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1. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Kuzey Atlantik Andlaşmasma Türkiye Cum
huriyetinin katılmasına dair kanun tasarısının 
gündeme alınarak öncelikle görüşülmesi hak
kındaki Dışişleri Bakanı Fuad Köprülü'nün 
önergesi, kabul olundu. Kanun tasarısının tü
mü üzerinde yapılan görüşmeler yeter görüle
rek maddelere geçildi. İvedilikle görüşülmesi 
kabul edilen tasarının maddelerinin de görüşül
mesi bitirildikten sonra tümü açıkoya sunuldu. 
Toplanan oyların ayrılanması sonucunda ka

nunun kabul edildiği bildirildi. 
20 . I I . 1952 Çarşamba günü saat 15 te top

lanılmak üzere birleşime son verildi. ! 

Başkan 
İçel Milletvekili 

R. Komitan 

Kâtİp :: 
Kayseri Milletvekili. 

/. Kirazoğlu 

Kâtip 
Çorum Milletvekili 

S. Baran 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. — Ankara Milletvekili Fuad Seyhun'un, 

İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 
7 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi (2/355) (Gümrük ve Tekel, Maliye 
ve Bütçe komisyonlarına) 

2. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Dü-
şünsel'in, İçtüzüğün bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında tüzük teklifi (2/356) (Ana
yasa Komisyonuna) * ' 

3. — Konya Milletvekili Sıtkı Salim Burçak'-
m, özel idare hastanelerinin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına devri ve sağlık tesisleri fo
nu ihdası hakkında kanun teklifi (2/354) (Sağ

lık ve Sosyal Yardım, İçişleri ve Bütçe komis
yonlarına) 

önerge 
4. — Kastamonu Milletvekili Hayri Tosun-

oğlu 'nun, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 429 ncu maddesinin yorumlanması hak
kında önergesi (4/226) (Adalet Komisyonuna) 

Rapor 
5. —- Diyarbakır Milletvekili Mustafa Ekin

ci'nin, Kan gütme sebebiyle işlenen adam öl
dürme ve buna teşebbüs cürümleri failleri hı
sımları hakkında tatbik olunacak muameleye 
dair 3236 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırıl
ması hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/325) (Gündeme). ' J 

»>-e-« 

BÎRÎNOÎ OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Refik Koraltan 
KÂTİPLER : Sedat Baran (Çorum), İbrahim Kirazoğlu (KayseriJ. 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz var, oturumu { açıyorum : 

3. — GÖRÜŞÜLEN İSLER 

1. — 1952 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Komisyonu raporu (1/269) [1] 

BAŞKAN — Gündemde 1952 yılı bütçe tasa-

[1] 50 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

rısı vardır . Onun görüşülmesine bağlıyoruz. Söz 
Maliye Bakanınmdır. 

MALİYE BAKANI HASAN POLATItAN 
(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar) 

Anayasamızın 95 nci maddesinin hükmü yeri
ne getirilmek suretiyle Hükümetçe, Aralık 1951 
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başından Önce Yüksek Meclise takdim edilmiş ı 
bulunan 1952 bütçe tasarıları, muhterem heyeti
niz adına, Bütçe 'Komisyonu, .tarafından iki ayı 
mütecaviz bir zamandan beri geceli gündüzlü de
nilebilecek bir tarzda yapılmış olan vukuflu ve 
değerli' tetkikler neticesinde bugünkü şeklini 
alarak yüksek huzurunuza getirilmiş bulunmak
tadır. 

Derhal ilâve edeyim ki, Bütçe Komisyonunun 
dikkatli emek ve mesaisi, neticesinde yapılan tâ
dil, tenzil ve ilâveler Hükümetimizce de yerinde 
görülmektedir. 

Bütçe Komisyonumuzun yaptığı bu değişik
liklerden sonra, 1952 Bütçesinin masraf yekûnu 
1 742 341 053 lira, gelirler yekûnu da 
1 551 455 000 lirayı bulmaktadır. Bu rakamlara, 
katma bütçeli idarelerin masraflariyle, Genel 
Bütçeden yapılan transferler hariç, kendi öz ge
liri ilâve edildiği takdirde umumi yekûnun 
2 088 629 492 lira masraf,! 887 393 091 liralık 
gelirden müteşekkil bulunduğu görülür. 

Bu yekûnların Devlet Denizyolları hariç tu
tulmak şartiyle 1951 Bütçesinin umumi gider 
ve gelirleriyle mukayesesi, bu sene masraflarda. 
132,3 milyon liralık bir artışa mukabil gelirlerin 
252,6 milyon liralık yükselme kaydettiği neti
cesini verir. 

Devlet bütçelerinin iktisadi şartlarla sıkı sı
kıya alâkadar olduğu, iktisadi hayattaki gelişme 
veya gerilemelerin az veya çok tesirlerine mâruz 
bulunduğu nazara alınırsa iktisaden süratle kal
kınmakta olan bir memlekette Devlet bütçesinin 
bir seneden diğerine artan bir seyir takip etme
sini tabiî karşılamak lâzımdır. 

Bir taraftan Devlet bütçelerinin memleketin 
iktisadi durumu ve inkişaf seyri ile olan sıkı bağ
lılığı, diğer taraftan bütçe tatbikatının bizzat ik
tisadi hayat üzerindeki mukabil tesirleri dola-
yısiyle, 1952 Bütçesinin tetkik ve tahliline ve 
geçen yıllara ait bütçelerle mukayesesine geçme
den önce, dünyanın ve memleketimizin son bir 
sene içindeki iktisadi manzarasına bir göz atıl
masını ve 1952 yılının iktisadi gidişi hakkındaki 
tahminlerimizin izahını faydalı görmekteyiz. 

Bir sene önce 195J Bütçesini huzurunuza ge
tirdiğimiz, bu tarihlerde Kore ihtilâfının dünya 
mikyasında yarattığı harb ekonomisi şartları bü
tün şiddetiyle belirmiş bulunuyordu.' . 

1950 yuma girerken, ikinci Dünya Harbini 
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ı takip eden beş sene içinde, muhtelif isimler al

tında Garbi Avrupa memleketlerine yapılan bü
yük Amerikan yardımları sayesinde girişilen ge
niş mikyastaki imar ve kalkınma faaliyetleri se
merelerini vermeye ve muntazam bir istihsal ve 
refah artışı kendisini hissettirmeye başlamıştı. 
Bu gelişmenin tesiri altında, 1950 yılının ilk ay
larında toptan eşya fiyatları düşmeye, uzun müd
det devam eden enfflâsyonist bir politikanın 
tesirleri hafiflemeye yüz tutmuştu, iktisatçılar 
ve devlet adamları dünyanın yeni bir bolluk ve 
refah devresine doğru gitmekte olduğu üzerinde 
âdeta ittifak ediyorlardı. Fakat, bu ümitler he
nüz belirmekte iken, Kore'de başlıyan silâhlı ih
tilâf yeni bir umumi harb korkusu yaratmış ve 
milletleri yeni silâhlanma programlarının tatbi-
kına sevketmiştir. Bu suretle Devlet bütçeleri 
yeni ve ağır masraflarla karşılaşırken bir taraf
tan iş gücüne ve belli başlı maddelere olan talep
ler geniş mikyasta artmış, diğer taraftan askerî 
maksatlara tevcih olunan çalışmalar, sivil istih
lâk eşyası istihsalini daraltmış, bütün bunlar fi
yatların yükselmesine sebep olmuş ve böylece 
garp dünyası umumiyetle enflâsyonist bir po
litika devresine yeniden girmiştir. 

1950 yaz ortalarından beri geçen bir buçuk 
sene içinde muhtelif memleketlerde alınan çe
şitli tedbirlere : rağmen, arzettiğimiz sebepler
den dolayı, fiyat yükselmelerinin önlenemediği
ni, son aylarda bâzı memleketlerde fiyat artış
ları şiddetinin hafiflemesine rağmen durduru
lamadığını müşahedo etmekteyiz. . 

Garp memleketlerinde umumi istihsal artı
şının devam etmesine, 1950 yılma nazaran 1951 
de % 10 raddesinde bir yükselme kaydedilmiş 
bulunmasına rağmen 1950 yaz ortasiyle 1951 
yaz ortası arasında fiyatlar vasati olarak % .25-
30 civarında yükselmiş, ingiltere, Fransa ve sa
ir memleketlerde de fiyat artışları % 30 u geç
miş;. bulunmaktadır. Bu artışın elimizde mev
cut rakamlara göre sonbahar aylarında da de
vam ettiği, hattâ, Ekim ayında 1949 vasatisi 
yüz itibariyle, ingiltere'de 143 e Fransa'da da 
150 ye yükseldiği görülmektedir. 

Diğer taraftan, bilhassa 1949 devalüasyo
nundan sonra, Garbi Avrupa memleketlerinin 
ihracatı süratle arttığı, tediye muvazenesi açık
ları hafiflemeye başladığı, umumi olarak dolar 
sıkıntısı azaldığı halde, 1951 de yeniden ihra* 
cat düşmeye, tediye muvazenesi açıkları süratle 
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kabarmaya, dolar sıkıntısı şiddetlenmeye yüz • 
tutmuştur. Halen bir kısım Avrupa memleket
lerinde İiyatlarm' yer yer yükselmekte devam 
etmesi, gittikçe artan dolar sıkıntısı ve tediye 
muvazenesi- açıkları mühim bir endişe mevzuu ; 
teşkil etmektedir. ' 

Nazarlarımızı Garp âleminden memleketimi
ze çevirdiğimiz takdirde göreceğimiz manzara 
nedir? Muhalefetin yersiz ve haksız olarak, et
rafa yaymaya çalıştığı gibi, bir enflâsyon teh- : 
didi altında mıyız? Fiyatlarımız, Garbi Avrupa , 
memleketlerinde olduğu gibi durmadan yükseli
yor mu? Tediye muvazenesi açığı yıldan' yıla 
artarak mı gidiyor? Geleceğe korku've "endişe 
ile mi bakıyoruz? Bunları' birer birer gözden 
geçirelim: • '; 

1950 yılının ilk aylarında,' dünyada "olduğu r 

gibi Türkiye'de de" fiyatlar düşmeye ; doğru 
meyletmişti Fakat (Kore harbini takibeden ay
larda toptan eşya fiyatlar! endeksinin tekrar ' 
yükselmeye başlıyarak 1951 ilkbaharı ortaların
da, 1938 senesi vasatisi' 100 * itibariyle,; 516 yâ ' 
çıktıktan sonra, yaz aylarında tenezzüle ıbaşla
dığım ve Ağustos ayında .444" e düştüğünü »gör
mekteyiz. Elde mevcut son rakamlara göre Ara
lık sonunda 494 e yükselmişsede bu tamamiy-
le mevsim icabıdır. 

1949' senesinde toptan eşya fiyatları vasati ' 
endeksi 505 olduğuna'•• göre, Türkiye'de fiyatlar''» 
1949 senesine göre yükselmemiş, bilâkis düş
müştür. "Bu suretle'memleketimiz, 1949'senesi- ' 
ne nazaran fiyatlarındaki artış hemen hemen 
gayrimâhsüs ,'. denilebilecek mevkide olan tek 
memleket olarak görülmektedir. Nitekim Av- • 
rupa İktisadi İş Birliği camiası içinde Türkiye, 
1950 yaz ortalarına nazaran % 5 den daha az 
fiyat artışlarına mâruz kalmış mahdut bir iki 
memleket arasında nievld almaktadır. 

Şimdiye kadar dünya şartlarına göre, enflâs-
yonist politikaların neticesi olarak, fiyat endeks
lerinde yükselişler ve hayat pahalılığı mevzu--
unda memleketimiz daima' bu bakımdan en zi
yade endişeli vaziyete düşen memleketlerin ba
şında gelirdi. Meselâ ':• İkinci Dünya Savaşında, 
harbe giren memleketlerde hayat pahalılığı ni
hayet bir misli arttığı halde, Türkiye'de bu 
nispet beş misline kadar yükselmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; memleketimizde umu
mi fiyat endekslerinin "• istikrarını muhafaza et
mesi, ve dünya mikyasındaki enflâsyon tesirle-
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rinden geniş ölçüde masun kalabilmiş olmamız, ' 
kendiliğinden ye tesadüfen tahakkuk etmiş bir ' 
vakıa değildir. Esasen buna imkân da tasav- • 
vur"edilemezdi. Zira, Türkiye'nin yabancı mem- -j 
leketlerden ve büyük kısmı itibariyle Garbi Av- ' 
rupa memleketlerinden yaptığı ithalâtın; değeri, 
millî gelirin % 10 unu geçmektedir. 

Halkımızın zaruri ihtiyaç maddelerinden 
pek çoğunu mühim fiyat yükselmelerine mâruz 
kalan memleketlerden: ithal ettiğimiz halde, it
halât eşyasının menşe fiyatlarında vukua gelen 
bu yükselmelerin dahilî piyasa fiyatlarımıza ak
setmemesi veya umumi fiyat muvazenesi içinde 
çok az tesir göstermesi, ancak alınan müspet 
tedbirler ve takip olunan isabetli politika saye
sinde mümkün olabilmiştir. 
., Şahsi teşebbüs ruhunun hâkim kılınması, iş 

hayatının canlandırılması, bütün sahalarda is
tihsal' hacminin artırılması, dış ticârette âzami 
.derecede serbestiye' giden bir nizamın kabulü, 
. enflâsyonist tertiplere ve tedbirlere başvurul
mamış olması bu sahada Hükümetçe takip olu-
j-nan- müspet politikanın mesnetlerini teşkil et
mektedir. , _ 
; f İktisadi hayatta ve iş hayatında i takip etti-
îğimız; politika, hususi teşebbüsü destekliyen, te-
şebüs ve emeğin karşılığından mümkün olduğu 
| kadar-geniş ölçüde istifadeyi temin eden velhâ
sıl her sahada istihsal faaliyetlerinde emniyet 
;ve istikrar telkin eden bir mahiyette tecelli et
miştir. Bunun neticesi istihsalin her kolda şid
detle teşvik edilmesi olmuştur. Denilebilir ki, 
memleket baştan başa büyük bir istihsal şevk, 
ve gayreti içindedir. 

Mahsullerimizi değerlendirme politikamızın 
da tatbikat ve neticelerinden -milletimiz tama-
miyle haberdardır. 

İktisadi cihazlanma, istihsali kolaylaştıracak 
âlet ve vasıtaların memlekete celbi hususunda da, . 
elden gelen her gayret sarf edilmiştir. 

Sanayiimizin süratli bir inkişafa başladığım 
gösterir rakamlar çok şayanı memnuniyettir. 

Zirai istihsalimizi destekliyen tedbirler; ise 
her gün daha müessir almakta devam etmektedir.' 
Memleketin bu yıl Toprak Mahsulleri Ofisi 
eli ile ihraç edeceği hububat yekûnu bugünden 
800 bin ton civarındadır. Pamuk istihsalimiz fev
kalâde süratli bir inkişaf göstermektedir. Bu se-
neki istihsal geçmiş on, on beş senenin üç. füz- bin 
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balya civarında olan vasati istihsaline karşılık 
sekiz yüz biri balyayı bulmuştur. 

Takip etmekte olduğumuz fiyat politikası, 
dış ticaret politikası, her nevi istihsal kredisine 
ve bilhassa zirai istihsal kredisine HiUtümetçe 
vermekte olduğumuz büyük ehemmiyet sayesinde 
mühim neticeler elde olunmaktadır. İktidara gel
diğimiz tarihte 324 milyon liradan ibaret olan 
zirai ikrazat halen 700 milyon lira civarına yak
laşmıştır. Bu rakam ve yekûnun yakın bir âtide 
bir milyar civarına ulaşacağına muhakkak naza
riyle bakılabilir. 

İstihsalin artmasına tesir eden faaliyetlerden 
köylüye toprak dağıtımı ve tapulama işleri zik
redilmeye değer mahiyettedir. Köylüyü Toprak
landırma Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten 
14 Mayıs 1950 tarihine kadar geçen beş yıllık 
müddet zarfında yapılan tevziat miktarı 752 bin 
dönümden ibaret olduğu halde, iktidara geldi
ğimiz günden bugüne kadar geçen zaman içinde 
bundan önceki beş yılda yapılan, tevziatın beş 
mislinden fazla olarak 3.851.000 dönüm toprak 
dağıtılmıştır... 

(Pakistan Dışişleri Bakanı Ekselans Zafirul-
lah Han Kordiplomatik locasına geldi, milletve
killeri tarafından,alkışlandı ve kendisi de Kamu
tayı selâmladı) 

Bunların yanında istihsale yardımcı olarak 
Hükümetin memleketi imar faaliyetleri eskisine 
nazaran, geniş ölçüde artmıştır. Küçük ve büyük 
su işleri, yer altı suları, bataklıkları kurutma, 
taşkınları önleme faaliyetleri, üzerinde durdu
ğumuz en ehemmiyetli mevzulardandır. 

Yine bu cümleden olmak üzere Devlet, vilâ
yet ve köy yollarına büyük ehemmiyet verilmek
te, vazifeye başladığımızdan bugüne kadar, bu 
mevzulara tahsis olunan paralar iki mislinden 
daha yukarıya çıkarılmış bulunmaktadır. 

Memleketin, istihsaline dolayısiyle yardım ederi 
sağlık durumu üzerinde de büyük gayretler sar-
folunmaktadır. Umumi muvazeneye bağlı hasta
nelerin yatak sayısı iktidarı devir aldığımız ta
rihte 7296 dan ibaret iken 1951 sonunda 12146 
ya çıkarılmıştır. 1952 yılında bu miktarı 14257 
ye çıkarmak mukarrerdir. 

Bu cümleden olmak üzere köy içme sularına 
büyük bir hız verilmiştir. Köylerde halkın yapa
cağı içme sularına yardım tahsisatı 1950 yılın
da 1 300 000 liradan ibaret iken bu miktar 1951 
da 5 milyona, 1952 de 7,5 milyona çıkarılmıştır. 
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Sağlam bir Devlet maliyesinin ve memleket 

bünyesine uygun bir vergi sisteminin iktisadi 
hayat üzerindeki tesirleri mühim olur. Devlet 
bütçesinde, verimsiz veya az verimli mevzulara 
yapılan tahsisler kaldırılmış veya asgari dere
ceye indirilmiş, buna mukabil istihsal gayretle
rine matuf tahsisler geniş ölçüde artırılmıştır. 

Bütçe tatbikatının şimdiye kadar görülmemiş 
bir dikkat, titizlik ve emek mahsulü olduğunu 
yüksek. tetkikleriniz açıkça meydana koyacaktır. 

Artan envestisman yekûnları karşısında büt- . 
çe açıkları aksine olarak küçülmektedir'. Denk 
bütçe prensibinin veya yapıcı bir bütçe tatbika
tının tahakkukuna doğru mühim adımlar atılmış 
bulunuyor. Devlet borçlarında vaziyet daha mü
sait bir manzara arzetmeye başlamıştır. 

Vergi tahsilatında, şimdiye kadar görülme- '• 
miş nispetlere ulaşılmıştır. Son defa çıkardı
ğımız 60 milyon liralık iç istikraz tahvillerinin 
tamamı münhasıran halkımız tarafından satma-
lmmıştır. 

Malî politikamızın telkin ettiği emniyete 
dayanan ve millî iktisadın geniş bir inkişaf için
de bulunduğunun delilini teşkil eden bu ne
tice dikkatle kaydedilmeye değer bir ehemmi
yettedir. 

Denilebilir ki, bütçenin tanzim ve tertibine 
hâkim zihniyet ile, tahsisatların akim saha
lardan verimli sahalara tevcih olunması ile, 
katma bütçeli idarelerin ve İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin her çeşit faaliyetlerinin dü
zenlenip artırılması ve malî durumlarının ısla
hı suretiyle, hulâsa Hükümet, elindeki bütün ik
tisadi ve malî imkân ve cihazları kullanarak bü
tün dikkat ve gayretlerini iş ve istihsal hacmi
nin artmasına tevcih etmiş olduğu gibi husu
si teşebbüs sahasında da her şubede müstah
sili ve istihsali teşvik edecek ve artıracak ted
birleri asla ihmal etmemiş bulunmaktadır. 
Şimdi çok kısa olarak ve ancak işaret suretiy
le temas ettiğimiz bu mevzulara biraz ileride 
tekrar avdet edeceğiz . 

Ana hatlarını bu suretle belirttiğimiz ikti
sadi ve malî görüş ve tatbikatın neticesidir ki, 
dünyada fiyatlar süratle yükselir ve hayat 
pahalılığı bütün memleketlerde tekrar kendini 
hissettirmeye başlamış iken memleketimiz, bu 
neviden zorluk ve sıkıntılardan korunabilmiş, 
imar ve kalkınma faaliyetlerimizin duraklama
sı şöyle dursun, aksine olarak şimdiye kadar 

— 301 
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• görülmemiş Dİr.'hızİa yürütülmek imkânı elde 
edilmiştir. , 

Hükümetimiz, biraz evvel kısaca temas et
tiğimiz gibi, bir taraftan istihsal hacmini ar
tıracak tedbirler ve vasıtalar üzerinde hassasi
yetle dururken, diğer taraftan vatandaşların 
istihsal ettiği malların değer fiyatı ile satıl
masını vo bu suretle çiftçinin gelirini artıra
rak hem daha fazla istihsalde bulunma gayre
tini teşvik etmeye, hem de refah seviyesini 
yükseltmeye birinci derecede ehemmiyet ver
mektedir. 1950 ve 1951 hububat fiyatları bu 
prensiplere göre tesbit edilmiş bulunduğu gi
bi, pamuk, tütün, fındık ve diğer belli başlı 
istihsal mallarımızın fiyatlarını desteklemek 
için sarfettiğimiz gayretler ve aldığımız tedbir
ler de bunun misallerini teşkil eder. 

Bu suretle takibetmekte olduğumuz müspet 
politika sayesinde, memleketimizde ziraat, mil
yonlarca nüfusumuzun ancak maişet zaru
reti ile girdiği ve çok aşağı bir yaşama sevi
yesi temin eden bir mahrumiyet sahası olmak
tan kurtarılmış, çiftçiyi doyuran ve memleket 
ekonomisini şimdiye kadar görülmemiş bir şekil
de canlandıran bir inkişaf yoluna girmiş bulu
nuyor. 

Derhal ilâve edeyim ki, ziraatimizin inkişa
fı sayesinde millî ekonomimizde vukuagelen bu 
canlılık diğer istihsal kollarında da tabiatiyle 
kendisini göstermiştir. Ayrıca, Ziraatin yanın
da diğer istihsal sahalarımızda da Hükümetçe 
alınabilecek tedbirler asla ihmal olunmamıştır. 

Bankalarımızın, umumiyetle sınai istihsal er
babına açtıkları kredi hacminin genişletilmesine, 
kredi maliyet ve şartlarının ıslahına çalışılması 
yanında bu sahada büyük gayreti 1950 ortasında 
faaliyete geçen Sanayi Kalkınma Bankası gös
termiş bulunmaktadır. Bu Banka, bir buçuk yıl 
zarfında, 84 müessesenin kurulması ve mev
cutların ıslah ve tevsii işini ele almış bulunuyor. 
Bu bankanın 84 müesseseye şimdiye kadar ikraz 
ettiği veya ikrazını kararlaşlırıhıçı mik'-ar 50 
milyon lira civarındadır. Bunun yanında bu ba
his mevzuu. 84 müessesenin, Sınai Kalkınma 
Bankasından ayrı, olarak kendi kaynaklarından 
40 küsur milyon lira yatırım yapacakları veya yap
makta oldukları da hesaba katılmak icabeder. 
Marsh ali yardımından elde edilen imkânların da 
en münasip ve isabetli mevzulara tahsis edilmekte 
olduğunu ifade edebiliriz. Bu yönden hususi te-

2.1952 Ö : 1 
şebbüse ehemmiyetli sayılabilecek1 tahsisler ya
pılmakta olduğu gibi, büyük ehemmiyeti olan 
Sarıyar Barajının da ihalesi tekemmül etmiş bu
lunmaktadır. 

İktisadi kalkınmamızda sanayiimizin geliş
mesini Devlet sektörüne ait birtakım gösterişli 
tesislerin kurulmasında, bütçe imkânlarımızın 
kısır ve masraflı bir Devlet kapitalizminin des
teklenmesinde kullanılarak heder edilmesinde 
görmüyoruz. 

Hususi teşebbüse çalışma, yeni yeni tesis kur
ma ve bunları genişletme imkânları verildiği 
takdirde memleket ölçüsünde yaratacağı iş ve is
tihsal hacminin vüsat ve kudreti üzerinde dur
maktayız. İktisadi cepheden Devletin en mühim 
vazifesinin, bütün vatandaşların bir kül halinde 
umumi istihsal kudret ve kabiliyetlerini yükselt
mek olduğuna kaniiz. (Bravo sesleri) 

Dış ticaret rejimimize gelince: 
1950 Son baharından itibaren tatbik etmeye 

başladığımız yeni dış ticaret rejimi, Avrupa İk
tisadi İş Birliğine dâhil memleketlerle vâki ti
cari mübadelelerimizin ı% 60 nispetinde libere 
edilmesi ve Avrupa Tediye Birliğinin kurulması 
gerek ihracat ve gerek ithalâtımız üzerinde müs
pet tesirler yapmış, hususiyle ithal malları 
üzerindeki rekabet imkânlarının artırılması, eski 
tahsis sisteminin yarattığı tıkanıklıkların ve fiilî 
inhisarların bertaraf edilmesi, dış memleketler
deki şiddetli fiyat artışlarına rağmen Türkiye'de 
ithal malları fiyatlarının istikrarını muhafaza 
etmesini mümkün kılmış olan tedbirlerimiz cüm-
lesindendir. 

Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtı Paris 
Merkezinin neşriyatında da ifade olunduğu gi

bi, memleketimizde muvaffakiyetle başarılmış 
olan bu fiyat istikrarına rağmen, Merkez Banka
sı emisyon hacmmda ve umumiyetle, emisyon 
hacmi ile vadesiz mevduat rakamlarına istinat 
eden tedavül hacmi hesaplarında görülen artış, 
muhalefetin hiçbir esasa dayanmıyan tenkitleri
ne ve memleketin, bir enfilâsyona sürüklendiği 
kanaatini yaymaya çalışmalarına vesile vermiş
tir. Hattâ mevzuu münhasıran tedavül hacmi 
zaviyesinden ele alarak tetkik etmek istiyenlerden 
bâzıları, emisyon ve para miktarındaki artışa 
rağmen fiyatlarımızın neden sabit kaldığını sor
maktan da kendilerini alamamışlar, hususi izah 

I tarzları bulmak zorunda kalmışlardır. 
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Muhterem arkadaşlar : Son bir sene içinde, 

Merkez Bankasının emisyon hacmi 176 000 000 
liî-aya yakın bir artış, kaydederek 1950 sonunda 
962 milyon lira iken 1951 sonunda 1 milyar 138 
milyon liraya yükselmiştir. Buna rağmen bir se
ne içinde fiyatların az çok sabit kalması, hattâ 
1949 a nispetle bir miktar tenezzül kaydetmiş 
olması halledilmez bir muamma veya bir tesadü
fün eseri midir?. 

Tedavül hacmi ile fiyatlar, istikrar ve enf i-
lâsyoncu tesirler arasındaki münasebetleri mü
cerret rakamlarla, emisyon hacminin artış veya, 
eksilişi ile ölçenler için meselenin izahı kolay de
ğildir. 

Bu yanlış telâkkiye göre, Türkiye'de emisyon 
hacmi ne kadar sabit tutulur, hattâ ne kadar 
azaltılırsa o nispette fiyat istikrarı sağlanabilir ve 
elde edeceğimiz neticelerle de o kadar öğünebi-
liriz. 

Memleketi, enfilâsyonist bir politika kadar 
zararlı olan deflâsyonist tesirlerin dar çemberi 
içine atacak, herşeyden önce istihsal hayatını bal-
talıyacak, iktisadi kalkınma, ve gelişmeyi dur
duracak hattâ tersine çevirecek olan böyle bir 
politikanın tahliline girişmeden önce son bir se
ne içinde emisyon hacmmdaki artışların sebeple
rini gözden geçirelim : 

1950 yılı sonunda emisyon hacmi 962 milyon 
lira iken, Merkez Bankasının zirai ve ticari se
netler cüzdanı yekûnu 248 milyon lira idi. 1951 
sonunda ise, aynı senetler yekûnu 346 milyon li
raya yükselerek 98 milyon liralık bir artış kay
detmiştir. Keza 195Ö sonunda Toprak Mahsulleri 
Ofisinin hububat alımını finanse etmek için 
Hazine kefaletini haiz bonolarla Merkez Banka
sından aldığı muvakkat kredilerin yekûnu 196 
milyon lira iken 1951 sonunda 136 milyon lisa-
lık bir artışla 332 milyon liraya yükselmiş bu
lunmaktadır. 

Bu rakamlara göre, iki' takvim yılı sonu iti
bariyle arada geçen bir sene zarfında emisyon 
hacmmdaki artış 176 milyon lira olduğu halde 
Merkez Bankasının zirai ve ticari senetler ye
kûnu ile, Toprak Mahsulleri Ofisinin hububat 
mubayaası için aldığı kredilerdeki artış yekû
nu 234 milyon liraya baliğ olmuştur. 

Burada mukadder bir suali derhal cevaplan
dırmak lâzımdır. Emisyon hacmi yükselmesin 
diye Toprak Mahsulleri Ofisine lüzumu kadar 
kredi vermemek, köylünün mahsulünü değer-
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lendirmemek daha mı doğru olurdu? Böyle bir 
tatbikat bizzat istihsali artırmaya matuf gay
retlerimizi baltalardı. Neticelerinden bütün mem
leket ekonomisi, nüfusumuzun % 82 sini teşkil 
eden köylü kitlesi mutazarrır olurdu. Kaldıki 
hububat mubayaası için açılmış bulunan bu mu
vakkat krediler, Toprak Mahsulleri Ofisinin sa
tış ve ihracatına muvazi olarak tekrar ödene
cek ve bu kredilerin mucip olduğu emisyon ar
tışı da kendiliğinden azalacaktır. 

O halde emisyon hacmmdaki artış, Toprak 
Mahsulleri Ofinine açılan bu muvakkat kredi
ler sebebiyle vâki olan bu artış, takip ettiğimiz 
enflâsyonist bir politikanın neticesi değil, biz
zat artan istihsalin icabettirdiği zaruri bir ge
nişlemedir. 

Diğer taraftan Merkez Bankasının zirai, ve 
ticari senetlerindeki artışın enfilâsyondan mü
tevellit olduğunu, tenkitleri yapanların da id
dia edemiyeceğinden eminiz. 

Bir memlekette istihsal ve iş hacminin geliş
mesi, ticari mübadelelerin, ihracat ve ithalâtın 
genişlemesi, elbetteki yeni yeni senetlerin rees
konta arzını icabettirir. Hattâ birçok ahvalde, 
mevcut istihsal kaynaklarının kullanılması ve 
istihsalin artışı ve kıymetlendirilmesi bu kısa 
vadeli kredilere bağlıdır. Böyle bir sebepten 
mütevellit emisyon artışı aynı zamanda ve daha 
fazla, miktarda istihsal ve piyasaya mal arzı ile 
tevzin edileceği için bir tehlike değil bilâkis 
iktisadi genişleme ve kalkınmanın en kuvvetli 
dayanaklarından birisidir. 

Şu hakikati da hiçbir zaman gözden kaçır
mamak lâzımdır ki, iktisadi gelişme ve kalkın
ma devresinde bulunan bir memlekette, istihsa
lin, artışı, yeni yeni kaynakların işletmeye açılma
sı, iş hacminin ve ticari mübadelelerin genişlemesi, 
münakale sisteminin tevessü ve tekemmülü, 
mal ve hizmetlerin gittikçe artan bir hızla pa
zarlara arzı bu memlekette tedavül vasıtası ih
tiyacını gittikçe yükseltecektir. Memleketimizin 
şimdi içinde bulunduğu süratli inkişaf devresi bu 
vaziyete en güzel bir misal teşkil eder. 

Tedavül hacmi ihtiyacının artmasına muka
bil para miktarmln sabit kalması veya artan ih
tiyaçlara ayak uyduramaması ise bizzat iktisa
di gelişmenin aleyhine neticeler verir. Nitekim 
1930 iktisadi buhranını takip eden yıllarda mem
leketimizin uzun müddet ağır sıkıntılarını çek
tiği deflâsyonist havanın bunaltıcı tazyiki, zi-
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rai istihsalimize en Büyük' darbeyi indirmişti. 
Vazifemiz enflâsyonişt bir politika kadar def-
lâsyonist bir politikanın jda ağır zararlarına 
karşı memleket ekonomisini korumaktır. İşte 
bizim görüşümüz budur. 

Emisyon hacmi tahavvülâtınm zirai ve tica
ri senetlerle Toprak Mahsulleri Ofisinin Muvak
kat kredilerinden mütevellit olduğunu ifade 
ederken geçen bir "sene zarfında alınan tedbir
lerle Hazine kefaletini haiz bonolar miktarının 
hemen hemen sabit tutulduğunu veya artış sey
rinin asgari hadde indirildiğini huzurunuzda 
ifade etmek' isterim; • ' 

Geçen yıllarda emisyon hacmi artışının en 
mühim membaı haline gelmiş bulunan Hazine 
kefaletini haiz bonolorm tasfiyesi hususundaki 
çalışmalarımız çok ilerlemiş bulunmaktadır. 
1950 yılı içinde Hazine kefaletini haiz bonolar 
(Toprak Mahsulleri Ofisinin bonoları hariç) 
132 milyon liralık'bir artış kaydetmişken 1951 
yılında" ancak 30 milyon liranın' dununda bir ar
tış göze çarpmaktadır. 1951 yılı Bütçe Kanun-

•••'• Tariyle Devlet' demiryolları ,Devlet denizyolları 
' 've P. T.'T. İdarelerinin'bütçe açıklarının finans

manı için 118 milyon liralık Hazine kefaletini 
haiz bono ihraç salâhiyeti verilmiş olmasına rağ
men OcaTt 1951 sonuna kadar bu miktardan an
cak 58 '906 811 liralık kısmının kullanılmış bu
lunması, bu mevzuda Hükümetinizin takip etmek
te öldüğü titiz politikaya bir delildir. Mezkûr 
idareler ihtiyaçları için 58 906 811 liralık yeni 
bono ihraç etmiş oldukları halde, umumi yekûn
da kayıt edilen 30 milyon liranın dûnundaki ar
tış diğer, idare ve teşekküllerin Hazine kefaletini 
haiz bonolarında mühim azalmalar sağlandığını 
göstermektedir ki, bu da bir sene içinde aldığı
mız müspet tedbirler sayesinde mümkün olmuş
tur. 

1952 Bütçesinde, yalnız Devlet Demiryolları 
için ancak 9 650 348 liralık yeni bono ihraç sa
lâhiyetinin talep edilmiş bulunması bu mevzua 
verdiğimiz ehemmiyeti bir kere daha teyit et
mektedir. 

Bu suretle, bir taraftan istihsalin artırılması 
ve piyasaya mal arzının genişletilmesi, diğer ta
raftan Devlet sarfiyatında mümkün olan tasar
rufların yapılması, âmme yatınmlarırim âzami 
ve süratli verim esasına göre ayarlanması, ha
kiki iktisadi fayda ve müsmiriyetten ziyade gös
teriş saiklerine dayanan inşaat ve tesislerin dur-

2.1952 O : 1 
durulması, Devlet iktisâdi' teşekküllerinin mali 
bünyelerinin takviyesine ehemmiyet verilmesi, 
biraz sonra izah edeceğimiz veçhile, bütço açık
larının ^asgari hadde indirilmesi ve nihayet Ha
zine kefaletini haiz bonolar sistemindeki artışın 
hemen hemen durdurulması suretiyle emisyon 
ve tedavül hacminin münhasıran iktisadi faali
yetler ve iş hayatının icaplanna göre ayarlanır 
hale getirilmesi, memleketimizin, son bir buçuk 
sene içinde bütün dünya mikyasında kendini 
hissettirmekte olan enfilâsyon tazyikinin tesirle
rinden masun kalmasını sağlamış bulunmaktadır. 

Memleketteki iş ve istihsal hacminin gelişme
sinde ucuz banka kredilerinin oynadığı mühim 
rolü nazarda tutarak kredi hacmmın seyri üze
rinde de biraz durmak isterim. 

Geçen sene Kasım 1950 sonunda 1 milyar 
591 milyon lira olan banka kredileri yekûnu, 
bir sene içinde ,572 milyon liralık bir artış kay
dederek elde mevcut en son* rakamlara göre 
Kasım 1951 sonunda 2 milyar 163 milyon liraya 
yükselmiş bulunmaktadır. 

Son bir buçuk sene içinde, kredi hacmmda 
olduğu gibi bankaların mevduat yekûnlarında da 
bariz bir gelişme kaydedilmiş bulunmaktadır. 
Bankaların umumi mevduat hacmi 1948 takvim 
yılı sonunda 924 milyon lira ve Kasım 1950 so
nunda da 1 milyar 123 milyon lira iken, son bir 
sene içinde 399 milyon liralık bir artışla Kasım 
1951 sonunda 1 milyar 522 milyon liraya yük
selmiştir. 

Bu vesile ile, geqen sene Yüksek Meclisinizce 
ödünç para verme kanununda yapılan tadille 
mevduat ve kredi faizleri âzami hadlerinin indi
rilmesine gidildiği sırada ileri sürülen iki itira
za temas etmek isterim. •• 

Bazı çevrelerde,, mevduat faizlerindeki ten
zilâtın bankaların mevduat hacmini azaltacağı 
ve bunun da mühim' mahzurlar' tevlit edeceği 
ileri sürülmüştü. Kasım 1950 ile 1951/ arasında 
mevduatın 399' milyon lira gibi geçen senelerde 
emsaline rastlanmamış bir artış' gööstermesi bu 
iddianın en katı' cevabını teşkil etmektedir. Biz
zat tasarruf mevduatı1 dahi Kasım 1950 ile 1951 
arasında 561 buçuk : milyon liradan 700 milyon 
liraya yükselmek, suretiyle 138 buçuk milyon 
liralık bir artış kaydetmiş bulunmaktadır. \ 

ileri sürülen ikinci iddia da, kredi faizleri
nin düşürülmesi, tüccarlara mevcutlarım artır-
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•iıia : imkânını vereceği için' piyasada fiyatların 
yükselmesine müsait zemin hazırlıyacak ve bin-
netice enülâsyon tesirlerini kuvvetlendirecek
tir, yolunda idi. 

Filhakika «ger yalnız ticari mahiyetteki kre
dilerle, istihlâk kredilerinin: faizleri düşürülmüş 
olsaydı ve kısa zamanda bu kredilerinblıaemın-
da mühim artışlar kaydedilseydi, diğer husus
lar âym kalmak partiyle, böyle bir tesirden bah
setmek mümkün görülebilirdi. 

