesseselerde yer olma
dığı takdirde özel sağlık müesseselerinde öğrencilerin tedavi giderleri, öğrencilerin diş tedavileri, 
ilâç ve hava değişimi öğrencilerin gidip-gelme yol giderleri, cenaze giderleri, idarenin kırtasiye 
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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 gi
derleri lâboratuvar ve işlikler için alet ve avadanlık ve gereç satmalımı ve bunlara ait her 
türlü koruma giderleri, kitaplık kurma, kitap, broşür, meslekî dergi ve gazete satmalımı, basımı 
ve bunların kaplanması, telif ve tercüme ve basımı ücretleri, telif hakkı satmalımı, öğretmen 
ve öğrenci inceleme giderleri, diploma dağıtımı merasimi giderleri, mezunlara verilecek mükâfat 
karşılıklariyle imtihan kâğıtları inceleme giderleri. 

Bölüm 417 - Madde 1 Mayın yoketme giderleri 
Mayınları tarama, arama ve yoketme için lâzımgelen araç kirası, akaryakıt karşılığı, ma

yın yoketmesine lüzumlu her türlü gerecin satın alma karşılığı ve. diğer gereçlerin giderleri. 

Bölüm 451 —- Yayın giderleri 
Meslekî dergi, kitap, broşür, gazete ve harita satmalma ve adone karşılıklariyle telif ve tercü

me ücret ve mükâfatları, telif ve tercüme ve yayınlanacak eserlerin basımı, kaplanması giderleri, 
filim ve filim makinesi satmalımı, filim developman ve saire glerleri, haberalma ve propaganda 
giderleri. 

Çalışma Bakanlığı 

Bölüm 451 - Madde 2 — Başka ber çe§it giderler 
Baskı, yayım, klişe, resim, yazı, makale, tercüme taşıma, dağıtma, inceleme ve bunlar için ge

rekli kâğıt, cilt, karşılığı ve gederleri ve bunların dağıtılması için yapılacak her türlü gider
leri, Çalışma Bakanlığının maksat ve işleriyle ligili eski ve yeni eserleri arama, toplama, dü
zenleme ve onarma ve bunlardan sergi, kitaplık ve müze yapma giderleri, çalışma ve memlekette 
iş terbiyesi propagandası bakımından faydalı görülen filim ve müzikle yapılacak her türlü ya
yım ve bunların ilânı, konferans, yazı, söz ve filimlerin telif, tertip, kopya, teksir ve tercüme 
hakları giderleri, kongre ve ko?ıferanslarda tutulan steno tutanaklarının teksir ve tercümeleri, 
Bakanlığı ilgilendiren her türlü ıapor, yazı ve vesikaların kopya teksiri, çalışma ve îş kanunları
nı ilgilendirecek şekilde yayımlamış her hangi yazı veya konferanslarda Bakanlık tarafından 
alınmasına lüzum görülenlere verilecek karşılıklar, kitap, broşür, dergi ve benzerlerine konmak üze
re münferit veya albüm halinde dağıtmak veya saklamak üzere satınalınacak veya çektirilecek fo
toğraf, kroki, maket ve benzerlerinin gider ve karşılıkları, çalışma ve iş hareketlerinin ve bu 
yoldaki gelişmeyi tesbit için çektirilecek filim ve resimlerin ve benzerlerinin giderler. 

Bölüm 476 — Kurs giderleri 
Kursa gelecek öğrencilerin yolluğu, gündeliği ve bunlar ile kurs için kiralanacak yerler kar

şılığı, inceleme gezileri giderleri, aydınlatma ısıtma, kursa ait eşya, kitap, bülten ve her çeşit gi
derler ve sınav giderleri. 
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işletmeler Bakanlığı 

Bölüm 301 - Madde 4 — Aydınlatma 
Asansör motorunun cereyan bedeli giderleri. 

Bölüm 403 — Temsil giderleri 
Bakanlıkça resmî işler için hususi müracaatlara mektup veya telgrafla verilecek cevap, satma-

İmacak bilet, çelenk ve benzeri karşılıkları, sigara ve meşrubat yerli ve yabaneı kişiler için yapı
lacak her çeşit ziyafet ve ağırlama giderleriyle çeşitli yardımlar ve diğer bütün temsil giderleri. 

Bölüm 451 - Madde 1 — Satmalma ve abone karşılığı 
Madde 2 — liaşka her çeşit giderler 

Yerli ve yabancı her türlü kitap, dergi, broşür, harita ve gazete alım ve abone karşılıkları, her 
çeşit telif, tercüme hakları, basım ve yayım, kaplama karşılık ve giderleri ve filim, filim makinası 
satmalma, hazırlama ve kiralama karşılıkları, haberalma ve propaganda giderleri, resim gereçleri 
ve bunlarla ilgili her çeşit giderler. 



1950 
Yılı Bütçe Kanununun beşinci maddesi ile verilen yetkiye dayanılarak (E) cet
veline giren gider tertiplerinden idare edilen hizmetliler için Bakanlar Kurulu 

karariyle uygulanmış olan kadroları gösteren cetvel 



BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ 

Bütçe Kanununun 5 nci maddesi mucibince (E) cetveline dâhil olan Meclis geçici hizmetlileri 

Uygulanan kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

B. M. A d ı Görevin çeşidi 

Hizmet 
Beheri süresi Tutarı 

Sayı Lira K. Ay Lira K. 

203 1 Geçici 
reti' 

hizmetliler üc- Amele 
» 

Otomobil yıkayıcısı 
Hizmetliler yemek bul aşıkcısı 
Tamirat memuru yardımcısı 
Hizmetliler berberi 

4 
6 
1 
1 
1 
1 

115 
115 
115 
80 

260 
30 

12 
6 

12 
12 
12 
12 

Millî Saraylar geçici hizmetlileri 

Döşemeci ustası 1 220 
Kalorifer kömürcüsü 2 110 

12 
9 

BAŞBAKANLIK 

Başbakanlık Arşiv Umum Müdürlüğü Arşiv Ayırma Kurulunun 1950 malî yılı kadrosu 

3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren müteferrik müstahdemler 

203 Geçici hizmetliler üc- Eski yazılar uzmanı • [1] 
reti » metinler » [2] 

» » » telhisçisi [3] 
» » » » 

Ayırıcı 
Mücellit 

» yardımcısı 
Temizleyici 

1 
3 

10 
13 

7 
1 
1 
4 
4 

350 
300 
250 
200 
175 
175, 
130 
100 
100 

6 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

6 

Toplam 99 660 

fi "I Siyakat, Divanı, Divanı kırması, Talik, Nesih, Kufi gibi çeşitli eski yazıları okuyanlar, 
[2] Ferman, irade, mâruzât mühimme telhis defterler ve kayıtlarını okuytâp anlamakta ve tarih, 

tuğra, mühür ve imzaları ve rumuzları tahlilde mümaresesi olanlar, 
[3] Hülâsa fişlerini tanzim, edebilecek derecede Siyakat, Divani, Divani kırması, Talik, Nesih, Ku

fi gibi eski yazılardan bir veya birkaçını okuyabilenler. 
İcabında bu kadrolardaki ücretler karşılık gösterilmek suretiyle kadro ücretinden daha aşağı üc

retle memur çalıştırılabilir. 