1950 Kasım sonu ile 1951 Kasım sonu ara
sında", bankaların .umumi kredi hacmindeki 572 
milyon liralık artışın büyük bir kısmının, zi
rai'kredilerde bulunduğuna biraz önce temas 
etmiştik. Geri kalan kısmın sınai kalkınma ban
kasının kredileri de dâhil olmak üzere sınai is
tihsâl kredileriyle, madencilik sahasına ait kre
diler, ihracat, kredileri, ve nihayet dış memle^ 
ketlerden yapılacak ithalâta ait kredilerdeki ar
tıştan mütevellit bulunduğu nazara alınırsa u-
mumi, olarak memleketimizde kredi : faizlerin
deki indirimin enflâsyon tesirleri değil bilâ
kis, gerek istihsali ve gerek ithalâtı destekle
mek suretiyle. bunun tamamen makûsu olan 
tesirler: icra ettiği kolayca tezahür eder. 

Bu itibarla, kredi faizlerinin düşürülmesi 
mutlaka enflâsyon tesirleri yaratır gibi mücer
ret ılıütalâalardan sıyrılarak, memleketin ikti
sadi şartlarının ve kredi genişlemesinin hangi 
sektörlerde vukuageldiğinin nazara alınması 
zaruridir. 

Muhterem arkadaşlar; nazarlarımızı^ iç ikti
sadi durumumuzdan dış iktisadi münasebetleri
mize çevirdiğimiz takdirde de, aynı inkişaf ve 
kalkınmanın burada da kendisini kuvvetle his
settirdiğini görmekteyiz. 

İstihsal ve ihraç mevsimimize daha çok uy
duğu için, Temmuz bidayeti ve Haziran sonu 
itibariyle yıllık ithalât ve ihracat rakamlariyle, 
tediye muvazenesi açıklarının mukayesesi şu ne
ticeleri vermektedir. 

Temmuz 1949 - Haziran 1950 devresinde ihra
catımız 660 milyon, ithalâtımız 794 milyon ve 
ticaret muvazenesi açığı da 134 milyon lira iken 
Temmuz 1950 - Haziran 1951 devresinde ihra
catımız 878 milyon liraya, ithalâtımız 928 mil
yon liraya yükselerek ticaret muvazenesi açı
ğımız 50 milyon liraya tenezzül etmiştir. İçin
de bulunduğumuz Temmuz 1951 - Haziran 1952 
devresinde ise ihracâtımızın 1 milyar 202. mil-
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yon liraya, ithalâtımızın da 1 milyar 121 milyon 
liraya yükselerek ticaret muvazenemizin 80 mil
yon liralık bir.fazla ile kapanacağını tahmin et
mekteyiz. 

Tediye muvazenesi açıklarına gelince; tediye 
muvazenemizin bünyevi açıklara mâruz bulun
duğu malûmunuz olan bir keyfiyettir. Bunun 
başlıca sdbeibi iktidara. geldiğimiz tarihlere ka
dar istihsaliimizin hep aynı dür^ük seviyelerde 
duraklayıp kalmış olmasıdır. Bir ziraat mem
leketi olduğu halde son zamanlara kadar ek
meklik 'buğdayını dahi vakit vakit dışarıdan it
hal etmek zorunda kalmış olan memleketimiz 
için 'bu zaruri bir netice idi. Nitekim 1949 -
1950 devresinde tediye muvazenesi açığı yılda 
300 milyon Türk lirasının fevkmda bulunuyor
du. Bu sene ise 240 milyon lira civarında ola
cağını tahmin etmekteyiz. Anca'k şu noktaya 
da işaret etmek ieâbeder ki, 1949 - 1950 dev
resinde dış borçlarımızın taksit ve faizleri nis
peten düşük olduğu halde bu sene en yüksek 
seviyesine ulaşmış bulunduğu gibi, Avrupa Te
diye Birliğinin üyesi sıfatiyle 1950 Elrim ayı 
'başında tatbik mevkiine koyduğumuz ithalâtın 
% 60 ı nispetinde serbestleştirilmesi de tam ter
sini göstermeye başlamış bulunmaktadır. 

Tediye muvazenesi açıklarının iki şekilde 
'kapatılması mümkündür. Bunlardan 'birincisi, 
dış giderlerimizi 'kısmak,: yani ne kadar zaru
ri ve miübrem olursa olsun, ithalâtımızı dış ge
lirlerimiz seviyesine indirecek bir tahdit siste
mine baş vurmak, ikincisi de, 'bizim halen tat-
Tbilc etmükte olduğumuz veçhile, istihsale ma
tuf. sermaye yatırımlarıma mümkün olan ehem
miyeti yererek istihsal kaynaklarının işletmeye 
açılmasını temin etme'k suretiyle fazla istihsal 
ve ihracatla dış gelirlerimizi artırmak yoludur. 

•Hükümetinizin takip etmekte olduğu yol bu 
ikinci yoldur. Zira; ancak bu sayede sağlam 
ve s alim 'bir iktisadi igeliişmeye imkân hazırlan
mış olacaktır. Aksine olarak, 1930 yıllarında 
yapıldığı gibi, ithalâtın tahdidi şıkkının ihti
yar edilmesi, umumi ithalâtımızın % 80 nini 
aşan makine ve tesisat gibi pek ziyade muhtaç 
bulunduğumuz istihsal vasıtalarından mahrum 
'kalmamızı ve binaenaleyh iktisadi kalkınmamı
zın durmasını veya yavaşlamasını mucip olmak
la kalmaz, aynı zamanda memlekette mâl arzı
nı daraltmak suretiyle enflâsyoncu tesirlerin 

I harekete geçmesini de intaç eyler. 
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Mühim ve faydalı olan cihet, tediye muva

zenesi açığını bir tahdit karariyle bertarai et
mek, millî ekonominin daralmasına ve kısırlaş
masına meydan vermek değil, istihsal ve ihra
catı artırmaya matuf gayretlerle mevcut açık
ları müspet yoldan azaltmaya çalışmaktır. 

Burada şunu da ilâve edelim ki, 1947 sene
si ortalarından iktidara geldiğimiz 1950 yılı or
talarına kadar geçen 3 sene içinde tediye mu
vazenesi açıkları mühim döviz stoklarının ve 
altın mevcudumuzun eritilmesi pahasına karşı-
lanabilmişti. Bu devrede, altm ve döviz kaybı
mız 412 milyon lirayı geçmiş ve 1947 bidayetin-
do 213 ton olan altın mevcudumuz 1950 de ikti
dara geldiğimiz tarihlerde 129 tona düşmüş bu
lunuyordu. Kısa zamanda 133 tona iade edilen 
altın stoklarımız o zamandan beri aynı seviyeyi 
muhafaza etmektedir. Buna mukabil son bir bu
çuk sene içindeki tediye muvazenesi açıklarımız, 
bir taraftan ihracattaki mühim artışlar diğer 
taraftan munzam dış yardımlarla kapatılmıştır. 

Muhterem arkadaşlar; memleketin bugünkü 
iktisadi durumu ve yakın mazi hakkında ver
diğimiz bu izahat, 1952 ve muta akıp yıllara ait 
tahminlerimizi de aydınlatmış bulunmaktadır. 
İktisadi kalkınma ve gelişmenin henüz başlan
gıcındayız. Bu kalkınmanın önümüzdeki yıllar
da daha da süratlenerek devam edeceği şüphe
sizdir. Bu itibarla, 1951 yılında idrak ettiğimiz 
çok iyi mahsulü; iş ve istihsal hayatındaki can
lılığı, bâzı arkadaşlarımızın hatırına gelebilece
ği gibi, müsait iklim şartlarının ve tesadüfle
rin eseri diye telâkki etmiyoruz. Bilâkis zirai 
istihsal sahasında, müşahede edilen canlılık, 
yeni yeni sahaların istihsale açılmasının; ekiliş 
sahasının yerine göre % 20-30 artmış bulunma
sının, istihsal vasıta ve usullerinin modernleşti-

, rilmesinin, karasaban ve elemeği yerine, ma
kine ziraatinin, iptidai usuller yerine modern 
ziraat tekniğinin kaim olmasının bir neticesidir. 
Bu hareket süratle devam etmektedir. Daha son 
yıllara kadar Türkiye'de mevcut traktör adedi 
500 rakamının dununda iken bugün 20 bini aş
mıştır. önümüzdeki bir yıl sonunda da 30 bini 
aşacağı muhakkak gibidir. Köylü vatandaşları
mız artık tabiat kısırlığı kadar tevekkül ve tes
limiyetin de pençesinden kurtulmuş bulunmak
tadır. Memleket mikyasında muazzam bir deği
şiklik içindeyiz. Daha fazla ve daha iyi istih
salde bulunmak; daha çok kazanmak, daha mü-.. 
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reffeh yaşamak azmi geniş kitleleri sarmıştır, 
Bütün bu gelişmelerin istihsal miktarı ve istih
sal verimi üzerindeki kuvvetli tesirlerini hiçbir 
zaman ihmal etmemek lâzımdır. Memleketin va
sati istihsal hacmi yükselmiştir. Bu şartlar al
tında büyük âfetler, umumi kuraklıklar ve en
der felâketler bir tarafa, iyi veya fena mahsul 
yıllarının vasatileri daima artış istikametinde 
olacaktır. •'Geçen yılların en müsait iklim şartla
rı altında Türkiye'nin hububat istihsali âzami 
6-7 milyon ton iken bugün 10 milyon tonu aşmış 
bulunmaktadır: 

Genel ve katma bütçeler bir arada Devlet büt
çesinin yatırım sarfiyatı 1950 yılında (Dev
let Denizyollarının' yatırımları ile Millî Savun
manın inşaatı hariç) 320 milyon lira iken 195İ 
Malî yılında 383 milyon liraya, 1952 Bütçe ta
sarısında 431,2 milyon liraya yükseltilmiştir. Son 
iki senedir Devlet yatırımlarını, bilhassa kısa 
zamanda âzami verim temin edecek iş ve mevzu
lara tevcih etmiş bulunuyoruz. Biraz sonra büt
çe tahlilleri sırasında bu mevzuu daha etraflı bir 
şekilde izah edeceğiz. Keza 1952 yılında Devlet 
İktisadi teşekkülleri ve mahallî idareler dâhil 
olmak üzere âmme sektörünün umumi sermaye 
yatırımları yekûnu 750 milyon liranın fevkin-
dedir. Bütün '.bu yatırımlar memleketin umumi 
istihsali üzerinde kuvvetle müessir olmaktan 
elbette hâli kalmıyacaktır. 

Hususi teşebbüsün sınai istihsal ve maden
cilik sahasındaki yatırımlarının semereleri de ar
tan istihsal rakamları halinde kendini göstermeye 
başlamıştır. 

Bütün bu gayretlerin daha şimdiden tahakkuk 
etmeye başlamış bulunan neticelerinin önümüz
deki yıllarda millî istihsal ve millî gelirimizi 
süratle artırmakta devam edeceği kanaatindeyiz. 

Geleceğe ait tahminlerimiz bu suretle konjonk
tür ve fiyat yükselmelerinin mucip olacağı 
zahirî canlılık yerine bizz#at maddi istihsalde müs
pet istikametteki devamlı artışlara dayandığı 
için istikbale emniyet ve büyük ümitle bak-

ı maktayız! 
Muhterem arkadaşlar; 
Dünyanın ve memleketimizin umumi iktisadi 

durumu ve geleceğe ait tahminler hakkında ver
diğimiz bu izahattan sonra 1952 Bütçe tasarı
sının tahlillerine geçmezden önce Demokrat Par
ti iktidarının ilk bütçesi olan 1951 Bütçemizin 
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tatbikatı üzerinde kısaca durmak istiyoruz. İçin
de bulunduğumuz malî yılın bütçe tatbikatının 
şene başındaki tahminlerimize nazaran isabet 
derecesi ve samamiyeti, 1952 Bütçe tasarıları mız-
daki tahminlerin sıhhati ve gerçekleşme imkân
ları hakkında da şüphesiz en kuvvetli teminat 
olacaktır. 

Bilindiği gibi, 1951 Bütçemiz 1 579 758 737 
liralık bir masraf ve 1 344 988 235 liralık da 
bir varidat tahmini ihtiva etmekte idi. Giderler 
ve gelirler arasında, kapanma şekli Bütçe Kanu
nunun 3 ncü maddesinde gösterilen 234 770 502 
liralık bir açık mevcuttu. 

Bütçe yılı bidayetinde gelir ve giderler üze
rine yaptığımız bu tahminlerin, bugün harfiyen 
tahakkuk etme yolunda olduğunu yüksek huzu
runuzda büyük bir hazla ifade edebiliriz. (Bra
vo sesleri, alkışlar) 1951 Gider Bütçesi geçen 
devirlerin bütçeleri ile kıyaslanamıyacak bir sa
dakat ve samimiyet içerisinde tatbik edilmektedir. 

Hiç şüphesiz ki, bir bütçenin masraf bakı
mından samimiyet derecesini ölçmek için müra
caat olunan miyarlardan birisi de, yıl içerisin
de yapılan aktarmalarla ek ve olağanüstü ola
rak alman ödeneklerin miktarıdır. Bütçenin 
tatbik yılı içinde yapılan aktarmalar büyük ye
kûnlar teşkil ediyorsa ödeneklerin tevziinde 
kasden veya hataen isabetsizlik gösterilmiş de
mektir. Şayet alman ek ve olağanüstü ödenek
lerin miktarı büyükse, yıl başında lüzumundan 
az ve noksan ödenek alınmak suretiyle samimi
yet kaidesine riayet olunmadığı anlaşılır. 1951-
bütçesinin 12 aya çok yaklaşmış olan tatbikat 
devresi içinde, bu güne kadar yapılmış olan ak
tarmaların yekûnu 17 268 415 lira, alınan ek 
ödenekler yekûnu 980 000 lira, iptal olunan 
ödenek yekûnu 2 480 000 liradır. Bütün bu 
aktarmalarla ek ödeneklerin umumi bütçe ye
kûnuna nispeti % 1,15 ten ibaret kalmıştır. 

Halbuki, eski iktidar Hükümetleri zamanın- . 
da ek ve olağanüstü ödeneklerle aktarmalar ye
kûnu 1946 yılında 194 milyon lira; bütçe ödene
ğine nispeti % 19,62, 1947 yılında 233 milyon 
lira, bütçe ödeneğine nispeti % 20,5, 1948 yı
lında 198 milyon lira bütçe ödeneğine nispeti de. 
% 16 dır. 

Bu mukayese bize 1951 gider tahminlerinin 
yapılmasındaki isabeti, tatbikmda gösterilen ti
tizlik ve hassasiyeti ifade etmekte ve bütçe ra
kamlarındaki samimiyeti ortaya koymaktadır. 
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(Bravo sesleri, alkışlar). 1952 bütçe tasarıîa-
rmdaki tahminlerin de aynı samimiyet havası 
içinde yapıldığını ve yüksek tasviplerinize ik
tiran edecek olan bütçenin aynı titizlik ve sada
katle tatbik olunacağını ifade etmeden geçemi-
yeceğim. 

Gelir vaziyetine gelince; 
1951 malî yılının 11 aylık tatbikatı gelir tah

minlerinin tamamiyle tahakkuk etmekte oldu
ğunu göstermiştir. 

1951 malî yılı gelirleri 1 milyar 344 milyon 
küsur lira olarak tahmin edilmiştir. Ancak 
Ocak ayı sonundaki tahsilatımız 1 Milyar 236 
milyon liradır. Aylık tahsilatımız 110 mil
yon liranın fevkmda olduğuna göre Şubat ayı 
nihayetinde tahminlerimizin, hattâ, bir miktar 
aşıldığını göreceğiz. 

Umumi tahsilatımız içinde Gelir Vergisi züm
resi 60 milyon liralık bir noksanlık arzetmekte-
dir. Ancak ilk defa tatbikma başlanılan bir 
verginin getireceği hasılayı isabetli bir şekilde 
hesaplıyabilmek bakımından gerekli mütalâala
ra sahip olunmaması sebebiyle bu noksanı, tabiî 
ve haklı görmek lâzımdır. 

Burada kaydetmek lâzımgelir k i ; bütçe yılı 
iptidalarında gelir vergisi zümresinde meyda
na gelen açığın yüz milyonu aşacağı endişesi 
katiyetle belirmiş iken mütemadi gayretlerimiz
le ve kabul olunan müeyyideler kanun saye
sinde açık 60 milyon liraya kadar düşürülmüş
tür. 

Buna mukabil diğer gelir kalemlerinin tahmi
ninde, gelir vergisi zümresinin arzettiği bu hu
susiyet nazara alınmak suretiyle gösterilen ihti
yat ve basiretin neticesi olarak, bu zümredeki 60 
milyon liralık noksanlığa karşılık diğer gelirler
de Ocak ayı sonu itibariyle 64 milyon liralık bir 
fazlalık sağlamış bulunuyoruz. 

1951 gelir tahminlerinin yüzde yüz bir sıhhat
le tahakkuk etmiş olması vakıası bir taraftan 
tahmin] erimizdeki isabeti, diğer taraftan malî 
yılın başından beri her vesile ile ileri sürülen 
politik tenkidlerin haksızlığını bütün vuzuhilo 
meydana çıkarmış bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; 
1951 Bütçe Kanununun 3 ncü maddesi büt

çenin giderler toplamı ile normal gelirleri ara
sındaki 234 770 502 liralık farkın Avrupa Te
diye Birliğinin kurulması hakkındaki Anlaşma ge-

— 857 — 



B : 4â 2Ö;2 
reğince .memleketimize tahsis edilmiş bulunan 25 
milyon dolarlık alacaklı başlangıç meblâğının (po
zisyon inisiyal) türk lirası karşılıkları ile, Avrupa 
kalkınma programı gereğince memleketimize mu-
hassas vasıtasız yardımlardan elde edilecek mal
ların satış ve tahsisinden elde edilecek türk.lira
ları ve akdolunaeak iç istikrazlarla karşılanma
sını derpiş eylemekte idi. Şimdiye kadar pozis
yon inisiyalden 70 milyon lira, ERP yardımından 
da 80 milyon lira temin edilmiş bulunmaktadır. 
Gelirlerimizin gösterdiği memauniyetbahş inkişaf 
seyri bize bu sene 60 milyon liradan fazla iç is
tikraz akdetme zaruretinde olmadığımızı göster
miş ve son günlerde yüksek tasvibinize mazhar 
olan kanunla Hükümete 60 milyon liraya kadar 
iç istikraz akdetme yetkisi tevdi buyrulmuştu 
Bu suretle 305 küsur milyon liralık yatırımı ih
tiva eden 1951 Bütçemizin gider ve gelirleri, sa
dece 60 milyon liralık bir iç istikrazla tevzin 
edilmiş olacaktır. 
. Katma bütçelerimize gelince, 1951 Bütçe ka-
nunlariyle Devlet Demiryolları Genel Müdürlü
ğünün 68 228 000 lira, Devlet Denizyolları Genel 
Müdürlüğünün 31 274 628 lira, ve P. T. T. Genel 
Müdürlüğünün de 19 215 251 lira olmak üzere 
ceman 1İ8 717 879 liralık bütçe açığının bu ida
relerin ihraç edecekleri Hazine kefaletini haiz 
bonolarla karşılanmasının derpiş edildiği yüksek 
malûmlarıdır. Bu salâhiyete mukabil Ocak 1951 
sonuna kadar ger_en 11 aylık bütçe tatbikat dev
resinde ceman 58 906 811 liralık bono ihraç 
edilmiştir. Bunun 30 406 811 liralık kısmı Devlet 
Demiryolları Genel Müdürlüğüne, 22 milyon lira
lık kısmı Devlet Denizyolları Genel Müdürlüğü.: 
ne, 6,5 milyon liralık kısmı da P. .T; T. Genel 
Müdürlüğüne ait bulunmaktadır. Bütçe yılının 
son ayı olan Şubat ayı zarfında Devlet Demir
yolları Genel Müdürlüğü 4 975 069 liralık, Dev
let Denizyolları Genel Müdürlüğü de 4 milyon 
liralık bono ihraç edeceklerdir. Bu suretle 118 
küsur milyon liralık bütçe açığına mukabil an
cak 67 881 881 liralık bono ihraç edilmiş ve 
50 835 998 lira gibi küçümsenmiyecek bir mik
tarda; tasarruf sağlanmış olacaktır. Burada şu 
noktayı da tebarüz ettirmek yerinefe olur ki, 1951 
Bütçe yılı zarfında katma bütçeli idarelerin 
şimdiye kadar: 58 küsur milyon liralık bono ih
raç etmişi olmalarına mukabil umumi, olarak bu 
idarelerin ve diğer Devlet müesseselerinin Hazine 
kef altini:. haiz,; bonoları yekûnunu» ; bir \ sone - zar-
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f'ında kaydettiği 'artış 30 milyon liranın dununda 
kalmıştır'; Katma ̂ bütçelerimizin. 1952 yılında bo
no ile karşılanacak bütçe açıklarının nihayet 
9; 650 348 liraya; inhisar edeceği göz önüne alı
nırsa^ bu konuda; elde ettiğimiz müspet neticeler 
daha bariz bir şekilde tezahür, eder. Bu da, Dev
let idaresindeki hizmet ve mesuliyet anlayışımı
zın müspet bir eseridir.; 

Muhterem arkadaşlarım, * 
Şimdi, 1952 , yılı, bütçe, tasarısının. tetkik ve 

tahliline geçiyoruz.; 
Yüksek heyetinize sunulan, 1952 bütçe tasa

rısında genel muvazeneye dâhil dairelerin gider
leri 1 742 341 053 liraya,gelirleri de 1551455 000 
liraya baliğ olmaktadır. Giderler ve gelirler ara-
smdaj giderler toplamının yüzde 10,95 ini teşkil 
eden. 190 886.053 liralık .bir fark mevcuttur, 

Katma bütçeli dairelere gelince; bunların gi
derleri, toplu olarak 517 284 833 lira, gelirleri de 
bu miktardan 10. 350 348 lira noksaniyle 
506 934 485 lira olarak tahmin edilmiştir.5 

1950 Bütçesinde; 1 487 208 563 lira tahmin 
edilen Genel Bütçenin giderleri mecmuu, 1951 
Bütçesinde 1,579 758 737 liraya, 1952 tasarısında 
da 1 742 341; 053 liraya, yükselmiştir. Denizyol
ları Genel Müdürlüğü giderleri hesaba katılma
mak ve aradaki transferler bertaraf edilmek su
retiyle , bir mukayese: yapılacak olursa, genel ve 
katma - bütçeli dairelerin giderleri mecmuunun 
1950 yılında 1 800 820 924 lira iken, 1951 de 
1 956 327 872 liraya, 1952 tasarısında da 
2 088 629 492 liraya yükseldiği görülür. Aynı 
veçhile genel bütçe gelirleri de 1950 Bütçesin
de 1 313 269 563 lira iken 1951, de 1 344 988 235 
liraya, 1952 tasarısında da 1,551 455 000 lira
ya çıkmıştır. Genel ve katana bütçelerin deniz
yolları: hariç mecmu gelirleri 1950 de 
1 604 201 924 lira iken, 1951 de"l 634 705 766 
lira ve 1952 tasarısında da 1 887 393 091, lira 
olarak görülmektedir. 1950 ve 1952 rakamları 
bir arada .mütalâa tedilitse genel ve katma büt
çelerin mecmu giderlerinin: yüzde 13,77 nispe
tinde. 287 808 568 liralık bir;, artış göstermesi
ne mukabil, gelirlerin yüzde 15 nispetinde 
283 191 167 liralık bir ;tezayüt kaydettiğini mü
şahede etmekteyiz. V'- ' 

Ancak: bâzı •; vergilerde , çok .zaruri olan ve. 
konjonktüre, uyma; ve ayarlama ameliyesinin dı
şında: yeni bir, vergi ihdas ,etmede/nj. ve bilâkis 
Gelir Vergisi,sisteminim. tatbika konması •, sebe-
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biyle ihâsıl olan takriben 150 milyon liralık boş
luğa rağmen vergi tenzillerine gidildiği bir sı
rada meydana gelen bu inkişaf, memleket eko
nomisindeki ^ mesut gelişmenin ve vergi sistemi 
ve idaresinde girişilen ıslahatın eseri olan se
vindirici bir neticedir. 

Biraz önce de işaret ettiğim gibi, 1952 yı
lında genel bütçenin açığı 190 886 053 lira ola
rak hesaplanmıştır. Katma bütçeli dairelerden 
sadece Devlet Demiryolları ve Orman Genel 
müdürlüklerinin gider ve gelirleri arasında 
mevcut 10 350 348 liralık fark da buna ilâve 
edildiği takdirde,'.; genel ve katma bütçeler bir 
arada, 1952 yılı: bütçe açığı 201 236 401 lira
dan ibaret olacaktır. Bu miktar genel ve kat
ma bütçeli dairelerin gider toplamlarının yüz
de 9,63 ünden ibarettir. 

1951 yılı gene'l ve katma 'bütçeleri açık ye
kûnunun .353 488 381 lira olduğunu ve bu yıl 
daha büyük yatırımlar yapılmakta olduğunu 
burada bir kere daha hatırlamak yerinde olur. 

1950 yılında Devlet Denizyolları hariç genel 
ve katmaJbütçeli dairelerin açıkları . yekûnu 
196 619 000 lira idi ki, ait olduğu yılın gider
leri yekûnuna olan nispeti yüzde 10,92 rakamı
n a b a l i ğ olmaktadır,' Ancak daha doğru bir 
kıyaslama yapabilmek için, bu açıklar aynı yıl
lardaki yatırımların toplamları ile mukayese 
edilirse 1952 bütçe, tasarılarında genel ve katma 
bütçeler bir arada yatırımlar toplamının bütçe. 
açıkları yekûnundan 248 883 289 lira ziyade 
olduğu 'görülür. 1950 Bütçesinde ise mecmu 
bütçe açığman azaran yatırımların farkı 
166 479:266 liradan ibarettir. Bu rakamlar 
bütçelerimizde yatırım giderlerine daha geniş 
bir yer ayırmış olmamıza rağmen. denk bütçe 
esasını gerçekleştirmek yolunda;'bulunduğumu
zu açıkça göstermektedir. 

1952 Genel Bütçe tasarısının n'ormal gelirle
r i ile .giderleri yekûnu arasındaki 190 886 053 
liralık fark, Bütçe Kanunu tasarısının 3 ncü 
maddesinde de ifade olunduğu veçhile, Avru
pa İktisadi İş Birliği programı gereğince mem
leketimize yapılan yardımların Türk lirası hâ
sılları ye iç istikrazla karşılanacaktır. Geçen 
sene bütçesind huzurunuza getirdiğimiz vakit 
o zaman mevcut 234 770 502 liralık farkın ka
patılamayacağı. ve hakiki açığın jbunun çok fev
kinde bulunduğu ifade edilmişti. Halbuki.bir 
senelik;tatbikat ıbu iddiaların tamamiyle yersiz 
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Ibulunduğunu ve geçen «ene huzurunuzda' ifade 
ettiğimiz izahların tahakkuk ettiğini göstermek
tedir. ,1952 Bütçesinin tatbikat- devresinde de 
Avrupa İktisadi îş Birliği yardımlarından te
min edeceğimiz karşılık, 1951 yılındaki miktarı 
'bulduğu takdirde iç istikrazla kapatacağımız 
açık ancak 401msur milyon liradan İbaret kala
caktır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bütçelerİmizdeki giderlerin yatırımlar, Mil

lî savunma ve câri masraflar olmak üzere baş
lıca 3 zümreden terekküp ettiği yüksek malû
munuzdur. Bu masraf gruplarından cari gider
ler, Yüksek Heyetinizin de defatle müşahede 
buyurduğu veçhile, bugünkü mevzuat muvacehe
sinde âdeta dondurulmuş bir vaziyette bize in
tikal etmiştir. Bu şartlar altında tam bir bütçe 
muvazenesine erişilmesi, ya Millî Savunma mas
raflarının veya memleketin iktisadi kalkınması 
için birinci derecede muhtaç bulunduğumuz ya
tırım sarfiyatının, memlekete zararlı bir şekilde 
daraltılması bahasına tahakkuk ettirilebilirdi. 
Nitekim bunu kolayca yapmak imkânına da sa
hip bulunuyorduk. 1950 bütçesinde 60 milyon 
liradan ibaret bulunan karayolları sarfiyatını 
1951 de 93 küsur milyon liraya, 1952 bütçesinde 
de bir hamlede 140 milyon liraya çıkarmış bulu
nuyoruz. Bu sene huzurunuza 100 milyon lira 
civarında bir karayolları bütçesi ile gelebilir ve 
hiçbir itirazla karşılaşmadan yukardaki 40 kü
sur milyon lira açığın tekevvününe meydan ver-
miyebilirdik. (Alkışlar). 

Bir misal olmak üzere arzettiğimiz karayol
ları tahsisatmdaki bu artışıı diğer bütün:;yatı
rı m sarfiyatı için dahi tekrarlamak mümkündür. 
Ancak biz, bu memleketin iktisadi gelişmesinin 
(her ne bahasına olursa olsun tahakkuk ettirile
cek zahirî bütçe muvazeneleri yerine;) memle
kette istihsal ve refahın süratle artırılmasına 
matuf gayretlere dayanmakta olduğuna inanı
yoruz. (Alkışlar). 

Sayın arkadaşlarım, 
Faydası gelecek yıllarda tahakkuk edecek 

müsmir projeleri istihdaf eden harcamaların ma
hiyeti üzerinde de biraz tevakkuf etmek •• isterim. 
Diğer birçok memleketler bu çeşit harcamaları 
alelade devlet giderlerinin dışında ve bir kapital 
bütçesi halinde idare etmekte; hususi bîr finans
man şekline tâbi tutmaktadır. Dış yardımlar-

5 9 . — • 



S : 4â: 20.2 
dan, iç ve dış istikrazlardan temin olunan para
lar bu çeşit projelerin finansmanında kullanıl
maktadır. Bizde ise memleketimizin bütçe ana
nesi ve Muhasebei Umumiye Kanunumuzun tesis 
ettiği, bütçe! rejimi, mahiyetleri ne olursa olsun, 
her çeşit devlet gider ve gelirlerinin tek bir büt
çede yer almasını âmirdir. Bu sebeple genel ve 
katma bütçeler bir arada, giderlerimizin takri
ben beşte birini teşkil eden ve yurdumuzun 
son senelerdeki ekonomik ve sosyal inkisar 
finin, iktisadi kalkınma faaliyetinin zaru
ri icabı olarak artan âmme yatırımları nor
mal bütçe faaliyetleri çerçevesi dâhilinde 
cereyan etmekte ve umumiyetle alelade Devlet • 
gelirleri ile karşılanmaktadırlar. Ekonomik kal
kınmasının hararetli bir devresini yaşıyan 
ve sıhhatli bir kalkınma faaliyetine girişmiş bu
lunan memleketimizde umumi bütçe giderleri
nin gelirlere nazaran cüzi bir fark göstermesin
den endişeye düşmeye mahal yoktur. Bilâkis 
Millî ekonomisini adetâ yeniden tesis edercesine 
hamleler yapan bir memleketin bizzarure karşı
laşacağı bu çeşit bütçe açıklarının memleketi
mizde pek düşük bir seviyede tutulabilmiş ol
ması ve müstakbel nesillere asgari derecede kül
fet yükliyecek bir borçlanma politikası takip 
edilmesi, ancak memnuniyetle kaydedilecek bir 
ba,şarı sayılmak icabeder. 

Muhterem arkadaşlar; 
1952 Bütçesinin tertip sekli daha evvelki 

yıllara nazaran bâzı yenilikler arzetmektedir. 
Desimal tasnif sistemi tam olarak tatbik edil
miş, kısımların muhtevaları ile bölüm ve mad
de unvanları yeknasak ve daha vazıh bir hale 
getirilmiş, katma bütçelerin tasnif ve tertip tar
zı da genel bütçeye uydurulmuştur. Bu konu 
üzerinde devam edecek olan çalışmalarımızın 
bütçe tetkiklerinde ve tatbikatta daha büyük 
bir kolaylık ve vuzuh sağlıyacağı şüphesizdir. 

Huzurunuza sunulmuş olan 1952 yılı Bütçe 
tasarısının esas karakteri ve tertir> şekli hakkın
daki mâruzâtımdan sonra, şimdi bütçe giderle
rinin tetkik ve tahliline geçiyorum. 

Genel Muvazeneye dâhil daireler için der
piş olunan giderlerin bütçenin ayrıldığı kısım
lar itibariyle tahlili, 1952 yılı masraflarının 
sarf mahalleri ve masraflarda mevcut artışla
rın mucip sebepleri hakkında Yüksek Heyetini
ze daha vazıh bir fikir verecektir. 1952 yılı 
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Bütçe tasarımızın A / l cetvelini teşkil eden cari 
giderler şimdiye kadar olduğu gibi : 

1. ödenek ve benzeri özlük haklar; 
2. Personel giderleri; 
3. Yönetim giderleri; 
4. Daire hizmetleri; 
5. Borçlar; 
6. Yardımlar. 
Olmak üzere 6 kısma ayrılmış, ayrıca A/2 

cetvelini teşkil eden yatırımlar her daireye ait 
bütçe rakamlarının sonlarına konulmuştur. 

Bunlardan (ödenek ve benzeri özlük haklar) 
kısımlarının toplamı 8 447 158 liraya baliğ ol
maktadır.. Bu miktar 3 299 liralık bir fark
la geçen sene rakamının aynıdır. 1950 Bütçe
sinde ise bu çeşit giderlerin yekûnu 12 386 291 
lira idi. Bu kısma dâhil ödeneklerin . hukuki 
mesnedini teşkil edecek olan kanun tasarıları da 
bundan bir müddet önce yüksek tasvibinize su
nulmuş bulunmaktadır. 

Bütçelerimizin ikinci kısmını teşkil eden per
sonel giderleri toplamı 741 987 627 liraya 
baliğ olmaktadır. Bu miktara her çeşit aylık, 
ücret ve tazminatlar, çocuk zammı ve benzeri 
ödemeler,, emekli sandıklarına verilecek paralar 
ve emekli aylıkları gibi personel ile ilgili her 
çeşit giderler dâhildir. Bu kısmın toplamı, ge
çen seneye nazaran 72 302 196 liralık bir artış 
irae etmektedir. Bu tezayüt, 1952 Bütçe tasarı
sı gerekçemizde teferruatlı bir surette izah e-
dildiği veçhile, esas itibariyle Millî Savunma ve 
Millî Eğitim hizmetlerinde ve kısmen de Sağlık, 
Adalet, Tarım, Emniyet, Tapu ve İstatistik gibi 
hizmet sahalarındaki genişlemeden ve emekli 
istihkaklarının bütçeye yüklediği munzam kül
fetlerden mütevellit bulunmaktadır. 

özlük giderlerinde müsmir olmıyan artışla
rın önlenmesi ve personel idaresindo daha. ras
yonel ve verimli bir sisteme doğru gidilmesi 
hususu, en âcil meselelerimiz arasında ele alın
mış bir konudur. Bâzı prensipleri haklı tenkit
lere uğramakta olan ve esasen hâdiselerin taz
yiki altında bünyesinde birçok gedikler açıl
mış bulunan barem rejimi, diğer memleketler
deki tatbikat da göz önünde bulundurulmak su
retiyle, etraflı bir tetkike tâbi tutulmuş, bu hu
sustaki ıslâhat tekliflerinin malî külfeti ve fi
nansman imkânları üzerinde incelemeler yapıl
mıştır. Bu tetkiklerden ve yabancı mütahas-
sıslardan faydalanarak daha tatminkâr esasla-
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ra göre hazırlıyacağımız yeni barem kanunu 
tasarısını 1952. Bütçe yılı içinde yüksek Meclise 
sunacağımızı ümit etmekteyiz. 

Bütçelerimizin 3 ncü kısımlarım teşkil eden 
yönetim giderlerinin yekûnu 47 147 325 liradır. 
Dairelerin kırtasiye, basılı kâğıt, aydınlatma, 
ısıtma, haberleşme, taşıt, öteberi ve benzeri 
tertiplerden yaptıkları harcamaların yanında, 
yollukları da ihtiva eden bu çeşit giderlerin 
toplamı geçen seneki rakamlara nazaran 6 966 805 
liralık bir fazlalık göstermektedir. Bu tezayüt 
de Millî Savunma başta olmak üzere, Tapu, Ba
yındırlık, Sağlık ve Tarım gibi müsmir hizmet
lerdeki genişlemenin ve yeni vergi kanunları
mızın uygulanmasından mütevellit ihtiyaçların 
gerektirdiği büro giderleri ve munzam yolluk
lardan tevellüt etmiştir. 

Bütçelerimizin 4 ncü kısımlarını teşkil eden 
daire hizmetleri, dairelerin kuruluş maksatları
nın tahakkuku için yaptıkları faaliyetlerin kar
şılığı olan mal ve hizmet bedellerini ihtiva et
mektedir. Yatırımlar bunların dışında kalır. 
Daire hizmetlerinin 1952 yılındaki toplamı 
374 446 982 lira olup geçen seneye nazaran 
6 447 643 lira kadar bir noksanlık ifade etmek
tedir. 

Bütçelerimizin beşinci kısımlarını teşkil eden 
(Borçlar) bütçe hizmetlerinin mukabili olup 
senesi içinde ödenemiyen çeşitli istihkaklar için 
konulan ödenekleri ihtiva etmektedir. Bu kı
sımların 1952 Bütçe tasarısındaki tutarı 
10 323 875 liradır. Millî Savunma Bakanlığının 
geçen yıllara ait borçlarının tasfiye edilebilme
si için bu Bakanlığa ait kısma geçen yıla naza
ran 6 265 966 lira. fazla ödenek konulmuş bu
lunmaktadır. 

Bütçe tasarımızda ayrı bir kısım teşkil eden 
(Devlet borçları) Bütçesine gelince; öteden be
ri burada : 

1. Emekli, dul, yetim ve vatani hizmet, ay
lık vo ödenekleri, 

2. T. C. Emekli Sandığı Kanunu gereğin-, 
co bu sandığa yapılacak çeşitli ödemeler, 

3. Devletin iç ve dış borçlarının faiz; itfa 
vo sair giderleri, 

Yer* almaktadır. Bunlardan emekli, dul ve 
yetim aylık ve ödenekleri için 1952 tasarısında, 
geçen yıl bütçesinde olduğu gibi, 79 431 200 
liralık ödenek ayrılmıştır. Aynı miktar ödenek 
gelecek yılların bütçelerine de konulacak ve bu-
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nun emekli, dul ve yetim istihkaklarından ta
sarruf edilen kısmı eski kesenek borçlarına 
karşılık olarak Hazinece Emekli Sandığına öde
necektir. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına ya
pılacak ödemeler, Emeklilik Kanununun çeşitli 
maddeleri gereğince bu kuruma tediyesi lâzım
gelen emekli ikramiyeleri, yönetim giderleri, 
vazife malûllüğü aylıklarının karşılığı olan 
% 1 1er gibi ödeneklerden mürekkeptir. Bunla
rın 1952 Bütçe tasarısında mecmu miktarı 
19 390 001 lira olarak tahmin edilmiştir. Geçen 
yıla nazaran 7 908 600 liralık bir artma mev
cuttur. 

Gerek emekli, dul ve yetim aylık ve Ödenek
leri ve gerek Emekli Sandığına yapılacak öde
meler, daha ziyade personel gideri mahiyetinde 
olduğundan, biraz önce de ifade ettiğim gibi 
personel giderleri arasında mütalâa olunmuş bu
lunmaktadır. 

Devlet borçları bütçesinin 5 nci kısmını teş
kil eden iç ve dış borçlarımızın yıllık mürette
batı olarak 1952 Bütçesine 115 813 559 lira öde
nek konulmuştur. Bu miktar, 1951 Bütçesindeki 
123 484 580 liraya nazaran 7 671 021 lira nok
sandır. Şu halde umumi bütçemize giren borçla
rın külfeti bir hafifleme yolundadır. 

Ancak, bu bütçeye taallûk eden mürettebat, 
borçlarımızın umumi durumunu ifade edemiye-
ceğinden bu durumu etraflı ve mukayeseli olarak 
açıklamak, Hükümetinizin bu mühim mevzudaki 
görüşlerini ve tuttuğu yolu belirtmek lâzımdır. 
Demokrat Partinin iktidara geldiği tarihten beri 
ele aldığı büyük malî mevzulardan birinin 
devlet borçları olduğu malûmdur. Bu mevzu 
partimizin muhalefet safında bulunduğu yıllarda 
da üzerinde ehemmiyetle durduğu meselelerden 
olduğu için gerekli incelemeler vaktinde yapılmış 
ve takip olunması lâzımgelen prensipler taayyün 
etmişti. Bizi bu prensiplere isal eden durum ne 
idi? Bunu kısaca hatırlatmak isterim : 

1. Eski iktidar hükümetleri tarafından dev
let borçlanmalarında müspet bir yol takip edil
memiştir. Bu mevzuu eski iktidarın hayatı bo
yunca, âmme kredisine ait prensipler değil, gün
lük ihtiyaçlar sevk ve idare etmiştir. Bütçelere 
konulması lâzımgelen ödeneklerle yapılacak işler 
istikraz gelirleriyle, ve daha fenası dalgalı borç
larla karşılanmıştır : 

Olağanüstü ödenek kanunları adını taşıyan 
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otuzumütecaviz; tahsisat kanununun mühim bir 
kısmında istikraz meselelerinin ana prensibi olan 
bu tefrikten dahi yoktur. 

2. Eski iktidarın son on yılında borçlanma 
temposu birden hızını artırmıştır. Dış borçlarda 
ahval dolay isiyle temin olunan hafiflemeyi iç 
borçlardaki artış tamamen kapattığı gibi kısa 
bir fasıladan sonra bunu geniş nispette aşmış ve 
bu suretle Devlet Borçları Bütçesinin ihtiva et
tiği rakamlar her yıl bir evvelkine nazaran biraz 
daha yükselmiştir. 

3. Bu borçların kaygı veren hali arzettiğim 
seri artış meylinden de ibaret değildi. Bunların 
terekküp şekli de ayrıca üzüntü verecek bir ma
hiyet arzediyordu. Konsolide ve kısa vadeli borç
lar ı arasında gözetilmesi lâzımgelen bir ölçü oldu
ğu asla düşünülmediği gibi, dalgalı borçların 
para kıymeti üzerindeki menfi tesirlerine de 
ehemmiyet verilmemişti. 

4. . Akdedilen istikrazların şartları da ağırdı. 
Filhakika 1933 senesinden 1946 senesine kadar 
çıkarılan iç istikraz tahvillerinin faizi % 7, bun
dan sonrakilerinin de % 6 olarak tesbit edilmişti. 
Diğer taraftan ihraç fiyatları da itibari kıymet
lerinin dununda idi. 

Görülüyor ki, bu tatbikatın hiçbir noktası dü
zenli bir Devlet itibariyle kabili telif olmadığın
dan Hükümetiniz, bu hallerin tamamen makû
sunu ifade eden şu prensipleri tesbit ederek işe 
koyulmuştur: 

1. Uzun vadeli borçlar envestisman .karakte
ri taşıyan verimli hizmetlere,' kısa vadeli borç
larda ancak Hazine muamelelerine ve işletme 
ihtiyaçlarına aittir. Bono ile karşılanacak olağan
üstü ödenekler usulüne asla müracaat olunmıya-
caktır. - • 

2. Borçlanma hızı durdulacak ve bunu taki
ben dalgalı borçlar için azaltma çareleri ara
nacaktır. 

3. Mevcut dalgalı borçlar, esaslı bir tetkik
ten geçirilerek konsolide edilmesi lâzımgelen kı
sım konsolide edilecektir. 

4. Akdedilecek istikrazların gerek resülmal 
gerek mürettebat bakımından asgari hadde in
hisar etmesi temin olunacaktır; 

Muhterem arkadaşlar , 
Muhalefet saflarını işgal ederken ileri sür

dürdüğümüz bu prensiplere iktidara geldikten 
sonra lâyık oldukları yeri verebildik mi? 
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Bu'sualin jcevabmı borçlanma işlerimizin, 

iktidara geldiğimiz günden bugüne kadar, s takip 
ettiği seyirde araştıralım: 

Bu araştırmada şu üç unsuru göz. önünde bu
lundurmak lâzımdır: 

1. Eski iktidar bütçelerinin açıkları için 
yapılması takarrür edip tahakkuka bugünkü ik
tidara terettüp eden borçlar, 

2. Dış yardım çerçevesine giren borçlan
malar, 

3. Toprak Mahsulleri Ofisinin bonoları. 
Bu üç noktayı böylece tesbit ettikten sonra, 

Demokrat Partinin iktidara geldiği tarihteki borç 
miktarlarını arzedeyim: 

1950 Mayıs sonu itibariyle genel ve katma 
bütçelerle Devlet ekonomi kurumlarının \ borç 
yeloinu, 

772 milyon lirası iç konsolide, 
602 » » dış » 
935 » •» iç dalgalı, 

93 » » dış dalgalı olmak üezere ceman 

2 402 000 000 liradır. 

Aynı bütçe ve teşekküllerin 1951 ^sonunda
ki durumu ise şöyledir: 

733 milyon lira iç konsolide, . . 
677 » » dış » 

1.276 » » i ç dalgalı olmak üzere ceman 
.73 » » dış dalgalı olmak üzere ceman 

2 759 000 000 liradır. 
Bu rakamlara nazaran arada 357 milyon lira 

bir artış olduğu görülür. 
Ancak bu farkın yukarda borçlanma pren

sipleri olarak ileri sürdüğümüz esaslara göre mü
talâa edilebilmesi için, âmilleri bakımından es
ki iktidara raci miktarının, mahiyeti bakımından 
dış yardıma giren kısmının ve nihayet Ofisin 
hububat alımlarına mulıassas ve pek kısa zaman
da itfası mümkün ve meşrut bonolarından müte
vellit miktarının tesbiti lâzımdır. 

Bu tesbit ve tenzil yapıldıktan sonradır ki, 
yeni iktidarın prensiplerine sadakati ve bunları 
tahakkuk ettirme yolunda alınan tedbirlerin isa
bet ve müesseriyetini görmek mümkün otur. 

Filhakika bu 357 milyon liralık farkın, 
19,9 milyon lirası 1950 yılı bütçe açığı için 

derpiş edilen ve borç kaydı yeni iktidarın i lk 
g-ünlerine.tesadüf eden iç istikrazdan, 
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9 milyon lirası, 6 milyon sterlinlik teislihat 

kredisinin eski yıllara ait faizlerinin 19.50 yılı 
içinde tahakkuk etmesinden, 104 milyon lirasi 
da katma bütçeli dairelerin tevzin edilmemiş olan 
1950 yılı bütçe açıklariyle finansman ihtiyaçla
rı için çıkardıkları bonolardan, 

Mütevellit olmak üzere ceman 132,9 milyon 
lirası tamamen eski iktidara raei bulunmaktadır. 

' Dış yardım çerçevesine giren borçlanmalara 
gelince, bu da malûmları olduğu üzere 27 . X . 
1950 tarihinde Amerika Hükümetiyle; akdolunan 
36 milyon dolarlık anlaşmaya tevfikan Hazinece 
çıkartılarak Eksport - împort Banka tevdi edi
len 101,7 milyon liralık bono ile 70 milyon lira
lık alacaklı başlangıç meblâğından terekküp et
mektedir. , 

Bu mevzuda zannederim ki, başkaca izahata 
lüzum yoktur. Zira bu konuda, muhalliflerimiz 
de dâhil olmak üzere, arzu edilecek cihet, yurdu
muzun iktisâdi kalkınması yolunda dost bir mem
leket tarafından büyük bir tesanüt ruhiyle yapı
lan bu yardımların artmasını görmekten ibarettir. 

Toprak Mahsulleri Ofisinin memnuniyetle 
kaydedilmesi lâzımgelen çalışmalarına muvazi 
olarak bonolarında da mühim bir artış kaydedil
mesi tabiîdir. Mahsulün vüsatine göre genişliyen 
bu bonolar, memleket içinde ve dışında yapılan 
satışların neticeleri alındıkça tediye edilmekte , 
olduğundan, bunları itfa karşılığı gayrimevcut 
ve tediye tarihi gayrimuayyen bir dalgalı borç 
mahiyetinde addetmemek lâzımgelir. Bu noktada 
eski iktidara tevcih ettiğimiz tenkidlerin, hububat 
alımları için akdi lâzımgelen bu kısa süreli borç
ların tesis işlerinde kullanılmasına inhisar ettiği
ni bu vesile ile belirtmek ve Hükümetinizin böy
le bir yola gitmekten dikkatle içtinap ettiğini de 
ifade etmek isterim. 

Hububat alımlarına inhisar ettirdiğimiz bu 
bonoların bu seneki fevkalâde rekolte hacmiyle 
birlikte mütalâa olunarak aradaki farkı teşkil 
eden 226 milyon liranın da yukardakiler gibi 
borç yekûnundan tenzili icabeder. 

Şu halde Hükümetimizin iş başına geldiği za
mandan itibaren borçlarımızda hakiki ve üzücü 
mânada bir. artış mevcut olmadığını sarahatle 
ifade edebilirim. Filhakika yukarda, eski iktida
ra, dış yardımlara ve Toprak. Mahsulleri Ofisine 
ait olmak üzere verdiğim rakamları toplarsak 
yekûnu,-muhalefet tarafından demokrat iktidara 
atfedilmek istenilen 357 milyon liralık farkı 
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173,6 milyon lira f aslasiyle kapatır ki, bu da Hü
kümetinizin, borçlanma konusunda takip ettiği 
prensiplere büyük bir sadakatle bağlı kaldığını 
ve bunları süratle tahakkuk ettirme yolunda ol
duğunu açıkça gösterir. 

Şimdiden elde edilmeye başlanan bu müsait 
şartlar Hükümetinizin çalışmalarında ikinci saf
ha olarak aldığı mevcut dalgalı borçların konso>-
lidasyonu işini de süratle yaklaştırmaktadır. Bu 
çalışmalarımızın neticesini 1952 yılında ikmal 
ederek icabeden kanun'tekliflerini yüksek huzu
runuza getireceğiz. 

Bu konudaki mâruzâtıma son vermeden 
evvel, eski iktidar tarafından akdedilen is
tikrazların tenkit ettiğimiz ağır şartlarına 
bugün yer verilmemekte olduğunu ifade 
etmek isterim. Bir ay evvel kabul buyur
duğunuz kanunla bugünlerde 60 milyon li
ralık bir istikraz akdetmiş bulunuyoruz. 
Faizi eskilerin % 7 ve % 6 sına mukabil % 5 ten 
ve satış fiyatı da 1855 senesinden beri ilk defa 
olarak itibari değer üzerinden .tesbit edilmiştir. 

Halkımızın bu mutedil şartlı istikraza karşı 
gösterdiği emsalsiz rağbeti bugün huzurunuzda 
şükranla anarken bu tezahürü muhalefetin malî 
ve iktisadi politikamıza tevcih ettiği yersiz ve 
haksız hücumlara beliğ ve manidar bir mukabele 

(Bravo sesleri, alkışlar). Ve bu prensiplerin ta
hakkuku yolunda sarf ettiğimiz gayretlerin müm
taz bir mükâfatı addetmekteyiz. 

Devlet giderlerinin A/ 1 cetveline giren so
nuncu kısmı yardımlara ayrılmıştır. Bu kısım
ların toplamı İ951 de 47 097 665 lira iken, 1952 
tasarısında 75 333 599 lira teklif olunmaktadır. 
Bu çeşit yardımların tahsisinde umumi fayda . 
ve verimlilik unsurları bütçe politikamıza reh
berlik etmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; , 
1951 Bütçesinde olduğu gibi 1952 tasarı

sında da yatırımlar A/ 2 cetveli adı altında ayrı 
bir kısım teşkil etmektedir. Memlekette istihsal 
veriminin artmasında âmil olan veya mevcut 
kıymetlerin idamesine yarıyan ve faydası mü-
taaddit bütçe yıllarına sâri bir mahiyet arzedon 
giderler, Birleşmiş Milletler Teşkilâtının tek
nik yayınlarından da faydalanılmak suretiyle, 
tefrika tâbi tutularak ayrı bir cetvel hilinde 
tertiplenmiştir. 

1952 Bütçe tasarısında genel bütçenin yatı-
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rımları mecmuu 368 840 928 Uraya baliğ olmak
tadır. Aynı kıstaslara sadık kalınmak suretiy
le yapılan hesaplara göre 1951 yılında Genel 
Bütçenin yatırımları toplamı 305 698 925 li
ra, 1950 Bütçesinde ise 261 369 409 liradır. Bu 
rakamların da ifade ettiği gibi 1952 tasarısı
nın yatırımları yekûnu 1951 yatırımlarına na
zaran yüzde 20,65, 1950 yatırımlarına nazaran 
ise % 4.1,11 nispetinde bir tezayüt kaydedilmek
tedir. Halbuki 1952 tasarısında giderler top-: 
lamının 1951 giderlerine nazaran artış nispeti 
% 10,21 dir. 1950 giderlerine nazaran artış 
nispeti de % 17,15 olarak görülmektedir . 

Transferler hariç olmak üzere genel ve kat
ma bütçelerin yatırımları toplamı mukayese e-
dileeek olursa aynı inkişaf.". hamlesi burada da 
görülür. Filhakika 1950 yılında genel ve kat
ma bütçeli dairelerin mecmu yatırımları (Dev
let Denizyolları hariç) 341 098 266 lira oldu
ğu halde 1951 de bu miktar 405 496 829 lira
ya, 1952 tasarısında da 450 119 690 liraya 
yükselmiştir. Böylece 1952 yatırımlarının 1951 
o nazaran artış -nispeti % 11 e; 1950 rakamla
rına nazaran artış nispeti de % 31,96 rakamına 
baliğ olmaktadır. 1952 de genel ve katma büt
çeli dairelerin gider yekûnlarının 1951 ve 1950 
rakamlarına nazaran arzeylecliği fazlalık ise 
sırasiyle % 6,76 ve % 13,77 den ibarettir. 

Devlet ekonomi, kurumlarının 1952 senesin-, 
deki yatırımları 307.4 milyon lira.olarak prog-
ramlaştırılmıştır. Bu suretle özel idare, bele
diye ve köylerin kendi bütçelerinde yapılmakta 
olan yatırımları hariç, âmme sektörünün bir se
nelik yatırım giderleri 750 milyon lirayı müte
caviz bir miktara baliğ olmaktadır. Takibettiği-
miz müspet politika sayesinde daha büyük hız
la artmakta olan hususi yatırımlar bittabi bu 
rakama dâhil değildir. Böylece, ortalama bir 
hesapla nakdi millî gelirimizin % 8,31 i nispe
tinde olan bu âmine yatırımlarının, istihsal ar
tışı ve istihsal verimliliği şeklinde daha şimdi
den müşahede etmekte olduğumuz müspet neti
celeri daha da çoğaltacağına ve millî gelirimi
zin daha büyük bir hızla artmasına âmil olaca
ğına inanmaktayız. 

Bir memlekette yatırım giderlerinin umumi 
hacmi yanında bunların terekküp tarzı da bü
yük bir ehemmiyeti haizdir. 

Filhakika memleketin imkânları ile istihsal 
hayatı arasında organik bir surette ayarlanmı-
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yan bir yatırım programından ciddî faydalar 
beklenemez. Yakın zamanlara kadar görüldüğü 
gibi gösterişli olduğu nispette kısır ve. gayrir 
müsmir sahalara tevcih edilmiş olan harcama
lara yatırım demek caiz olamaz. " • "' 

1952 yılı için derpiş ettiğimiz giderlerin çe
şitli Devlet hizmetleri arasında dağılış tarzını 
izah ederken, cari giderlerin yanında 1952 ya
tırım programımızın da memleket ekonomisinin 
çeşitli sektörleri bakımından bir tahlilini yap
mış olacağız. 

Muhterem arkadaşlar; 
Yüksek malûmunuz üzere, genel ve katma 

bütçelerimizde giderler bakanlık ve daireler iti
bariyle gruplara ayrılmıştır. Ancak gider ra
kamlarının tahlilinde kullanılan metotlardan 
birisi de daire tasnifi nazara alınmadan tekmil 
Devlet giderlerini bir kül halinde mütalâa et
mek ve bunları Devletin savunma, sağlık, -mil
lî eğitim, ulaştırma, sosyal güvenlik, borç öde
me, umumi idare... gibi çeşitli hizmet ve fonk
siyonları itibariyle tasnife tâbi tutmaktır. Bey
nelmilel mukayeseler bakımından lüzumlu bu
lunan bu tasnif tarzı bu sene bir yenilik olmak 
üzere genel ve katma bütçelerimizin bir kül ha
linde hizmet ve fonksiyon esasına göre tasnifi 
suretiyle tahakkuk ettirilmiş bulunmaktadır. 
işte bu esaslara göre yapılan tahliller şu neti
celeri vermektedir: 

Yüksek Meclise sunduğumuz bu tasarıda da 
şimdiye kadar olduğu gibi Devlet giderlerinin 
büyük kısmı savunma hizmetine ayrılmıştır. 
Filhakika 1952 senesi için 500 milyon liralık 
gideri ihtiva eden Savunma Bakanlığı Bütçesi
nin yanında Jandarma Genel Komutanlığı, Baş
bakanlık, Millî Savunma Yüksek Kurulu gibi 
askerlikle doğrudan doğruya ilgili Devlet or
ganlarının giderleri; askerî teçhizat bedelleri ve 
teslihat kredileri mürettebatı da dâhil, direkt -
savunma giderlerimiz 1952 yılında 541 714 236 
liraya baliğ olmaktadır. Bütçe tasarısına bağlı 
A/2 cetvellerinde mütalâa edilmiş olan savunma 
inşaatı da bu miktara dâhildir. Aynı esaslara 
göre hesaplanan direkt savunma • giderlerinin 
1951 yılındaki tutarı 529 776 392; 1950 yılın
daki tutarı da 520 912 611 lira idi. Ayrıca 1951 
yılında memleket savunmasının takviyesi için 
83.0 milyon liralık Amerikan yardımı alınmış, 
1952 bütçe tasarımızın 4 ncü maddesinde de ay-

I nı mahiyette 100.0 milyon liralık bir yardım 
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derpiş olunmuştur. vTrüman Doktrini gereğince 
alınmakta olan askerî yardımlar bunun haricin
dedir ve bu miktarın 1952- yılı içinde bir misli 
artırılacağını da kuvvetle tahmin etmekteyiz,. 
100 milyon liralık Amerikan yardımı; hesaba 
katılmadığı takdirde dahi, 1952 yılında memle
ketimizin direkt savunma giderlerini teşkil • eden 
541 714 236 lira; 1952 yılı genel bütçe gider
deki toplamının :% 31,09 una; gelirler toplamı
mın da % 34.91 ine muadil bulunmaktadır. Elde 
m,eveut 1950 yılı rakamlarına göre; savunma gi
derlerinin Genel Bütçe giderleri toplamına nis
peti, Amerika Birleşik Devletlerinde % 30.63, 
$ E £ S s a ' ^ İtal
ya'da %'M-S$K ICânad^'a%% 11,3 den ibarettir. 
Memleketimizde işe 1950 yılı, direkt savunma 
giderlerinin bütçe giderleri , toplamına nispeti 
% 3,5.03, gelirler toplamına nisyeti % 39.67 ra
kamına baliğ olmakta idi. Bu mevzuda dikkate 

(jşayan olan husus, İkinci Dünya harbi sonun
dan itibaren hemen her memleket silâhlı kuvvet
lerini azaltmak suretiyle savunma külfetlerini 
asgari bir hadde indirmiş ve ancak son yıllarda 
hissettikleri tehlike karsısında yeni yeni hazır
lıklara başlamış bulunduğu halde memleketimi
zin ikinci dünya harbi bidayetinden beri bu 
sıkleti, bütçesi ve millî geliri üzerinde. şiddetle 
hissetmekte olduğu vakıasıdır. 

Şurasını da işaret etmek lâzımdır ki, memle
ketimizin millî savunma giderleri bundan ibaret 
de değildir, öteden beri memleketimizde tekar-
rür eden usule göre, genel, katma, özel bütçeli 
daire ve müesseseler ve Devlet ekonomi kurum
ları kanalı ile de millî savunra faaliyetlerini 
destekleyici masraflar yapılmaktadır. Filhakika, 
Umumi Muvazeneye dâhil dairelerin memleketin 
savunma gücünü destekleyici, çeşitli müteferrik 
giderlerinin yanında, savunma ihtiyaçlarında 
kullanılan malzeme için tanınmış bulunan ve 
Devlet gelirleri üzerinde büyük akisler yapan 
Gümrük, Muamele, Nakliyat ve İstihlâk vergileri 
muafiyet veya tenzilâtı; Devlet Demiryolları, Ma
lana ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Maden Tet
kik ve Arama Enstitüsü, Toprak Mahsulleri 
Ofisi, Petrol Ofisi, P. T. T., Tekel, Devlet De
nizyolları gibi müessese ve kurumlarımızın Millî 
savunma ve "seferberlik ihtiyaçları için tedarik 
ettikleri çeşitli malzeme ve stoklar ile mal ve hiz
met temininde Millî Savunma teşkilâtına ve mil
lî savunma hizmetlerine tanıdıkları muafiyetler 
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ve rüçlıanlı muameleler, özel idare ve belediye 
bütçelerinin savunma maksadı ile harcadıkları 
pahalar ve tanıdıkları muafiyetler; nihayet ba
yındırlık programlarımızda sırf milli savunma 
zaruretleri dolayısiyle yer alan projeler de bu 
sahadaki çeşitli gayretlerimize birer örnek teşkil 
etmektedir. Bu çeşit endirekt savunma giderle
rimizin nakitle ifadesi senevi 200 (milyon lira ci
varında bir miktara baliğ olmaktadır. 

Hükümetimiz, ordumuzun ve memleketimizin 
savunma gücünün takviyesi hususunda, hiçbir 
fedakârlığı esirgememektedir. Biraz önce ifade 
ettiğimiz gibi Truman doktrini gereğince devanı 
edegelmekte olan ordumuzun teçhiz ve teslihi 
gayretlerinin geçmiş yıllara nazaran önümüzdeki 
yıl i.çinde daha geniş bir Ölçüde devam edeceği 
de şüphesizdir. 

Burada sırası. gelmiş iken, dost Birleşik Ame
rika'nın, millî savunma gayretlerimize yapmakta 
olduğu değerli yardımdan dolayı şükranlarımızı 
arzetmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar; 
Millî eğitim hizmeti, bütçelerimizin millî sa

vunmadan sonra gelen en geniş masraf kategori
sini teşkil etmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı 
Bütçesi ile beraber, diğer dairelerin öğretimi il
gilendiren muhtelif giderlerini de ihtiva eden 
millî eğitim cari giderleri 1950 Bütçesinde 
182 140 132 lira iken 1952 Bütçe tasarısında 
195 902 081 liraya yükselmiştir. Bu miktar ca
ri giderlerimizin % 15 ine yaklaşmaktadır. 

Katma bütçeli dairelerimizin aynı veçhile | he
saplanan eğitim cari giderlerinde de 1950 Büt
çesine nazaran artış mevcuttur. 

Genel ve katma bütçeli daireler bir arada, 
eğitim yatırımları 1952 Bütçe tasarısında, trans
ferler hariç, 14 885 501 lira tutacaktır. 1950 
bütçelerimizde ise aynı miktar 7 717 359 lira idi. 

Önümüzdeki yıl her derece öğretim müesse
selerine devam edecek öğrenci sayısında 100 ilâ 
110 bin raddesinde bir artış olacaktır. Artan ih
tiyaçları karşılıyabilmek üzere sene içinde yeni
den 437 ilkokul, 15 orta okul, 8 akşam kız sanat 
okulu, 5 kız orta sanat okulu, 35 demircilik 
ve marangozluk kursu, 10 yapı kursu, 50 köy 
kadınları gezici kursu, 50 muhtelif mevzularda 
yetişkinler için kurs, 18 öğretmenler için tekâ
mül kursu açılacaktır. Ayrıca 39 köy okulunun 
noksanları tamamlanacak, 100 orta okul ve bir 
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kıslm lise ve öğretmen okullarına öğretim malze
mesi temin edilecek, yeniden 4 sanat enstitüsünr 
de memleketimizin zirai gelişmesinin zaruri bir 
ihtiyaç haline getirdiği ziraat aletleri, yol ma
kineleri, traktör ve motor tamirciliği şubeleri 
açılacaktır. Bir erkek sanat enstitüsü, iki orta 
Sanat okulu, üç atelye, bir akşam kız sanat oku
lu, bir makine ve motor okulu binaları inşa edi- . 
lecek veya inşalarına başlanacaktır. Ağrı, Muş, 
Kütahya, Nevşehir, erkek sanat okulları ile Er
zincan Akşam Kız Sanat Okulu binalarının nok-
sanları ikmal edilecektir. 

Sayın arkadaşlar; 
Sağlık hizmetleri için yapılan harcamalar da 

bütçelerimizde mühim bir yer tutmaktadır. 
. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi

nin yanında diğer dairelerin hastane ve sanator
yum giderleri, sağlık ile alâkalı sair harcama
ları, genel bütçenin bu konudaki cari giderleri
ni teşkil etmektedir. 1950 yılında 55 787 492 
lira tutan bu kısım giderler, 1951 de 60 865 221 
lira olmuştur; 1952 tasarısında da 76 386 035 
lira ayrılması derpiş edilmektedir. 

Katma bütçeli idarelerimizin sağijk hizmetle
ri için ayırdıkları cari giderlerin' mecmuu 4 
milyon lira civarındadır. 
1 Sağlık konusundaki yatırımlarımız hastane 
ve sair sağlık binaları yapımı ve onarımı ile, tıb
bi alet ve vasıtalar satmalına giderlerinden te
rekküp etmektedir. Genel Bütçenin bu maksada 
masruf yatırımları 1950 yılında 11 960 786 lira 
iken, 1951 de 14 921 904 liraya, 1952 yılında da 
20 522 468 liraya baliğ olmuştur. 

önümüzdeki yıl içinde yapacağımız çalışmala
ra gelince; sene" içinde 30 ilçede sağlık merkezi, 
40 bucakta Hükümet tabipliği, 11 ilde verem 
hastanesi ve trahomun kesif bulunduğu' mahal
lerde 100 köy tedavi evi tesis olunacak, Ankara'-
daki Merkez Hıfzıssıhha Okulu ihya edilecek, 
•Keçiören'de 250 yataklı bir verem hastanesi, 
Zonguldak ve İskenderun'da birer frengi dispan
seri, Ankara Doğum Evinde yatılı ebe okulu, ; 
Kızılcahamam'da 100 yataklı kimsesiz çocuklar 
yurdu, Mersin, Antakya ve Manisa'da 50 şer ya
taklı birer doğum evi, ayrıca iki hemşire ve la
borant okulu, Elâzığ'da bir kuduz tedavi mües
sesi açılacak, Diyarbakır'da bir Hıfzıssıhha mü
essesesinin ve diğer iki ilde yeniden birer hasta
nenin inşâsına başlanacak, Ankara Kızılay Has-
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tanesi ile inşasına başlanmış olan dğer hastane
lerin ve:> sağlık merkezlerinin inşaatı ikmal edi
lecektir. Mevcut hastanelerimize yeniden 861 ya
tak ilâve olunacak mütehassıs ve asistan kadrola
rı genişletilecektir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Memleketimizde tarım faaliyetlerinin günden 

güne daha bariz bir surette farkedilen inkişafını 
bütçelerimizden takip, etmek mümkündür. 1952 
bütçe tasarısında tarım sahasındaki, yatırımlar 
yekûnu, yatırımlar mecmuunun % 19,1 ine baliğ 
olmaktadır. 

Tarım faaliyetleri cari giderleri esas itibariy
le Tarım Bakanlığı bütçe rakamlarından terek
küp etmektedir. 1950 ve 1951 bütçelerinde or
talama 32,5 milyon lira civarında olan bir kısım 
giderler, 1952 tasarısında 37 639 050 liraya yük
selmiştir. Katma bütçeli daireler arasında bulu
nan Orman, ve Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
müdürlükleri de 1952 yılı için ceman 15 796 009 
liralık cari gider derpiş eylemektedirler. Ziraat-
le uğraşan vatandaşlara en yeni tarım bilgileri
nin verilmesi, kendilerine'örnek teşkil edecek ça
lışmaların yapılması) memleketimizin muhtelif 
bölgelerine en iyi intibak edebilecek mahsul ne-
vilerinin araştırılması gibi müsmir çalışmalar 
bütçelerimizin cari giderlerinden karşılanmakta
dır. 

Genel ve katma bütçeler bir arada tarım sa
hasındaki yatırımlarımızda bariz /bir inkişaf 
mevcuttur. Filhakika 1950 senesi bütçelerinde 
ceman 47 987 102 lira olan tarım yatırımları, 
1951 de 54 562 651, 1952 de ise 72 918 109.li
raya yükselmiştir. Tarım sahasındaki yatırım
larımız arasında, tarım faaaliyetlerinde kulla
nılan makina ve alet bedelleri, çeşitli zirai faa
liyet ve hayvancılık sahalarına tahsis olunan 
döner sermayeler; Genel Bütçeden zirai kredi 
için ayrılan paralar, tarım faaliyetinin gelişme
si için girişilen su işleri, üretme, çiftlikleri ya
pıları gibi müsmir harcamalar yer almaktadır. 
Bunun dışında' ulaştırma, enerji ve bayındır
lık hizmetleri arasında mütalâa edilmekte olan 
amenajman projelerinin tatbiki, köy ve kasaba 
yolları yapımı, karayolları şebekesinin kurul
ması ve genişletilmesi, iskele, barınak ve liman
lar inşası ve benzeri yatırımlar da zirai faaliyet
lerin gelişmesinde büyük rolü olan müsmir har
camaların başında gelmektedir. 
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1952 senesi içinde, evvelce ele alınmış olan 

projelerin* tahakkukuna gayret edilmekle bera
ber; yeniden bir makinist okulu, dört fidanlık, 
altı favukçuluk merkezi, iki fümigatuvar açıla
cak, küçük çiftçilerin ziraat alet ve makineleri 
ile teçhizini sağlamak ve keza yeni arazi aça
cakların kredi ihtiyaçlarını karşılamak maksat
ları ile Ziraat Bankasında birer fon tesis edile
cektir. ilerde muhtaç çiftçilere tevzi edilmek 
üzere Devlet Üretme Çiftlikleri tarafından ge
niş mikyasta arazi açmaları yapılacaktır. Muh
telif zirai mevzularda çiftçilerin tenviri için 
geniş mikyasta halk kursları ve memurlar için 
tekâmül kursları faaliyete geçirilecektir. Mey-
valarımızm kıymetlendirilmesi maksadiyle yur
dun muhtelif, yerlerinde köy tipi kurutma evleri 
açılacaktır. Hayvancılığımızın kalkınması ve 
ıslahına matuf olarak hazırlanan çayır ve mera 
projesinin tatbikma geçilerek toplu köy yonca 
ve korungalıkları ve numune meraları tesis olu
nacaktır. Bakanlığın mahallî teşkilât okul ve 
müesseseleri mensuplarının çiftçi ile daha ya
kından temasını temin maksadiyle motorlu ta
şıtlar alınarak teşkilâtın emrine verilecektir. 
Muhtelif ihtisas kollarında çalışmak üzere Bir
leşik Amerika'dan 15 mütehassıs getirtilmesi 
takarrür etmiştir. Su kaynaklarının değerlendi
rilmesi ve ziraatte sulama işlerinin ıslahı mak
sadiyle beş sulama ekibi teşkil edilerek çiftçi
lerin tarlalarında gerekli gösteri ve öğretim ya
pılacaktır. 

Diğer taraftan, evvelce ihalesi yapılmış olup 
bir kısım taahhütleri 1952 yılma sirayet eden ve 
taahhüt tutarı 15 milyon lirayı mütecaviz bulu
nan 27 aded büyük su projesinin inşasına de
vam edilecek, 8 yeni proje ele alınacaktır. 
Münferit su işlerinden ihale bedeli 5 milyon 
liraya yakın bulunan 35 projenin ikmali ve 
ayrıca Bakanlar Kurulunca tasdik* olunacak 
program dairesinde yeniden on mevzuun ele alın
ması takarrür etmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Ulaştırma ve haberleşme hizmet ve tesislerinin 

karşılıkları* genel ve katma bütçelerimizde mühim 
-bir yer tutmaktadır. Katma bütçelerin cari gi
derlerinin" ortalama ,% 70 den fazlası ulaştırma 
işlerine taallûk etmekte olduğu gibi, Genel Büt
çe ve katma bütçeler bir arada yatırımların % 
60 a yakm bir kısmı da bu maksada tahsis edil
miş bulunmaktadır. 

N • . .— ,3i 
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Ulaştırma Bakanlığımızın cari giderleri orta

lama 2 milyon lirayı tecavüz etmektedir. Ulaş
tırma ve haberleşme sahalarında görevleri kat
ma bütçeli idarelerin cari giderleri toplamı 
1950 bütçelerinde 247 853 678 lira iken, 1951 de 
288 149 815 liraya yükselmiştir. 1952 tasarıla
rında ise, cari giderleri 73 milyon lirayı tecavüz 
eden Devlet Denizyolları Genel Müdürlüğünün 
katma bütçe halinden çıkarılması ve diğer idare
lerin işleyiş tarzlarının daha rasyonel bir hale 
getirilmesi neticesinde, katma bütçeli idarelerin 
cari ulaştırma giderleri yekûnu 200 109 748 
liraya inmiştir. Buna mukabil hizmet kalitesinde 
hissedilir bir salah temin edilmiş bulunmaktadır. 

Ulaştırma sahasında, Genel Bütçeden yap
makta olduğumuz, yeni demiryolu hatlarının in
şası; yol ve köprülerin, köy yollarının yapımı 
ve Karayolları Genel Müdürlüğüne yardım; li
man ve sair deniz tesisleri ile iskele ve ufak 
barınaklar inşası; hava meydanları yapımı; ma
kine, teçhizat mubayaası gibi yatırımlar 1950 
Bütçesinde 104 529 196 lira iken 1951 de 
128 579 699 liraya, 1952 tasarısında da 189 043 836 
liraya yükselmiştir. Bugünün iktisadi ve askerî 
şartlarına uygun olmıyan demiryolu inşaatı, an
cak yapımına başlanmış olup ikmali zaruri bulu
nan kısımlara hasrolunmuş, buna mukabil kara
yolları, limanlar ve sair deniz tsesisleri, hava mey
danları inşası giderleri Hükümet programımı
zın en esaslı prensiplerinden biri halinde seri 
bir inkişaf kaydetmiştir. Filhakika demiryolları 
inşasının genel bütçe yatırımları toplamına olan 
nispeti 1950 de ;% 9.3 iken 1951 de % 6.1 e, 1952 
de de % 5.5 e inmiş ise de, aynı yıllarda ka^ 
rayolları için ayrılan ödenek miktarının umumi 
yatırımlar yekûnuna olan nispetleri sırası ile *% 
23.1, |% 28.2 ve <%36.7 nispetlerine baliğ olmak
tadır. Limanlar ve vapurculuk işleri için ay
rılan ödeneklerin toplamı 1950 de 9 477 001 
lira* 1951 de 12 595 501, 1952 de de 21 768 000 
liradır. Havayolları yatırımları da 1950 yılında 
10.0 milyon lira iken 1951 de 11.0 milyon liraya, 
1952 de 13 204 035 liraya çıkmıştır. 

Katma bütçelerin ulaştırma sahasındaki ya
tırmaları yeni demiryolu tesisleri satmalma 
ve onarma giderleri, Karayolları yapım ve bakı
mı, Havayolları vesaiti ve hava meydanları te
sis giderlerinden terekküp etmektedir. Aradaki 
transferler ve Devlet Denizyolları yatırımları 
hariç genel ve katma bütçelerin ulaştırma sa-
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basındaki yatırımları toplamı 1950 Bütçesinde 
145 966 748 lira iken 1951 de 201 205 701 li
raya, 1952 tasarılarında da 243 196 421 liraya 
baliğ olmaktadır. Böylece umumi yatırımlar 
arasında ulaştırma sahasındaki yatırımların 
nispeti 1950 de yüzde 46,3 iken 1951 de yüzde 
53,3 rakamına, 1952 de de - Devlet Denizyolla
rı Genel Müdürlüğünün yatırımları dâhil ol
madığı halde - yüzde 54,8 rakamına çıkmıştır. 
Muhabere işleri için de 1952 tasarısında 10 mil
yon liraya yakın bir yatırım ' ödeneği derpiş 
olunmuş bulunmaktadır. \:-v 

Rakamların teferruatına inildiği takdirde, 
ulaştırma yatırımlarımizdaki inkişaf seyri da
ha bariz bir surette müşahede edilir. Filhaki
ka Genel Bütçeden Karayolları için, bu sene 
140 milyon lira ödenek " ayrılmaktadır. Bu' ö-
dencğin 115 milyon liralık kısmı memleket 
iktisadiyatının kalkınması ve Millî Savunmamı
zın takviyesi bakımından hayati bir ehemmiye
ti haiz bulunan Karayolları şebekemizin yapım 
ve bakımına, 25 milyon lirası da köylerimizin ik
tisadi ve içtimai bakımdan kalkınması, mem
leket ekonomisine karışabilmesi için elzem olan 
il ve köy yollarının yapımına tahsis< edilecektir. 
Karayolları için 1951 Bütçemizde ceman 
93 562 506 , liranın, 1950 de ise 60 303 378 
liranın ayrılmış olduğu yüksek malûmları
dır. 1952 Bütçe tasarımızda ticaret hayatımızın 
süratle gelişmesini ve memleketimizin dış mem
leketlerle daha yakından temasa gelmesini te
min edecek limanlarla iskele ve barınakların 
inşasına 22 250 000 lira ödenek tahsis olunmuş
tur. Bu miktar aynı maksat için 1951 yılında 
ayrılmış olan ödeneğe nazaran 9 675 000 lira, 
1950 ödeneğine nazaran ise 13 148 000 liralık 
bir tezayüt ifade etmektedir. 