Uygulanan kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

B. M. A d ı Görevin çeşidi 

Hizmet 
Beheri süresi Tutarı 

Sayı Lira K. Ay Lira K. 

Mileltlerarası İmar ve Kalkınma Bankasından gelecek olan yabancı uzman ile tercümanlarına ait 
kadro cetveli 

204 Yabancı uzman ve hiz- Yabancı uzman 
metlilerle tercümanla- » » 
rının ücretleri » » 

Baştercüman 
Tercüman 

» 

Toplam 

1 
12 
2 
1 
2 
2 

2950 
1950 
1950 
750 
600 
450 

3 
3 
5 
3 
3 
3 

8 850 
70 200 
9 750 
2 250 

• 3 600 
2 700 

97 350 

1. Bu kadrolar 7 . VI . 1950 tarihinden 28 . I I . 1951 tarihine kadar olan süre içinde her han
gi bir zamanda kullanılabilir. 

2. Bu kadrolarda çalıştırılacak yabancı uzmanların ücretleri peşin ödenir. 

1. Mr. James M. Barker, Başkan 
2. Profesör Rachford, Başkan Yardımcısı 
3. Mr. Tlendelik, Ulaştırma Uzmanı. 
4. Mr. Kauffeld, Endüstri ve Enerji Uzmanı 
5. , Dr. Lighbody; Sağlık İşleri 
6. Profesör Nicholls, 
7. Profesör liennie, 
8. Mr. Eoss, Banka Müşaviri 
9. Mr. Krewin, İktisat Uzmanı 

10. Mr. liobinson, İktisat Uzmanı « 
11. Mr. Mason, Banka Müşaviri 
12. Mr. Kirk, Tarım Uzmanı. 
13. Mr. Olsori, Amme hizmetleri uzmanı 
14. Miss Williams, Dosya ve raporlar uzmanı 
15. Mr. Troy, İktisat Uzmanı 

3/11747 sayılı Karar sureti 

14 . VI . 1950 tarihli ve 3/11369 sayılı Karara ektir. 

Ücretleri Başbakanlık 1950 yılı Bütçesinin E cetveline giren 204 ncü «Yabancı uzman ve hiz
metlilerle tercümanlarının ücretleri» bölümüne konulan 'ödenekten verilmek üzere onanmış olan ya
bancı uzman ve 'tercümanlara ait kadrolardan süresi beş aylık olan iki uzmanlık kadrosundan bi
risinin 1 . III . 1950 tarihinden ve diğerinin de 15 . I I I . 1950 tarihinden geçerli sayılması ve bu 
üki kadroda çalıştırılmış -olan Kerwin ile Robinson'un mezkûr tarihlerden itibaren işe başlattırıl-
malarınm kabulü ve bu kadrolardan ilişik 1 sayılı cetvelde yapılı olanları kaldırılarak ücretleri 
Başbakanlık 1950 yılı Bütçesinin E cetveline giren 204 ncü «Yabancı uzanan ve hizmetlilerle ter
cümanlarının ücretleri» bölümünde mevcut ve sözü edilen iptal neticesinde elde olunacak serbest 
ödenekle karşılanmak üzere ilişik 2 sayılı cetvelde yazılı kadroların 1 . VIII , 1950 tarihinden ge-
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çerli olmak üzere onanması; ve bu .kadrolarda ilişik listede adları yazılı üç yabancı uzmanın çalış
tırılmaları Devlet BaJkanlığınm 17 . VIII . 1950, 19 . VIII . 1950 tarihli ve 361 -12/13 - D/6760, 
361-12/113-D/6867 sayılı yazıları ve Maliye Bakanlığının 19 . VIII . 1950, 23 . VIII . 1950 tarihli 
ve 112243-1/3236, 3299 sayılı mütalâaları üzerine, 5501 ve 788 sayılı 'kanunların 5 nci (maddele
rine göre, Bakanlar Kurulunca 23 . VIII . 1950 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Cumhurbaşkanı 
Celâl Bayar 

Uygulanan kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

B. M. A d ı 

204 Yabancı uzman ve hiz
metlilerle tercümanla
rının ücreti 

(1) S ay ıh cetvel 

Görevin çeşidi 

Tercüman 
Uzman 

(2) Sayılı Cetvel 

Uzman 

Sayı 

1 
1 

1 
1 
1 

Beheri 
Lira K. 

600 
1950 

1950 
1950 
1950 

Hizmet 
süresi 
Ay 

3 

1 
1 
1 

Tutarı 
Lira K 

18 gün 

• 

8 gün 

8 gün 

1. Bu kadrolar 1 . VIII . 1950 tarihinden 2'8 . II . 1951 tarihine kadar olan süre içinde her han
gi bir amanda kullanılabilir. 

2. Bu kadrolarda çalıştırılacak »yabancı uzmanların ücretleri peşin ödenir. 

İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

(3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine tâbi müteferrik müstahdemler) 

203 Geçici hizmetliler üc
reti 

Holletriht tasnif çişi 
Baştasni 

» 
Tasnifçi 

» 
» 
» 
» 
» 

içi 
yardımcısı 

'M:''1*0 

1 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
1 

*-,£.'•' 2 

400 
400 
350 
250 
225 
175( 

15(3 
125 
100 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

2 400 
4 800 
2 100 
1 500 
1 350 
3 150 
2 700 

750 
1 200 

Toplam 15 19 950 



Uygulanan kadroya ilişkin gider - -Hizmet 
tertibinin Beheri süresi Tutarı 

B. M. A d ı * Görevin çeşidi Sayı Lira K. Ay Lira TC 

1 . V . 1950 den 31 . X . 1950 ye kdar 

204 Yabancı uzman ve hiz- Tercüman 
metlilerle tercümanla- » 
rınm ücretleri 

Toplam 

1 
1 

600 
525 

6 
6 

3 600 
3 150 

6 750 

DEVLET METEOROLOJİ ÎŞLERl GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Devlet Meteoroloji İşleri Oenel Müdürlüğü geçici hizmetliler kadrosu 1 . III . 1950 tarihinden ge
çerli olmak üere 

203 1 Merkez geçici hizmetli- Tasniîçi 1 125 12 1 500 
ler ücreti 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü geçici hizmetliler kadrosu 1 . 777 . 1950 tarihinden ge
çerli olmak üzere 

203 2 îller geçici hizmetliler Hasat âletleri koruyucusu 1 120 12 1 440 
ücreti Nakil vasıtaları silicisi 1 75 12 900 

Toplam 2 340 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

Merkez 

(Barem Kanununa tâbi kadrolar) 

203 1 Merkez geçici hizmetli- İdare memuru 
ler ücreti öğretmen 

» [•] 

Toplam 

1 
6 
21 

150 
150 
150 

12 
12 

. 10 

1 800 
10 800 
31 500 

44 100 

[*] 3888 sayılı Kanuna göre saat hesabiyle ücret alacaklardır. Okul Temmuz ve Ağustos ayların
da tatil olacağından 10 aylık kadrolar bu yılın diğer aylarına aittir. 
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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 Ts 

(3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine dâhil müteferrik müstahdemler) 

Daktilo 
Bahçıvan 
Bakıcı 
Başodacı 
Odacı 
(»ece bekçisi 
Çamaşırcı 
Arşiv ayırıcısı 

» » 
» » 
» » 
» fişçisi 

I )aktilo 
Takipçi 
Başciltei 
Oiltci 
Defterci 
Odacı 

Genel 

Toplam 
• » 

[ loplam 

1 
.1 
1 
1 
9 
2 
2 
2 
1 
4 
3 
6 
1 
1 
1 
1 
6 
1 

125 
150 
90 
90 
75 
75 
75 
225 
200 
175 
150 
115 
150 
150 
260 
150 
100 
90 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

, 

1 5V00 
1 800 
1 080 
1 080 
8 100 
1 800 
1 800 
5 400 
2 400 
8 400 
5 400 
8 280 
1 800 
1 800 
3 120 
1 800 
7 200 
1 080 

63 840 
44 100 

107 940 

(3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine dâhil müteferrik müstahdemler) 

203 2 İller geçici hizmetliler Ciltçi 1 200 12 2 400 
ücreti 

Merkez tapulama kursları yönetim ve öğretim kursları 

(Barem Kanununa tâbi kadrolar) 

203 1 Merkez geçici hizmetli- Kurs müdürü 
ler ücreti » mutemet ve kâtibi 

Öğretmen 

1 250 11 2 750 
1 200 11 2 200 

10 150 11 16 500 

(3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine dâhil müteferrik müstahdemler) 

Arşiv ayırıcısı 
» » 
» fişçisi 

I)efterci 

2 250 11 5 500 
5 200 11 11 000 
5 150 11 8 250 
10 100 11 11 000 
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Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B M . A d ı 

Odacı 

Görevin çeşidi 

Toplam 

Sayı 

4 

Beheri 
Lira K. 

90 

Hizmet 
süresi 
Ay 

11 

Tutarı 
Lira K. 

3 960 

61 160 

1 
1 
10 

25,0 
200 
150 

11 
İl
li 

2 750 
2 200 

16 500 

Bu kadrolar 1 . IV . 1950 tarihinden 28 . I I . 1951 tarihine kadardır. 

İller tapulama kursları yönetim ve öğretim kursları 

(Barem Kanununa tabi' kadrolar) 

203 2 İller geçici hizmetli- Kurs müdürü 
ler ücreti » mutemedi ve kâtibi 

Öğretmen 

(3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine dahil müteferrik müstahdemler) 

Arşiv fişçisi 
Mübaşir 
Odacı 

Toplam 

Bu kadrolar 1 . IV . 1950 tarihinden 28 . I I . 1951 tarihine kadardır. 

18 
18 
2 

150 
90 
90 

11 
11 
11 

29 700 
17 820 
1 980 

70 950 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

Kara Kuvvetleri, kolordu ve bölgelerdeki inşaat işlerinde çalıştırılacakların kadroları 

3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine tâbi müteferrik müstahdemler 

203 Geçici hizmetliler üc- Teknisiyen 
reti » . 

» 
Fennî tesisatçı 

» » 
Sürveyyan 

2 
6 
9 
6 
6 
8 

750 
625 
550 
500 
450 
250 

10 
10 
10 
10 
10 
10 

"2Jt 
15 000 
37 500 
49 500 
30 000 
27 000 
20 000 

Toplam 37 179 000 
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Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin çeşidi 

Hizmet 
Beheri süresi Tutarı 

Sayı Lira K. Ay Lira 

(Bakanlık ve Kara Kuvvetleri kısmı) 

203 Geçici hizmetliler üc- Hukuk uzmanı 
reti 

750 1 16 gün 

(Bakanlık ve Kara Kuvvetlen kısmı) 

203 Geçici hizmetliler üc- .Kore'ye gidecek birlik için aşçı 
reti 

300 7 200 

204 Yabancı uzman ve hiz
metlilerle tercümanla
rın ücretleri 

Yabancı 
» 
» 
» 
» 
» 

(Kara kısmı) 

tercüman [*] 
» 
» 
» 
» 

Toplam 

10 
21 
25 

1 
21 
17 

95 

651 
625 
5/74 
5.1.4 
499 
422 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

78 100 
157 500 
172 200 

6 168 
125 748 
86 088 

625 824 

(Hava kısmı) 

204 Yabancı uzman ve hiz- Uzman öğretmen 
metlilerle tercümanla- » » 
mı ücretleri Yabancı tercüman [*] 

Toplam 

1 3228,74 12 38 744, 
3 3087,86 12 111 162, 
1 500 J2 6 000 
2 400 12 9 600 

165 507, 

(Kara kısmı) 

204 Yabancı uzman ve hiz- Motor ve makina uzmanı 
metlilerle tercümanla
rın ücretleri 

1 1400 12 16 800 

[*] Yabancı bulunmadığı takdirde Türk olalı lir. 
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Uygulanan kadroya ilişkin gider 

terferMain 
B M. A d ı 

203 Geçici hizmetliler 
resti 

• . . " • 

Görevin çeşidi 

(1) Sayılı cetvel 

üc- Teknisiyen 
» 
» 
» 
» 
» 

Fennî tesisfttp 
» » 
» » 
» » 
» » 

Sürveyyan 
» 
» 

Toplam 

(2) Sayılı cetvel 

Sayı 

1 
1 
3 
3 
6 
3 
4 
2 
1 
4 
1 
2 
1 
5 

37 

Beheri 
Lira K. 

750 
750 
625 
625 
550 
550 
500 
500 
450 
450 
450 
250 
250 
250 

Hizmet 
süresi 

Ay 

1 
4 
3 

12 
6 

12 
16 

9 
2,5 

16 
4,5 
2 
2 

20 

-

Tutarı 
Lira .E 

750 
3 000 
1 875 
7 500 
3 300 
6 600 
8 000 
4 500 
1 125, 
7 200 
2 025 

500 
500 

5 000 

51 875 

Kara Kuvvetleri, Kolordu ve yurt içi hölge komutanlıkları inşaat işlerinde geçici hizmetler ücreti 
den çalıştırılacak teknisiyenlere ait ek kadro 

203 

3656 sayılı Kanunun 19 nen m€̂ <#$*mr* tö&#müteferrik müstahdemler 

Geçici hizmetliler üc- Teknisiyen 3 750 
reti 

Toplam 

625 
500 

5 
5 
5 

11 250 
28 125j 
12 500 

51 875 

203 

(Denk kiMiu) 

Geçici hizmetliler üc- Tersaneler inşaatında tekntsjjşea, 
reti 

750 12 9 000 

204 Yabancı uzman ve hiz
metlilerle tercümanla
rının ücretleri 

Termodinamik uzmanı 
Seyir uzmanı 
Makîna » 
D. S. A. » 
Radar » 
Topçuluk » 
D. S. A. » • 
Dil » 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

3228, 74 
3087, 86 
2690, 39 
2690, 39 
2690, 39 
1923, 97 
1145,79 

ım^sr 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

38 744,88 
37 054, 32 
32 284,68 
32 284, 68 
32 284,68 
23 087, 64 
13 749,48 
4*MW,28 
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Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin çeşidi 

Başöğretmen 
Tercüman 
•» 

Toplam 

Sayı 

2 
1 
2 

14 

Beheri 
Lira K. 