1952 senesinde evvelce inşalarına başlanıl
mış olan Diyarbakır - Cizre, Elâzığ - Van hu
dut hatları ile, Bitlis'.şube-hattı, Erzurum tem
didi hattı, Narlı - Gazianteb ve Ereğli - Ar
mutçuk hatlarının inşasına devam edilecektir. 

Karayolları mevzuundaki çalışmalarımız 1952 
yılı zarfında büyük bir inkişaf gösterecektir. 
Sene içinde takriben 31 600 .000 lira bedelle 
730 kilometrelik yol yeniden ihale edilecek, iha
le bedeli 27 691 000 lira tutan 905 kilomet
relik yolun inşasına devam olunacaktır. İhale 
edilen yolların .600 kilometrelik kısmının yıl 
•içinde tamamlanacağı tahmin edilmektedir. 1200 

2.1952 0 : 1 
kilometrelik yolun' İT milyon lira sarfı iîe se
ne içinde' emaneten yaptırılması programa alın
mıştır. 800 kilometrelik yblun 4.5 milyon lira 
bedel mukabilinde asvaltla kaplanması işi yıl 
içinde ikmal edilecektir. 1700 metre uzunluğun
da ve tahmini bedeli 5 091 000 lira - olan 61 
aded köprünün inşası yıl'İçinde' ihale edilecek, 
ayrıca geçen seneden müdevver ve ihale bedeli 
29 103 OO'Ö lira' tutan : 8489 metrelik 158 köprü
nün inşâsına devam olunacaktır. Sene içinde 

, 2000-2500 kilometrelik' yoMn fetüd f e "aplikasyo
nu ' yapılacaktirV Tahmini bedeli ;960 000 ! İirâ 
tutan 10 âded şube'tesisi de-1902 yıli : içinde 
ikmal edilecek•işİĞrimiz'arasiridâd.irV' x'r: 

Deniz tesislerimize gelince; evvelce inşâla
rına başlanilmış olan Ereğli, İnebolu, Amasra 
ve Trabzon limanlarının inşasına devam oluna
caktır. 5775 sayılı Kanun gereğince yaptırıla
cak olan limanlardan Haydarpaşa, Salıpazarı, 
Alsancak limanları sene içinde ihale edilerek 
inşaata başlanacak, İskenderun ve Samsun li
manlarının etüdleri yapılacaktır. Küçük iskele 
ve barınaklardan, Taşucu, Anamur, Akçakoca 
ve Çanakkale iskelelerinin inşaatı sene içinde 
ikmal edilecek, Alanya, Finike, Rize, Mudan
ya ve Marmaris iskeleleri inşaatına devam olu
nacaktır. Ayrıca Bakanlar Kurulunca tesbit 
edilecek programa göre yeniden bir kaç iskele
nin inşasına başlanılacaktır. 

Havayolları tesislerimizden sene içinde Yeşil
köy ve Trabzon hava limanları inşaatı ikmal 
edilecek, Esenboğa ve Adana meydanlarının 
inşasına devam olunacaktır. Ayrıca îzmir, Af
yon, Konya, Diyarbakır, Elâzığ, Erzurum ve 
Sivas hava meydanlarının uçuşa yardımcı tesis
lerinin sene içinde ikmali mukarrerdir. 

Bütün bu müspet çalışmaların memleketimi
zin ekonomik ve sosyal hayatı üzerindeki ha
yırlı tesirlerinin durmadan artacağına ve çok 
geçmeden yeni ve daha geniş projelerin gerçek
leşmesine imkân verecek malî kaynakların bu 
inkişafla müterafik olarak belireceğine inan
maktayız. 

Ulaştırma, ve Tarım sahalarındaki yatırım
larımız arasında mütalâa ettiğimiz demiryolla
rı , ' karayolları, limanlar ve sair deniz tesisleri, 
su işleri gibi projelerin dışında kalan Ve 'daha 
ziyade yurdun imarını ve âmme-hizmetlerinin ifa
sında kullanılacak hizmet binalarının İnşasını 
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istihdaf eyliyen bayındırlık işleri de bütçeleri
mizde yer almaktadır. 

Bayındırlık Bakanlığının yatırımlar dışında 
kalan idari masrafları 7 milyon liraya yakındır. 
Bunlar da, yol, liman, su ve imar işleri gibi müs
mir faaliyetlerde çalıştırılan teknik ve idari 
personelin aylık ve sair istihkaklarına ve sair 
idare giderlerine taallûk etmekte olmaları do-
layısiyle, müsmir masraflar arasında mütalâa 
edilebilir. 

Yukarda ifade ettiğim çerçeve dahilindeki 
imar işleri yatırımları için 1952 Bütçe yılında 
genel ve katma bütçeler bir arada 32 232 071 
liranın ayrılmasını derpiş eylemekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Demokrat Parti iktidarının eseri olan 1951 

ve 1952 bütçelerinin tanziminde yatırım kay
naklarının müsmir sahalara tahsisi hususuna 
verdiğimiz büyük önem yüksek heyetinizin ma
lûmlarıdır. Filhakika memleketin istihsal faali
yetini canlandıran, hayat seviyesini yükselten ve 
millî gelirin artmasına âmil olan yatırımları da
ima ön plâna almaktayız. 

Eski iktidar zamanında başlanmış ve taahhüt
lere bağlanmış olup da halen terkine imkân gÖrü-
lemiyen meclis binası, Anıt, Üniversite binaları 
gibi monümantal inşaata maalesef devam oluna
caktır. Geçmişte bu sahada işlenmiş olan hataların 
yeni bütçeler üzerindeki tesirleri de devam et
mektedir ve edecektir. Bu sahada bugün için 
mümkün görülen cihet, tadili kabil olan plânla
rın değiştirilmesi ve bu suretle atılan yanlış 
adımların asgari bir zararla nihayetlendirilmc-
sinden ibarettir. İktisadi bir maksat taşıdığı hal
de takatimizle mütenasip olmıyan ve yanlış bir 
görüşe istinat eden Maltepe Sigara Fabrikası, et 
ve balık kombinası gibi mevzularda da tutumu
muz bu olacaktır. Mutlak bir zaruret ve ihtiyaç 
bulunmıyan hallerde yeni hizmet binaları inşası 
cihetine gitmemek taraftarıyız. 1952 bütçe tasa
rımızda da İstanbul Adalet binası, tevkif evleri do
ğu bölgesi memur konutları, Anıt-Kabir ve Büyük 
Millet Meclisi binası inşaatı, heyelan tehdidine 
mâruz bulunan Gördes Kasabamız ile yer sarsın
tısı âfetine mâruz bölgelerin ihtiyaç gösterdikleri 
yardımlar ve İstanbul Fatih külliyesinin onarıl
ması gibi hizmetler bayındırlık mevzuundaki 
ödeneklerimizin belli başlı tahsis mahallerini teş
kil etmektedir. Ayrıca vatandaşların sağlığı ve 
istihsal verimi bakımından büyük faydalar temin 
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ettiği şüphesiz bulunan köy içme suları için tek
lif ettiğimiz ve bundan sonraki bütçelerimizde da
ha geniş birer rakam halinde yüksek tasvibinize 
sunmak kararında olduğumuz 7,5 milyon liralık 
yardım da bu zümreye dâhildir. Burada, aynı 
maksat için 1952 bütçesinde 1 300 000 liranın, 
1951 de ise 5.0 milyon liranın ayrılmış olduğunu 
hatırlatmak yerinde olacaktır. 

Sadece yatırımların yapılmasındaki bu gö
rüş ve icraatımızın dahi, yakın zamanlara kadar 
bütçelerimize hâkim olan ve memleketin mahdut 
kaynaklarım gösterişli ve kısır projeler üzerinde 
heder etmek neticesini veren israfçı telâkki ile 
kıyaslanması, yüksek tasvibinize sunduğumuz 
1952 bütçe tasarılarımız hesabına kaydedilecek 
bir başarı sayılmak icabeder. 

Sayın arkadaşlarım, 
Memleketimizin gelişmesinde büyük bir rol 

oynıyacak olan elektrik enerjisi, endüstri ve ma
dencilik sahalarındaki âmme yatırımlarının daha 
ziyade Devlet Ekonomi kurumları kanaliyle rea-
lize edilmekte olduğu yüksek malûmlarıdır. Bu 
sahalardaki çalışmaların bağlı bulunduğu işletme
ler ve Ekonomi ve Ticaret bakanlıkları bütçeleri
nin cari giderleri 1952 bütçe tasarısında 
14 089 119 lira tutmaktadır. 

Bütçelerimizin bu sahalardaki yatırımlarına 
gelince : 

1952 bütçe tasarısında Şarıyar barajı inşaatı
na harcanmak üzere Etibanka 3.0 milyon liralık. 
bir yardım derpiş olunmuş, Elektrik İşleri Etüd 
İdaresinin giderlerine karşılık olarak da 1 milyon 
850 bin lira ayrılmıştır. 1950 Bütçesinde elektrik 
enerjisi için bütçeden verilen mecmu ödeneğin 
1 milyon 250 bin liradan ibaret bulunduğunu 
burada hatırlatmak isterim. Bir taraftan Şarı
yar barajının diğer taraftan da Çatalağzı - İs
tanbul enerji nakil hattının Etibank marifetiy
le ikmal edilmesini mütaakıp, memleketimizin 
en kalabalık endüstri bölgesi olan Kuzeybatı 
Anadolunun bol ve ucuz enerjiye kavuşması 
mümkün olacaktır. Bunun endüstriyel ve sosyal 
inkişaf bakımından olan değeri ise izahtan va
restedir. 

Endüstri sahasındaki yatırımlarımız 1952 büt
çelerinde 27 924 441 lira tutmaktadır. Tekel 
fabrika ve tesislerinin genişletilmesi, Batman 

. rafinarisi ile et, balık işleri için yapılan yar
dımlar bunlar arasındadır. 1950 bütçesinde ise 

— 369 — 
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endüstri faaliyetleri için 15 576 000 lira ödenek 
ayrılmış bulunuyordu. 

Madencilik faaliyetleri için do 1952 bütçe ta
sarısında 2 778 368 lira yatırım ödeneği teklif 
olunmaktadır. Bu sahada çeşitli iç ve dış kay
naklardan faydalanılmakta, gerek Etibank Genel 
Müdürlüğünün ve gerek Maden Tetkik ve Ara
ma Enstitüsünün faaliyetleri • mevcut program
ların gerçekleştirilmesi üzerinde temerküz etti
rilmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Vatandaşlar arasında tam bir huzurun, Dev

letin siyanetine muhtaç yurtdaşlann bu himaye
ye kavuşabilmesinin şartı olmak itibariyle, diğer 
memleketlerin bütçelerinde günden güne daha 
geniş bir yer kaplıyan sosyal güvenlik giderleri
nin bizim bütçemizde de ehemmiyeti artmakta
dır. Çalışma Bakanlığı ile Toprak ve iskân Ge
nel Müdürlüğünün çalışmaları bu maksada ma
tuf bulunduğu gibi, emekli, dul ve yetimlere, 
emekli sandıklarına yapılan tediyeler, içtimai 
maksatlarla girişilen âmme yardımları, hayır 
kurumlarına olan teberrular, doğum ve ölüm 
sebebiyle, yahut çocuk sayısı itibariyle yapılan 
ödemeler ve benzeri harcamalar da bu konudaki 
gayretlerimizin bir kısmını teşkil etmektedir. 
Memleketimizde teşkilâtlı bir yardımlaşma faa
liyetinin ve sigorta itiyadının henüz matlup de
recede tevessü edememiş olması bu konudaki 
Devlet yükünü artırmaktadır. Filhakika 1950 
yılında genel bütçeden sosyal güvenlik maksat
ları için 123 047 484 lira ödenek ayrılmış iken, 
1951 yılında bu miktar 139 631 831 liraya, 1952 
tasarısında da 147 271 004 liraya yükselmiştir. 
1952 bütçe tasarılarında aynı maksatlar için 
katma bütçelerinden de ceman 28 034 988 lira
lık bir ödeneğin ayrılmasını derpiş eylemektedir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Şimdiye kadar temas ettiğimiz ödenekler dı

şında kalan bütçe tahsisleri, Devletin sair fonk
siyonlarının gerektirdiği hizmetlere taallûk ey
lemektedir. Bunlar da toplu olarak istihsal 
ile doğrudan doğruya alâkalı bulunmıyan umumi 
idare giderlerini teşkil etmektedir. Bunlar Genci 
Bütçeye dâhil dairelerden Türkiye Büyük Mil
let Meclisi, Cumhurbaşkanlığı, Sayıştay Başkan
lığı, Başbakanlık, Milletlerarası iktisadi İş Bir
liği Teşkilâtı, Danıştay, Basın - Yayın ve Turizm, 
istatistik, Devlet Meteoroloji, Tapu ve Tapu 
Kadastro Genel müdürlükleri, Diyanet işleri baş-
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kanlığı, Adalet, içişleri, Dışişleri, Maliye, Güm* 
rük ve Tekel Bakanlıkları, Emniyet Genel Mü
dürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bütçe
leri ile katma bütçeli dairelerden, Vakıflar, ve Te
kel Genel Müdürlükleri bütçelerinden mürekkep
tir; 

Bu zümreye giren daireler doğrudan doğruya 
istihsal hayatına karışmamakla beraber bunların 
memleketin hukuki, iktisadi ye içtimai nizamı ba
kımından haiz oldukları ehemmiyet yüksek he
yetinizce malûmdur. Bu daireler arasında bulu
nan Tapu ve Kadastro, Toprak ve iskân Genel 
müdürlüklerine ayırdığımız ödeneklerde seneden 
seneye bir artış görülmektedir. Bilfarz 1950 Büt
çesinde 6 541 703 liradan ibaret bulunan tapula
ma işleri ödeneği, 1951 Bütçesinde 11 659 149 li
raya; 1952 tasarısında ise 13 389 367 liraya yük
seltilmiştir. Kütle halinde yurtlarından atılan 
yurtdaşlarımızm anavatana hicreti üzerine ciddî 
bir mahiyet kazanan göçmen iskânı dâvası, iç 
ve dış imkânlardan faydalanılmak suretiyle ve 
bütçemize hiçbir munzam külfet tahmil etmeden 
halledilmiştir. Bu da mevcut imkânları verimli 
bir şekilde ve memleket hayrına kullanmanın bir 
örneğini teşkil eder. 

Devletin mûtat hizmetlerinin daha rasyonel 
ve verimli bir surette yürütülmesi ve en geniş 
bir tasarruf zihniyetinin idare mekanizmasının 
her safhasına hâkim kılınması ve bu husustaki 
prensip kararımızın bir ifadesidir. Bu kararın 
tatbikatı cümlesinden olarak, çeşitli devlet or
ganlarının kuruluş ve işleyiş şekilleri ile devlet 
personel idaresi rejimini diğer memleketlerdeki 
tatbikat ve memleketimiz realiteleri göz önünde 
bulundurulmak suretiyle yerli ve yabancı müte
hassıslara tetkik ettirmekteyiz. Bu sahadaki ça
lışmalarımızın hayırlı neticelerini 1952 yılı zar
fında nispet teklifler halinde Yüksek Huzurunu
za getireceğiz. 

Burada temas ettiğimiz hizmetler için 1952 
Bütçe tasarımızda ayrılan ödeneklerin mecmuu 
255 269 677 lira tutmaktadır ki, bu miktar büt
çe toplamının %14,6 sına tekabül eder. Katma 
bütçelerin de toplu olarak bu çeşit idare hizmet
lerine ayırdığı ı ödenekler 1952 tasarısında 
20 088 375 lira tutmaktadır. Bu rakamlar da 
Devlet masraflanmn icrasında müsmir sahalara 
verdiğimiz mevki ve değeri açık bir surette gös
termekte ve daha ziyade istihlâk mahiyetinde 
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olan hizmetler üzerindeki hassasiyetimizi ifade runi. Ondan sonra Sayın Bakan izahatına devam 
etmektedir. 

BAŞKAN - - Oturuma 10 dakika ara vcriyo* 
edeceklerdir. 

Kapanma saati : 16,26 

Î K Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 16,50 

BAŞKAN —- Refik Koraltan 

KÂTİPLER : Sedat Baran (Çorum), İbrahim Kirazoğlu (Kayseri). 

BAŞKAN —• Oturum açılmıştır. 
Maliye.Bakanı beyanatına devanı edecektir: 
MALÎYE BAKANI HASAN POLATKAN 

(Devamla) —• Muhterem arkadaşlar; 1952 yılı 
Gelir Bütçesinin izahına geçmeden önce, ya
kın mazideki vergiciliğimize ve bugünkü vergi
lerimizin-arzettiği manzaraya bir göz attıktan 
sonra takip ettiğimiz gelir politikasının esasla
rına kısaca temas etmeyi. faydalı görüyorum. 

Kazanç yergisi usulünün meriyetten kalktı
ğı 1951 malî yılı başında nihayet bulan yakın 
mazideki Vergiciliğimiz, esas itibariyle, Kazanç 
Yergisi grupu ile muamele ve İstihlâk Vergile
ri zümresinden müteşekkil bir yapı halinde bu
lunuyordu.. 

25 yıllık tatbikattan sonra, yerine Gelir 
Vergisi rejiminin kaim olmasiyle, malî tarihi
mize intikal etmiş olan Kazanç Vergisi grupu, 
mahiyetleri itibariyle birbirinden farklı birta
kım vergilerin, biraraya toplanmasından ibaret 
bir vergi mecmuası halinde idi. Galip vasfı ile 
karine esasına dayanan eski Kazanç Vergisi bir 
nevi hasılat ve randıman vergisi karakterini ta
şıyordu. 

O zamanki vergilerimiz arasında, mahiyetine 
aykırı olarak, irat vergisi makamında tatbik 
edilmiş olan bu verginin varidatı ile bu vari
datın kaynağını teşkil eden millî gelir unsurları 
arasında her hangi bir münasebet mevcut de
ğildi. Devlet varidatının başlıca sahalarından 
birine hâkim olması .lâzımgelcn bu verginin, 
millî gelirle irtibat halinde bulunmaması yüzün
den, verimsiz ve kısır bir vergi olduğu, bilhas
sa son harp yıllarında,,gelir ihtiyacının şiddetle 
artması neticesinde hâsıl olan malî sıkıntmın-

başgöstermesi üzerine bütün açıklığiyle meyda
na çıkmıştır. 

Bu mevzuda, zamanında, esaslı reforma gi-, 
dilecek yerde, her yıl bütçeleriyle birlikte çıka
rılan birtakım kanunlarla Kazanç Vergisine. 
zamlar yapılması veya fevkalâde mahiyette bâ
zı vergiler ihdası yoluna müracaat olunmuştur. 

Kazanç Vergisi grupunun yanı başında tat
bik edilmiş olan Muamele ve İstihlâk vergileri 
zümresine dâhil vergilerin sıklet merkezini teş
kil eden Muamele Vergisi Kanunu, bünyesinde 
mevcut olan aksaklık sebebiyle bir taraftan 
memleket sanayiinin inkişafına mâni olmuş ve 
hattâ parçalanmasına sebebiyet vermiş; diğer 
taraftan mükellefiyet ve matrah bakımından 
birçok boşlukları ihtiva etmesi hasebiyle bu 
vergi yüksek konjonktür devrelerinde kendisin
den beklenen randımanı vermemiştir. 

Bu sebeplerden dolayı, başlıca vergilerimiz
den elde olunan varidat, sistematik bir seyir 
takip etmiyen birtakım dalgalanmalar halinde 
devam edip gitmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bugünkü vergilerimizin arzettiği manzaraya 

gelince; malûm olduğu üzere, 1951 yılı başın
dan itibaren Kazanç Vergisi usulünü fiilen ter-
kederek yerine Gelir Vergisi rejimini cesaretle 
ikame etmiş bulunuyoruz. Bu rejimin tatbik 
mevkiine konulmasiyle memleket vergiciliğinin 
vasıtasız vergiler sahasında esaslı bir adım 
atıldığına şüphe yoktur. Ancak Gelir Vergisi 
manzumesi, bünye itibariyle birçok noksanları 
ihtiva ettiği gibi diğer vergilerimiz de eski şe
killerini, olduğu gibi, muhafaza etmektedir. 
Bundan dolayı, bugün memleketimizde, yekdi-
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geriyle irtibatlı vergilerden müteşekkil, k«ndi 
realitelerimize uygun, ilmî bir vergi sistemi vü
cut bulmuş sayılamaz. 

Bu bakımdan memleketimizde kurulması ge
reken yeni vergi sisteminin ana prensiplerini 
tesbit etmenin artık zamanı gelmiş bulunmakta
dır,. 

Takibetmekte olduğumuz gelir politikasının 
tatbikatı icabı olarak, memlekette modern bir 
vergi sisteminin kurulması hususunda başlamış 
bulunduğumuz çalışmalara dikkatle devam edi
yoruz. 

Yapacağımız umumi vergi reformu ile yeni 
vergi sistemimizi, millî gelire bağlı ve onun ta-
havvülâtmı organik olarak yakında takibede-
cek bir sistem halinde kurmamız gerekmekte
dir. Böyle bir sistem, Devlet masrafları hisse
lerinin millî gelir unsurlarına tevzii bakımından 
olduğu kadar buhran veya bolluk devrelerinde 
para politikasının ayarlanması, enflâsyoncu ha
reketlerin önlenmesi, noktasından da büyük fay
dalar arzeder. 

Vergi kanunlarımızın ilmî ve rasyonel esas
larım ve memleket realitelerine dayanan bir bü
tün haline getirilmesi lâzımdır. Bu maksatla, 
diğer ıslahat meyanında, vasıtalı, vasıtasız ver
gilerimizin tarifelerini, ferdî teşebbüs ve tasar
ruf kudretini zedelemiyecek surette tertipleme
miz icabetmektedir. Geniş ölçüde yatırım ser
mayesine muhtaç bulunan memleketimiz için 
bu noktanın son derecede ehemmiyetli olduğu
nu belirtmek isterim. 

Modern ve âdil bir vergi sisteminin kurul
ması sırasında, vergi kanunlarının iktisadi sa
hada geyrimeşru rekabetlere meydan vermeme
sine de dikkat etmek lâzımdır. 

Takibetmekte olduğumuz vergi politikasının 
hedeflerinden biri de, vasıtalı ve vasıtasız ver
gilerimiz arasında mâkul ye mutedil bir nispet 
kurulması esası teşkil etmektedir. Bu nispetin 
bulunmasında dikkat ve hassasiyetle üzerinde 
durulması lâzımgelen husus, ilmin tavsiyesiyle 
kendi realitelerimizin mezç ve telifi keyfi
yetidir. 

,Esas prensiplerini böylece tesbit ettiğimiz 
gelir politikamızın tatbikatı bakımından aldı
ğımız tedbirlerden, ilerisi için yapmakta bu
lunduğumuz hazırlıklardan kısaca bahsetmek 
istiyorum, 
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1951 yılı başından itibaren yürürlüğe konul

muş olan gelir vergisi rejiminin bir î yillik 
tatbikatı- randıman bakıhiıhdanj memnuniyet 
verici olniamıŞtır. Filhakika bu verginin 1951 
yılı varidatı, tahmine nispetle, 60 milyon lira 
noksâniyle tahakkuk etmiştir. Mükellef grupla
rı itibariyle yapılan tasnifler, memleketin belli 
başlı iş sahalarında çalışan mükelleflerin beyan 
ettikleri gelir vasatilerinin son derecede düşük 
olduğunu göstermiştir. 

Yaptığımız incelemeler sonunda, bu neticenin: 
1. Kazanç Vergisi usulü ve onun tatbikatının 

mükelleflerde hâsıl ettiği itiyat ve mukavemet
ler gibi tâli âmiller yanında, 

2. Gelir Vergisi nizamını tesis eden kanun
ların bünyelerinde esasa mütallik mühim boşluk
lar mevcut olması ve mezkûr kanunların müeyyi-
do bakımından takviyeye muhtaç bulunması, 
sebeplerinden ileri geldiği anlaşılmıştır. 

Geçen Temmuz ayında Yüksek Heyetinizce ka
bul buyurulan bir kanunla vergi müeyyideleri
nin kuvvetlendirilmiş olması, o tarihten sonraki 
vergi randımanı üzerinde, mahsûs derecede, 
müspet tesirler icra eylemiştir. 

Bu surfetle, alman tedbirler sayesinde, ver
gi randımanının artmasına muvazi olarak tek
lif adaletinin sağlanması ve binnetice vergi yü
künün mükellefler arasında âdilâne bir surette 
tevzi edilmesi ve bilhassa kötü niyetli mükellef
lerin hüsnüniyet sahibi mükelleflere nazaran da
ha müsait bir vaziyet kazanmalarının ortadan 
kaldırılması, ehemmiyetle kayda değer bir husus 
olarak mütalâa edilmelidir. 

Gelir, Kurumlar ve Esnaf vergileri ile usul 
kanunlarının bünyelerinde görülen aksaklıkla
rın düzeltilmesi maksadiyle alınması gereken 
tedbirlerin tesbiti için yapılan çalışmalar sona 
ermiştir. Bu mevzuda hazırlanmış bulunan ta
sarılar (Mükellef teşekküllerinin son günlerde 
Maliye Bakanlığına bu hususta vâki müraca-
atleri, sistemle telifi kabil olduğu nispette göz 
önünde tutulmak suretiyle) nihai bir tetkikten 
geçirildikten, sonra, yakında yüksek Meclise su
nulacaktır. 

Bu tasarıların, yüksek heyetinizce tasvip'bu
yu rul arak kanunlaştırılmasından sonra Gelir 
Vergisi rejiminin doğuşta mevcut kusurları ber
taraf edilmiş olacaktır. 

İkinci yılına girmek üzere ,olan Gelir Vergi
si sistemi tatbikatının Kazanç Vergisi usulü 
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tatbikatından külliyen farklı bulunduğunu fiili
yat göstermiş bulunmaktadır. İdare ile mü
kellef ^münasebetlerinin tam bir, anlayış ve, kar
şılıklı; iş birliği halinde yürütülmesine, kontrol 
cihazının âzami nezaket ve titizlikle, öğretici 
ve ikaz edici bir şekilde işlemesine son derece
de itina etmekteyiz. 

Vergiciliğimizin tatbikatında husule gçlen 
zihniyet farkının memnuniyet bahşolduğu muh
telif vesilelerle mükellefler tarafından da te
yit ve ifade olunmaktadır. 

Gelir Vergisinin tekâmülüne muvazi olarak, 
diğer vasıtasız yergilerimizin de ıslahına devam 
olunacaktır. 

Bu cümleden olmak üzere, 1936 tahriri ile 
tesbit edilmiş olan Arazi Vergisi matrahının 
bugünün rayiçlerine göre düşük bir s eviyede 
kalmış olmasının anlaşılması üzerine bu saha
da yeni tahrir yapılması lüzumu belirmiş bu
lunmaktadır. Bu tahrir için gerekli hazırlıkla
ra başlanmıştır. Ancak üç veya dört yıl gibi 
uzun bir zamana ve 20 milyon liralık bir mas
rafa mütevakkıf bulunan yeni tahrire intiza-
ren Arazi Vergisi matrahını teşkil eden toprak 
kıymetine, iki misli zam yapılması hususunda 
yüksek Meclise bir tasarı sunmuş bulunuyoruz. 

Gelir Vergisi mihveri etrafında toplanması 
lâzımgelen vergilerimizden bir tanesi olan Ve
raset ve İntikal Vergisinin ıslahı ve Gelir Ver
gisi ile irtibatlandırılması mevzuunda çalışılmak
tadır. Bu hususta hazırlanacak tasarı da yük
sek Meclise sunulacaktır. 

Orta Çağdan kalma iptidai bir baş vergisi 
olan Yol Vergisinin ilgası hususundaki kanun 
tasarısı yüksek Meclise takdim edilmiş bulun
maktadır. 

Vasıtalı vergilerimizi teşkil eden vergiler 
zümresine gelince; yukarıda da arzettiğim gi
bi, bu gruba dâhil vergilerimizi Muamele Ver
gisi mihveri etrafında toplıyarak ıslâh etmek is
tiyoruz. ; ,. • 

Bu maksatla, ilk önce ele alınmış bulunan 
Muamele Vergisinin ıslâhı mevzuunda uzun 
zamandan beri devam eden çalışmalarımız sona 
ermiş ve bir tasarı hazırlanmış bulunmaktadır. 
Bu tasarı yakında Büyük Meclise sunulacaktır. 

Üniversite mensupları ile, muhtelif teşek
külleri temsilcilerinden ve Maliye, Bakanlığı 
ile diğer Bakanlık, uzmanlarından müteşekkil 
bir komisyon tarafından yapılmış olan tetkikat 
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neticesinde tanzim edilmiş bulunan rapor esas 
alınmak suretiyle meydana getirilen tasarı ile, 
Muamele Vergisi mevzuunun esaslı bir surette 
tadili teklif olunmaktadır.' 

Bu tasarının kanuniyet iktisap etmesi halin
de, Muamele Vergisinin memleket sanayii üze
rinde yıllardan beri icra ettiği menfi tesir ber
taraf edilecek, bu yüzden öteden beri devam 
edegelen şikâyetler ortadan kalkacak, aynı 
zamanda, vergi nispetleri hafifletilmiş olacak
tır. Mezkûr tasarının kanun halini alması ile 
memleket vergiciliğine getirilecek olan yeni
liklerden biri de bu mevzuda Muamele Vergisi
ne tâbi maddelere farklı nispet tatbiki imkânı
nın sağlanması olacaktır. Bu sayede bir taraf
tan, Muamele Vergisinin zaruri ihtiyaç mad
deleri ve binnetice hayat pahalılığı üzerindeki 
tazyiki azaltılmış olacak, diğer taraftan yük
sek iştira kabiliyetlerinden daha fazla vergi al
mak suretiyle bu sahada vergi adaleti daha faz
la tecelli etmiş bulunacaktır. 

Muamele Vergisi mevzuunda gerçekleştirile
cek olan ıslahatın tatbikatından alınacak neti
celere göre, bütün vasıtalı vergilerimizin bir 
'bütün haline getirilmesi üzerinde tetkikler yap
mak kararındayız. 

Gelir işlerimizin düzenlenmesi bahsinde üze
rinde ehemmiyetle durduğumuz mevzulardan 
birisi de çeşitli namlar altında alma gelmekte 
olan harçların muayyen bir esasa bağlanmak 
suretiyle ıslahı keyfiyeti olmuştur. 

Yüksek Heyetinizce de malûm olduğu üzere, 
harçlar, gelir mevzuatımız arasında eski ve da
ğınık birtakım hükümlere istinat etmekte, hat
tâ bunlardan bâzıları iradei seniyelere dayan
maktadır. Vatandaşların devletle olan münase
betlerinin bir çoğunda bahis mevzuu olan harç
ların, malî ehemmiyeti kadar ekonomik ve sos
yal tesirleri de malûmdur. Bu itibarla Devlet 
tarafından alman bu harçların yeni telâkkilere 
ve bugünün ihtiyaçlarına uygun bir hale geti
rilmesini ve muayyen prensiplere bağlı bir tek 
metin halinde toplanmasını teminen hazırladığı
mız tasarıyı Yüksek Heyetinize sunmuş bulu
nuyoruz. 

Gelir politikamızın esasları ve tatbikatı hak
kındaki bu mâruzâtımdan sonra, şimdi 1952 Ge
lir Bütçesinin izahına geçiyorum : 

1952 yılı gelir tahminlerini büyük bir dik-



keti ve itina -#o taırlahiiş nülunuydruz. Evve
lâ şu noktayı tebarüz ettirelim ki, normal Dev-
iet gelirleri, bir bütçe yılı içindeki iş görme 
programının malî karşılığını teşkil eder. Bu 
•(kargılığın ne olabileceğini tahmin ederken his
sete kaçan fazla rhıtiyatkârlıkla, aşırı ve hesap
sız nikbinlik aynı zararlı neticelere müncer olur. 
Gelirlerimizi inanmadan ve kaani olmadan, ta
hakkuk etmiyecek miktarlarda göstermek ne 
kadar hatalı ise, ihtiyatkâriıkta fazla ileri git-
theikte aynı şekilde yanlıştır. 

Tetkik Ve tasvibinize afâöttiğimii; 1952 Büt
çesi gelirlerinin hesap ve tahmininde İm 'esas
lardan hareiket ettiğimizi 'İfade etmek isterim. 

Evvelâ, tahinin hesaplarımızı gayet açık ve 
vazıh olarak tetkiklerinize a'rzetmiş bulunuyo
ruz. Bütçe tasaramm gelirlere taallûk eden 
ikısmında her gelir nev'inin tahmini bakımından 
istinat ettiğimiz obje'ktdf veya yalnız b kaleme 
ait hesaplar teker teker gösterilmiştir. 'Haıttâ, 
'bunlar üzerinde inceleme yapaca/k olanlara ko
laylık olmak üzere, "(bu .gelirlerin 1946 yılından 
fberi takip ettiği seyri ve bunların yıllık artma 
veya eıMlme nispeti erini de göstermiş bulunu
yoruz. 

Saniyen, metotlarımızı ilmin icaplarına isti
nat ettirme pröhsibiriin bir neticesi olarak tah
minlerimizi sadece içinde bulunulan senenin fiilî 
tahsilatının arzettiği rakamlara bağlamak usulü
nü ikmal ve ıslah etmekte zaruret gördük. Ve 
böylece iktisadi faaliyetlerin takip etmekte oldu
ğu seyirden istintaç ettiğimiz mütalâalara kon-
•jönktürel temayüllere ve bunların sadcee memle-
leketimiz değil bütün dünya bakımından arzet
tiği dutuma dayanan öbj ektif hesaplara müstenit 
daha mütekâmil tahminler yaptık. 

Muhterem arkadaşlarım, 
1952 yılı Bütçesi gelirleri yekunu 1951 yılı

nın 1 344 988 235 lirasına mukabil 1 551 455 000 
lira olarak tahmin olunmuştur. 'Buna göre 1952 
yılı gelir tahminleri 1951 e nazaran 206 466 765 
lira fazlalık arzetmektedir. 

Yüksek tetkik ve tasviplerinize sunmuş bu
lunduğumuz 1952 yılı Bütçesi gelir nevilerinde. 
1951 yılma nispetle, görülen artış ve azalışlar ve 
bunların sebepleri hakkında, gerekçemizde etraflı 
izahat arzetmiş bulunuyoruz. Bu itibarla, aynı 
izahatın teferruatını burada bir kerre daha tek-
't&x etmek stiretiyle yîiksök heyetinizi yörüıaktan 
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kaçınarak, bu hususta hulâsatan maruzatta bu
lunmak istiyorum. i 

Gelir Vergisi zümresinin, 1951 takvim yılının 
yüksek ve hareketli konjonktürüne tâbi olarak 
geçen yıla nispetle fazla hâsılat sağlıyadağma; 
Gümrük, Muamele İstihlâk ve Tedavül vergi
lerinin ve Tekel gelirlerinin hasılalarında 
iktisadi gelişmemize muvazi olarak nor
mal ve kronik artmalar olacağına kuv
vetle kaani bulunuyoruz. Bu yıl Devlet gelirleri 
meyanmda yer alan Arazi Vergisi Hazine his
sesi ile, harçlara ait kanunların tevhit ve tâdi
linden elde olunacak varidat vergilerimizin nor
mal artışına ilâve olarak, 1952 yılı gelir t'ezayü-
dünün bir kısnmını teşkil edecektir. 

Akar yakıttan alman Yol Vergisi namı altın
da, 1952 yılı Bütçesi gelirleri arasında yer alan 
Varidat, aslinda benzinden alman Yol Vergisi ile 
bedenî ve nakdî yol mükellefiyeti adını '-taşıyan 
Ve ilgası yüksek heyetinize teklif «edilmiş bulunan 
Baş Vergisinin yerine kaim olmaktadır. Akar ya
kıttan alınacak Yol Vergisi hasılatı, yüksek ma
lûmları olduğu üzere, Karayolları Genel Müdür
lüğü ile özel idareler ve belediyelere tahsis olu
nacaktır. Kısa fasılalarla muhtelif vergi saha
larında yapılan indirmelere rağmen Devlet ge
lirlerinde bir yıldan diğer yıla görülen kuvvetli 
inkişafı, memleketimizin iktisadi bakımından ik
tisap ettiği hayatiyetin bir delili olarak kabul 
etmek lâzımdır. 

Hükümetinizce alman iktisadi -tedbirlerin 
müspet neticeleri ve vergi politikamıza mütaallik 
olarak yukarda arz ve izah ettiğim prensiplerin 
tahakkuk ettirilmesi sayesinde Devlet gelirlerin
de bugünden müşahede edilen hayırlı ve ümit 
verici gelişmenin ilerdeki yıllarda da devam ede
ceğine kaani bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Gelir bütçesi hakkındaki gerekli gördüğümüz 

bilgi ve açıklamaları da bu suretle tamamladık
tan sonra bütçeyi yüksek heyetinize takdim ve 
izah hususundaki vazifemiz sona ermektedir. 

Büyük Meclisin teklif olunmakta bulunan 
bütçeler üzerindeki tetkik ve müzakerelerinin, 
memleketimiz için en uygun ve hayırlı neticele
rin elde edilmesi teminatını teşkil edeceğine dair 
inancımızı ifade ve yüksek heyetinize başarılar 
temenni ederiz. 

BAŞKAN — Efendim; söz alan arkadaşların 
; i s imle r in i s ı ras iy le o k u y o r u m : ....••..>.».-.. 
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Cemal Reşit Eyüboğlu, (O. H. P. Meclis Gru-

pu adına) 
Abdürrahman Boyacıgiller, 
Kâzım Arar, 
Mehmet Özbey, 
Mükerrem Sarol, 
Hüseyin Balık, 
Ali Fuad Cebesoy, 
Ekrem Alican, ... -
Ali Naci Duyduk, 
Baki Erdem, 
Halil Ayan, 
A. Fahri Ağaoğlu, 
Cihad Baban, . 
Ahmet Başıbüyük, 
Suad Hayri Ürgüblû, 
Nurettin Ertürk, 
Necip Bilge, 
Sabri Erduman, 
Sinan Tekeiioğlu, 
Süreyya Endik, 
Nusret Kirişçioğlu, 
Ali Riza Sağlar. 
îlk söz Cemal Reşit Eyüboğlu'nun dur. 

'CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Trabzon) (C. 
H. P. Sözcüsü olarak) — Sayın milletvekilleri, 

1952 yılı- Bütçe tasarısı, yüksek tetkik ve 
tasvibinize sunulmuş, bulunuyor. 

Devlet bütçesini iktisadi hâdiselerden tecrit 
ederek tetkik ve mütalâaya imkân bulunmadığı 
yüksek malûmlarıdır. 