2403, 61 
1061, 94 
1061, 94 

Hizmet 
süresi 

Ay 

12 
12 
11 

Tutarı 
Lira 

57 686, 
12 743, 
23 362, 

349 458, 

(Harita kısmı) 

203 Geçici hizmetliler üc
reti 

Jeodeji öğretmeni 
Fotogrametri » 
Muvazene » 
Astronomi » 
Topo plân » 
Jeoloji » 

1 
1 
1 
1 
1. 
1 

150 
150 
150 
150 
150 
150 

Toplam 6 

5 
5 
5 
5 
5 
5 

750 
750 
750 
750 
750 
750 

4 500 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Kaymakamlık kursu 

203 Merkez geçici hizmet
liler ücreti 

Müdür 
öğretmen 
Konferansçı [*. 

İdare ve teksir Me. ve mutemet 
Daktilo 
Dağıtıcı 

1 150 12 
1 350 12 

400 15 

rrik müstahdemler) 

1 275 12 
2 175 12 
1 150 12 

1 800 
4 200 
6 000 

3 300 
4 200 
1 800 

Bakanlık 

Tasnifçi 1 120 11 1 320 

[*] Konferansçılar haftada dört saatten fazla konferans veremezler. 



Uygulanan kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

B. M. A d i 

— 11 

Görevin çeşidi 

Hizmet 
Beheri süresi 

Sayı Lira K. Ay 
Tutarı 

Lira K. 

İçişleri Bakanlığı 1950 yık Bütçesinin (E) cetveline dâhil 204 ncü yabancı uzmanlar bölümünden 
idaresi gereken kadro 

204 Yabancı uzman ve hiz- Nüfus işleri uzmanı 
metlilerle tercümanla
rının ücretleri 

2000 12 000 

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Polis kursları kadrosu 

» 203 2 İller geçici hizmetliler Kurs öğretmeni 
ücreti Konferans 

9 150 12 
100 10 beher konferans için 

1020 5 » » » 

öğretmenlere haftada dört saati geçmemek üzere 3888 sayılı Kanun gereğince ders saati ıba-
şma ücret verilecektir. 

Bir (kişiye haftada dört saatten fazla konferans verilemez. Konferansçılara ibeher konferans için 
Polis Ensltitüsü yüksek kısımlarında (İ0) ve diğer kurslarda (5) er lira ücret verilir. 

MÂLİYE BAKANLIĞI 

M&rkez 

(3656 sayılı Kanunun. 19 ncu madddesine dâhil müteferrik müstahdemler) 

Gelirler Genel Müdürlüğü 

Toplam 

12 3 600 203 1 Merkez geçici hizmet- Fiş memuru 2 150 
liler ücreti Tasnifçi (kaldırılan vergi ar

tıkları işlerinde çalıştırılacak) 1 125 12 1 500 
» » » 2 100 12 2 400 

7 500 



tâ 
Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin çeşidi Sayı 

Hazine Genel Müdürlüğü 

Sayıcı 3 
» . • 2 

Toplanı 

Beheri 
Lira K. 

175 
150 

Hizmet 
süresi 
Ay 

3 
3 

Tutarı 
Lira K 

1 575 
900 

2 475 

îlfor 

(Barem Kanunuma tâbi kadrolar) 

Milli Emlâk Genel Müdürlüğü 

203 2 İller geçici hizmetliler Mimar 
ücreti 

1 300 12 3 600 

(3656 sayila Kanuwu/rı 19 ncu maddesine dâhil müteferrik müstahdemler) 

Gelirler Genel Müdürlüğü 

Av'Vergisi denetçisi 2 150 
» » memuru 7. 125 
» » muhafaza memuru 14 100 
» » » » 28 75 

Toplam 

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü 

Sürveyyan 
Fiş memuru 

Toplam 

10 
10 
9 
9 

3 000 
8 750 

12 600 
18'900 

1 
5 

300 
225 

12 
12 

43 250 

3 600 
13 500 

17 100 

Maliye Meslek Okulu Meteoroloji kısmı 1.IH.1950 den geçerli olmak üzere 

203 1 Merkez geçici hizmet- öğretmen :? ' 9 150 4 5 400 
liler ücreti 

Not : öğretmen kadrolarında çalıştırılacaklara' 3888 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince saat 
hesabiyle verilecektir. 



Uygulanan kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

B. M. A d ı 

- i â -

Görevin çeşidi 

Öizmet 
Beheri süresi 

Sayı Lira K. Ay 

203 1 Merkez geçici hizmet- Kapıcı 
liler ücreti Meydancı 

Toplam 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

90 
90 

Tutarı 
Lira K. 

720 
1 440 

2 160 

Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan çeşitli eserlerin hazırlanması işlerinde çalıştırılacak hizmetli
lerin 1 Mart 1950 tarihinden Şubat 1951 sonuna kadar ödenecek ücretlerine ait cetvel 

203 1 Geçici hizmetliler Tashihçi 
Tashihçi (Aynı zamanda dak
tilograf) 
Tasnifçi 
Tasnifçi (Aynı zamanda dakti
lograf) 
•Daktilograf ve dağıtıcı 

» » 

Toplm 

1 

1 
t i 

1 
1 
1 

210 

210 
170 

170 
130 
115 

12 

12 
12 

12 
12 
12 

2 520 

2 520 
2 040 

2 040 
1 560 
1 380 

12 ©60 

5210 sayılı Kanunun 8 nci maddesi gereğince köyokullan inşaatında çalıştırılacaklara ait kadrolar 
1 Mart 1950 tarihinden 1 Mart 1951 tarihine kadar 12 aylık 

203 1 Merkez geçici hizmet- Başteknisiyen 
İdleri 

550 12 6 600 

Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanmakta olan İnönü Ansiklopedisinin hazırlık işlerinde çalıştmla-
ca hizmetlilere ait 1 Mart 1950 tarihinden Şubat 1951 tarihine kadar kadro cetveli 

203 1 Merkez geçici hizmetli- Kartograf 
ler ücreti , Fiş memuru 

Tasnif memuru 
Karşüaştırıeı 
Tashihçi 
Daktilo 

Dağıtıcı 
Fotoğrafçı çırağı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

225 
190 
170 
150 
150 
210 
150 
140 
145 
110 
100 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