Bu itibarla, bütçe tasarısı hakkındaki görüş' 
ve düşüncelerimize geçmeden, ana hatlariyle 
memleket'ekonomisi üzerinde bir nebze durmak 
•isteriz. ' 

Sayın arkadaşlar, \ 
Harap, perişan, iktisaden yarı sömürge ha

linde imparatorluktan devir aldığımız yurdu ye-' 
ni baştan kurareasma imar etmek; içtimai ve. 
iktisadi sahalarda' kalkındırmak uğrunda Cum
huriyet hükümetlerinin sarf eyledikleri devamlı 
emek ve gayretler bütün vatandaşların malû
mudur. ' 

Milletçe katlanılan fedakârlıkların, sarfe-
dilen gayretlerin feyizli neticeleri, bugün fabri
kalar, yollar, okullar gibi birçok eserler halin
de ortadadır.* ' ' 

İkinci Dünyâ Harbi, hu yurt toprakları üze
rinde 1914'un:«hasta adamı» yerine, millî is-
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tiklâline sahip, . onu savunmaya muktedir, me
deni milletler camiasındaki vazifelerini müdrik, 
dünya insanlık idealine bağlı, güçlü, kuvvetli 
genç Cumhuriyet Türkiyesini bulmuştur, 

İkinci Dünya Harbi boyunca, Türkiye çözül
mesi güç iki veçheli bir mesele ile karşı karşıya 
bulunuyordu. 

Bir taraftan, harb âfetinin yurda sirayetini 
önlemek için millî savunmanın gerektirdiği ola
ğanüstü giderleri karşılıyacak olağanüstü kay
naklar bulmaik; 

Diğer taraftan; normal devlet hizmetleri ya
nında millî kalkınma hamlelerini .mahdut malî 
kaynaklardan karşılamak; icabediyordu. 

Bu sebeple, harb yıllarının bütçelerinde mil-' 
lî kalkınma sahasındaki ödeneklerde içtinabı 
imkânsız gerilemeler olmuştur. 

Bununla beraber, hemen harbi-takip eden 
yıllarda, İbir taraftan dış memleketlerle malî 
ve ticari münasebetlerin gelişmesine; diğer ta
raftan da kalkınma hareketlerini hızlandırma
ya yeniden mütevali gayretler sarfeclilnıiştir. 

Amerikan yardımının sağladığı imkânlar
dan faydalanarak memlekete ziraat- makineleri 
^getirilmeye başlanmış, zirai kalkınma hareket
leri ön plâna alınmıştır. 

Zirai kredi müessesemizin takviyesi de bu 
sahadaki gayretler arasındadır. . 
, 'Sınai istihsal alanında sarfedilen gayretler 
çeşitli olmuştur. 
, . Bugün feyizli çalışmalarına şahit olduğumuz 

«Sınai Kalkınma Bankası» nra temelleri de o 
devir içinde atılmıştır. 

Dünya pazarları ile daha sıkı münasebetler 
kurulmuş, milletlerarası para işlerinin emniyet 
ve istikrarına mütaallik beynelmilel anlaşmala
ra girişilmiş ve bütün bunların neticesi olarak 
dış ticaretimiz yıldan yıla ilerlemeler kaydet
miştir. 

Avrupa Tediye birliği Anlaşmasına iştiraki
mizin, bu gelişme üzerindeki mesut tesirleri mu
hakkaktır. 

< Zirai istihsal, ithalât, ihracat gibi çeşitli 
iktisadi sahalarda hemen harbi takip eden yıl
larda başlıyan gelişmenin gittikçe artan bir 
süratle devam ettiğini 1951 istatistikleri göster
mektedir. 

Bu sebepledir ki, bütün bir Cumhuriyet dev
ri boyun ca devam edegelen gayret ye emeklerin 
müşterek neticesi olarak elde edilen bugi^ün 
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crurumu; maziden tecrit ederek son birkaç yılın 
icraatına bağlamak istiyen Hükümet görüşünü 
hatalıbulmaktayız. •••.; 

Bu kanaatimizle, sağduyu sahibi vatandaşla
rın düşüncelerine tercüman olduğumuza eminiz. 
(Gürültüler) 

Zirai istihsalimizin yıllık verimlerine müessir 
olan âmillerin başında hava şartlarının gelmek

te olduğunu göz önünde tutmak lâzımdır. (Gü
lüşmeler) 

Nitekim, 1937; 1938 ve 1947 yıllarında hubu
bat ihraç ettiğimiz halde, 1.950/1951 de ithalâta 
mecbur kalmış ve halen tekrar ihraç durumuna 
geçmiş bulunuyoruz. 

Binaenaleyh, makineleşmenin ziraatimizdeki 
tesirlerini kabul etmekle beraber, hava şartla
rını tamamen ihmal ederek her şeyi kendi ted
birleri ile izah eden Hükümete, zamansız ve za
rarlı olabilecek nikbinliklerden sakınmasını tavsi
ye etmek isteriz. (Yaşa sesleri, gülüşmeler) 

Zirai kredi •hacmi memnunluk veren bir sür
atle, yıldan. yıla gelişmektedir. 

Diğer sahalarda olduğu gibi burada da Hükü
metin ciddî tetkiklere dayanılarak hazırlanmış 
bir plâna sahip olması lüzumuna işaret ederiz. 

Zirai işletmelerin |% 90 nını aşan bir kısmı
nın küçük çiftçi aileleri işletmeleri halinde ve 
lüzumlu iktisadi şartlardan mahrum bir durum
da olduğu malûmdur. 

Bu büyük kütlenin kooperatifler vasıtasiylc 
makine ve aletlerle teçhizine, toprak edinme ve; 
ıslah işlerine, hayvan yetiştirmelerine, köyler-1 
de ev ve el sanatlarına yapılacak ikrazata da 
hususi önem verilmesi lüzumuna kaniiz. 

Sayın arkadaşlarım, , 
İktisadi bünyemizi sağlamlaştırmak ve geliş

tirmek devamlı ve gittikçe artan gayretler iste
mektedir. 

Bu da ancak iktidarın dikkatle hazırlanmış 
ve memleket şartlarına intibak kabiliyetini haiz 
bir program ve plâna sahip olması ve bunu 
azimkârane tatbik etmesiyle mümkündür.* 

üzüntü ile işaret etmek lâzımdır ki Hükü
met şimdiye kadar bu yolda her hangi bir gay
ret göstermediği gibi Devlet bütçesinden yapı
lacak yatırımları bir plâna bağlamayı progra
mı ile taahhüt ettiği halde bunu da yapmamıştır. 

Diğer taraftan Hükümet bu konuda hatalı 
bir kanaate sahip görünmektedir, 
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Totaliter rejimlerde, iktisadi,faaliyet, vo mü

nasebetleri topyekûu kucaklıyan ve düzenlo-
mek iddiasını laşıyan plânlarla, Garp demokra
silerinde bilhassa İkinci Dünya Harbinden son
ra geniş tatbikat sahası bulan kalkınma plânla
rı Hükümetçe birbirine karıştırılmaktadır. 

Iktisadcn geri kalmış memleketlerle, harb-
den iktisadi nizamı bozularak çıkan memleket
lerde feyizli neticeleri görülen kalkınma plân
ları, Devlet bütçeleri ile sıkı sıkıya alâkalıdır; 
öyleki teşri organları millî murakabe vazifeleri
ni dalın müessir olarak iktisadi sahalara teşmil 
etmek imkânını bulmaktadır. 

Memleketimizde plânsız ve • dağınık Devlet 
faaliyetlerinin neticelerini tatbikatta bir çok 
misalleri ile görmek mümkündür: 

Nitekim, müstahsili korumak için tedbirlere 
başvuran Hükümet, büyük müstehlik kitlesini 
nazara almadan hareket etmektedir; bir taraf
tan ihracatı teşvik ederken, diğer taraftan ma
liyetlerin yükselmesini mucip tedbirlerle de 
dünya piyasalarında müstakbel durumumuzu 
güçleştiren enflâsyoncu ' bir istikamete yönel
miştir. 

Dünya ekonomisi geniş ölçüde silâhlanma 
programlarının çeşitli tesirleri altındadır. Mil
letlerin yeni bir harb ekonomisi devresine gir
dikleri bütçe gerekçesinde zikredilmek ve ka
bul edilmektedir. 

Memleketimiz de aynı şartlar içinde aynı te
sirlere mâruz bulunmaktadır. 

Bununla beraber, Hükümetin tedbirlerinin 
neler olduğunu, şartların daha da vahamet pey
da etmesi halinde bunların neler olabileceğini 
anlamak cidden mümkün olmamaktadır. 

Yine aynı gerekçede, nispî fiyat istikrarın
dan bahsedilmekte ve bu nokta gerekçenin sik-
let merkezini teşkil etmektedir. 

Halbuki, son sukut rakamı olan Ağustos en
deksini takibeden Eylül toptan fiyat endeksi, 
446 dan 460 a çıkmıştır; bu yükselme seyri de
vam etmektedir. Demek oluyor ki Hükümet, ik
tisadi durumumuza ve masraf tahminlerine esas 
aldığı fiyat seyri üzerinde yanılmıştır. 

Bütçe Komisyonundaki müzakereler sırasın
da, fiyat yükselişine dış âlemin tesirleri sebep 
olarak gösterilmiştir. Fiyatların; inişini hep Hü
kümetin tedbirlerine, yükselişini daima dışarı
nın tesirlerine atfeden bu izah tarzındaki tezat 
gözden kaçmamaktadır. 

376 — 
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Kaldıki, Hükümetin «Ayarlama» adı altın

da güttüğü zam politikasının umumi fiyat sevi
yesini yükseltici tesirleri aşikârdır. 

1 Mİ in diği gibi Hükümet, kömüre demir ma-
mullerine, tekel maddelerine, beze, nakliye ta
rifelerine irili ufaklı zamlar yapmıştır. Şimdi 
do çeşitli harç tarifeleri ve akar yakıt fiyatları 
yükseltilmo yolundadır. 

Görülüyor ki, Hükümet memleket ekonomisini 
ve halkın geçim şartlarını fiyat artırma çarkının 
dişlerine kaptırmıştır. Gaza, beze kadar el atarak 
halkın geçimini tazyikten çekinmemiştir. 

İcraatına bakarak Hükümetin ne yapmak, ne
reye gitmek istediğini kestirmek cidden güçtür. 
(Soldan vah, vah sesleri). 

Hükümet bir yandan liberal zihniyetle Dev
let İktisadi Teşekküllerinin mamullerini piyasa 
fiyatlarına uydurmak ister; bir yandan da mü
dahaleci bir tutumla bâzı maddelerin fiyatlarını 
dilediği seviyede muhafaza etmeye çalışır. 

Bütün bunları, ancak Hükümetin iktisadi bir 
plâna sahip olmaması ile izah etmek mümkün dür. 

Muhterem arkadaşlar, 
Umumi iktisadi duruma böylece ve kısaca te

mas ettikten sonra, ilgisi itibariyle 1951 bütçe 
tatbikatı üzerinde de bir nebze durmayı zaruri 
görüyoruz. 

Yüksek malûmları olduğu üzere 1951 Bütçe
sinin giderleri (1 579 758 737); gelirleri 
(1 344 988 305) ve açık miktarı da katma bütçe
lerle birlikte (352) milyon liraya baliğ olmakta 
idi. 

Hâlen 1951 bütçe tatbik yılının son ayı için
de bulunuyoruz. Bununla beraber, bu bütçenin 
tatbikat neticelerini ancak «kesin hesaplar» Bü
yük Meclise intikal edince yani yılarca sonra 
görmek ve tetkik etmek mümkün olacaktır. 

Meselâ; 1951 Bütçesi ile 100 milyon liraya 
yakın ödenek verdiğiniz yol mevzuunda neler ya
pılmıştır?. Yatırım ödenekleri tamamen kullanıl
mış mıdır?. 
• Kullanılmışsa ne gibi tesisler meydana geti-
rilmiştir?. 

Sağlık tesislerinden hangileri yapılmışt'Tİ 
Bütün bunlar ve benzeri işlerin neticeleri 

bugün için, umumi efkârın olduğu kadar Yüksek 
Meclisinde meçhulüdür. (Soldan, bizce malûm 
sesleri, gürültüler). 

Bununla beraber, uzun yıllar edebiyatı ya
pılmış olmasına ve bütçenin müdafaası sırasın-
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da da ileri sürülmüş bulunmasına rağmen tatbik 
devresini tamamlamak üzere olan 1951 Bütçe
sinde tasarruf vai'di gerçekleştirilememiştir. 

Yüksek Meclisten son günlerde geçen aktar
malar bunu açıkça göstermektedir; bütçede ken
diliğinden husule gelen ve inisiyal bütçe açığının 
azalmasını sağlıyan tasarruflar dâhi diğer hiz
met bölümlerine aktarılarak yıl içinde kullanma 

• yoluna gidilmiştir. 
Sayın arkadaşlar, 
1951 Bütçe gelirlerinin tahliline geçerken, 

geçen yıl bütçe müzakereleri sırasında bu konuda 
dermeyan ettiğimiz mütalâaları kısaca hatırlat
malıyız. 

«Gelirler aşırı bir nikbinlikle tahmin edilmiş
tir»; «Gelir Vergisi hasılatının tahmini mübalâ
ğalıdır» demiştik. 

Hâdiseler bu görüşümüzü teyit etmiştir. Gelir 
"Vergisinin bütçeye getirdiği gelir miktarı, tah
minin çok altında kalmıştır. Noksan 60 milyon 
liradır. 

Şeker, kahve ve saireden alman bâzı resim ve 
vergilerdeki tahsilat noksanı ise 17 milyon lira
dır. 

Gümrük hasılatında, Hükümetin de, Bütçe 
Komisyonunun da tahminlerini geniş ölçüde aşan 
olağanüstü bir artış olmasaydı bütçe yılı içinde 
karşılanacak güçlükler şüphesiz ki, büyük ola
caktı. 

Gümrük hasılatmdaki artışın sebebini 1951 
ithalâtımızın seyrinde aramak lâzımdır. 

Filhakika, geride bıraktığımız yıl içinde itha
lâtımız, 220 milyon lira gibi, büyük bir ticâret 
muvazenesi açığı ile geçmiş yılların rakamlarını 
geniş ölçüde aşmıştır. 

Bunun tabiî neticesi olarak gümrük hasılatı, 
bütçede zaten aşırı nikbinlikle tahmin ve tesbit 
edilmiş bulunan rakamların bile çok üstüne çık-_ 
mıştır. 

Bu itibarla, Hükümetin tahmin ve takdiri dı
şındaki sebeplerden ileri gelen bu varidat çoklu
ğunun, 240 milyonluk, şimdiye kadar görülmemiş 
bir ticaret muvazenesi açığına mal olduğunu göz
den kaçırmamak lâzımdır'. Bu noktaya Yüksek 
Meclisin dikkat nazarını çekmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlar, 
• Şimdi bir nebze de bütçe açıklarına temas 

edeceğiz. 
1951 Bütçesinin gelir ve giderlerinde, yıl 
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içinde neticeye müessir esaslı bir değişiklik ol
madığına göre bütçe açığının da aynı "kalması 
lâzımgelir. 

Devlet Bütçesi açığının 80 milyonu Amerikan 
yardımından; 70 milyonu Avrupa Tediye Birli
ğinden; 60 milyonu iç istikraz hasılatından kar
şılanmaktadır. ' 

Katma bütçelerin açıkları için 57 milyon lira
lık bono çıkarılmıştır; Devlet Demiryolları için. 
daha 23 milyon liralık bono çıkarılması lâzımgel-
diği, alâkalı Bakanın Bütçe Komisyonunda 
verdiği izahlardan anlaşılmaktadır. 
- Ayrıca 1951 Bütçe Kanununun 4 ncümadde
sine istinaden karşılık fonundan millî savunma 
ihtiyaçları için 83 milyon liralık bir yardım alın
mıştır. • 

Bu hesaba göre, umumi muvazeneye dahil 
hizmet giderlerinin 293 milyon liralık kısmı nor
mal Devlet varidatı dışındaki kaynaklardan te
min edilmiş ve katma bütçelerin, Merkez Bankası 
kanalı ile kapanan açıkları 57 milyon liraya ba
liğ olmuştur. 

Bu durum karşısında, son zamanlarda 1951 
Bütçesinin açığını bazan 60 milyon liraya, bazari 
da sıiira indiren ve 1952 Bütçe gerekçesinde de 
yer yer tekrar edilmek istenen ifadelerin mâna
sına nüfuz etmek cidden güçtür. 

Sayın arkadaşlar, 
Şimdi de 1952 yılı Bütçe tasarısı üzerindeki 

görüş ve düşüncelerimizi arzedeceğiz. 
1952 Bütçesinin giderler toplamı (İ 373 500 

125) lirası âdi; (368 840 928) lirası yatırım; ol
mak üzeremi 742 341 052) liradır. 

Giderler toplamı geçen yıl bütçesinden 162,5 
milyon lira ve iktidarımızın ' sonuncu yılı olan 
1950 giderlerinden 255 milyon lira fazladır.' 

Bu,, yeni bir rekordur. 
Bütçe gelirleri ise geçen yıla nazaran 206 

milyon lira fazlası ile (1 551 455 000) lira ola
rak tahmin edilmiştir. 

Bütçe açığı, 190,8 milyonu umumi . muvaze
neden, 10 milyonu Devlet'Demiryollarından ol
mak üzere 200,8 milyon liradır. 

Diğer katma bütçelerin'açıkları umumi Büt
çeden yapılacak .-yardımlarla 'karşılanmaktadır. 

Yatırım kısmındaki artış 63,8 milyon liradır. 
Giderler üzerinde durulduğu takdirde görüle

cektir ki, 1951 yılma nazaran âdi bütçedeki 100 
milyon liralık artışın 73 milyon lira gibi mühim 
bir tasını personel giderlerinde vâki olmuştur. 

2.195a 0 ; & 
Hükümet programında' «Tasarruflar temin 

ederek mevcut açığı azaltmak ve denk bütçe e-
sasını gerçekleştirmek» "azminde olduğunu be
yan ve eski bütçeleri bu yönden tenkid eden Hü-

) kümet Başkanı yine kendi tabirleriyle «ardına 
kadar açık. bırakılan masraf kapılarını» biraz 
olsun kapamak şöyle dursun 1952 de bu açık 
kapılara yenilerini ilâve etmekten sakınanı a-

• mıştır. 
Bu yıl karayolları ve su işlerine ayrılan ö-

denekte bir artış müşahede etmekteyiz. Ancak, 
diğer sahalarda olduğu gibi bu sahada da Hü
kümetin uzun vadeli bir. programa sahip olma
sı, hattâ Partimizin iktidarı zamanında hazırla
nıp tatbik mevkiine konan programdan sarfına
zar edilmiş bulunması bu ödeneklerin en müs-

. mir surette kullanılacağı hususunda bize em
niyet vermemektedir. 

Memleketin iktisadi şartlarına ve nüfus ke
safetine göre objektif esaslara dayanan ve her 
türlü hasis siyasi tesirlerden azade bulunduru
lan bir yol plânının lüzumuna kaniiz. 

Geçen yıl Hükümetin küçük su işleri yanın
da büyük su işlerini ihmal, etmesini tenkid et
miştik. 

Bu sene büyük su işlerinin birinci plâna 
alınmış olduğunu görüyoruz. 

Bunu, tenkidlerimizdeki isabetin nihayet an
laşıldığını gösteren bir vakıa olarak kaydetmek 
isteriz. (Soldan gülüşmeler ve alkışlar). 

Köy yolları ve köy içme suları ödenekleri
nin az da olsa artırılmış olmasını yerinde bulu
ruz." Ancak, bu ödeneklerin tevziinde de politik 

i mülâhazalar yerine objektif esasların hâkim ol
ması lüzumuna işaret ederiz. 

I Tarım Bakanlığı ödenekleri, bütçenin umumi 
I giderleriyle mukayese edilirse, bu Bakanlıkta-

ki artışın 1950 yılma nazaran pek cüzi olduğu 
görülür. Filhakika, Tarım Bakanlığı giderleri
nin umumi giderlere nispeti 1952 de binde 35 e 
varmaktadır; bu nispet 1950 de binde 31 di. 

Aynı mukayeseyi Millî Eğitim için yaptığımız 
takdirde, bu Bakanlıkta 1950 ye nazaran bir 
artış değil bilâkis küçük de olsa bir gerileme 
olduğu görülür; 

Giderler üzerindeki mâruzâtımıza son verme
den, bütçenin esaslı unsurlarından birisi sayılan 
samimiyet kaidesi üzerinde duracağız. 

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da zaruri ve 
kaçınılmaz mahiyette olan bâzı' masraflardan bir 
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Mim bütçeye tîww otocsfe imkâs ve: M İ M etti
rilmemiştir. 

Bütçe Komisyonundaki müzakereler Sırasında 
bunun birçok misalleri tesbit edilmiştir. 

Bu cümleden olarak, dairesinin ve bakanın 
verdiği izahlara göre 100 milyondan fazla bir 
masrafı iltizam eden göçmen işi için bütçeye 
ancak birkaç milyon lira konmuştur. 

Millî Savulmanın maaş ve ücret.tertipleri ile 
tayınat ve harb gereçleri tertibindeki ödenekler 
derpiş' edilen hizmetlere nazaran noksandır. 

Vergilere,, tarifelere ve bâzı maddelerin fi
yatlarına yapılan zamlardan gider bütçesine 
aksetmesi tabiî bulunan kısımlar bütçe tahmin
lerinde nazara alınmamıştır. 

Sayın arkadaşlar, 1952 Bütçe tasarısındaki 
gelir tahminleri geçen yıla nazaran 206 milyon 
lira civarında bir fazlalık göstermektedir. 

Geçen yıl bütçesinde bulunduğu halde bir 
defaya mahsus olması itibariyle 1952 Bütçesinde 
yer almıyan ^ ndlyon liralık istisnai gelirler 
de. hesaba alındığı takdirde tahmindeki artış ha-
kikatta 283 milyon liraya yükselmektedir. 

Bu artışın 144 milyon lirası vergi zamlann-
dan ileri gelmektedir; geri! kalan 139 milyon 
liralık kısmı da mevcut vergilerin tahmin edi
len gelir artışlarına tekabül etmektedir. 

Bu zamlar vesilesiyle burada vergi sistemi
miz ve Hükümetin takip ettiği vergi politikası 
üzerinde durmak isteriz. 

Bilindiği gibi Cumhuriyet idaresi impara
torlukta11 ağırlığını daha izyade köylünün taşıdı
ğı bir vergi sistemi devir almıştı. 

Bu sistemin mihverini «aşar» teşkil edi
yordu., 

Aşarın ilgası ile vergi sistemimiz bir başka 
istikâmete yöneltilmiştir. 

Bununla beraber, memleketin iktisadi ve 
içtimai şartları bir hamlede âdil esaslara, daya
nan modern bir sistemin kurulmasına müsait 
değildi. Bu sebeple zaruri bâzı merhalelerden 
geçilmiş tir. , 

Vergi sistemimizde modem mânada reform 
hareketleri, İkinci Dünya Harbini takip eden 
yıllarda başlamıştır. 

Gelir Vergisi, Vergi Usulü Kanunu bu hare
ketlerin ilk merhalesini teşkil etmektedir. 

Bu reformun hedefi,, millî gelirle ahenkli 
ve vergi ;yüküntün âdil surette dağılışını sağh-
yAn bir sistem kurmak olduğuna göre Gelir Ver-

.1952 O : 2 
gisini takiben diğer vergilerin de bu istikamete 
çevrilmeleri icabetmekte idi. 

Hayat pahalılığını artıran, istihsali tazyik 
eden, sınai inkişafları engelliyen Muamele ve 

' İstihlâk vergileri ve benzerleri diğer vergi ve 
resimler ön plâna alınmıştı. 

Partimizin iktidarı zamanında başlamış ver
gi ıslahatı hakkındaki bu küçük mukaddeme-
den sonra bugünkü durumu gözden geçirelim. 

Bâzı vergilerde derpiş edilen tadillerle Va-
siİatı Vergilerin gelir bütçesindeki nispeti % 70 i 
aşan bir seviyeye çıkarılmaktadır. 

Bu nispet, bu sahada âdeta yeni bir dünya 
rekoru tesis etmektedir. 

Vasıtalı Vergilerdeki zamların bir kısmı 
doğrudan doğruya istihlâk eşyaları veya derhal 
onların fiyatlarına intikal edecek mevzularda 
olmaktadır. 

Tekel maddelerinden tütüne, içkilere yapı
lan mühim zamlar yanında, tapu, mahkeme, 
noter ve diğer harçlara 40 milyonu aşan. bir 
zam gelmektedir.* 

Arazi Vergisine yapılan zamla, bilhassa, ge
lirini ziraatten temin eden ve geçimine yeter 
gelirden mahrum bulunan fakir çiftçi aileleri 
için mevcut vergi adaletsizliği daha bariz bir 
hal almaktadır. (Böyle bir şey yok sesleri). 

Bundan başka, bugünkü Hükümet Başka
nının muhalefette iken savunduğu telâkkiye gö
re bir nevi vergi mahiyetinde olan demiryolları, 
P. T. T. tarifeleri de yükseltilmiştir. 

Bir sisteme ircaı mümkün görülmiyen, bu 
itibarla gelişigüzel yapıldığı intibaını veren 
bu bir seri vergi zamlarının memleket iktisadi
yatına ve geçim şartlarına yapacağı tesirleri 
düşünerek neticeden endişe duymamak kaabil 
değildir. (Biz duymamaktayız sesleri). 

Bütçe gerekçesinde, Vasıtalı Vergilerin yük
sek konjonktür safhalarında fazla iştira kuvve
tini: piyasadan emmek gibi bir meziyetten bah
sedilmektedir. Bu fonksiyon müterakki Gelir 
vergilerinin fonksiyonudur. 

Yüksek konjonktür safhalarında Vasıtalı 
Vergilerin müstehlike inikası daha; da kolay
laşmış olur. Bu itibarla bu mahiyetteki zamla
rın eşya fiyatlarına tamamen intikal edeceğini 
ve binnetice hayat pahalılığını artıracağını ka
bul etmek icabeder. 

Yeni vergi ihdas etmiyeceğini, vergileri va
tandaşların malî kudretlerine göre ayarlıyaca-
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ğinı iddia ederek iş başına gelmiş olan iktida-. 
riri bugünkü hareket tarzı parti ve hükümet 
programlariyle nasıl telif edilebilir? Bunun 
takdirini .Yüksek Meclise ve âmme efkârına bı
rakıyoruz. (Biz size bıraktık seslesi). 

Şimdi de, vatandaşları ve>gi mükellefi ola
rak ilgilendiren önemli bir konu üzerinde dur
mak isteriz. 

1951 Ağustosunda yürürlüğe giren Vergi 
Usul Kanunundaki müeyyideler tadilâtı iş ha
yatını haddinden fazla baskı altına alarak ser
best meslek sahipleri ile iş adamlarını ciddî en-
dişelero sevketmiş bulunmaktadır. 

Vergi dairesi ile mükellef arasında, Gelir 
Vergisi ve Usul kanunlariyle sağlanması yolu
na gidilmiş olan karşılıklı itimat ye yakınlık 
havası bu tadillerle yeniden bozulmuştur. 

Vatandaşın kanun çerçevesi içinde vergisini 
tamam tahakkuk ettirip ödemesi nasıl vazifesi 
ise, Devletin de şiddetli müeyyideleri ancak kö
tü niyeti sabit olmuş mükelleflere hasrederek 
suiniyet sahibi olmıyan vatandaşlara şefkatli 
bir anlayışla müzahir olması mukabil vazifesidir. 

Bu itibarla, mükellefi yeniden huzura ka
vuşturacak müeyyide ıslahatının süratle yapıl
masında zaruret bulunduğunu açıkça belirtmek 
isteriz. 

Sayın arkadaşlar, . 
Devlet borçları son iki yıl içinde önemli ar

tışlar ' kaydetmiştir!. 
1949 sonunda Devlet, katma bütçeler ve İk

tisadi Devlet Teşekküllerinin iç ve dış.konsoli
de ve dalgalı borçları yekûnu. 2 milyar 149 
milyon lira iken bu miktar 1951 sonunda 2 mil
yar 759 milyon liraya yükselmiştir. 

iki yıl içindeki artış 610 milyon liradır. 
Bu artışın 115 milyon lirası konsolide borç

lardadır; buna mukabil dalgalı borçlardaki ar
tış 496 milyon gibi muazzam bir rakama baliğ 
olmuştur. 

Konsolide borçlardaki artışın 100 milyon 
liralık kısmı 1949 ve 1950 bütçelerinden doğ
muştur. Buna mukabil dalgalı borçlardaki artı
şın hemen tamamı yeni iktidar zamamında vu-
kubulmuştur. 

, Dalgalı borçların ,bu tempo ile tezayüdü, 
sağlam ve müstakar bir para politikası takibi
ni güçleştirecek âmillerdendir. Bu vaziyetin bir 
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an önce ıslahı için Hükümeti gerekİi tedbirleri 
almaya davet etmek isteriz. " 

Sayın Milletvekilleri, > d 
1952 Bütçesi, üzerindeki mâruzâtımızı tamam-

. lamak için bütçe açıklarına kısaca temas edece
ği- ' • , • • • • . .. ., .-,.-

Bildiğiniz gibi, bütçe açığı 190 milyon lira 
. civarındadır; buna katma bütçelerden . 10 mil

yon lira daha eklenmektedir. . r 
Tasarıda açik, böylece ifade edilmiş olduğu 

halde gerekçede ve ona .mütenazır beyanlarda 
. bit başka mebdeden hareket edilerek bu açığın 
. küçültülmek istendiği görülmektedir. 

Şu halde her şeyden evvel «açık» mefhumu 
üzerinde müşterek bir anlayışa varmak gerek
tir. -. • 

ilmî mânada, «açık, normal, kaynaklardan 
sağlanan gelirlerle ,bütçenin. . karşılanamıyan 
masraf bakıyesidir.» . 

, Fevkalâde, arızi mahiyette olan Amerikan 
İktisadi Yardımı gibi, Bütçe Kanununun 4 ncü 
maddesine giren askerî yardımlar gibi karşılık
ları, ister bağış, ister borç olsunlar, bütçe açı
ğının tâyini bakımından, «normal kaynaklardan 
sağlanan gelirler» meyanmda kabule imkân yok
tur. 

Muhalefet yıllarında, bu noktai nazarı be
nimseyip bütçe tenkidlerine mesnet ittihaz eden 
bugünkü iktidar bugün aynı ölçülerin kendi 
bütçelerine tatbikma rıza, göstermek durumunda
dır. 

Bu açıklara ilâvesi iktiza eden başka açık
lar var mıdır? " . ' • . . , . 

Bu, bütçenin samimiyeti ile ilgili bir mese
ledir. 

Burada misal olarak göçmen işini vermek 
1 mümkündür. 

Anayurda gelen göçmenlerin iskânı özel bir 
kanunla Devlet hizmetleri içine alınmış bulun
maktadır. 

Bu kanuni hükümler mevcut oldukça ve is
kân edilmek üzere Hükümetin müsaadesi ile 
memlekete gelmiş insanlar bulundukça bu iş
lerin gerektirdiği ödenekleri bütçe içinde teşri 
organının tasvibine sunmak Hükümetin vazife
sidir. • 

Hal böyle iken, 1951 yılında olduğu gibi 
1952 Bütçesi de her bakımdan âmme hizmeti 
karakterini taşıyan bu iş için kâfi tahsisatı ih
tiva etmemektedir. 
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Hükümet, göçmenleri iskân ettiği mmtaka-

da tahsisen köylü vatandaşlara, âdeta munzam 
bir vergi gibi. iaşe etmek külfetini yüklemeye 
devam etmektedir. 

Köylü vatandaşlarımızın misafirseverUği-
ni istismar eden bu zihniyet yerine, her kesin 
seve seve katlanacağı bu yükü vatandaşlar a-
rasmda seyyanen dağıtmak anlayışının hâkim 
olmasını istemek yerinde olur. 

Sayın arkadaşlar, . . . . . . . . 
Şimdi de çok mühim telâkki ettiğimiz diğer 

bir konuya temas edeceğiz. 
Bütçe Kânununun 5 nci maddesi Hazine du

rumunu teshil ve tanzim maksadiyle, bütçe yı
lı içinde kullanılmak üzere Hükümete kısa va
deli istikraz yetkileri vermektedir. 

Bu maddeye göre Hükümet 100 milyon lira
ya kadar Hazine bonosu çıkarabileceği gibi yi
ne bu madde metninde zikredilen diğer kanun
lara göre de munzam istikraz yetkilerine sahip
tir. . _ •*• ••••••'.:• 

Hükümetin bu suretle haiz olduğu istikraz 
yetkisinin tutarı 756 milyon liraya varmaktadır. 

Kullanılmamış veya kullanılrhıyacak olsa 
dahi böyle bir salâhiyetin , Hükümette bulun
ması, emisyona taallûk etmesi itibariyle, umu
mi efkârda ve tahsisen piyasalarda birtakım 
tereddüt ve endişeler uyandırmaktan hâli kal
maz. 

Bu itibarla, Hazine muamelelerinin zaruri 
kıldığı âzami miktar, geçmiş' yılların tecrübele
rinden faydalanmak suretiyle tesbit edilerek 
Bütçe Kanununun 5 nci maddesindeki yetkinin 
bu miktarla takyit ve tahdidini lüzumlu gör
mekteyiz. 

Sayın Milletvekilleri, 
Umumi hatları üzerinde kısaca durduğumuz 

bütço tasarısı, görülüyor ki, memleketin muh
taç olduğu mâlî ve iktisadi kalkınmayı sağlıya-
cak esaslardan mahrumdur. 

Bu tasarı, hâdiselerin peşine takılmış bir po
litikanın, günlük tedbirlerle zorlukları geçiştir
mek istiyen bir anlayışın makesidir. 

Memleket ekonomisini birçok sektörde tesa
düflere terkeden, bilhassa, dünyanın harb kon-
jonktörü içine girmiş olduğunu gerekçesinde 
kendi hükürnlerine mesnet olarak kullanıldıktan 
sonra, yurdumuz için bu • "Bakımdan tedbir al
mak lüzumunu düşünmiyen bir politikanın or-
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, taya koyduğu tasarıyı, İm durumiı muhafaza 

ettiği müddetçe, müspet olarak ele almaya im
kân yoktur. |.,!:-- ; 

Tesadüflerin yardımı ile, Hükümetin tahay
yül ettiği neticelerin tahakkuk ettiğini bir lah
za kabul ettiğimiz takdirde bile, büyük çoğun
luğu dar ve sabit gelirli vatandaşlardan ibaret 
halkımızı, geçim zorluklarının gittikçe artan 
seyri içinde ıstıraptan kurtarmak kabil olmıya-
caktır. 

Bu sebeple, ne bu enflâsyoncu gidişi, ne de 
onun tesiri altında hazırlanmış bütçe tasarısını, 
C. H.'P. Meclis Grupu olarak tasvip etmiyoruz. 

BAŞKAN — Abdürrahman Boyacıgiller, 
Millet Partisi namına konuşmıyacağını Başkan
lığa verdiği hususi bir yazı ile bildirdiği için 
şimdi söz sırası kâzım Arar'mdır. Kendilerinin 
söz sırası, Süreyya Endik'ten sonra 23 ncüdür. 

KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar
kadaşlar, Sayın Maliye Bakanının uzun izaha
tını dinledik. Esasen bizce de malûm olan. bu 
müspet yol ve adımları bir kere de rakamlara 
vo mukayeselere istinaden dinlemiş olmanın 
bahtiyarlığı ve huzuru içindeyim. 

Büyük Meclisin en mühim vazifelerinden bi
rini ve başlıcasını teşkil eden bütçede hâkim 
olan zihniyetin tasarruf olduğu kadar uzun «yıl
lar ihmal görmüş yurdun imarı, sağlık, tarım, 
millî eğitim gibi ana dâvaların tahakkuku yo
lunda atılan adımlar hiç şüphe yok ki tasarruf 
zihniyetiyle kabilitelif olmıyacak mahiyette bu
lunmaktadır. 

Bütçe Kanun tasarısını dikkatle gözden ge
çirecek olursak namütenahi ihtiyacın gerektir
diği giderleri maddi imkânsızlıklar yüzünden 
bölümlerinde bulmamaktayız. Hal böyle iken 
sayın muhaliflerimiz her sahada yurt kalkınma
sına yeni hamlelerle girişen Demokrat Parti ik
tidarını açıklarla tenkid. etmekte ve diğer taraf
tan gelir kaynakları aramamızı da günlük mev
zu1 yaparak sistemli bir tarzda umumi efkâra 
yanlış aksettirmeye devam etmekte oldukları 
kâfi gelmiyormuş gibi bugün de yine aynı de
magojiyi yapmaktan çekinmediler. 

Benim de şahsan burada kendi iktidarımın iç* 
ra organları üzerinde yapacağım yapıcı tenkit ve 
ikazlarım olacaktır. Bunları geniş. ve. teferruatlı 
izahın zaman kaybı bakımından faideli olamiya* 
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cağını hesaba katarak kısa notlar halinde arzet-
meyi tercih ettim; 

1. Suiistimal mevzuu : Bu mevzu artık cid
diyetini kaybetmiş, suiistimal kelimesinden istih
raç ettiğimin mâna değişmiş, hassasiyetini 'kay
betmiştir. Devlet alını, satım ve taahhüt -işlerinde 
millî bünyemizi ve iktisadiyatımızı kemiren is
raf ve suiistimaller için bugüne kadar tedvin 
edilen kanunlar demode olmuş ve artık çalman 
minarenin kılıf içinde bulunmasına imkân kal
mamıştır. 

Serbest piyasadaki ihtikâr hâdiseleri had saf
haya igelmiş, karaborsa arz ve talep kaideleri 
içinde tahta kurusu gibi bütün cemiyetin kanını 
kurutmaya kâfi gelir bir hal almıştır. Bu cihete 
bir nebze temastan maksadım Devlet mekaniz
masını teşkil eden Devlet memurlarının her yön
den suiistimale müsait bulunmalarıdır. Hemen 
şurasını ilâve edeyim ki, temiz seciye ve karak
terde memurlarımıza da rastlamaktayız. 

Evet, Devlet memuru suiistimale müsait de
miştim. Bunlara bir kaç misâl vermekte fayda 
mülâhaza ediyorum. 

Şu, her gün gazetelerde % 1 ini, okuyabildi
ğimiz: yüz binlik, milyonluk suiistimaller. Sene
lerce tetkikat, tahkikattan sonra kısmen adliyeye 
intikâl etmeden müsamahaya uğramış ve kısmen 
adliyeye intikalden sonra ekseriya;büyük;suiisti
malleriti delilleri tesbit edilmemesi yüzünden ef
kârı i'Umumiyeyi tatmin edemiyecek neticelere 
müncer oluşu suiistimal hâdiselerinin daha cüret 
ve Cesaretle büyümesine ve artmasına sebep "ol
maktadır. 

Şu,< alım, satım komisyonları önünde anlaşarak 
Hazine aleyhine kapı önünde işin .mahiyetine 
göre dağıtılan .haya paralarının -münakaşa üze
rinde "bıraktığı ninenf i .neticeler. 

Şu, Devlet mubayaalarının ^muayyen ve bel
li başlı firmalarla anlaşarak yapılagelen devam
lı istismar we suiistimaller. 