2 700 
2 280 
2 040 
1 800 
1 800 
2 520 
1 800 
1 680 
1 740 
1 320 
1 200 



- 1 4 
Uygulanan 

B. M. 

kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

A d ı 

Odacı 
> 

Görevin çeşidi Sayı 

1 
1 

Tolpam 

Hizmet 
Beheri .süresi 

Lira K. Ay 

100 12 
100 12 

Tutari 
Lira K 

1 200 
1 200 

23 280 

203 1 Merkez geçici hizmetli- Teknisiyen 
ler ücreti 

4 500 10 000 

203 1 Mülî Eğitim Bkanlığı Teknisiyen 
Merkez geçici hizmetli
ler ücreti 

500 

Köy okulları ve enstitüleri inşaatı işleri için merkezde çalıştırılan müteferrik müstahdemler kadrosu 

203 1 Merkez geçici hizmetli- Mimar 
ler ücreti Yapı ve tesis teknisiyeni 

Makinist 

Tolpam 

1 
1 
1 

475 
255 
225 

12 
12 
12 

5 700 
3 060 
2 700 

11 460 

Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanmakta olan İslâm Ansiklopedisinin hazırlık işlerinde çalıştırıla
cak memur ve hizmetlilere ait 1 Mart 1950 tarihinden Şubat 1951 sonuna kadar verilen 

ücretleri gösterir cetvel 

203 2 Geçici hizmetliler ücreti Fiş memuru 

» » 
» » 

Odacı 

Tolpam 

1 
1. 
1 
1 

175 
175 
150 
150 

12 
12 
12 
12 

2 100 
2 100 
1 800 
1 800 

1 110 12 1 320 

9 120 

Barem Kanununa tâbi maddeler 

203 2 İller geçici hizmetliler öğretmen 
ücreti » 

Tolpam 

1 
15 
25 

300 
200 

. 150 

7 
7 
6 

2 100 
21 000 
22 500 

45 600 

5210 sayılı Kanunun 8 nci maddesi gereğince köy okulları inşaatında çalıştırılacaklara ait kadrolar 
1 Mart 1950 tarihinden 1 Mart 1951 tarihine kadar 12 aylık 

203 2 İller geçici hizmetliler Makinist 
ücreti Ateşçi 

200 
60 

12 
12 



15 — 
Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin çeşidi 

Kadrak ustası 
Modelci - Marangoz 
Kereste depo bekçici 
Demirci - Kaynakçı 
Bileme makina ustası 
Yapı ustası veya kalfa 

» » >> » 
İşçi 

Bekçi 

Sayı 

J 
1 
2 
1 
1 
3 
B 
1 
1 
1 
1 
2 

Beheri 
Lira K. 

200 
150 
100 
150 
150 
200 
175 
125 
100 
150 
100 
60 

Hizmet 
süresi 
Ay 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
6 

Tutan 
Lira K 

Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanmakta olan İnönü Ansiklopedisinin hazırlık işlerinde çalıştırı
lacak hizmetlilere ait 1 Mart 1950 tarihinden Şubat 1951 tarihine kadar cetveli 

203 2 îller geçici hizmetliler İdare memuru (İstanbul'da gö- 1 225 12 2 700 
ücreti revlidir) 

Köy Enstitüsü messumu öğretmenler için açılacak yetiştirme kurslaıında kullanılacak kadro
lara ait cetvel 

203 2 tiler geçici hizmetliler Öğretmen 
ücreti 

60 15)0 2 18 000 

Doğu Anadolu ve Edirne İli Kalkınması programına göre açılacak kurslarda çalıştırılacak öğret
menlerin 1 . IH . 1950 tarihinden 1 . III . 1951 tarihine kadar on iki aylık ücret kadrosudur 

203 2 iller geçici hizmetliler Öğretmen 
ücreti » 

36 250 
45 200 

Toplam 

12 108 000 
12 108 000 

216 000 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı genel kütüphanele nn tasnif işlerinde çalıştırılacak hizmetlilerin 
1 . III . 1950 tarihinden 28 . II . 1951 tarihine kadar olan kadro 

203 2 îller geçici hizmetliler Tasnif şefi 
ücreti » memuru 

» » 
Yazıcı ve daktilo 

» » » 
» » » 

Mütehassıs müeellit 
Temizleyici 

1 
5 
5 
4 
4 
2 
1 
1 

270 
210 
175 
150 
130 
100 
135 
95 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

3 240 
12 600 
10 500 
7 200 
6 240 
2 400 
1 620 
1 140 

Toplara 44 940 



16 — 
Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M, A d ı Görevin çeşidi 

Hizmet 
Beheri süresi 

Sayı Lira K. Ay 
Tutarı 

Lira K. 

Doğu Anadolu ve Edirne İli kalkınması programına göre açılacak kurslarda çalıştırılacak öğretmenlerin 
1 .IX. 1950 gününden 1 .III. 1951 gününe kadar altı aylık ücret kadrosudur 

203 2 İller gemici hizmetliler öğretmen 7 200 6 8 400 
ücreti 

. (1) Sayılı cetvel 

Kaldırılan 

Bakanlar Kurulundan 18 . III . 1950 tarihli ve 3/10903 sayıh Karariyle alman kadrodan yapılan 
tasarruf 

Öğretmen , 5 200 7 7 000 
» 2 150 6 1 800 

Toplam 8 800 

203 2 İller geçici hizmetliler Kurs öğretmeni 
ücreti » 

(2) Sayik cetvel 

Kabul edilen 

retmeni 

» 
» • • • 

Toplam 

1 
9 
1 
23 

300 
200 
200 
150 

4 
4 
5 
5 

1 200 
7 200 
1 000 
17 250 

26 650 

Siyasal Bügüer Okulu 

204 Yabanaçı uzmn, öğret- öğretmen 
mea ve his»etiilerJe 
tercümanlarının ücret
leri 

350 12 200 

Gmi Eğitim Enstitüsü 

öğretmen 1 
1 
1 
1 
1 

1000 
750 
500 
280 
250 

12 
12 
12 
12 
12 

12 000 
9 000 
6 000 
3 360 
3 000 

200 12 2 400 



Uygulanan kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

B. M. A d i 

17 

Görevin çeşidi 

Hizmet 
Beheri süresi Tutarı 

Sayı Lira K. Ay Lira K. 

Okutman 

Toplam 

1 350 12 4 200 

44 160 

204 Yabancı uzman ve hiz
metlilerle tercümanla
rın ücretleri 

İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü emrinde çalıştırılacak 

Uzman 1 480 12 5 760 

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Dairesine bağlı okullarda çalıştırılacak yabancı öğretmenlerin 
1 . III . 1950 den 28 . II . 1951 tarihine kadar 12 aylık ücret kadrosu 

204 Yabancı uzman, öğret
men ve hizmetlilerle 
tercümanlarının ücret
leri 

• 

Yabancı öğretmen 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
> 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 

Toplam 

1 
1 
4 
3 
4 
3 
7 
1 
1 
4 
1 

30 

950 
800 
700 
65J0 
600 
525 
500 
450 
425 
400 
375 

950 
800 

2 800 
1 950 
2 400 
1 575 
3 500 

450 
425 

1 600 
375 

16 825 
X 12 

201 900 

Mülî Eğitim Bakanlığı meslekî veteknik öğretim, merkez ve tqşr& teşkilâtında çalıştırılan yabancı 
uzmanların 1 . III . İ950 gününden 1 . III . 1951 gününe kadar 12 aylık kadroları 

204- Yabancı uzman, öğret- Uzman 
men ve hizmetlilerle > 
tercümanlarının ücret- » 
leri » 

Tercüman 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

2000 
1700 
1250 
1200 
900 
730 
450 
400 
350 
325 
400 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

24 000 
20 400 
15 000 
14 400 
10 800 

8 760 
10 800 

4 800 
4 200 
3 900 
4 800 

Toplam 121 860 



— 18 
Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin çeşidi 

Hizmet 
Beheri süresi 

Sayı Lira K. Ay 
Tutarı 

Lira K. 