;§ü, fennî-şartnameye"uygun olmasına rağmen 
bir -türlü «kabul ettirilemiyen ^Devlet inşaatı ve 
bunatmukabil birkaç senede temeli çöken, duvarı 
çatlıyan inşaat ve: yüzünde bereler husule gelen 
asfalt yöl kolaylıkla i katli kabule lâyık, görülmek
te ve Hâzine aleyhine açıktan açığa suiistimal 
edilmektedir. 

; Şu, hiç de "hakkı olmadığı:'. hâlde "Devlet vası
talarını calisi,işlerinde' kullanan ye 3üyük.*: Mec
lis müzakerelerinde acı acı tenkid edilmesine râğ-
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men hiç kimseden çekinmiyerek gözümüzün 
önünde her gün yüzlerce vasıtayı kullanmaktan 
çekinmeyen hicabı, vicdanı nasırlaşmış tfrivil ve 
askerî memurlar. 

Şu, inşaatında sayısız askerî amele olarak 
kullanan ve bu .askerieri kendisine veren .komu
tanlar. Şu, iki ton kömürünü almak için ikiyük 
askerî kamyonların üzerine üç, beş eri alarak 
Kömür Tevzi Müessesesinin önünde saf saf sıra
lanan nakil vasıtaları şu, Bakanlar Kurulunun 
tesbit ettiği mesai saatlerine kendisini bir türlü 
ayarlayamıyan, sabahları 10 - 11 de öğleden sou-
ra 14,30 - 15 te vazifesi başına giden memurlar, 
suiistimal mevzuunda sayısı oldukça büyük ye
kûn teşkil eden bir zümredir. Hepinizin malû
mu olduğu üzere .daha bu suiistimallerin sayısız 
nevilerini sıralamak mümkündür. 

Hemen erzetmeliyim ki bu haller eski ikti
darın memurlara müsamaha siyaseti yüzünden 
armağan ettiği fena bir itiyattır. Her ne kadar 
yeni iktidar zamanında kısmen azalmış olan bir 
kısım suiistimaller maalesef üzüntü ile igarjjt 
etmeliyim ki, kısmen de olsa hâlâ devam etmek
tedir. • 

Cenab Şâhâbettin'in Tiryaki sözlerinde güzel 
bir cümle vardır. Suiistimal kapısını aralık et
meye gelmez. Ardına kadar açılır der. Biz ardı
na kadar açılmış bir kapı teslim âldık. Bunu 
kapatamıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Daha bizde mesuliyet mefhumu iyi anlaşıla

mamış ve daha açıkçası kurulmamıştır. Bunu 
ne zaman kuracağız? iSayın Hükümetten .bunu 
ehemmiyetle soruyorum. Biz de bugün ele cari 
olan mevzuata, örf ve âdete göre mesuliyetin 
mânası şöyle anlaşılmaktadır; Bir yüksek dereceli 
memur ile konuşurken durmadan t; mesuliyetten 
bahsediyordu. Nazarı dikkatimi çekti 'soydum; 
hariki mesuliyetten bahsediyorsunuz? "Tavzihan 
cevap verdi: Evet haklısınız, mesuliyeti biz sa
lâhiyet, mânasına alıyor ve "öyle anlıyoruz. W ka
dar doğru bir cevap. " : '••./' 

Bu derece suiistimal konularını ele alarak ye
ni kanunlar vaz'ederek önlemeye -muvaffak ola
mazsak bütçemizin muvazene İmini asını ümit et
memek lâzımdır. H. 

Muhterem arkadaşlar, suiistimal konuşunda 
Millî Bayuuma Bâkariilğına ait taşıt vasıtalarına 
ait: rakamlar, "Millî 'Savunma jl^arilığırida bu 
yönden 'daha çök suiistimal öMüğü endişesiyle 
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mi balısmdeft tevahüş edildiğini anlamak için'. 
bilhassaı'bu suiistimal üzerinde duruyorum. . • 

Bütçenin-r^milyonlara baliğ olan tahribatını 
teşkil eden suiistimal; konusunda Sayın Hükü
metin ne düşündüğünü ve ne yapmak niyetinde 
bulunduğunu-öğrenmek istiyorum. 

2. Bir Devlet idaresinin hiç de kolay bir iş 
olmadığı muhakkaktır. Bunu Cumhuriyetten ön
ceyi karıştırmadan içinde yaşadığımız canlı bir 
mazi içinde mütalâa etmek isterim. Şahısların 
kabiliyet ve bilgilerine bağlı muvaffakiyetler 
daima geçici muvaffakiyetler sağlamış Ve şahısla
rın değişmesi ile başlanan her esere karşı mua-
razalar 'baş göstermiş olması yüzundan hiçbir Ba
kanlığın müstakar ve devamlı bir politi
ka takip etmesi düşünülmemiş ve bu sahada 
ortaya atılan teklifler de nedense revaç görmemiş 
bulunmaktadır. Bu itibarla benim bu mevzuda 
kısaca teklifim hükümetlerin umumi, derhal 
mümkün olmadığı takdirde bölge programları 
tanzim etmek suretiyle şahısların kabiliyet ve ze-. 
kâlarından kamu .hizmetlerinin kurtarılmasıdır. 
Ben şahsan programlaşmamayı istemeyi, Meclise 
karşı bir taahhüt kabul etmemek ve mazeretler 
serdi suretiyle hesap yerilmesi kolay bir şekli 
idarenin tercihi mânasında anlıyorum. 

Malûmdur ki, biz her sahada yabancı ve ileri 
memleketlerin mütehassıslarına daima ihtiyaç 
duymakta ye hemen hemen her sahada bu müte
hassısları eelbederek büyük masraflar yapmak
tayız. Fakat nedense hemen hemen ekseriya bün
yemize uygun olmadığı mütalâasiyle mütehassıs 
raporlarını mahzenlerde hıfzetmeyi de âdet ha
line getirmiş bulunmaktayız. Bu münasebetle sa
yın hükümetten Barker raporuna ne derece ilti
fat gösterildiğini ve bu raporun tatbik mevkiine 
konulup konUİmıyacağmı da sormak isterim. 

3- Hep bütçe mülâhazalariyle erişemediği
miz ve yetişemediğimiz birçok mevzular arasında 
büyük dâvalarımızdan birisi de âmme hizmetleri
mizi henüz tatminkâr bir mecraya sokamadı ğı-
mızdır. Bu cümleden olarak 21 milyon Türk'mil
letinin yüzde seksen ikisine yakın nüfus kesafe
timi teşkil eden Türk köylüsünün hizmetine iste
diğimiz mânada giremeyişimizdir. Daima atılan 
ileri adımlar zaman ile durdurulmuş ve hattâ ge
ri adımlara inkilâp ettirilmiştir. Hepimizin ma
lûmu olduğu üzere rdaha önceleri nahiyelerde 
sulh hâkimleri vardı. Bunlar lîalsa idi ;belki bu
gün buralarda ^̂ fô^ mahkemeleri -ku-

rardık. Bunları kaldırdık. Sebep mi; bütçe dar
lığı. Diğer taraftan devairi resmiyeye o kadar 
lüzumsuz insan kayırdık ki bugün çok az önemde 
dairelere yüzlerce fazla memuru almakta mahzur 
görmezken en lüzumlu müesseselere kadrolar 
vermekten çekiniyoruz. 

Benim bu mevzuda bu mukaddemeyi yapmak
tan kastım, nahiye teşkilâtına temas içindir. 

Bugün nahiyelerde birer nahiye müdürü yar
dır. Ve hiç vazifeleri de yoktur. Kâtibi bile bu-
lunmıyan bu müdür kimin âmiridir? Karakol 
komutanının mı? O, esasen müstakillen bu vazi
feyi yapabiliyor. O halde nahiye müdürlerini kal
dıralım mı? Hayır. Fakat bu nahiyeleri tam te
şekküllü birer nahiye haline hemen getirelim di
yorum- Bu işi hemen nasıl yapabiliriz diyeceksi
niz arzedeyim. Eğer Yüksek Meclis ve Sayın Hü
kümet bu teklifimi tasvip buyurursa bütçeye bir 
mükellefiyet tahmil etmeden bu işi kısmen veya 
tamamen halletmek mümkündür. 

Devlet kadrolarında tensikata insani düşün
celerle tâbi tutamadığımız on binlerce fazla me
mur vardır. Bizim nahiyelere istediğimiz teşkilât 
ise bidayette bir nüfus memuru, bir tapu memu
ru, bir hâkim ve bir de zabıt kâtibinden ibaret
tir. Nüfus, tapu memurlariyle zabıt kâtiplerini 
fazla kadrosu olan dairelerden alarak bir kursa 
tâbi tutmak ve nahiyelere göndermek suretiyle 
halli çok kolay bir mevzuu 1952 yılı içine sığdır
mak mümkündür. Bir sulh hâkimi bir de doktor 
mevzuu kalır. Esasen bu yıl için (25) nahiyede 
bu yapılacaktır. Bunu da bu yıl miktarını biraz 
daha artırmak mümkün olmadığı takdirde 1953 
yılında dikkate almak üzere hiç olmazsa nüfus ve 
tapu memurlarını bilûmum nahiyelerimize gön
dermek kabil olabilir kanaatindeyim. Takdir 
Yüksek meclisinizindir. 

4. Bir de özel idareler mevzuu vardır. He
men hemen herkesin üzerinde önemle durduğu 
bu konu, bugün artık özel idarelerin müstakil :• 
bir hüviyet taşımaması merkezindedir., Maliyeye 
bağlanması ve maliye kadrosuna bir şube, eklenV 
mesi ile ftaabil olacağını kendileri de söylemekte
dirler. Buna ait bir misal vereyim : Çankırı V k 
lâyetinin özel idare geliri Yol Vergisi hariç 2|7Q 
bin lira civarındadır. Buna mukabil memurları-, 
na ödediği miktar da yine bu civarındadır, : 40 
küsur memuru istihdam etmek bahasına özel'idar 
relerin devamı üzerinde durriıak hatalı olur; 
Bizim gibi birçok vilâyetlerin durumu; da ayni-
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dir. Bir taraftan bu • nevî-ilgaları • yaparken di-;; 
ğer; taraf tan açıkta kalacak olan bu memur arka
daşları yukarda arzettiğim nahiye teşkilâtına yer
mek de isabetli bir hareket olur zannındayım. 

Artık köy dâvası özel idare mevzuundan çık
mış bir devlet mevzuu olmuştur. Okulu muva-
zenei umumiyeden, yolu, suyu muvazenei umu-
miyeden ve diğer bütün yardımlar Hükümet ta
rafından sağlanan vilâyetlerin özel bir bütçe ile 
ne sağlamak istedikleri gerçekten sorulmaya de
ğer. 

5. Sağlık işlerimiz : İki yıl içinde bir hare
ket, farklı ve bariz bir hareket görmüş olmamıza 
rağmen itiraf edeyim ki, memeleketin sağlık mev
zuu çok hazin bir manzara arzetmektedir. 

Umumi sağlık dâvası da programa bağlanma
lıdır. Yurdun hiçbir köşesinde açılan sağlık mü
esseselerini kıskançlıkla mütalâa etmiyeceğime 
sayın arkadaşlarım kaanidirler. Yalnız bâzı ka
za merkezlerinde tam teşekküllü hastaneler'möv-. 
cut iken ayrıca dispanser gibi yeni tesisler ku
rulduğunu memnuniyetle müşahade ederken bâ
zı vilâyetlerde hâlâ iki, üç doktorlu bir devlet 
hastaneleri müşahade etmek cidden elem verici 
bir hâdisedir 

'Sayın Sağlık Bakanından ricam il merkezi 
olup da bu tarzda unutulmuş, ihmal edilmiş kaç 
vilâyet vardır? Bu vilâyetler her şeye takdimen 
ve tercihan ele alınacaklar mıdır? Bu yılki büt
çeyle ele alınacaklar mıdır? Bu kaderini Allaha ,.. 
bağlamış bahtsız iller hakkında eski iktidarın ih
malini kısa bir zamanda telâfi edecek faaliyetin 
gösterileceğinden şüphem yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, bütçe tasarısı müna
sebetiyle Maliye Bakanı arkadaşımızın yapmış 
olduğu konuşma bendenizi tatmin etmiştir. 

Yalnız benim burada öteden beri üzerinde has
sasiyetle durduğum bir suiistimal mevzuu vardır. 
Bu mevzuda her arkadaşın da aynı derecede hassas 
olduğuna kaniim. Suiistimal bugün o derece ile
ri gitmiştir ki Demokrat Parti iktidarının has
sasiyetine rağmen dünkü itiyadın tesiri ile Dev
let dairelerinde hâlâ bu hareket devam ettiğini, 
hele hele bilhassa taşıt vasıtalarında pervasızca 
yapılan suiistimalin inşallah Bakanlıklar bütçe
leri müzakere edilirken ayrı ayrı misallerle ar-
zedeçeğim. . ••• . 

Benim bilhassa üzerinde durmak istediğim ; 
ve diğer arkadaşların. da temas edeceği diğer 
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kısımlariyle birlikte, sağlık .dâvasının bu memle
kette hakikaten seyyanen tatbiki Demokrat Par
ti iktidarına nasip olduğuna il hastanelerinde 
öyle vilâyetler biliyorum ki, onların bir' iki 
doktoru, yüz yataklı hastaneleri vardır, fakat 
buna mukabil bir kaza merkezinde tam teşek
küllü bir hastane, verem dispanseri ve birtakım 
şeyler... ' . . ' , - " ' 

Acaba bu taksim, tevzi usule mi tâbidir, 
yoksa Bakanın keyfine mi racidir ? Böyle bir 
şey düşünmiyorum, fakat" beni ; tatmin edecek 
mahiyette Sağlık Bakanının bu mevzuda çok 
açık konuşmalarını rica ediyorum. 

. Mâruzâtım-bu kadardır. Esasen vaktimin 
geldiğini de sayın Başkan ifade buyurdular. 

BAŞKAN — Efendim, daha 22 arkadaşımız 
söz almıştır. Müsaade ederseniz önümüzde an
cak sekiz günümüz kalmıştır. Şimdi yüksek tas
vibinizi almak suretiyle yarın saat ondan on üçe 
kadar ve öğleden sonra 15 ten itibaren taham
müle göre, 20 ye ve 21 e kadar, eğer tekrar lü
zum hâsıl olursa geceleri de toplanmak üzere 
ayrıca kararınızı rica edeceğiz. ' 

Şimdi devam edeceğiz. 
Evvelâ arzettiğim şekil üzerinde, yani ya

rından itibaren saat .ondan on üçe ve on beşten 
akşama kadar devam edeceğiz; bu şekilde de
vam etmeyi tensip buyuranlar lütfen el kaldır
sınlar.. Müsaade buyurun. Kabul etmiyenler..' 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi devam ediyoruz. . 
Yazılı mütalâada bulunacak arkadaşlardan 

rica ediyorum. 20 dakika hakları vardır. (İ5 
dakika sesleri) Hayır 20 dakikadır! 

MEHMET ÖZBEY (Burdur) —Pek muh
terem arkadaşlarım, bütçemizdeki açığı kapa
tacak, borcumuzu ödiyecek ve refahımızı sağlı-
yacak tek yol, memleketteki istihsal kaynakla
rımızı artırmaktır. Bu da ancak,, zengin maden
lerle dolu olan yeraltı servetlerimizi tezce iş
letmek;' çeşitli iklimlere ve bol mahsule müsait 
olan toprak üstünden fennî bir şekilde fay
dalanmak. Sahil olan üç kıyımızda konserveci-. 
ligi kurmak. Bu da ancak sistemli, plânlı ve çok 
çalışmamızla mümkün . olacaktır. , 

:Sayın arkadaşlar, bunları biz eski.,ye sakat , 
usullerle ağır ve gevşek yürüyüşle bugün de yar 
rm da asla yapamayız. Bir misal : Yurdun her , 
yerinde buldukları zengin madenleri işletmek 

384 -~ 
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üzere yüzlerce vatandaş' maden umum müdür
lüğünün kapısı önünde aylarca bekler; cevap 
verirler : Henüz beşinci aydayız, size sıra gel
medi için daha 6 ay var. Bekliyeeeksini! Aylar; 
seneler geçer, beklersiniz. Tam işleteceksiniz, 
meselâ krom satacaksınız, bugün tonu 100 lira, 
harb metaldir, para ediyor. Yarın yarısına kim
se almaz. Vatandaş çalışmak ve çalıştırmak 
için uğraşıyor, didiniyor. Fakat biz imkân ver
miyoruz. Neden? Eskiden beri bozuk düzen tes
lim aldığımız teşkilât yine bozuk düzen devam 
edip gitmektedir. Çare : Yeni bir kanunla bu 
bozuk ve kokmuş düzeni düzeltmek lâzım. Yer
altı serveti böyle asırlarca ihmal halinde oldu
ğu gibi yerüstü de pek farklı değildir. Kara
saban devrine son vermek zamanı gelmiştir. 

Sayın arkadaşlar; cennet gibi bir vatana sa
hibiz. Maalesef bu zengin, bereketli topraklarda 
sırf mükemmel iş bilmemekten, hergün şu ka
ra toprağın altına fakrü sefaletten yalnız ve
remden bir günde 128 ölü vermekteyiz. Çünkü 
çalışma yollarını bilmiyoruz, bakamıyoruz.. 

Bakanlarımızda kabahat yok. Bakanlıkta en 
küçük bir memur vazifesine dokuzda gelir beş
te çıkar, bakanlarımız gece yarısına kadar ça
lışıyorlar. Hattâ daha doğrusu seni, beni kabul 
etmekten, dert dinlemekten pek iş de göremiyor
lar. Günler, haftalar, aylar, seneler dakika gi 
bi gelip geçiyor. Bakıyorsunuz bir bakanlığı
mızın mesaisi çok ilerde, diğeri de fevkalâde ge
ride. Aralarında bir koordine yok. 

Sayın arkadaşlar,, müspet ve verimli çalış
manın tek yolu Başbakana bağlı iki Devlet Ba
kanından birisi, her Bakanlıktan seçilen ikişer 
salahiyetli mütahassıstan kurulacak Bakanlık-
lararası konseyi veya şûrası gibi mümtaz bir 
heyetle müstakillen vazifelenerek, Bakanlık-
lararası koordinasyonu da temin ederek, memle
ketin umumi kalkınma metodlarmı hazırlıya-
cak rasyonel bir şekilde çalışmak. Ancak bu 
suretle ileri memleketlerle aramızdaki çok uzak 
olan refah seviyesine gece, gündüz müspet çalış
malarımızla, müspet usule yaklaşmak lâzımdır. 
Başka çaresi de yoktur. 

Müspet sual de ne? 
Sayın arkadaşlar; bizim bir kabahatimiz daha 

var o da,,gençlerimizi tahsil için her yıl şuraya-
buraya gönderiyoruz. Aklımıza neresi eserse. 
Fransa'ya, İtalya'ya, Almanya'ya, İsviçre'ye, 

•İngiltere'ye, Amerika'ya. Buralardan çeşitli usul 
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ve bilgilerle memleketimize dönen bu gençler 
yine usullerde ve nitodlarda bir birlik ve koor
dine olmadığı için aldıkları bu karma karışık 
sistemlerle bizim yürüyüşümüzü'şaşırtıyorlar ve 
ileriley işimizi aksatıyorlar. Düşünelim, bizim 
bünyemize en uygun usul neresidir, İngiltere mi, 
Amerika mı neresi ise oraya gönderelim. Yani ka-
samızdaki dövize göre talebe göndermiyelim. 
Bu çeşitli usullerdir ki, bizi perişan etmiştir. 

Sonra, dairelerimizin çalışma sistemleri de 
bozuktur. Bir evrakta bir hata varsa onun sahi
bini bir türlü bulamazsınız, o ona atar, o ona. Mes
uliyeti sirayet ettirir, katiyen kendi üzerine al
maz. Sonra bâzı memurlar da,, suçum, suiistima
lim meydana çıkarsa, ihtar alırım, maaş kat'ı 
yapılır, nakledilirim yine memuriyette kalırım 
diye kötü bir iman daima bâzı memurların ruhun
da yaşar. 3 masadan çıkacak bir evrak 13 masayı 
dolaştırılır yine bir türlü çıkmaz. Vatandaş da 
daima şikâyetçi, daima şikâyetçi. 

Basit bir misal, Londra'da tahsilde bulunan 
bir arkadaşımı ziyaret ettim'. Kendisi ihtyar 
bir kadının evinde pansiyoner, öğle üzeri bir 
tahsildar geldi kadından 234 lira emlâk vergisi is
tedi;. Kadın itirazla; evlâdım ben ihtiyarım, çalı
şamam: bu parayı veremem deyince memur : Nü
fus tezkereni getir, dedi. Yetmişini aşkın yaşını nü
fusunu okuyunca memur, elindeki makbuzu yırttı 
attı ve bir daha artık siz vergi vermiyeceksiniz 
dedi. Orada yetmiş yaşından yukarı olan kadınlar 
bu vergyi vermezlermiş. Bu memurun salâhiyeti 
ve hareketi karşısında dondum kaldım. 
- Hulâsa arkadaşlar, bizde de tek çare memura 
bol mesuliyet, âzami salâhiyet, başka çıkar yol 
yok. Yoksa memur sayısını çoğaltmakla ve kali
tesini düşürmekle bu işler hallolmaz. Bol maaşlı 
ve iyi vasıflı memur bizim düstûrumuz olmalıdır. 
Ekseri umum müdür ve müsteşar bizde sabah 
sekizde gelir, gece geç çıkar, bunalırcasına çalı
şır, fakat küçük memurların çoğu karnı doyma
dığı için gözü saattedir. Memurun karnını do-
yurmalıyız. • 

Muhtaç olmıyan kadm memurları da yuvala
rına göndermeliyiz. 

İktisadi Devlet teşekküllerine ait Baremi 
Devlet Baremiyle birleştirerek eskiden beri mağ
dur edilmiş vatandaşları da koruyalım. 

Sayın arkadaşlar, bizim Türk Milleti büyük 
siyasi bir inkılâp yaptı. Fakat biz henüz idari bir 
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inkılâp yapamadık. Müspet bil' tasarrufla bun
ların' Hepsini biz tezce yapabiliriz. Bir defa fazlu 
bakanlıklar vardır. Onları kaldıralım. Pekâla, 
İşletmeler Bakanlığı; Ticaret ve Ekonomi Bakan
lığına'bağlanabilir. Çalışma Bakanlığı, Tekel Ba
kanlığı da kaldırılabilir. Maden Tetkik Arama 
Enstitüsü: Umum Müdürlüğü, Maden Umum Mü
dürlüğü ileo birleşebilir. Evkaf; Umum Müdür
lüğü Diyanetle birleşebilir. Ve sair ve sair. 

Halılar, marnken koltuklar ve tül perdelerle 
bir gelin odasına benziyen birçok, daireleri, gaz 
sandığı üstünde çalışan, şubelere benzetmemek 
şartiyle; daha sade hale getirmek.de mümkündür. 

Devlete senede yüz binlerce liraya mal olan 
bütün kiralık daireleri, yine Devlete büyük bir 
yük teşkil eden eski Hükümetten mevdus Saraç
oğlu mahallesinde toplamakla âzami tasarruf 
sağlamış: olabiliriz. 

Kendi vazifelerinden emekliye ayrılarak baş
ka yabancı mevzularda ve vazifelerde çalıştırı
lan mütekait memurları tasfiye ederek, onların 
yerine, sıra bekliyen ve bom boş gezen yüzlerce 
tahsilli gençleri almakla; rasyonel çalışmamıza 
istikamet vermiş olabiliriz, 

Bütün dairelerimizde kahve ısmarlamak âlem
lerine ve sigara faslına derhal son vermek lâ
zımdır. 

Mümkünse; mesaiyi sabah yarım saat erken, 
öğleden sonra yarım saat geç bitirerek günde 
bir, saat fazla çalışmakla, yıllarca birikmiş ve 
kokmuş olan muameleleri temizliyelim. Dünya
nın hiçbir yerinde bizde olduğu gibi altı saat 
laubali bir daire mesaisi yoktur, sekiz saat var
dır. Ona ayak uyduralım. Milletin işini günü gü
nüne görelim. Türkiye dünyanın her yerinden 
ziyade bir turist memleketidir. Tarihi ve şirin 
bir beldedir. Bu turistik iş bizim memlekette ya
vaş gitmektedir. Gelecek turistlere fazla nezaket, 

"ve kolaylık gösterelim. Bu suretle memleketimi
ze de fazla döviz sağlıyaîım. . 

Sayın arkadaşlar; Amerika'ya, Türkiye'den 
daha yakın ve daha vefalı bir dost olmadığına 
göre ve en çok kalkınmaya muhtaç da biz oldu
ğumuza göre, Marşal yardımından en az istifade 
eden de maalesef yine biziz. Bu, plânsız ve prog
ramsız alaturka gidişimize bir son vererek/bu
nun sebeplerini' araştırmak lâzım. Marşaldan 
dostluğumuza ve kalkınma ihtiyacımıza yaraşır 
şekilde: yardımı beklemek de bizim, hakfetmzdır. 
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Sayın, arkadaşla.?; daha birçok, hususları; alâ

kalı bakanlıkların bütçelerinde söyliyeccğim» 
Yukarda yapacağımız tasaiTuflari; memleke

tin yoluna, suyuna, hastanesine sarfedeüm, Bu 
bütçede de bunu görmekle memnunum. Biz an
cak geriliğimizi çok çalışmamızla telâfi edebile
ceğiz. Karekter ve kahramanlık bakımından üs
tün olan büyük milletimiz ve onun şerefli siz 
mümessilleri inşaallâh bu, noksanımızı • $a telâfi 
edeceklerdir. 

Millet ve memleket için iyi ve. hayırlı bir yol
da olan Hükümetimize başarılar dileyerek sözle
rime son veriyorum. (Soldan, bravo şeşleri). 

BAŞKAN — Muharrem Sarol vazgeçti; Sıra 
Hüseyin Balık'tadır. 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Muhte
rem arkadaşlar, Halk Partili arkadaşlarımız, bun
dan evvelki devrede, memlekette çok güzçl iler
lemeler yaptıklarını ve bugünkü kallanmanın 
onun bir devamı olduğunu söylediler. Bunu, in
kâr edemeyiz. Yalnız sanayide yaptıkları kalkın
mayı ben kabul etmiyorum. Memleketin sınai te
mellerini çok yanlış bir ideoloyiye istinat ettire
rek bâzı sınai tesisler yapmışlardır. Bugün bu 
sanayi memlekete kâr getiren bir halde değildir. 
Fasılları gelince bunları dokümanlariyie. birer 
birer arzedeceğim. Burada, bir misal vereceğim. 
Zonguldak'ta 1948 senesinden 1957 senesine: ka
dar 500 milyon lira istiyen bir amanejman plânı 

. vardır. Bu plân 1948. den başlayıp 1.957 de ik
mal edilecektir. Bu meyanda Kozlu'da 30 milyon 
liralık bir tesis vücuda getirilmiştir. Bu, tesis an
cak 35 sene sonra verimli olacaktır. Bu; tesis 30 
milyon liraya Hilton Şirketine ihale edilmiştir. 
30 sene sonra verim vereceğine ye 35 seneye^ka
dar dünyada vukuageleeek büyük inkişaflar kar
şısında bu tesislerin bize yarayıp yaramayacağını 
bilmem şimdiden tahmin etmek, doğru plur.-ıriul 

Bu tesislerden yine Filyos'ta bir ateş tuğlası 
fabrikası vardır. Bu fabrika 13 - 15 milyon lira
ya malolmuştur. Halbuki Eskişehir'de Sabri Kı-
lıçoğlu Fafrikası 3,5 milyon liralık bir tesistir. 
13 milyon liralık fabrikanın: randımanı ne
dir?. 3,5 milyon liralık hususi bir fabrika
nın senede 10 milyonluk tuğla, kiremit is
tihsalimle. elde ettiği gelir nediri Bunları fa
sıllarında dokümanlariyie arzedeceğim. , 

Türkiye'deki mensucat Sanayiine Devletin 
' koyduğu sermaye ile istihsalleri hakkında yine 
faş3İlarınç}av ^pkiimanlar vererek mlrugaitita- bu-
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lunacağım. İstanbul'da yeni bir müessese var, 
aşağı yukarı 30 milyonluk bir mensucat fabrika
sı. Ben öyle zannediyorum ki, elimize» bir kâğıt 
alıp hesap edecek olursak, bu hususi 30 milyon
luk müessesenin hemen hemen bütün Türkiye 
mensucat müesseselerine tekabül edecek bir du
rumda olduğunu görürüz. İleride, hususi teşeb
büse verilecek ehemmiyet arttıkça, hususi teşeb
büsün endüstri sahasında ne vereceğini ve şim
diye kadar resmî müesseselerden neler alındığı
nın mukayesesini ileride daha iyi ve daha çok 
göreceğiz. 

Geçenlerde bir vesile ile arzettiğim 130 ge
mi meselesi; eski iktidar zamanında Maliye Ba
kanlığı aldım, alçağım derken, Meclis dağılıyor, 
130 gemiyi Yunan 'lüar, Devletin kefaleti ile, alı
yor ve hususi teşebbüse veriyor. Bugün bu se
nlilerin temin ettiği kâr, döviz, bizim bir senelik 
bütçemizin karşılığından fazladır. 
',. Bu arada, şimdi devam ettiğimiz yol acaba 

eski gidişin devamı mı olacaktır, yoksa gidişi
mizde, inkişafımızda bir yeni reform yapacak-
mıyız? Benim üzerinde durmak istediğim mese
le bu olacaktır. 

, Bendenizin kanaatine göre, yüz seneden beri 
ve hattâ daha fazla senelerden beri memleketin 
çektiği iştiyak, hasret artık bitmiyecek midir? 
Memlekette yepyeni bir reform yapmalıyız, ik
tisadi, zirai, malî sahalarda değişiklik yapaca
ğımızı söyledik. Benim görüşüme göre bugünkü 
bütçe, mer'i kanunların bir ifadesidir. Mer'i 
kânunların" hizmet listesinden ve gelir listesin
deki ibarettir. 

Bu mevzuat içinde hiçbir değişiklik olmadan, 
bu kadar güzel bir bütçe yapılması yine şayanı 
şükrandır. Benim âcizane kanaatime göre, bu, 
dünün devamından başka bir şey değildir. Biz 
mademki inkılap yaptık diyoruz, iktisadi geliş
me ve zirâi kalkınma yapacağız diyoruz, bunu 
bir plâna ve tertibe ve zihniyete bağlamamız 
iclbediyor. 

' Geçnelefde bilmünasebe arzettim: Etibankta 
fiilî ve nazari kadrolardan bahsettim, bunda 
% 10 fark gösterdiler. Etibankla Şeker Şirketi 
müessesesinin nazari ve fiilî kadrosu arasında 
kadro farkı olması lâzım dedim. Ekrem isminde 
bir arkadaşımız (umumi murakabeden) bir ra
por verdi. İDtibank'tan 300 küsur kişinin tasfi
yesi içabe"deceğiıîi söyledi. Bunların her biri tak
riben ayda 500 lira maaş alırlar. 
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Adalet Bakanı, adlî reform yapacak, rençpe

rin, vatandaşın ayağına hâkimi, adaleti getire
cek bir mesele için karşılık bulamadıklarını 
söylediler^ Bendeniz bir münasebetle arzettiğim 
gibi, bu işin beraber olarak halledilmesi, bera
ber olarak düşünülmesi lâzımgelmektedir. Bir 
taraftan memlekette sermayeleri 4,5 milyar li
rayı bulan, kontrolsüz, işletmeler devam eder
ken, diğer taraftan 1,5 milyarlık bir bütçe ile 
karşı karşıya bulunuyoruz, bunların beraberce 
düşünülmesi lâzımgeldiği kanaatindeyim. Bun
lar üzerinde her hangi bir zihniyet değişikliği 
yapılacaksa, bunlar nasıl forme edilecekse; esas
lı şekilde üzerinde durulup bir prensibe bağlan
ması lâzımdır. Arzettiğim gibi, biz bir taraftan 
4,5 milyar lirayı bulan tesis ve sermayeyi mu-
rakabesiz bırakıp, indî kararlarla, birçok idare 
meclislerinin verdiği isabetsiz kararlarla, Dev
letin bu paraları israf edilirken ve yahut yürütü
lürken, diğer taraftan 1,5 milyar üzerinde dün
yanın kontrolünü yapmak istiyoruz. (Bravo 
sesleri) 

Biz dünkü insanları mı, sistemleri mi istemi
yoruz? Bidayette muhakkak kronların da iyi 
niyetleri, düşünceleri, idealist fikirleri vardı, fa
kat takib ettikleri sistem, onları yanlış yola gö
türmüştür. 

Memlekette şimdiye kadar iş başına gelen 
'bütün partiler hep ellerinde hürriyet bayrağı 
ile gelmişlerdir. İttihat ve Terâkki, Hürriyet 
ve İtilâf, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat 
Parti'hepsi elinde hürriyet bayrağı ile geliyor. 

Geçen gün sayın bir arkadaşımız dedi ki; 
öyle bir zamana gelecek ki, Türkiye'de öyle bir 
hürriyet yapacağız ve yaratacağız ki; bu hür-* 
riyet bizi altına alıp ezse dahi biz buna razı ola
cağız. Beriiim, sayın muhalefet arkadaşlarım
dan ricam, tenkitlerinde yapıcı olsunlar, dema
gojiye kaçmasınlar, muhalefetlerini iyiye doğ
ruya götürsünler. Bizim tarafımızdan yani ik
tidardan ricam ise, memleketteki demokrasi yol
larını bir gün evvel açmanın kolayını bulsunlar. 

Memlekette şimdiyek adar gidişimizde tec
rübe ile ilim ayrı ayrı yürümüştür. Bir iş ta
mamen ilme, diğer bir işte tamamen tecrübeye 
istinat etmiştir, bunların aralarındaki mesafe 
Uzaktır, bu mesafeyi doldurmak lâzımdır. Mem
leketin aktif, ciddî bünyesi bunların telifini is
tiyor. Bunları telif etmedikçe olamıyor. Ge
çenlerde heyeti umumiyede bir müdür, bir mü-
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essesenin müdürü, fiyat; ayarlamasını dâhili 
'bünyeye bağladığı halde, aynı müessesenin 
umum müdürü, dünya konjonktürünün tesi
riyle yapıldığını söyledi. Bir bakanlık bir ih
raç yapmak istiyor, diğer bakanlık bunun li-. 
şansını vermiyor. Bunu telif etmek/tanzim et- , 
inek, plânlaştırmak lâzımdır. Umumi mevzuatı-

• mızı bir plâna bağlamadıkça, gerek dâhildeki, 
gerek hariçteki sermayeyi memlekette harekete 
'geçirmek kolay olmıyacaktır. 

Sayın iktisat Bakanı Almanya 'ya gittiği za
man orada bir ajana beyanMta bulunuyor; Tür
kiye'deki iktisadi "Devlet Teşekküllerini1 hususi 
sermayeye vermek istiyoruz, fakat Türkiye'de 
sermaye yoktur, Alman sermayesini davet edi
yoruz, buyurun, diyor. 
, Mademki Türkiye'de sermaye yoktu, Demok

rat Parti, programına, iktisadi Devlet Teşek
küllerini hususi teşebbüse devredeceğini niçin 
koydu? Türkiye'de sermaye var mi'dır, yok 
mudur, bilmiyorum. Türkiye'de bugün muha
rebeden evvelki zamandan daha çok sermaye var
dır. Elverir ki, mevzuat müsait olsun. Yeni zih
niyetle yeni güzel girişlerle bunlara iyi imkânlar 
sağlıyalım. Mevzuatı, yarından endişe edilmiye-
cek bir şekilde tanzim edelim, işte bu takdirde 
gerek içerideki, gerek dışarıdaki adam harekete 
geçecektir. 

Bir sayın arkadaş, geçen sene, eski gidişin 
hulâsası olarak şöyle bir şey söyledi: Türk köy
lüsü sabahleyin kalktığı zaman bir bardak çay 
içebiliyor mu, sabahleyin yüzünü yıkamak için 
bir kalıp sabun bulabiliyor mu, haftada bir pa
zara giderken temiz bir elbise giyebiliyor mu? 

" Bunu temin edemedikten sonra şunu yaptık, bu
nu yaptık diye iddiada bulunmaya imkân ve ma
hal yoktur. Ben de buna mütenazır olarak şunu 
arzedeyim : 

Birinci işlerimizden birisi, iskân meselesidir. 
Çimento meselesidir, demir meselesidir, kereste 
meselesidir. Bu üç meseleyi halletmeliyiz. Bunun 
için bir plân, bunun için bir hazırlık, bunun için 
acele bir tedbir almalıyız. Geçmiş senede, 1951 
senesinde 200 bin ton çimento ithali müsaadesi 
verdiler. 

Bunun için belki 55 milyon lira para verildi. 
55 milyon lira ile on fabrika yapılabilirdi. Çün
kü bu, topraktır, bşka bir bey değildir. Toprağı 
çimento yapmak, meselesidir. Buna başka yerde 
toprak değirmeni derler. Bunu bir endüstri ad-
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detmiyorla'r bile. 200 bin ton çimento ithali mü
saadesi verdik. Demek ki, geniş çimento ihtiyacı 
vardır. Buna geniş yardımda buİunmak lâzım
dır. Niçin bu hususta Hükümet elindeki imkân
larla çimento fabrikalarına yardım etmiyor? Bir 
buçuk milyon, bir milyon 566 bin lira para bul
duk, Hükümete arzettik, biraz yardım edin dedik 
bir fabrika kuralım, hiç olmazsa 200 bin tonluk 
çimento ihtiyacının dörttbe birini, beşte birini 
temin ederdik. 

7,5 milyon lira para verildi. Bir fabrikanın 
100 bin ton imal edecek kadar tevsii için ve hâlâ 
da bu tevsi işi bitmiş değildir. Bunun nereye ka
dar gideceğini yine sırasında, bölümlerinde ar-
zedeceğim. 7,5 milyon lira ile Türkiye'de 3 tane 
fabrika yapılırdı. 

Sonra fabrikaları bir mmtakada teksif etmek 
memleket için iyi bir şey değildir. Memleketle 
çok kabiliyetli, müsteit yerler vardır. Bu fabrika-
ları buralara da serpiştirmelidir. 

YUSUF AYSAL (Kütahya) — Bunu Devlet 
mi yapmalıdır? 

HÜSEYİN BALIK (Devamla) r - Devlet yap
mamalı, yalnız Devlet yardım etmelidir. Elindeki 
imkânlarla hususi teşebbüsü takviye etmelidir. 
Eğer inisiyatifi hususi teşebbüse verirlerse, hu
susi teşebbüs çıkacak ve bu işi yapacaktır. Ben 
paramı çürük yere. veremem, ben paramı, kötü 
yere veremem. 

Bu kısa maruzatımdan sonraj her zaman ar- • 
zettiğimiz gibi, iktisadi işlerimizi bir gün evvel • 
bir tertibe, bir plâna, bir programa bağlamalı-
yız. -Sözlerim bundan ibarettir, Eicam budur. 

ALI FUAD GEBE SOY (Eskişehir) — Aziz 
arkadaşlarım; 1952 yılı Bütçesi hakkındaki tet> 
kiklerimi arzetmeden önce, 1951 yılı Bütçesi, büt
çe tekniği bakımından iyi tatbik edilebilmiş 
midir?. Açığı kapanmış mıdır?. 