1950 yılı içinde İstanbul Güzel Sanatlar Akademisinde çalıştırılacak yabancı uzman ve öğretmenlere 
ait isimsiz kadro 

Toplam 

2 
1 
1 
1 

1566 
700 
567 
100 

lft 
12 
12 
12 

37 5.84 
8 400 
6 804 
1 200 

53 988 

1950 yılı içinde Ankara Devlet Konservatuvarı ile Cumhurbaşkanlığı Filârmonik Orkestrasında ça
lıştırılacak yabancı uzman ve öğretmenlere ait isimsiz kadro 

1 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
3 

5000 
4000 
1566 
1260 
1000 
1260 
1000 
1000 
100 
500 
1000 

9 
8 
12 
12 
4 
8 
12 
12 
12 
9 
6 

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI 

Yapı ve İmar İşleri Reisliği 1950 yılı (E) Cetveli 

203 1 Merkez geçici hizmet
liler ücreti 

Y. Müh. veya Y. Mim. (îht. Mv.) 
Müh. Mim. Başfen. veya. Rs. 

• , Hizmetliler 

Başteknisiyen « 
Fennî tesisatçı 
Teknisiyen 

> 
» • • 

> 
Fennî tesisatçı 

> > 

5 
1 

1 
1 
3 
2 
3 
2 
5 
2 
2 
1 

750 
400 

875 
750 
625 
625 
550 
500 
500 
500 
500 
475 

12 
12 

12 
2 
12 
10 
10 
12 
10 
12 
10 
12 

45 000 
4 800 

10 500 
1 500 
22 500 
12 500 
16 500 
12 000 
25 000 
12 000 
10 000 
5 700 
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20 
Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin çeşidi 

Hava meydanları inşaatı 

Teknisiyen 
» 
» 
» 

Ambar şefi 
Dosya ve kayıt memuru 

» » » 

Sayı 

1 
3 
1 
1 
2 
1 
2 

Beheri 
Lira K. 

750 
700 
625 
425 
300 
300 
250 

Hizmet 
süresi 

Ay 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Tutarı 
Lira E. 

9 000 
25 200 

7 500 
5 100 
7 200 
3 600 
6 000 

Toplam 450 750 

8u îşleri Reisliği Kurulunun 1950 yılı (E) cetveli kadrosu 

203 1 Merkez geçici hizmetli
ler ücreti 

, 

Teknisiyen 
» 

Tetkik ve tahakkuk memuru 
Gönderme ve 

» 
Teknisiyen 

teslimalma Me. 
» » 

Gönderme memuru 
îdare 
Ambar 

» 

» 
> 
» 

İngilizce bilen daktilo 
Daktilo 

» 
» 
» 

Sürveyyan 
» 

Marangoz 
Kaloriferci ve 
Santralci 
Şoför 
Bahçivan 

» 
Başodacı 
Odacı 

» 
Gece bekçisi 

» » 
Kapıcı 

elektrikçi 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
6 
1 
1 
1 

750 
700 
350 
250 
175 
325 
230 
230 
175 
150 
350 
175 
140 
130 
115 
130 
115 
230 
230 
230 
250 
200 
150 
130 
115 
105 
105 
90 

105 

10 
10 
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 

7 500 
14 000 
4 200 
3 000 
2 100 
3 900 
2 760 
2 760 
4 200 
1 800 
4 200 
4 200 
1 680 
1 560 
1 380 
1 560 
1 380 
2 760 
2 760 
2 760 
3 000 
2 400 
3 600 
1 560 
1 380 
7 560 
1 260 
1 080 
1 260 

Toplam 93 560 



21 
Uygulanan kadroya üişkin 

tertibinin 
B. M. A d ı 

gider 
' 

Görevin çeşidi 

19S0 mlı Bütçesi DemirpeUar ve Limanlar in§aat Reisliğinin 

203 1 Merkez geçici hizmetli- Y. Mühendis 
ter ücreti Hekim 

Teknisiyen 
» 
» 

İngilizce tercümanı 
Dosya ve kayıt şefi 

» » memuru 
» » » 
» tasnif > 

Depo memuru 
Şoför 

» 
Pansumancı 

1 

Toplam 

Beheri 
Sayı Lira K. 

1950 yılı (E) 

1 

r-f 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ı 17 

625 
400 
700 
700 
550 
400 
350 
220 
175 
15p 
220 
250 
250 
145 

Hizmet 
süresi 
Ay 

cetveli 

12 
12 
12 
9 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
10 
12 

Tutarı 
Lira K 

kdrolan 

7 500 
4 800 

25 200 
12 600 
6 600 
4 800 
4 200 
2 640 
2 100 
1 800 
2 640 
3 000 
2 500 
1 740 

82 120 

1950 yılı Bütçesi Malseme Müdürlüğü 1950 - 1£ ayhk (E) cetveli kadrosu 

203 1 Merkez geçici hizmetli
ler ücreti 

Kayıt memuru 
Muakkip 

Toplam 

1 
1 
1 

150 
130 
115 

12 
12 
12 

1 800 
1 560 
1 380 

4 740 

203 2 İller geçici hizmetliler Y. Müh. veya Y. Mim. (İhtisas 
ücreti mevkii) 

Y. Müh. veya Y. 
mevkii) 

Mim. (İhtisas 

Hizm&tUUr 

Fennî tesisatçı 
Teknisiyen 

» 
» 

Fennî tesisatçı 
» » 

Teknisiyen 
Fennî tesisatçı 

» » 
» » 
» » 
» » 

1 

1 

1 
1 
2 
3 
1 
2 
5 
1 
2 
3 
2 
1 

750 

625 

750 
625 
625 
550 
500 
500 
500 
475 
370 
370 
325 
300 

10 

12 

lû 
12 
2 
2 

12 
2 
2 

12 
12 
2 

12 
W 

7 500 

7 500 

7 500 
7 500 
2 500 
3 300 
6 000 
2 000 
5 000 
5 700 
8 880 
2 220 
7 800 
3 600 



Uygulanan kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

B. M. A d ı 

— 22 — 

Görevin çeşidi Sayı 

Hizmet 
Beheri süresi Tutarı 
Lira K. Ay Lira 

Fennî tesisatçı 
» » 
» » 

Sürveyyan 
Tesisat sürveyyanı 

» » 
Sürveyyan 
Şoför 
Sürveyyan 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Dosya ve tasnif memuru 
Daktilo 
Bekçi 

Hava meydanları inşaatı 

Teknisiyen 
Teknisiyen 
Ambar şefi 

Vilâyetler yekûnu 

Umumi yekûn: 
Vilâyetler kısmı 

Merkez kısmı 

Genel toplam 

1 
2 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
8 
1 

11 
3 

11 
1 
4 
1 
1 
1 

1 
2 
1 

300 
270 
270 
250 
220 
220 
200 
200 
190 
190 
165 
165 
140 
140 
120 
175 
175 
125 

750 
700 
300 

2 
12 
2 

10 
12 
10 
10 
10 
12 
10 
12 
10 
12 
10 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 

• 

600 
6 480 

540 
2 500 

13 200 
2 200 
2 000 
2 000 

18 240 
1 900 

21 780 
4 950 

18 480 
1 400 
5 760 
2 100 
2 100 
1 5,00 

9 000 
16 800 
3 600 

214 130 

214 130 
450 750 

664 880 

Su İsleri Reisliği 1950 y%l% (E) cetveli kadrosu 

203 2 îller geçici hizmetliler 
ücreti 

Ressam 
Tetkik ve tahakkuk memuru 
Mesaha memuru 
Ambar memuru 

» » 
Daktilo 

» 
Sürveyan 

» 
» 
» 
> 

1 
1 
1 
3 
4 
1 
1 
1 
9 

13 
2 
8 

350 
175 
175 
175 
150 
175 
140 
175 
150 
130 
130 
115 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
10 
12 

4 200 
2 100 
2 100 
6 300 
7 200 
2 100 
1 680 
2 100 

16 200 
20 280 
2 600 

11 040 



— 23 
Uygulanan kadroya ilişkin 

tertibinin 
B. M. A d ı 

gider 

Görevin çeşidi 

Fidanlık memuru 
Makinist veya motorcu 
Marangoz 
Şoför 

» 
» 
» 

Odacı 
» 

Sayı 

1 
1 
1 

. 5 
4 
1 
1 
1 
8 

Beheri 
Lira K. 

150 
200 
200 
175 
150 
150 
130 
105 
90 

Hizmet 
süresî 
Ay • 

12 
12 
12 
12 
12 
10 
12 
12 
12 

Tutarı 
• Lira 

1.800 
2 400 
2 400 

10 500 
7 200 
1 500 
1 560 
1 260 
8 640 

Toplam 115 160 

203 ' 2 İller geçici hizmetliler Teknisinyen 
ücreti 

Teknisinyen 
» 
» 
» 
» 
» 

Hekim 
Dosy ve kayıt memuru 

» » » 
» » » 

Malzeme depo memuru 
Sürveyyan 

• * 

» 
» 
> 

Santralci 
» 
» 

Şoför 
» 
» 
» 

Muhafız 
• 

1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 

19 
14 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
9 
3 
7 

700 
700 
600 
600 
550 
400 
400 
195 
175 
130 
250 
210 
200 
175 
150 
150 
200 
150 
120 
230 
200 
175 
170 
100 

10 
8 
8 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
42 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

7 000 
5 600 
4 800 

14 400 
6 600 
9 600 
4 800 
2 340 
2 100 
1 560 
3 000 
5 040 
9 600 

39 900 
25 200 
1 200 
2 400 
1 800 
1 440 
2 760 

12 000 
18 900 
6 120 
8 400 

Toplacı 196 560 

İstanbul Saünalma Komisyonu 

203 2 İller geçici hizmetliler Ambar, mutemet, teslimalma ve 
ücreti gönderme memuru 1 270 12 3 240 

Teslimalma ve gönderme memu
ru 1 175 12 2 100 



Uygulanan kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

B. M. A d ı Görevin çeşidi 

Sürveyyan ve puvantör 

Hademe ve bekçi 

Toplm 

Sayı 
« — 

1 
1 
1 

Beheri 
Lira K. 

200 
175 
100 

Hizmet 
süresi 
Ay 

12 
12 
12 

Tutan 
Lira K 

2 400 
2 100 
1 200 

11 040 

4585 sayılı Kanuna göre 1950 yılı içinde muhtelif il merkezlerinde açılacak dörder ay süreli 8 tane 
yapı kalfa kursuna ait kadrodur 

reti 
Kurs müdürü 
öğretmen 
îdareumemuru 
Daktilo 
Odacı 

Tolpam 

8 
24 
8 
8 
8 

56 

200 
175 
100 
100 
75 

4 
4 
4 
4 
4 

6 400 
16 800 
3 200 
3 200 
2 400 

32 000 

Not : Bu kadroların (başlama ve bitime günleri' serbesttir. 

Tabancı uzmanlar 1950 yılı 12 aylık (E) cetveli kadrosudur 

» * $ t t T ' > ) 1> î • t «* I "** f •*• Demiryolları ve idmanları 

204 Yabancı uzman ve hiz- Uzman mühendis 
metlilerle tercümanla
rın ücreti 

Reisliği 

1 1200 

Yapı ve İmar İşleri Reisliği 

Yabancı jeolog 1 1400 

Su İşleri Reisliği 

Yabancı jeolog 1 1500 

12 14 400 

12 16 800 

12 18 000 

Tolpam 49 200 
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EKONOMİ VE TİCARET BAKANLIĞI 

Uygulanan kadroya ilişkin gider Hizmet 
tertibinin Beheri süresi Tutarı 

B. M. A d ı Görevin çeşidi Sayı Lira K. Ay Lira K. 

Hasta ilâçlayıcı kadroları 1 . III . 1950 tarihinden 29 . II . 1951 tarihine kadar 

203 2 tiler geçici hizmetliler İlâçlayıcı , 107 100 12 128 400 

ücreti 

Yabancı uzman ve hizmetliler le tercümanlarının kadroları 

1 . III. 1950 tarihinden 29 . II. 1951 tarihine kadar 

Refik Saydam Hıfzıssthha Müessesesi 
204 Yabancı uzman ve hiz- Biyoloji imalât ve tetkikat sü

nnetlilerle tercümanla- besi uzmanı 1 1908 12 22 896 
rımn ücretleri 

Ankra Numune Hastanesi 

Şef makinist ve âletler uzmanı 1 500 12 6 000 
Hariciye uzmanı 1 500 12 6 000 

Hastaneler Sağlık ve Sosyal Yardım Kurumları 

' Hemşire 2 400 J2 9 600 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI 

(Barem Kanunuma tâbi olanlar) 

Tolpam 44 496 

203 Merkez geçici hizmet- Gümrük Kursu öğretmeni [*] 10 150 11 16 500 
liler ücreti Muhafaza Kursu » [*] 10 150 10 15 000 

Tolpam 31500 

[*] 3888 sayılı Kanunun Ş ncü maddesi gereğince ders başına 5 lira ücret verilecektir, 
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TARIM BAKANLIĞI 

Uygulanan kadroya ilişkin gider Hizmet 
tertibinin Beheri süresi Tutarı 

B. M. A d ı Görevin çeşidi Sayı Lira K. Ay Lira K. 

1950 yılında alınacak (E) kadrosu 

(3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine dahil müteferrik müstahdemler) 