Daha doğrusu Hükümetin ileriyi görmek 
vasfiyle realiteler arasında mühim bir fark var 
mıdır? 

Geçen yıl Hükümetin istemiş olduğu ek öde
nek ile aktarma miktarı mecmuu bütün ödenek 
miktarına nispet edilecek olursa % 1,15 i geç
mediği görülür. Bu nispet tatbikat bakımından 
bir muvaffakiyettir. Bu nispetler eski yıllarda 
% 15 ten aşağıya inememiştir. 

Şu halde, geçen yıl bütçesinde gider kısmın
da yer alan rakamların tesbitindeki isabet ve 
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samimiyet derecesi realitelere yakın olarak ta
hakkuk edebilmiştir. , 

Gelirler mecmuu da evvelce talimin edilen 
rakamları. tutabilmiş ve bu suretle bütçenin 
yatırım kısmındaki açığı da, geçen yıl hesapla
nan 234 milyon lirayı geçmemişti. Yine bu a-
çık Hükümetin teklif ettiği membalardan tama-
miyle kapanabilmişti. 

Geçen ylı içinde iktisadiyatımız, ziraat ve 
madencilik sahalarında mühim inkişaflar kay
detmiştir. Zirai ekim ve istihsal mevsiminde, 
istihsalâtm teşvik ve tezyidi için kredi, maki
ne ve sulama işlerinde biribirini tamamlayıcı 
mahiyette alman tedbirler ekim şartlarının da 
elverişli geçmesiyle geçen yıl rekoltemiz çok iyi 
neticeler sağlamıştır. Bu yüzden geçimi toprak 
mahsûllerine bağlı olan büyük kitlelerin iktisa
di durumu düzelmeye ve memlekette iş hacmi 
ve Devlet geliri çoğalmaya başlamıştır. 

Ziraatın ve madenciliğin inkişaf etmesine 
rağmen sanayiimiz inkişaf edememiş ve 1952 
yılında inkişaf edebilmesi için ümitler mevcut
tur. • • • ' • • : . ' .; 

Geçen yıl bütçesi, yeni iktidara gelmiş olan 
bir Hükümetin ilk tanzim etmiş olduğu bir büt
çe olmak itibariyle yukarıda hulâsa etmeye ça
lıştığım bir neticeye varabilmesi elbette takdi
re şayandır. . : ' -

Fakat hayat pahalılığı, evvelce de tahmin 
olunduğu gibi yerinde durmayıp daha çoğalmış
tır. 

Gerek Hükümet ve gerekse Bütçe Encümeni 
bu pahalılığın sebeplerini daha çok dış piya
salarda, ve tatbikma başlanmış olan harb eko
nomisinde aramışlardır. 

, Münhasıran istihsalin arttırılmasiyle fiyat art-
tırılışlarmm önüne geçilmesinin ihtimali azdır. 

Bütçe Encümeni fiyat endeksinin daha çok 
artacağına dair misaller getirmiştir. Bu hal kar
şısında Hükümetimizin fiyatlara .tabiî bir,seyir 
vermeye çalışması lâzımdır. Hiç olmazsa geliri 
sabit ve dar olan.vatandaşlarımızın en çok muh
taç olduğu bâzı maddelerin fiyatlarında fazla bir 
artış olmaması için tedbir alınmalıdır.: 

Sayın arkadaşlarım;. 1952 yılı Bütçesinin gi
derleri kısmında bir evvelki yıla nazaran 
162 582 318 liralık bir fazlalık olduğu halde 
bütçe açığı kısmında yine evvelki yıla nazaran 
43 884 449 liralık bir eksilme,.cardır. Fazlalığın 
kısmen Devletten beklenilen çeşitli bâzı hizmet-
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lerin kemiyet ve keyfiyet bakımından daha iyi 
yapılmasını temin etmekten ileri geldiği vo kıs
men de iktisadi kalkınmamızı hızlandırmak mak-
sadiyl e ihtiyar olunduğu anlaşılıyor. 

Yeni Demokrat Hükümeti bütçeyi tanzime 
başlarken kendisine tasarrufu ve bütçe ıslaha
tını şiar ittihaz etmiş olduğu ilk yıllarda hattâ 
çok faydalı hizmet ve kadrolar için prensibini 
feda etmemeli idi. Mutlaka bu kadroların yeni
den tesisi lâzımgeliyorsa bütçenin personel kıs
mından tasarruf yapmak:suretiyle bu.kadroları 
bütçeye ithal etmeli idi. Geçen yıl personel mas
raflarında yıllardan beri devam eden ve yıllık 
vasati olan 58 milyonluk artış durdurulmuş; ve 
aynı zamanda 9 milyon liralık bir tasarruf da 
yapılmıştır. Bu yıl isterdik ki yine bütçenin 
669 milyonluk personel kısmında bir tasarruf 
yaparak bütçeye konmak istenilen kadrolar bu 
tasarruftan yapılsın. Halbuki böyle yapılamadı. 
Elde edilen 73 milyon liralık gelir fazlasını per
sonel giderinin mecmuuna zammederek bu mik
tarı 742 milyon liraya çıkardılar. Filvaki bu 
zam içerisinde Millî Savunmaya ait 40 milyon 
lira vardır. Bunu kabul etmek zarureti oldu
ğundan bunu bu hesaba katmamak doğru olur. 
Geriye 702 milyon kalır. Ben, beklerdim ki Hü
kümet bu yıl da geçen yıl gibi bütçenin donmuş 
olan bu1 kısmına, prensibini muhafaza etmek 
maksadiyle, bir zam yapmasın. Hükümetin bu 
mühim meseleyi Meclisi Âlinize umumi bir ba
rem kanunu tasarısını getirmek suretiyle hallet
mesini bekleriz. Bugün Maliye Bakanı 1952 yılı 
içinde bu Barem Kanununu getireceğini bildir
mek suretiyle bu arzumuzun yerine getirilmiş 
olduğunu görmüş bulunuyoruz. 

Sayın arkadaşlar; Millî Savunma için Hükü
metin göstermiş olduğu dikkat takdire şayandır. 
Savunma bütçesine yuvarlak bir hesapla 500 
milyon lira konmuştur. Bunun haricinde yine 
savunmaya 200 milyon liranın, sarfolunacağı bil
diriliyor. Şu halde mecmuu 700 milyon liraya 
baliğ olacaktır. Savunmaya yapılacak olan bu 
masrafv yekûnunun, umumi bütçenin yekûnuna 
nispet edilecek olursa, elde edilecek olan nispetin 
Birleşik Amerika da dâhil olduğu halde, tekmil 
devletlerin savunmasına kendi umumi bütçele
rinden sarf ettikleri nispetten daha çok olduğu 
görülür. Milletimizin hürriyet ve istiklâl ve var
lığına ne kadar çok bağlı olduğu ve bu uğurda 
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hiçbir fedakârlıktan çekinmiyeceği her kesce ma
lûmdur. Binaenaleyh Hükümetimizin savunma
mıza vermiş olduğu ehemmiyet çok yerindedir. 
Hükümetin mucip sebeplerinde Birleşik Ameri
ka Devletinin Truman Doktrini mucibince de
vam ede gelmekte olan ordumuzun teçhiz ve tes-
lihi giderlerinin geçen yıllara nazaran önümüz
deki yıl içinde daha geniş ölçüde devam edece
ği bildirilmiştir. Birleşik Amerika Devletinin 
Millî Savunmamıza he» yıl çoğaltılmak şar-
tiyle yapacağı yardımların hür dünyanın sulh 
dâvasını daha çok takviye edeceği suretinde te
lâkki ediyor ve bir milletvekili olarak kendile
rine teşekkürü bir borç bilirim. 

Sayın arkadaşlarım; bütçe gelirinin yüzde 
seksen dördü gibi mühim bir kısmının Devlet 
masraflarına sarfedilmek mecburiyetinin bulun
duğu bir devirde, Hükümetin yatırımlara, kü-
çümsenmiyeeek kadar tahsisat ayırabilmesi ve 
zirai ve iktisadi kalkınmamıza ehemmiyet ve
rerek muvaffak olmaya başlaması ve bütçe açı
ğını kapatabilmesi gibi hareketleri bu yıl büt
çesini eski yıl bütçesinden ayıran bariz vasıf
lardan olmuştur. Biz, Hükümetten bunlardan 
başka bütçe üzerinde daha esaslı operasyonlar 
bekliyoruz. Adnan Menderes Hükümetinin bun
lara da başlıyabileceğinden emin bulunuyoruz. 
Meselâ dalgalı borçların konsolide edilebilmesi 
vo bundan böyle Devlet borçlarına artık daha 
fazla bir şey yükletilmemesi; mamafih Hüküme
tin bu istikametteki bâzı hazırlıklarını işitmek
le memnun oluyoruz. 

. Maliye Bakanının; bu yıl gerek bütçenin 
tanziminde ve gerekse bütçeyi Meclisi Âliye 
zamanında getirmiş olmasında ve Meclisi Âlini
ze detaylara varıncaya kadar vermiş olduğu 
uzun izahatta göstermiş olduğu gayret takdire 
şayandır. Kendisinden bir ricada bulunacağım: 
İçinde yaşadığımız malî şartlar esas tutularak, 
metotlu ve insicamlı bir vergi sisteminin tesis 
maksadiyle iktiza eden kanun tasarılarım bir-
den: hazırlaması ve vergi mevzuatında parça 
pafça ve perakende tedbirler ve tadillerden sar
fı nazar etmesini rica edeceğim. Mamafih Baka-

• hin bugün vermiş olduğu izahtan beklemekte 
olduğumuz bu kanun tasarılarını bu yıl içeri
sinde getireceğini bildirmiş olduğundan kendisi
ne teşekkür ederim. Sözlerimi bitirmezden ev-
yel Hükümetten bâzı ricalarım olacaktır. 
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i 1. Birtakım küçük tekemmül ve terakki sâ s 

halan vardır, ki masrafların bunlar üzerinde 
teksifi icabeder. Bunlar hep bir. araya getirip 
diği takdirde memleketin iktisaden hayatî olan 
ihtiyaçları temin edilmiş olur. Hükümetin bu 
hususta gösterdiği ehemmiyeti şükranla karşı
lıyorum. Eakat şimdiden daha müessir bir su
rette çalışmakta ve yapılmakta olandan daha 
iyisini yapmakta ısrar etmeliyiz. 

2. Milletin sıhhatini muhafaza etmek husu
sunda yapılan mücadelelerde tasarruf veya sair 
maksatlarla gevşetmek mevzuubahis olmamalı
dır. _ ; • • • 

3. Tahsil ve terbiye işlerinde, bilhassa tek
nik ve amelî şubelerde her hangi bir gevşemeyi 
kabul etmemeliyiz. Bu işe daha çok para tahsis 
edilmelidir. 

4. Sanayide büyük masrafları icabettirmi-
yen daha fazla itina ile elde edilecek neticeler 
vardır. Meselâ el tezgâhları sanayii. Bu sanayi 
az veya çok takdir edilmekte ise de kullanılan 
usullerin ve alât ve edevatın ıslahı lâzımdır. 
Muayyen mevsimlerde boş.kalan işsizlere iş te
min etmenin ne kadar mühim olduğunu Hükü
met de benim kadar takdir eder. 

5. Türkiye'nin iktisadi inkişafında en mü
him vazifeyi alan personeldir. Personelin tek
nik bilgisini yükseltmek meselesi J en baş
ta gelen bir mesele olmalıdır. Bu hususta en 
büyük alâkayı uyandırmak lâzımdır. Bu esna
da personele kâfi derecede insiyatif kabiliyeti 
de verilmelidir. ^ 

Hükümete muvaffakiyetler dilerim. (Soldan 
alkışlar) * 

EKREM ALÎ CAN (Kocaeli) — Muhterem 
arkadaşlar; 1952 Malî yılı Devlet Bütçesinin 
tümü üzerindeki mârazatımı izaha girişmeden 
evvl bütçe hukuku bakımından ehemmiyetli görT 
düğüm oir hususu Yüksek Meclisin dikkatine 
sunmak isterim. 

Malûm- olduğu üzere 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye 'Kanununun 28 nci maddesine göre 
(Her senei maliyede, Devletçe istîfa' olunacak 
varidat ile tediye edilecek masarif at «Muvazeriei 
Umumiye» Kanunu ile tâyin olunur.) \ 

Devlet- devair ve müessesatram senevi masa-
nfatını yani masraf bütçeleri yine Muhasebei 
Umumiye Kanununun ilgili hükümleri gere
ğince masraf, bakanlıkları tarafından, vari
dat muhmmenaü ise Maliye Bakanlığı tarfından 
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tahmin olunur. Maliye Bakanlığı Devlet vari
datını ve bilhassa vergiler hasılatını tahmin eder
ken Anayasamızın 85 nci maddesi ; gereğince 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin tasvibinden 
geçmiş vergi kanunlariyle mukayyettir ve bu 
kanunların umumi hükümleri dairesinde tahak
kuk ettirilmesi mümkün olacak hasılatı vari
dat bütçesinin ilgili vergiye ait tahmini olarak 
geçirir. 
< Muhasebei Umumiye Kanunumuzun 29 ncu 

maddesi Muvazenei Umumiye Kanunu projesine 
(Varidat envaından her birinin müstenit olduğu 
kavanin ve nizamatı muhtevi bir cetvelin) 
ekleneceğini ifade etmekle Anayasamızın yukar-
daki hükmünün tatbik şeklini göstermiş bu
lunmaktadır. , 

1952 Malî yılı Bütçesinin Hükümet tarafın
dan Büyük Millet Meclisine takdiminde bende
niz, arzettiğim bu esaslı hükümlere aykırı bir 
durumla Büyük Millet Meclisinin karşılaşmış bu
lunduğu kanaatindeyim. 

Nitekim Hükümet tarafından Büyük Millet 
Meclisine takdim olunmuş olan 1952 Bütçe tasa
rısının gelir bütçesi kısmını tetkik edecek olursak 
bu bütçe tasarısında henüz bir kanuna müstenit 
bulunmadıkları halde bâzı vergi gelirlerinin 
yer almış bulunduğunu görürüz. 

Gelir bütçesi tasarısının birinci kısmında 4 
ncü bölüm olarak gösterilen 25 milyon liralık 
Arazi Vergisi Hazine hissesini bu hale bir 
misal olarak gösterebiliriz. 

Kanaatimizce Hükümet ne fikirde olursa olsun 
ve bu fikrinin mucip sebepleri ne kadar kuvvetli 
bulunursa bulunsun Türkiye Cumhuriyeti hudut
ları dâhilinde vergi koymak, vergilerde tezyit ve
ya tenkis yapmak; vergileri toptan kaldırmak 
salâhiyeti münhasıran Türkiye Büyük Millet 
Meclisine ait bulunduğuna göre, bütçe tasarısının 
Büyük Meclise bu şekilde intikal ettirilmesi 
Anayasa hukukumuzla bğdaşabilecek bir husus 
olamaz. Hükümet bu görüşlerini Büyük Millet 
Meclisine kanun tasarıları halinde evvelden ak
settirmeli ve ancak kanunlarını istihsal ettik
ten sonra bu hususları Bütçe tasarısına intikal 
ettirmeli idil 
: Bu husus geç kalınmak suretiyle temin edile

memiş ise, Bütçe tasarısı bugünkü hükümlere 
göre hazırlanmalı ve bilâhara çıkartılacak kanun
lara konulack geçici hükümlerle maksat sağlan- , 
malı id. Bu hususu böylece belirttikten sonra 1 
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1952 Bütçesinin esası hakkındaki mâruzâtıma 
geçiyorum. 1952 Bütçesinin müzakere edildiği 
şu günlerde hepimizin sevinçle şahidi olduğumuz 
bir hakikat vardır ki, o da, memleketin geniş 
bir iktisadi inkişaf ve faaliyet devresi içerisine 
'girmiş bulunmasıdır. Millî ekonomimizin teme
li olan zirai istihsalâtımız bilhassa 1951 yılından 
bugüne kadar eşine rastlanmıyan miktarlara 
yükselmiş, dış ticaretimiz millî gelirde vukua-
gelen inkişaf seyrile mütenasip bir şekilde iler
lemeler kaydetmeye başlamıştır. Memleket millî 
ekonomiyi geliştirici mahiyetteki inşa, imar ve ıs
lah faaliyetlerinin muazzam bir atelyesi man
zarasını iktisap etmeye başlamış ve bilhassa 
köy kalkınması mevzuu mazide eşine rastlanmı
yan bir ciddiyet ve ehemmiyetle ele alınmıştır. 

Bu güzel neticelerin elde edilmesinde, elbet 
Hükümetin aldığı müspet ve cesur tedbirler bi
rinci derecede rol oynamış, bunun yanında 
Marshall yardımı, vatandaşların çalışma şevk 
ve gücü, tabiî şartların fevkalâde müsait git
mesi gibi hâdiseler de Hükümet tedbirlerinin 
destekleyicisi olmuşlardır. 

Kanaatimce, millî ekonominin bu müspet 
seyri karşısında bugün memleketin karşılaştığı 
en mühim mesele, iktisadi inkişafların Devlet 
ve mahallî idareler bütçelerine, İktisadi Devlet 
Teşekkülleri faaliyetlerine en çok ve en müspet 
verim verecek şekilde intikal ettirilebilmesi ve 
artan millî imkânlarla iktisadi ve içtimai se
ferberliğe büsbütün hız verilebilmesi meselesi
dir. Bunun için de iktisadi hayatta meyvalarmı 
almaya başladığımız müspet ve hamleli tedbir
lere mütenazır tedbirleri idare hayatımızda ve 
Devlet maliyesinde almak mecburiyetiyle karşı 
karşıya bulunuyoruz. 

1952 Bütçesi A/ l ve A/2 cetvelleri yekûnu
nun kendisinden evvelki bütçeler yekûnlarına 
nazaran muazzam farklar gösteren rakamlarına 
göz attığımızda, Hükümetin bu vadide de bü
yük gayretler sarfetmekte bulunduğunu kabul 
etmemeye imkân yoktur. Nitekim, bu bütçede 
yatırımlar tahsisleri 1951 yılı tahsislerine naza
ran 63 824 031 lira fazlasiyle 368 840 928 lira
ya çıkarılmış, ayrıca normal bütçenin tahsis
leri de 1951 yılma nazaran 98 228 660 lira faz
lasiyle 1 373 500 125 lira olarak tesbit olunmuş
tur. Bu suretle normal tahsisler, ve yatırımlar 
yekûnu 1951 yılına nazaran 162 052 691 lira 
artırılmıştır. Buna mukabil 1952 Bütçesi açı-
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ğmın da 1951 Bütçesi açığına nazaran.hatırı sa
yılır bir miktarda az olması takdirle karşılan
ması gereken bir cihet olmak ieabeder. 

Bütün bu neticeler, memleket hesaibma is
tikbale ümitle bakmamız ve Demokrat Par t i 
iktidarının matlup hanesine kaydetmemiz gere
ken hususlardır. Bununla beraber 1952 Bütçe 
müzakerelerini vesil'e ittihaz ederek partimiz ik-
ti'darmırv memlekette gelişmesini arzuladığı
mız bil" kısım idari, malî ıslahatın tahakkuku 
'babında noksan bıraktığına şahsan kaani bulun
duğum bâzı •cihetleri de burada kısaca arz&t-
ımekte fayda mülâhaza edenlerdenim. Mütalâa
larımı masraf bütçeleri mevzuunda ayrı, gelir 
'bütçesi mevzuunda ayrı olmak üzere izah et
mek isterim. 

Masraf bütçeleri : 
Masraf bütçeleri mevzuunda evvelâ şu nok

tayı işaret etmeliyim ki; «yatırım tahsisi» adını 
verdiğimiz ve iktisadi sahada istihsali teşvik edi
ci mahiyetteki masraflar diye adlandırdığımız 
tahsisler henüz ifade ettikleri mâna ile Devlet 
Bütçesinde mevki işgal edememektedirler. Hükü
met belki haklı olarak âdi masraflara mütaallik 
A. / l . cetveli yekûnlarını mümkün olduğu kadar 
az, yatırım tahsislerini mümkün olduğu kadar 
çok gösterebilmek arzusiyle yatırım mahiyetinde 
sayılmıyacak bir kısım masrafları da bütçenin 
yatırımlar kısmına intikal ettirmektedir. Bu hal 
tabiatiyle bütçe telâkkilerini güçleştirmekte ve 
bütçeden yanlış mânalar istihracına sebebiyet 
yermektedir. 

Saniyen, bendeniz Demokrat Parti iktidarı
nın bâzı idari sahalarında bu memlekete getir
diği cesur ve cüretli hamleli ve meselâ dış siya
sette Kore kararma, dış ticarette yeni ithal ve 
ihraç rejimine memleket ziraatinde geniş zirai 
kredi kararma müşabih kararları, bütün Devlet 
idaresine getirmesi zaruretine inananlardanım. 

D. P. gerek muhalefette bulunduğu sıralar
da gerekse iktidara geçtikten sonra geçen iki yıla 
yakın müddet zarfında bu memleketin idare ha
yatında büyük bir zihniyet inkilâbı yapacağını 
va'detmiş bulunmakla esasen bu fikre angaje ol
muş durumdadır.' 

D. P. hükümetleri tarafından hazırlanmış 
olan 1951 ve 1952 Devlet bütçeleri gerekçelerini 
tetkik ettiğimizde sık sık tesadüf edeceğimiz bir 
fikir mevcuttur. Bu fikre göre «bütçeler kendile
rinden evvelki bütçelerin karakter ve külfetlerin-
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den bir kısmını muayyen bir nispet dâhilinde nefis
lerinde cemetmek mecburiyetindedirler. Kendin
den evvelki zihniyete göre hazırlanmış. kanunlar 
değişmedikçe bütçeleri bu karakter ye külfet ben
zerliğinden kurtarmaya imkân yoktur.» v 

Nitekim D. P. Hükümeti 1951 Bütçesini Bü
yük Meclise takdim ettiği zaman gerekçesinde 
aynen şu ifadeleri kullanmıştı. «Bir bütçenin ken
disinden evvelki bütçelerin hamulesini ve karak? . 
terini bir nispet dairesinde bünyesinde taşıması 
tabiîdir. Bizim bütçemizde bu nispet ise en yük
sek hadlerde bulunmaktadır» Hükümetin bu ka
naatine iştirak etmemeye elbette imkân yoktur. 
Fakat burada şu ciheti de tebarüz ettirmeliyiz 
ki; hükümetler her yıl bu çeşit hükümlere var-; 
malda iktifa etmek mevkiinde değil, vardıkları 
hükümlere inanarak mütaakıp yıllarda bu hü
kümlerin esbabını ikmal etmek mevkiindedirler. 

Bu memleketin yıllardan beri Devlet idare
sini meşgul eden birtakım meseleleri vardır. 
Bu meselelerin belli başlılarını fasıl başlığı ha-. 
linde şöylece sıralıyabiliriz: 

a) Devlet hizmetlerinin rasyonel bir şekilde 
tertip ve tevziini ve hizmet kdrolarımn bu tertip 
ve tevziine göre mâkul hadlere ircaı. 

b) Bütçelerde yıldan yıla yükselen personel 
masraflarının durdurulması. 

c) İltimas denilen ve Devlet İdaresini kö
künden sarsan illetin tamamen değilse bile imkân 
nispetinde önlenmesi. 

ç) Brokratik zihniyetin ortadan kaldırıl
ması, mesuliyet ve vazifelerin bir lâstik top gibi 
elden ele atılmasının ve bu arada vatandaşların 
ellerinde evrak daire daire dolaşmalarının önlen
mesi. 

d) Bu zihniyete ayak uyduran vazife, salâ
hiyet ve mesuliyetini müdrik memurların terfi 
ve terfihi, aksine hareket edenlerin idarenin ba
şında bir yük olmakta devamlarının önlenmesi. 

e) Devletin satıcı, alıcı, inşa ve imal ettirici 
durumunda bulunduğu, iktisadi karakteri. haiz 
işlerde ekseriyetle karşılaştığımız. suiistimallerin 
ihmallerin haddi asgariye indirilmesi. 
i ; İşte ben, 1952 Bütçesi dolayısiyle iktidar Hü
kümetini bâzı tenkidlere lâyık görürken, yeni 
iktidarın bu çeşit ana meselelerde memlekete ye
ni bir ruh, yeni' bir.^zihniyet /getirememiş bulun-» 
düğünü^ 'bu sahalarda eski 'gidişe;devamın, diğer 
sahalarda :elde edilmiş olan muvaffakiyetleri; de 
gölgelemekte ibulunduğunu bmnetiee birçok mıu-
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vaîfak icraata' rağmen bâzı ağızlarda «Demokrat 
Parti, Halk Partisinin devamıdır» sözlerine da
hi yer •'•Verilmiş olduğunu ifade etmek istemekte
yim. "'•',';• 

1952 bütçe tasarısını ve 1951 yılı Hükümet 
icraatını dikkatli bir süzgeçten geçirenler bu id
dialarımızın müşahhas misallerine birçok hallerde -
ve kolayca tesadüf ederler. 

Meselâ, Hükümet 1951 yılı bütçe gerekçe
sinde personel masrafları mevzuunu izah eder
ken, mevcut kanunlar ayakta durduğu müddetçe, 
bu masraflardan tasarruf etmenin hemen hemen 
imkânsız bulunduğunu ve fakat buna rağmen 
Hükümetin bu hususta âzami tasarruflarla hare
ket etmek suretiyle 1950 yılma nazaran perso
nel masraflarında 9 milyon liralık bir tasarruf 
sağladığını ifade etmişti. Ayrıca eski yıllarda 
birbirini takibeden bütçelerin personel masraf
larının muntazaman arttığı ve bu artış yıllık va
satisinin 58' milyon lira olduğu beyan olunmuş, 
cari hizmetlerde hiçbir kısıntı yapılmaksızın bu 
artışın da önlendiği• bildirilmişti. 

1952 Bütçesinde ise 1951 Bütçesine nazaran 
personel masraflarında 68 küsur milyon liralık 
bir artış kaydedildiği ifade olunmaktadır. Şu 
halde 1952 Bütçesi personel masrafları bahsinde 
1951 Bütçesi kadar da muvaffak olamamış de
mektir. 

Burada şu hususu belirtmek suretiyle muh
temel suitefehhümleri önlemek isterim. Devamlı 
bir inkişafa mazhar olan bir cemiyette, âmme 
masrafları ve bu arada personel masrafları el
bet günden güne artacak ve bu artış Devlet büt
çelerine de tabiatiyle intkal edecektir. Fakat bu 
normal kaidenin yanında bir de bizim cemiyeti
mizin hususi durumu mevcuttur. Bugün hepi
mizin kabul ettiğimiz bir hakikat vardır ki, o da, 
Türk cemiyetinde yıllardan beri devam edege-
len fuzuli, kadro şişirmeleri dolay isiyle bir kad
ro enfilâsyonunun meydana geldiği ve bu kadro
ları halen işgal etmekte bulunan memurlarımızın 
cezri bir tasfiye ile vazifelerinden uzaklaştırıla-
mıyacakları hakikatidir. Şu halde memleketi bu 
durumdan kurtarmak ve eldeki memurları müs
takbel inkişafların lüzumlu kılacağı vazifelerde 
istihdam edebilmek için alınması icabeden tedbir, 
evvelâ hizmet kadrolarını ihtiyaçların hakiki 
vüsat ve ehemmiyetlerine göre yeni baştan ter
tip ve tanzim etmek ve ondan sonra elde mevcut 
memurları geniş bir koordinasyon zihniyetiyle 
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daireler arasında tevzin etmektir. Bu arada şüp
hesiz bir kısım hizmet kadrolarının daral
tılması bahis mevzuu olabileceği gibi, bir 
kısım hizmet kadrolarının da genişletil
mesi bahis mevzuu olacaktır. Asıl zor olan mese
le yeni memura ihtiyaç hissedilen kadrolara, faz
la kadrolarda mevcut memurları bulup yerleş
tirmek meselesidir. İşte yeni iktidar zor olan bu 
işe katiyen el atmamış, fuzuli kadroları işgal 
eden memurlar bu kadroları işgalde devam et
mişler, hizmetlerin görülmesine kâfi gelmiyen 
kadrolar ise genişletilerek bu kadrolar hariçten 
memur almak yolu ihtiyar olmuş ve binnetice 
personel masrafları eski yıllarda olduğu gibi art
makta devam etmiştir. (Bravo sesleri). 

Bu hususta takip edilen hareket hattını gös
termeye bir ufak misal olmak üzere Tarım Ba
kanlığının D cetvelinde gözümüze ilişen bir nok
taya işaret ediverelim. 

Bu Bakanlığın bakteriyoloji müessesesinin 
D cetveli kadroları yekûnu 1951 yılında 85 iken 
bu miktar 1952 yılında . 93 e çıkarılmaktadır. 
Artan 8 karo (1) seyisbaşı, 5 hademe, 2 gece 
bekçisinden ibarettir. Aynı müessesede bunlar 
haricinde 5 seyis, bir başhademe, 55 hademe 
mevcuttur. Kanaatimizce bu kadar geniş bir 
kadro içerisinden seyis başının.,da, gece bekçisi
nin de tedariki mümkündür, hademeler de ihtiya
ca kâfidir. 

İltimasın ve bürokratik zihniyetin el 'an de
vam etmekte bulunduğunu bilmem uzun uzun 
izaha lüzum var mıdır? Vazifeleri icabı resmî 
dairelerde her gün iş,takip eden arkadaşlarımız 
bunların çeşitli misallerine şahit olmaktadırlar, 
(Bravo sesleri) 

Memurların terfi ve terfihlerinde de objek
tif esaslardan ziyade sübjektif esasların âmil 
olduğunu karakteristik misalleriyle her zaman 
görmekteyiz. 

3. Masraf bütçeleri bahsinde üzerinde dur
mak istediğim bir husus da;-bütçenin gerek da
ire hizmetleri, gerekse yatırım hizmetleri kı
sımlarına tahsis olunmuş bulunan miktarların 
sarf şekilleri hakkında, iktidarın mutlak bir ob-
jektivite içerisinde hareket etmek imkân ve kud
retinden mahrum bulunduğudur. Bütçeye \w-
nulmuş bulunan tahsisat memleketin en uzak 
köşelerine kadar, en ziyade verimli olacak şe
kilde dağılmadığı ve yine en ziyade verimli o-



lacafc'şedide sarf olunmadığı takdirde bu tah
sisattanazami randıman sağlanamıyaçağı iza
ha lüzum göştermiyen bir hakikattir. Bir mi
sal olarak; köy yollarına yardım tahsisatı diye 
1951 yılı Bütçesine konulmuş -bulunan 13 mil
yon liralık tahsisatın en verimli bir surette 
harcanmış olduğunu bilmem iddia edebilir mi
yiz? Bu husustaki tereddütlerimizi izale et
mek için; bu çeşit karakteristik tahsislerin vilâ
yetler itibariyle taksim şekil ve miktarlarını ve 
yilâyetlerdeki sarf şekilleri esaslarım ilgili ba
kan arkadaşlar kendi bütçelerinin müzakerele
ri sırasında Büyük Meclise izah etmek lûtfunda 
bulunurlarsa kendilerine müteşekkir kalırız. 
(Bravo sesleri) 

B — Gelir Bütçesi : 
Masraf bütçeleri bahsinde mühim ve ka

rakter itibariyle bütün masraf bütçelerine şâ-̂  
mil telâkki ettiğim cihetleri böylece ve kısaca 
sıraladıktan sonra Gelir Bütçemiz hakkındaki 
mâruzâtıma geçiyorum : 

1952 yılı Geleri Bütçemizin bir buçuk mil
yarlık gelir tahminleri içerisinde bir milyar 
dört yüz küsur milyon lirası, yani % 94 ü ver
giler hasılatından ibaret bulunduğuna göre, 
memleketimiz Gelir Bütçesi üzerinde mütalâa 
yürütmek vergi sistemimiz üzerinde mütalâa 
yürütmek mânasının bir müteradifi haline gir
mektedir. Bu itibarla Gelir Bütçemiz üzerinde
ki mâruzâtımın vergi sistemimiz üzerinde mâ
ruzât olarak kabulünü muhterem arkadaşlarım
dan peşinen rica ederim. 

Yukarda masraf bütçelerimiz hakkındaki 
maruzatım sırasında iktidarımızın; memleke
tin yıllardan beri halledilmelerini beklediği 
birtakım ana meselelere, halledilmeleri güç 
ve müspet neticeleri uzun vadelere mütevak
kıf bulunması dolayısiyle el atmamış olduğu
nu, sathi ve günlük zaruretleri karşılayıcı, ko
lay tedbirlerle iktifa olunduğunu, hâdisele
rin derinliklerine nüfuz etmek lüzumunun his-
sedilmediğini izaha, çalışmıştım. Bu görüşümü
zün en calibi dikkat misallerine gelir bütçemiz 
mevzuunda Demokrat Parti iktidarının takip 
ettiği hareket hattını gözden geçirdiğimizde 
tesadüf etmek mümkündür. İktidar devresinin 
iki yıla yaklaştığı bu günlerde Demokrat Par
ti Hükümeti hâlâ takip edeceği vergi politi--
kası mevzuunda müstakar bir,' görüşe sahip 
bulunmamaktadır. ; 

: s 1952 Bütçesinde bir milyar dört yüz küsur 
milyon liralık vergiler hasılatından bir milyar 
altmış iki milyon lirası vasıtalı, 390 milyon li
rası vasıtasız vergilerden terekküp etmekte ve 
binnetice vergilerimizin % 73 ü vasıtalı, % 27 
si vasıtasız vergilerden ibaret bulunmaktadır. 

Bu fiilî durumun bugünkü memleket reali
teleri muvacehesinde Hükümetimiz için ifade 
ettiği mâna acaba nedir? Vasıtalı vergilerimiz 
mi bu memleketin takati fevkmda Devlet büt
çesinde yer almış bulunmakta ve' binaenaleyh 
bu bir milyarlık rakamda geniş indirmeler 
yapmak icabetmekte, yoksa vasıtasız vergileri
miz mi çok düşük miktarlar halinde kalmakta, 
binnetice bu vergilerde artırmalar yapılmaya 
ihtiyaç hâsıl olmaktadır? Vasıtasız vergiler 
randımanlarının artırılması yeni vergiler ih
dası suretiyle mi, yoksa mevcut vergi kanun
larımızın, Vergi Usul Kanununun ve vergiler 
hasılatına tesir yapan bir kısım kanunlarımı
zın ıslahı suretiyle mi temin olunabilecektir? 

Hükümetin 1952 yılı Bütçe gerekçesini, 1951 
yılı tatbikatını ve Büyük Meclise sunduğu 
muhtelif vergi kanunlarına ait tadil tasarıla
rını gözden geçirdiğimizde, kendilerinin han
gi kanaatte olduklarım katı surette tesbite 
maalesef imkân göremiyoruz. Zira 1952 Büt-. 
çe gerekçesinde bir taraftan bu memleketin 
gelir bütçesinin iki milyara çıkarılması zaru
retinden bahsolunurken, diğer taraftan (baş
lamış olan vergi reformu içerisinde vasıtalı 
vergiler yerine, mâkul, mantıki, âdil ve verimli 
vasıtasız vergiler ikamesi) lüzumundan bahse
dilmekte, bir diğer yerde de vasıtalı vergüV 
rin vasıtasız vergilere nazaran muhassenatı 
uzun uzun izah edilmeye çalışılmaktadır. 

BAŞKAN" — Vaktiniz bitmek üzere. 
(Tahdit var sesleri). 
©KREM ALİCAN (Devamla) — Tahdit var

sa bilmiyorum. (Soldan devam sesleri). Esa
sen bitmek üzere... 

Hükümet bu mevzularda bu şekilde birbiri
ni nakzedici mütalâalar beyan ederken, tatbi
kat itibarîyle de bu mütalâalardan bazan biri
ne, bazan diğerine uyar mahiyetteki kanun ta
sarılarını Büyük Meclise sunmaktadır. 

Hükümetin içerisinde bulunduğu ruh hale
tini takdir etmemeye bilmem imkân var mıdır? 

[•Memleketin asgari on milyarlık millî geliri Va-
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sitasız Vergiler fe ı^ imn %ütihii teklif: adalet-
sizliklerine- rağmen,. :Ü 380 ıniljtöri lira: gibi pek 
cüzi?bir;'rakama••'inhisar, etmesi; tabi'atiyteizahı 
güç; birjMdise.^lm'{^tadır':.-•'Bu itibarla: Hükü< 
met;' bnliraiktabı r îvmâkiU'̂ hadleite/ı'̂ çikaiim^k'' ar
zusunu;: izhar etmekte ve fakat ;bu arzuyu tabak-*; 

. ku'k:;«ttrrebilmek; içinI; takip edeceği yolu bir 
türlü tâyiııve tesbit edememektedir. 

; ; Biğer taraftan Vasıtalı Vergile rin nazari bâ
zı mabzıırlarını göz önünde tutarak, bunlarda 
indirmeler yaj>mak istemekte ve fakat bit* ta
raftan ihtiyaçlar^^ta^ diğer taraftan Va
sıtasız Vergilerde müspet liöticöler alınamamış 
olması, bu isteklerin yerine getirilememesini in-
taç etmektedir. Hele 1951 yılı Bütçe tatbika
tında' öe'lir Vergisinde meydanıa gelmiş olan ge
lir noksanını Vasıtalı Vergilerin kapatmış olma
sı hâdisesi, Hükümetin bu vergilere karşı his
siyatında büyük değişiklikler yapmış bulun
makta' ve 1952 Bütçe gerekçesinde âdeta Vası-

• tali Vergilere karşı olan şükran borcunun ifa
desi mahiyetindel^ methiye geçirilmiş bulun
maktadır. 

Btmdenizin naçiz kanaatime göre; Hükümet 
vergi politikasinm bu gayrimüstakar duruınu-
ına' bir an evvel son vermek, güçlükleri ve müs
pet neticelerin uzun vadeli olmasından tevellüt 
edecek şekle mütaallik mahzurları da göze al
mak suretiyle meseleyi ,kökten halledici tedbir
leri daha fazla gecikmeden Büyük Meclise g'e-
tit?ne|?: , Mecburiyetindedir. 
r!!;İBî ,ŝ n için âükümetin bu mütalâamızı ka-
fbulj ettiğini farz ve tahmin ederek, vergi politi
kamızda üzerinde durulması gerektiğine inan
dığımız ana prensipleri kısaca izah etmekte fay
da mülâhaza ediyoruz. Evvelâ şu noktayı be
lirtelim ki; memleketimizin bugün içerisinde 
bulunduğu kalkınma ihtiyaçları ve millî müda
faa '-zaruretleri muvacehesinde Vasıtalı Vergile
rimizde gerii'ş mikyasta indirmeler yapmamız ve 

Jbu yoldan vergiler muvazenesini ıslah etmemiş 
imkân ve ihtimali mevcut değildir. Bu itibarla 
hu vergiler kanunlarındaki kaçakçılık imkân
larını artıran, iktisadi inkişaflara mâni olan 
mükellefler arasında serhest rekabet unsurları
nı ortadan kaldıran bâzı aksaklıkları ıslah ile 
iktifa etmek ve bütün dikkatimizi Vasıtasız Ver
giler kanunlarımız üzerine teksif ötmek zorun
dayız, 

Vasıtasız Vergiler mevzuunda ıslahat için 

,1952 O : 2 
de, üzerinde d u p ^ 

; rı aşîtğı;yukarı tebellür etmiş vaziyettedir. Va-; 
sttasız - vergilerimiz, deyince, bilhassa hatırımir ;• 
i z'a gelenleri, mahallî idarelere ait Bina ve Arazi 
;| vergileri umumi muvazeneye ait Gelir, Esnaf,ve • 
^Kurumlar vergileridir. .;,...; ; 

5421 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, içerisine 
'bugünkü şekli ile esnaf muaflığı ve toptan zi-; 
rai kazançlar muaflığı gibi ın'üesseseleri almak 
suretiyle, Gelir Vergisi' müessesesini daha do-' 
garken sakatlamış bulunmaktadır. 