Merkez 

203 1 Merkez geçici hizmetli- Şifre steno daktilo 1 300 12 3 600 
leri ücreti 

Çeşitli veteriner kursları 

Kurs öğretmeni 1 300 10 3 000 [1] 

Bağ ve bahçe kurumları 

Çay işleri organizatörü 1 475 12 5 700 

Tohum ıslah istasyonları yatılı kursları 

Tohum ıslah istasyonları tekâ
mül kursu öğretmenleri 10 200 3 6 000(2] 

Toprak İşleri Genel Müdürlüğü kursu 

Toprak kursu öğretmeni [*] 11 150 10 19 800 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Umum 3îüdürlüğü 
Karârlar Müdürlüğü 

Karar sayısı 
3 

11641 
Karar sureti 

Tarum Baikanlığı emrinde çalıştırılacak geçici hizmetlilere ait kadroların onanması hakkındaki 
24 . I I I . 1950 tarihli ve 3/10936 sayılı Karara ibağlı cetvelde gösterilen 1 000 lira ücretli 7 ay 

[*] 3888 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince ders saati başına ücret verilmek suretiyle kul
lanılacaktır. 

[1] Nisandan muteber olacak. 
[2] 4 adedi 1 , VI , 1950 den muteber olacak • 

3 » 1 .VII. 1950 » » » '" v ' : - ' ' > 
3 » l t VUI, 1950 » ;» » • . . • . . • > • , * . - V - W w ' i*; . 



Uygulanan kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

B. M. A d ı 

27 — 

Görevin çeşidi Sayı 

Hizmet 
Beheri süresi 

Lira K. Ay 
Tutarı 

Lira K. 

süreli 8 aded yalbancı uzman kadrosunun iptali, Tarım Bakanlığının isteğine dayanan Maliye Ba
kanlığının 13 . VII . 1950 tarihli ve 112412 - 3/1655 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulunun 1 . 
VIII . 1950 tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Cuımlhurlbaşkanı 
; . • ; ; • > • . . . \ Celâl Bay ar 

1950 yılında alınacak (E) kadrosu ' "*"" 

(3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine dâhil müteferrik müstahdemler) 

İller 

2 îller geçici hizmetliler 
ücreti 

Bakteriyoloji kurumlrı 

Başprepatör 1 400 
Birinci sınıf laborant 4 150 
İkinci sınıf laborant 4 130 
Üçüncü sınıf labornat 4 115 
Mikrop kültür hademesi 15 75 

Tarımsal Savaş İşleri 

Ambar koruyucusu 1 150 
» » 3 120 

Tarım âlet ne makinaları uzmanlık yatılı kursları 

Tarım alet ve makine kursları 90 170 
makinisti [*] 6 170 
Tarım alet ve makine kursları 
aşçısı 20 150 
Tarım alet ve makine kursları 
kursları aşçı yamağı 20 75 
Tarım alet ve makine kursları 
hademesi 18 60 

[ i] 

[*] 
[2] 

[3] 

[4] 

80 adedi 1. 
10 » 1 

6 » 1 
16 adedi 1 . 

2 » 1 
2 » 1 

16 adedi 1 . 
2 » 1 
2 » 1 

14 adedi 1. 
2 » 1 
2 » 1 

V . 1950 den muteber olacak 
VI.1950 » » » 

. X . 1950 » » » 
V . 1950 den muteber olacak 
VI. 1950 » » » 

.IX. 1950 ».. » » 
V . 1950 den muteber olacak 
VI. 1950 » » » 

.IX. 1950 » » » 
V . 1950 den muteber olacak 
VI. 1950 » » » 

, IX, 1950 » » » 

12 
10 
10 
10 
10 

12 
12 

4 800 
6 000 
5 200 
4 600 

11 250 

1 800 
4 320 

91 811[1] 

5 100 

18 000[2| 

9 000[3] 

6 480[4] 
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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. 

204 

204 

1950 yılında ahv-acak (E) kadrosu 

3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine dâhil müteferrik müstahdemler 

Merkez 

Yabancı uzman've hiz- Tercüman 
metlilerle tercümanla- Nebat hastalıkları uzmanı 
rının ücretleri Uzman 

1950 yılında alınacak (E) kadrosu 

Merkez 

Yabancı uzman ve hiz- Bakteriyoloji ve salgın hastahk-
metlilerle tercümanla- lan uznıam 
rının ücretleri 

1 
1 
s 

540 
1200 
1000 

12 
12 
7 

6 480 
14 400 
56 000[1 

2(500 

İli er 
Seroloji, virüsi hastalıklar ve 
şarbon uzmanı 

Tolpam 

2500 

23 4001 

17 500[3] 

40 900 

3/11581 

Karar sureti 

Ücretleri, Tarım Bakanlığı 1950 yılı Bütçesinin (E) cetveline giren (204) ncü «Yalbancı uzman 
ve hizmetlilerle tercümanlarının ücretleri» bölümüne konulan ödenekten verilmek üzere, adı geçen 
Bakanlık emrinde çalıştırılacak iki yalbancı uzmana ait ilişik cetvelde yazılı kadno'larm 1 . VI . 1950 
tarihinden 'geçerli olmak üzere onanması; Tarım Bakanlığının isteğine dayanan Maliye Bakanlığı
nın 112212 - 3/1476 ısayılı ve 7 . VII . 1950 tarihli mütalâası üzerine, 5561 ısayılı Kanunun 5 nci mad
desine göre, Bakanlar (Kurulunca 8 . VII . 1950 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Cuımihurlbaşkanı 
Celâl Bayar 

[1]. 1. IV. 1950 den geçerlidir. 
12J 1. VI. 1950 den geçerlidir. 
[3] 1. VIII. 1950 den geçerlidir. 
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Uygulanan kadroya ilişkin gider Hizmet 

tertibinin Beheri süresi Tutan 
B. M. A d ı Görevin çeşidi Sayı Lira K. Ay Lira K. 

Toprak ve iskân İşleri Genel Müdürlüğü 

(1 Haziran 1950 den geçerli) 

Merkez 

203 1 Merkez geçici hizmetli- Toprak kursu öğretmeni [*] 11 150 7 11 550 
lerin ücreti 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Rumelikavağı, Bostancı ve Kartal Limanları onarımları işinde ve 1950 yılı içinde çalıştırılacak sür-
veyyanlara ait (E) cetveli kadroları 

203 İller geçici hizmetliler Rumelikavağı Balıkçı Limanı 
ücreti v inşaatı sürveyyanı 

Bostancı Mendireği onarımı sür
veyyanı 
Kartal Mendireği onarımı sür
veyyanı 

Tolpam 

~̂> 
ÎMroz Mendireği onarımı işinde ve 1950 yılı içinde çalıştırılacak sürveyyana ait (E) cetveli kadros t 

203 İller geçici hizmetliler İmroz Mendireği onarımı sür-
ücreti veyyanı 1 180 4 720 

1 

1 

1 

300 

300 

300 

4 

3 

4 

1 200 

900 

1 200 

3 300 

[•] 3888 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince ders saati başına ücret verilmek suretiyle kul
lanılacaktır. 

)>*<{ 