Bundan, sonra memleketinbina rejiminde 
Millî'^Korunma Kanununun 30. maddesinin ve 
Vergi Usul Kanununun Millî Korunma Kanu
nu meriyette bulunduğu müddetçe bina tahriri 
yapilamıyacağı hükmünün doğurduğu karışık 
durumlar dolay isiyle gerek Gelir ve Esnaf vergi

leri gerekse Bina Vergisinde yeni yeni gedikler açıl
mış, bu vergiler manzumemiz bir taraftan ada
leti teklifiyedert mutlak şekilde uzak kalırken, 
diğer taraftan dünyanın en verimsiz vergileri 
haline gelmiştir. Bu suretle 1950 yılında büyük 
reklâmlarla bir vergi reformu diye memlekete 
getirilen Gelir Vergisi sistemi hem böyle bir 
maksadı teminle uzaktan yakından alâkası ol-
mıyan bir sistem haline girmiş, hem de memle
ketin şiddetle muhtaç olduğu geliri sağlamak im
kânından mahrum kalmıştır. 

Vergi tarihinin garip bir cilvesi olarak bu 
vergi manzumesi 'tatbikatından mükellef de, Ha
zine de ayni derecede şikâyetçidir. 

Mükellef şikâyetçidir, çünkü verginin bin bir 
açık ̂ kapılarından nüfuz edip kaçmak işten de
ğildir. Hal böyle olunca namuslu, dürüst ve 
memleket vazifelerini müdrik, vatandaşlar Hazi-
neyo, kazançlarının oldukça yüksek miktarların
da vergi verirken, birçok vatandaşlar kaçamak
lardan mükemmelen istifâde etmekte, gelir ver
gisine tâbi tutulmaları gerekirken Esnaf Ver
gisi .hudutları içinde kalmakta, Gelir Vergisine 
tabi olsalar dahi yıl sonunda Hazineye zarar ve
ya zarara yakın gelirler beyaniyle iktifa etmek
tedirler. Bu suretle de ticaret hayatında ser
best rekabet imkânları namuslu vatandaşlar 
aleyhine külliyyen bertaraf olunmaktadır. ... 

Hazine şikâyetçidir, çünkü vatandaşların dış 
yaşayışlarından zahir , olan büyük kazançları 
karşısında üzüntü ve ıstırap içerisinde zarar be
yannamelerine seyirci kalmaktadır, 
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Güya bu mahzurları ortadan-kaldırmak mak-

sadiyle 1951 yılında iktidarımız tarafından çı
karılmış bulunan Vergi Usul Kanununa ek 
5815 sayılı Kanun ise memlekette namuslu mü
kellefler arasında bir terör havası yaratmış bu
lunmaktadır. 

Esnaf, Bina ve Arazi vergilerinde Bina ve 
Arazi tahrir "rejimlerimizin rayiç iı*at ve kıy
metlere nazaran aldığı fevaklâdc acaip durumlar 
dolâyısiyle meydana çıkmış bulunan haksızlık 
ve adaletsizlikler bütün milletvekili arkadaşları
mızın seçim çevrelerinde" karşılaştıkları şikâyet 
mevzularının başta geleni erindendir. . " 

O halde bu mevzularda daha fazla tereddüde 
bilmiyorum mahal var mıdır? Vasıtasız vergile
rimizde' başlanmış olduğu iddia olunan -reformu 
tamamlamak için bilhassa; ' 
,'• a) Arazi ve Bina vergilerinin Umumi Mu
vazeneye alınması, : ' , • • • " . . . . • » 

b) Arazi ve Bina tahrirlerinin yeni baştan: 
ele alınıp en kısa biı» zamanda '."ikmalinin prpg-
ramlaştırilması, . , 

c) Yeniden meydana çıkacak irat ve ••kıy?,, 
met rejimlerine göre Arazi, Bina,' gelir ve' Es
naf vergileri kânunlarında gerekli İslahatın ya
pılması, T r : ; ' 

ç)" Millî Korunma Kanununun yergi siste
mimizi aksatan hükümlerinin. ıslahı, - • < •" - " : 

d) Gelir Vergisi Kanunun- esnaf ve tarım 
kazançları muafiyetlerinin•• memleket realiteleri
ne uygun bir şekilde yeni baştan gözden geçiril
mesi, ., ';"•," . . ' , . . < ' . . • ' , . . . , ... . : :. 

e) Vergi Usul Kanununa namuslu vatan
daşları himaye edici, kaçakçıları takip ve mey
dâna çıkarıcı, cezalandırıcı .hükümlerin ilâvesi, 

f), Malî teşkilâtımızın bu ıslahatı sağlıyacak 
imkânlara göre, ayarlanması, 

Mutlak bir,zaruret hâliîıe gelmiştir. 
Bu zarureti kabul ve esbabını ifada Hükü

metimiz ne.kadar anlayış gösterirse, bundan 
sonraki bütçelerimiz, o kada,r mükemmel hale 

.: geleçek yo 1952 Bütçe,• gerekçesinde memleketin 
muhtaç olduğu .bildirilen ve .bugün için bir .ha
yal olmaktan ileri gidemiyen,% milyarlık;|gelir 
bütçesi fikri,çok daha. âdil bir yergi sistemi içe-
risinde tahakkuk yoluna girecektir. (Soldan 
alkışlar) 

BAŞKAN— Dr: Ali'Naci Duyduk. 
•' \ EMRULLAH NUTKU (Erzurum) ~ Usul 
hakkında; söz? istiyorum, 

1952: O:: & 
BAŞKAN ^- Buyurun. 
EMRULLAH NUTKU (Erzurum) '— Muhto* 

rem arkadaşlar, arkadaşımız Ekrem Beyi', çok 
tatlı tatlı vo hakikaten iyi bir hazırlıkla yazıl
mış olan tenkidini dinledik. Fakat kendisi bu
nu bitirinceye kadar Reis Beyin ikazına rağ
men kendisine yirmi dakikadan fazla konuşma* 
ya müsaade ettik. (Meclis etti sesleri)' 

Arkadaşlar, tüzükteki sarahat eğer ihlâl edi
lebilirse o başka mesele. (Edilemez sesleri) Şim
di tüzükte diyor M; yazılı, olarak okunan §ey^; 
ler, ancak 20 dakika okunabilir. Bunun .maksa
dı da şudur: Yazılı olan şeyler zapta geçirîlpıek' 
üzere doğrudan doğruya zabıt kâtipleriue, veri
lebilir de ondan, ö itibarla 20 dakikaya tecavüz 
ettirmemek lâzımdır. Yüksek BâşkanUktan $JJ. 
ızüğüh pu: maddesinin yerine: getirilmesini, rica 
ederim. -••.,"..••':". .;:' ;L.;...r,;.,^;^ .,,•'.,.;,::,'-,•"•',. ' 

i ;';BAŞKAN:-- Ali Naci Duyduk. ,;,:-;UY( ;;.\. 
1 ALt NAGÎ DUYDUK (Giresun) i - K ; p ıh t e -

rem arkadaşlar; tetkik ve îmiizakere,,etmekte 
bulunduğumuz 'tasan' klâsik.mânada bir bütçe 
değil, iktisadi kalkınma dâvamızın, önümüzdeki 
yıl" içinde kaydedeceği hamlenin programıdır. , 

İktidarımızın bütçe anlayışına; iftiharla kay
dedeceğimiz bir nispette yaklaşmış bulunan btt 
tasarı, iktisadi müşküllere" rağmen,! muvaffak 
bir eser telâkki edilmek İâzımgelir;, 

Arkadaşlar; bir bütçeye, gelir: ye gider ra-
kâmlârınin denk görünüşü ile değer biçmeden 
ziyade, üzerinde durulması icafreden^cihet, mil
lî gelirden, bütçe yolu ile alınan îtisseniri; millî 
iktisadı, besleyici sahalara akıtılıp akıtıîmadığı-
d ı r . . ' ' ' "• -"•"' ' '•'•' ' ' ^ ^ y : ^ K İ i t > ^ ' 

1952 Bütçe tasarısını bu esasa göre •'tetkik 
ettiğimiz takdirde, feyizli bir istikamette' yol 
almakta bulunduğumuzda asla şüphe edilemez. 

Filhakika bu tasarının karakterini şu suret
le telhis ve ifade etmek kabildir : Müstehlik 
masrafları imkânın müsaadesi nispetinde azalt
mak veya hiç olmazsa durdurmak, müsmir mas
rafları Ölçülü ve bilgili bir surette artırmafe-^; 

Bu hakikatleri teslim etmek i^in;: Bayındır
lık, Tarım, Millî Eğitim ve Sağlık"bütçeleri ra-
kamlarını, evvelki yıllar rakamları ile: karşı kar-
şıya koymak kâfidin ' ..,•'.',-h.;.:.,•; ,..,.-, _:" :•• 

İktisadi bünyemizin kan damarları olan, Dev
let̂  il ye lîöy yolları yapım ve bakımına ayrılan 
ödenekler, zirai istihsalimizin mütezayit bir nis
pet dâhilinde artmasını sağlıyacak sulama' idleri-
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ne verilen ehemmiyet, milletimizin iktisadi haya* 
tında bir inkılâp yaratacak ve zamanımıza kadar 
efendiliği lâfzi kalan köylümüzü hakikaten re
faha ve efendiliğe kavuşturacaktır. 

Milletlerarası^siyasi durumun yüklediği kül
fetlere rağmen, müsmir sahalara evvelki yıllarla 
ölçülmesi kabil olmıyacak kadar büyült mikyasta 
tahsisat ayırmaya muvaffak olan Hükümetimizi 
takdir etmek benim için bir borçtur. (Bravo 
sesleri). ; 

Arkadaşlar, 1951 yılı Bütçesinde daha müte
vazı rakamlar halinde yer alan bu çeşit tahsisa
tın, yurdumuzun'her bölgesinde yarattığı canlı
lığı tarif ve tefsire lüzum görmüyorum. 

İktidarımız, bir taraftan zirai istihsali, kredi 
kolaylıkları sulama imkânları ve sair suretlerle 
artırılan diğer taraftan da millî mallarımızın ge
rek iç ve gerekse dış piyasada değer pahasına sa
tılması tedbirlerine zamanında ve isabetli bir 
tarzda el koymayı ihmal etmemiştir. Bilhassa 
Karadeniz bölgesinde feyizli neticelerini yakînen 
müşahede ettiğimiz bu tedbirlerden dolayı' hal
kımızın şükranlarını huzurunuzda arzetmcyi 
zevkli ve şerefli bir vazife telâkki etmekteyim, yj 

Uzun yıllardan beri tesadüflere ve kaparislere 
terkedilmiş bulunan fındık mahsulümüz, mu
vaffakiyetle tatbik edilen müdahale mubayaası 
politikası sayesinde müsait fiyatla müstahsilin 

1952 Ö :İ 
elinden çıkmış ve çıkmakta bulunmuştur. Diğer 
iaraftan halkımızın ekmekliğini teşkil eden mı-
sırın kilosu 20 kuruş gibi uygun bir fiyatla ve boj 
miktarda Hükümet eliyle teinini, halkımızı açlılf 
hailesinden masun kıldığı gibi muhtekir ye müV 
rabahacılarm pençesinden de kurtarmıştır. Ni
hayet isabetli bir kredi politikası, aynı neticenin 
tarsin edilmesini mümkün, kılmıştır. 

Mahsulünü uygun fiyatla satmaya muvaffak 
olan, ekmeklik ve kredi ihtiyaçlarını da ucuse 
fiyatla temin eden halkımızın satmalma güc|i 
ve bunun neticesi olarak hayat seviyesi, bir yâ 
evvelisi ile mukayesesi mümkün olmıyacak nis
pette yükselmiştir. Bu yükselmenin devam edc-r 
ceğine hem onların ve hen| de bizim itimadı tanı
mımız vardır. • "* 

Arkadaklar; milletin parasını gösterişe ve 
verimsiz inşaata değil hakiki ihtiyaçlara, yur
dun kalkınmasına anlayışla ve vukufla sarfet-
menin yolunu isabetle tâyin ve tesbit eden Hü
kümete ve onun başındaki çok kıymetli Adnan 
^Menderes'e candan başarılar dilerim. (Alkışlar). 
'-'"'BAŞKAN — Arkadaşlar; daha on altı arka-

?$4Şv's'öz almıştır. 
.Alman karara göre, yarın saat 10 da toplan

mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,50 

m*» 

4. — SUNUKLAB VE TELGRAPLAE 

Ankara Esnaf Dernekleri Birliği Başkanı 
Abdullah Güner; 

Bandırma Belediye Başkanı Mustafa Evyap-
sm; 

Edremit D. P. İlce İdare Kurulu Başkanı Ali 
İleri; 

Gülşehir Demokrat Parti Başkanı Hakkı Ir
mak; 

Hacıbektaş Belediye Başkanı Dede Arşları; 
İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar dernekleri' 

Birliği Başkanı Erbil; 
Mersin'den Itriyat Mağazası sahibi Hafız 

Rifat; 
Nazilli'nin Yeni Mahalle Demokrat Parti 

Başkanı Mehmet Yapıcı; 
Senirkent Belediye Başkanı Ragıp Ertekin 

ve D. P. Başkanı İbrahim Kalay; 
Suşehri'riden Âdil özer; 
Türk Ortodokslar Reisi Ruhanisi Papa Ef-

t i m ; ' • . - ' 
Uzunköprü Habip Hoca Mahallesi D. P. Oca

ğından Muzaffer Âyşel ve 'Mustafa Soykan; 
Tarafından gönderilen ve Türkiye Cumhuri

yetinin Kuzey Atlantik Andlaşmasma katılması 
münasebetiyle duydukları sevinci belirten ve 
bu büyük başarının elde edilmesinde gösterilen 
dirayet ve dürüst siyasetten dolayı şükran his
lerini ve bağlılıklarını bildiren telgraflar. 
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TASHİH OETVELÎ 

Sayıştay Başkanlığı Bütçesine ek 

Komisyonca 
Salıife Bölüm kabul olunan 

No. No. ödeneğin çeşidi Lira 

26 477 Eski- seneler hesaplarının tasfiye işlerinin gerektirdiği giderler 480 000 

- . . _ ' ' - Yanlış Doğru 

26 : Dördüncü kısım toplamı 6 250 4.86 250 
26 Kısımlar toplamı 

Dördüncü kısmı toplamı 6 250 486 250 
26 Genel toplam •'•;. 1960 724 '2 440 724 

E - Öetveli 

Bölüm 477 — Eski senelerhesaplarının tasfiye işlerinin gerektirdiği giderler : 
Eski senelere ait idare hesaplarının murakabe ve kesinhesapl-arının bir an evvel tamamlanma

sı için çalışma saatleri dışında yapılacak fazla çalışmaların gerektireceği, demirbaş. ve makine ile 
sair giderler için gerekli ödemeler ve bu işlerde çalışma saatleri dışında çalıştırılacaklara verile
cek fazla çalışma ücretleri bu bölümden ödenir. ; 

.. \ 
İçişleri Bakanlığı Bütçesi 

Salıifo Bölüm • " " ' . „ • 
No. No. ödeneğin çeşidi Yanlış Doğru 

162 101 (Bakan ödeneği 5 320 5 400 
162 [Birinci kısım toplamı ,5.320 5 400 
167 Kısımlar toplamı 

iBirinci kısım toplamı 5 320 5 400 
lfc7 Genel toplam " ' 20 355 618 20 355 698 
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1952 yılı "Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu 
; ( 1 / 2 6 9 ) ' 

• T. G. 
•Başbakanlık 30. XI. 1951 

Muamelât G emel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı -.71-2167, 6.3849 . . . 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

• Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 29 . X I . 1951 tarihinde 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan 1952 yılı genel bütçe kanunu tasarısının 
gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzeclerim. 

* Başbakan 
' . A, Menderes 

, Hükümetin 1952 yıh Bütçe Kanunu Gerekçesi 

1952 yılma ait bütçe tasarısını Yüksek" Meclise takdim ederken, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 
bütçenin tanzimine hâkim olan esasların tetkik ve tahliline geçmeden evvel içinde bulunduğumuz 
yıl bütçenin tatbikatı hakkında toplu bir izahat vermeyi ve memleketin iktisadi malî durumunu 
kısaca bir göz atmayı faydalı görmekteyiz. 

Yüksek malûmunuzdur ki, bütçeler bir seneye munlıasır olmak üzere tertip- olunur. Halbuki, 
iktisadi ve malî faaliyetlerin mahiyetlerinde istikrar ve istimrar mündemiç bulunduğu gibi âmme. 
hizmetlerindeki devamlılık vasfı da aşikârdır. Her hangi bir bütçenin esas ve kaynaklarının geçmiş 
bütçelerde bulunduğu ve tesirlerinin de gelecek yıllar bütçelerine sirayet edeceği kabul olunduğu 
takdirde, bir bütçeyi lâyıkiyle tetkik edebilmek için -bir evvelki bütçenin tatbikmdan doğan neti
celeri görebilmek ve gelecek yıl bütçelerine de tesirlerinin ne olabileceğim tesbit edebilmek için na-
zaıiarımızı hem geriye çevirmek; hem de ileriye tevcih etmek zaruretini kabul etmekte tereddüt 
olunamaz. 

"""• Bütçeler bir memlekette hâkim ekseriyetin âmme hizmetleri telâkkisinin bir neticesi olduğu ka
dar, o memleketteki iktisadi ve malî şartların da bir mâkesidir. Bu yüzden bütçenin tetkikinda. 
memlekette hâkim iktisadi ve'malî şartlar üzerinde de tevakkuf etmek lüzumu meydandadır. 

Bu itibarla ilk önce geçen yıl bütçesiyle tasavvur ve tatbik olunan faaliyetlerin neticelerini ve 
sonra da içinde bulunduğumuz iktisadi ye. malî şartları mümkün olduğu kadar kısaca izah etmek 
suretiyle' devletçe takip olunagelmekte olan ve ileride takibi mutasavver bulunan malî ve iktisadi 
politikayı topluca gözden geçirmek hususunda her yıl Yüksek Meclisçe yapılan bütçe müzakereleri
nin sağladığı geniş imkânlardan faydalanmak yerinde olur. . 

• Gerçekten, bir memlekette hâkim olan iktisadi ve malî şartlar; millî gelirin umumi seviyesi ve 
muhtelif sektörler arasındaki tevezzü tarzı, İm gelirin fert basma isabet eden vasatisi, devletin millî 



gelirden alabileceği hissenin miktarını tâyin hususunda ehemmiyetle müessir bulunduğu gibi, vergi 
sistemi, devlet varidatının tahsil şekilleri,, devlet bütçesinden bir sene içinde yapılacak sarfiyatın 
tahsis edildiği hizmetlerin nevi ve mahiyetleri de millî ekonominin seyri üzerinde geniş ölçüde te
siri haiz bulunmaktadır. 

Diğer taraftan bir memleketin iktisadi durumu ' te tkik olunurken, o memleketi, dünyadan 
tecrit ederek mütalâa etmenin de mümkün olamıyacağı bir hakikattir. İştirak ettiğimiz • ve 
etmekte olduğumuz milletlerarası toplantıların, ekonomimizi gittikçe artan bir şekilde Avrupa 
ve dünya .ekonomisine bağlamakta 'olduğunu da gözden kaçırmamak icabeder. Bu itibarla izah
larımızın bu kısmında, dünyanın siyasi ye iktisadi durumuna kısaca bir göz attıktan sonra, memle
ketimizin iktisadi ve malî veçhesini toplu bir şekilde gözden geçireceğiz. 

I - Umumrdurum : * 

Bilindiği üzere, İkinci,Dünya Harbini takip eden yılları bir sulh devresi olarak vasıflandır
mak mümkün olmamakla beraber, demokrasiler 'uzun harb yıllarının ağır tahribatını telâfi etmeye 
uğraşmışlardır. Bunun neticesi olarak, İkinci Cihan Harbinin nihayete erdiği tarihten 1950 yılı 
ortalarına kadar 5 yıllık bu kısa "devre zarfında, dünyanın umumi iktisadi gidişinde nispî bir salâh 

. husule gelmiş, her tarafta istihsal artmaya başlamış, tediye muvazenesi açıkları hafiflemiş. 
. fiyatlar ve geçim endeksleri nispeten müstakar bir hale gelmiş ve hattâ eşya fiyatlarında tenez

züller görülmüş ve bundan da bir refah devrine gidilmekte olduğu intibaı hâsıl olmuştu. 

Halbuki beliren bu ümitlerin tahakkukuna imkân hâsıl olmadan beynelmilel siyasi münasebet
ler gittikçe ciddî ve ağır bir manzara arzetmeye başlamış ve nihayet geçen yılın ortalarında, Ko
re'de fiilî bir harb çıkmıştır. ' . . - • ' • 

Bu durumun tesiri altında geçen yılın sonbaharından itibaren başta Amerika Birleşik Dep-
letleri olmak üzere bütün Batı âlemi, hürriyetlerini müdafaa ve muhafaza için yeni bir silâhlan
ma devresine girmiş bulunmaktadır. Filhakika bu devletler 1951 bütçelerinden itibaren, millî 
savunma masraflarını artırmışlar, hattâ gelecek yıl bütçelerine de sirayet edecek şekilde geniş silâh
lanma programları hazırlamışlardır.. Bu itibarla, denilebilir ki, dünya gereği "gibi yeni bir harb 
ekonomisi devresine girmiş bulunuyor. 

Artık dünya iktisadi vaziyetini bir harb ekonomisinin tesirleri altında mütalâa.etmek lâzım-
gelecektir. . ' ' 

Garp memleketlerinin sınai istihsallerinin 19.50 yılında 1937 seviyesinin % 40 - 50 fevlana 
çıktığını ve fakat Kore Harbiyle beraber bütün dünyada fiyatların da yükselmeye başladığım 
görüyoruz. Bidayette fiyat yükselişleri harb korkusiyle yapılan toplu mubayaalardan doğmuş % 

ve sonra da silâhlanma programlarının tatbiki bu yükselişin devam etmesine sebep" olmuştur. • 

Silâhnanma programları ve artan savunma sarfiyatı, piyasaya sivil istihlâk eşyası arzını daralt
mış ve işçi yevmiyelerini .birer miktar yükseltmek suretiyle fiyat artışlarını şiddetlendirmiş bulun-

• duğu gibi, hammadde fiyatlarının yükselişi de ticaret hadlerini Garp memleketlerinin aleyhine çe
virmek suretiyle bu memleketlerde maliyet enfilâsyonuna sebebiyet vermiştir. Bütün bu âmillerin 
tesiri altında Batı Avrupa memleketlerinde fiyat seviyesi 1950 Temmuzundan itibaren mütemadi 
surette yükselerek bir sene zarfında ortalama % 12 -15'bir artış göstermiştir. Bu seyrin İngiltere 
ve Fransa gibi memleketlerde % 30 a varan nispetlerle devam etmekte olduğunu görmekteyiz. 

Yukarda kısaca gözden geçirilen dünya şartları karşısında memleketimizin durumuna gelince; 
bu bakımdan. ...Türkiye'yi Garp memleketlerinden ayıran bariz fark, onların silâhlanma masraflarını 
henüz bir yıldan beri artırmakta olmalarına mukabil memleketlerimizin millî savunma masraflarını, 
bir aralık vâki olan indirmeden sarfınazar, iki yıldan beri daha da artmış ve önümüzdeki bütçede 
de bu artışı devam ettirmek mecburiyetinde kalmış olması keyfiyetidir. 
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Bundan başka İkinci Dünya Harbini takip eden yıllarda Batı Avrupa memİeketİeri Marshlİ yar

dımından çok geniş ölçüde faydalanarak süratle kalkındıkları, istihsal ve millî gelirlerini 1937 se
viyesinin üstüne çıkarmaya muvaffak oldukları halde memleketimiz, maalesef, Birleşik Amerika'
nın bu geniş yardımlarından, lâyık olduğu derecede istifade edememiş, diğer milletlere yapılan yar
dım yekûnunun ancak % 1,2 si nispetinde bir yardım görmek imkânını bulabilmiştir. 

Yeni iktidar iş başına geldiği günden beri memlektein bütün kaynaklarını seferber ederek öte
den beri geri kalmış olan iktisadi kalkınmanın bir an evvel tahakkuk ettirilmesini en mühim vazife 
bilmiş, memlekette teşebbüs fikrinin ve istihsal gayretinin kökleşmesine var kuvvetiyle çalışmıştır. 

Bu gayretlerin ilk semereleri elde edilmeye başlanmış olduğundan bu yıl memlekette, hemen he
men bütün ziraat şubelerinde, şimdiye kadar emsaline az rastlanacak derecede umumi bir istihsal ar
tışına ulaşmış bulunuyoruz. • 

Diğer istihsal sektörlerinde de buna muvazi bir inkişafı elle tutulur halde hissetmek mümkün
dür. Bunun neticesi olarak umumiyetle istihsal rakamları yükselmiş iş hacmi genişlemiş, memleketin 
satmalma gücü artmış ve binnetice ithalât ve ihracatımız yekûnu daha evvelki senelere nazaran çok 
mühim artışlar kaydetmek yoluna girmiştir. Bu umumi izahtan sonra memleketimizin geçen bir yıllık 
iktisadi durumunu böylece hulâsa edebiliriz. 

Geçen yıl bütçesini huzurunuza getirdiğimiz günlerde Kore ihtilâfının buhranlı günlerini yaşı 
yorduk. Yeni bir harb havasının bütün dünyayı saran ağır tesirleri yurdumuza da sirayet etmiş 
ve bu durum memleketimizde toptan eşya fiyatlarının, yeniden yükselmesi şeklinde tecelli eyle
mişti. Filhakika toptan eşya fiyatları, 1950 yılı başından itibaren müşahede olunan tenezzül seyrini 
takip ederek aynı yılın yaz ortalarında 1938 seviyesi 100 itibar edilmek suretiyle 422 ye kadar in
dikten sonra mütaakıp aylarda tekrar yükselmeye başlamıştır. 

Daha ziyade ithal eşyası fiyatlarındaki maliyet artışından ileri gelen bu yükselme, 1951 yılı İlkba
harı ortalarına kadar devam ederek, 519 a kadar çıktıktan sonra alman müspet tedbirlerin gereği gibi 
tesir icra etmeye başlaması neticesi olarak tekrar düşmeye başlamış, elde mevcut en son rakamlar» 
göre Ağustos 1951 sonunda 457 ye tenezzül etmiş bulunmaktadır. 

Toptan eşya fiyatlarında bir yıl öncesine nazaran görülen bu nisbî istikrar, bir ksım Garp memleket
lerinde bütün şiddetiyle hissedilen enflâsyoncu tesirlerin memleketimizde asla mevcut olmadığının ka
ti delilini teşkil eder. 

Zaruri istihlâk eşyasının büyük bir kısmını halen mühim fiyat yükselmelerine mâruz kalmış olan-
dış ülkelerden ithal etmek* mecburiyetinde bulunan Türkiye gibi bir memlekette, umumi olarak fiyat 
seviyelerinin istikrarım muhafaza etmesi, Hükümetin takib etmekte olduğu iktisadi ve malî politika
nın isabetine bir delil sayılmak icabeder. 

Umumi fiyat seviyesinde görülen bu nispî istikrara mukabil, Merkez Bankası emisyon hacminin 
yükselmekte devam etmesi bâzı çevrelerce zaman zaman bir tenkid mevzuu olarak ele alınmış ve tek
rarlanan birtakım iddialarla memleketin bir enfilâsyona doğru sürüklendiği kanaati yaratılmak m-
tenmiştir. . • • . 

Bir memleketteki tedavül hacmi ile fiyat seviyesi arasında mutlak bir rabıta arıyanlar için Mer
kez Bankası emisyon hacminin bir sene zarfında 200 nıilyon liraya yakın bir artış kaydetmesi mühim 
olarak görülebilir. 

Fakat hâdise hiçbir esasa istinat etmeksizin, mücerret miktar halamından ele alınacak yerde; mem
leketin umumi istihsal seviyesi, mübadele ve iş hacminin genişlemesi gibi bu mevzuda hesaba katılması 
zaruri olan esaslı faktörler göz önüne alındığı takdirde enflâsyonist bir politika takip edildiği kanaa
tini vermek istiyenlerin iddialarına hak verdirecek bir manzara ile karşı karşıya bulunmadığımız der
hal tezahür eder. 
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Memlekette muayyen bir zamanda umumi olarak istihsalin mühim nispetlerde artması, iş ve tica
ret hacminin genişlemesi mübadele vasıtası olan tedavüldeki para hacminin da genişlemesini elbette 
zaruri kılar. Böyle bir inkişafın reeskont miktarlarını artırması ve tedavüldeki para hacmma tesir et
mesi pek tabiî olur. Bu suretle iktisadi inkişafın neticesi olarak tedavüldeki para miktarının art
masını endişe verici bir hâdise olarak göstermek asla doğru değildir. 

Deflâsyonist bir politikanın bir memleket için doğurabileceği zararlar enflâsyonist bir politikanın 
zararlarından hiç de az değildir. Emisyon hacmma, inkişaf halinde bulunan bir millî iktisadın icabet-
tirdiği genişliği aksettiremiyen yani deflâsyonist bir politikaya düşmüş olan memleketler, iktisadi fa
aliyetlerin genişlemesini baskı altında bulundurmak gibi ağır bir hataya düşmüş olurlar. Bundan da 
eh ziyade o memleketin müstahsil kitlesi zarar görür. 

Binaenaleyh emisyon bolitikamız ne enfilâsyonist bir politikanın iktisadi inkişafımızın istik
bali için teşkil edeceği tehdide imkân veren ve ne de deflâsyonist bir politikanın istihsali ve iktisadi 
inkişafı menfi tesirleri -altında bunaltan bir yoldur. 

Memleketimiz iş ve istihsal hacmi ile tedavüldeki para .miktarının iyi ayarlanmamış olmasının 
sıkıntılarını çekegelmiştir. Uzun yıllar devam eden sıkı bir deflâsyonist politikayı İkinci Cihan 
Harbi içinde, harbe giren memleketlerde bile görülmemiş bir hâdise olarak tedavüldeki para hac
mini iki, üç sene zarfında birkaç misli artıran bir enfilâsyoneu politika takip etmiştir. Sonra 
da bu halin yarattığı bir ürkeklikle iktisadi hâdiseler nasıl bir seyir takip ederse etsin tedavül
deki para hacminin mutlaka sabit kalması ieabeder gibi bir bâtıl kanaate varılmıştır. 

İşte Merkez Bankasının emisyon durumunu bu izahlarımızın ışığı altında gözden geçirelim: 

Bankanın 17 Kasım 1951 torihli bilançosuna göre bu tarihteki emisyon hacmi 1 milyon 151 
milyon liradır; buna mukabil bir sene önce, yani 18 Kasım 1950 de 969 milyon lira idi. Bu va
ziyete göre, emisyon hacmi bir sene evveline nazaran 182 milyon lira artmış bulunmaktadır. 

Mevzuu iktisadi hâdiselerin seyrinden tecrit ederek sadece yekûnları kıyaslıyanlar için bu
nun mânası menfi olarak gösterilebilir. Fakat artışı tahlil ettiğimiz takdirde şu manzara ile kar
şılaşırız : 

Milyon lira olarak 
18 Kasım 1950 17 Kasım 1951 Artış 

•Ticari senetler 155.4 233.1 . 77,7 
Zirai senetler 63.4 101.7 38,3 

Ticari ve zirai senetler yekûnu 218.8 334.8 116,-
Toprak Mahsulleri Ofisinin „ . • 
bonoları 203.— 335.— 132,-

Yekûn 421.8 669.8 248,— 

Görülüyor ki, ticari ve zirai senetler yekûnu, geçen yıb işaret olunan tarihte 219 milyon lira 
iken bu yıl aynı tarihte 334.8 milyon liraya yükselmiştir. 

Diğer taraftan, Toprak Mahsulleri Ofisinin köylüden hububat mubayaası için, Hazine kefale
tini haiz bonolarla Merkez Bankasından aldığı muvakkat kredilerin yekûnu 1950 de 203 milyon 
lira iken 1951 senesinde 335 milyon liraya yükselmiş bulunmaktadır. Hububat alımlarının en yük
sek seviyesini bulduğu bu mevsimde geçen senelero nazaran görülen artış, şüphesiz ki sadece hepi
mizi memnun edecek bir keyfiyettir. Nitekim geçen senelerde Toprak Mahsulleri Ofisinin hububat 
mubayaası alım devresinin sonunda ancak 550 000 ton iken, bu sene daha şimdiden 1 milyon tonu 
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aşmış bulunmaktadır, önümüzdeki aylarda, mubayaa edilen hububatın satış ve ihracı nispetinde 
bu muvakkat kredilerin Merkez Bankasına avdet edeceği tabiîdir. 

Geçen bir sene içinde, memleketteki iş ve istihsal hacminin genişlemesi, ithalât ve ihracatımı
zın artması ile mütenasip olarak kredi ve mevduat haemmda da mühim gelişmeler kaydedilmiştir. 
Elde mevcut en son rakamlara göre banka kredileri yekûnu Haziran 1950 sonunda 1 milyar 563 
miyon lira iken, Haziran 1951 sonunda % 21.3 nispetinde bir artışla 1 milyar 898 milyon liraya 
yükselmiştir. 

Artış nispeti, zirai kredilerde % 46,2 ipotek mukabili kredilerde % 27,9 ticari krediler umu
mi ismi altında toplanan ve sınai işletmelerin en çok muhtaç bulunduğu işletme kredileriyle ihra
cat kredilerini de ihtiva eden diğer kredilerde ise % 13,2 dir. 

Zirai kredilerde bir sene içindeki % 50 ye yakın artışı memnuniyetle kaydetmek gerektir. Böy
lece, ilk vazifeye geldiğimiz zamanlarda 323 milyon liradan ibaret bulunan zirai krediler yekûnu 
en son 20 . XI . 1951 tarihinde 566 milyon lirayı bulmuştur. 

Kredi hacmmdan, bankaların tasarruf ve diğer mevduat yekûnlarının tahlilino geçtiğimiz vakit
te aynı inkişaf seyrinin devam ettiğini görürüz. 

Eylül 1950 sonunda tasarruf mevduatı yekûnu 535 milyon lira, diğer mevduat yekûnu da 514 
milyon lira iken, 1951 Eylülü sonunda bu rakamlar, mütekabilen, 646 ve 689 milyon liraya yük
selmiştir. Bu suretle, umumi mevduat yekûnu bir sene içinde 1 milyar 49 milyon liradan 1 milyar 
135 milyon liraya çıkmış bulunmaktadır. 

Bu bahiste üzerinde durmak istediğimiz bir husus da geçen Ağustos ayı başında, Yüksek Mec
lisçe Ödünç Para Verme Kanununda yapılan bir tadil ile mevduat ve kredi faizlerinin düşürülme
si sırasında ileri sürülen mevduat haemmda mühim tenezzüller vukuageleceğr yolundaki iddiaların 
tahakkuk etmemesi, bilâkis, mevduat hacminin artmakta devam eylemiş bulunması keyfiyetidir. 
Nitekim Haziran 1951 sonunda 1 milyar 327 milyon lira olan umumi mevduat yekûnu Eylül 1951 
sonunda normal artış seyrini takip ederek 1 milyar 335 milyon lirayı bulmuştur. Hükümetinizin 
memlekette, bilhassa istihsal faaliyetlerini desteklemek, onların muhtaç olduğu kredilerin maliye
tini düşürmek maksadiylo giriştiği mutedil faiz politikasının muvaffakıyetlo gelişmesini müşahe
de etmek memnuniyet verici, bir hal olmuştur. 

Nazarlarımızı iç iktisadi durumumuzdan dış iktisadi faaliyetlerimize çevirdiğimiz takdirde de 
memleketin umumi iktisadi ve malî şartlarında müşahede edilen salâhın burada da kendisini his
settirmeye başladığını memnuniyetle göreceğiz. 

1947 ortalarından 1950 yılı Haziran ayma kadar devam eden 3 sene zarfında mütemadi satış
larla 213 tondan 133 tona düşmüş olan altın mevcudumuz, o tarihten beri yeni iktidarın devir al
dığı seviyesini olduğu gibi muhafaza etmektedir. Hattâ eski iktidar hükümetlerinin yapmış oldu
ğu rehinlerin bir neticesi olarak altın mevcudumuz 1950 yaz ortalarında bir aralık 129 tona düş-, 
muşken tekrar 133. tona iade olunmuştur. , 

Memlekette istihsal hacminin artışı ve umumi refahın yükselişi ile mütenasip 'olarak dış ticaret 
ve tediye muvazenemizdeki bünyevi açıkların da azalan bir seyir takip ettiğini kaydetmek isteriz. 
1950 yılı Eylül ayında Avrupa iktisadi İş Birliğine dâhil 18 devlet arasında imzalanan Avrupa 
Tediyo Birliği Anlaşması ve bu Anlaşmanın tatbikatı cümlesinden olarak aynı senenin Ekim ayı 
başından itibaren ithalâtımızın % 60 tan fazlasını serbest bırakmış olmamıza rağmen mezkûr bir
lik içindeki durumumuz bizi büyük güçlüklerle karşılaştırmamış, buna mukabil bir taraftan ihra
cat, diğer taraftan ithalât imkânlarımız genişlemek suretiyle piyasalarımızda şimdiye kadar görül
memiş bir istikrar temin olunmuştur. 

Takip etmiş olduğumuz dış ticaret politikasının dayandığı isabetli görüş sayesinde ithalât piya-
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samızda daha evvelki yıllarda görülen tıkanıklık bertaraf edilmiş ithal eşyası fiyatları üzerinde
ki spekülâsyon temayülleri önlenmiş ve kendilerinden mal ithal ettiğimiz memleketlerde görülen 
fiyat yükselmelerine rağmen, memleketimizde ithal eşyası fiyatlarında bir istikrar hâsıl olmuş ve 
hattâ bâzı maddelerde tenezzüller kaydedilmiştir. 

II - 1951 yılı Bütçe Tatbikatı: 

Sunduğumuz 1952 Bütçesinin tetkik ve tahliline geçmeden evvel Demokrat Parti iktidarının 
ilk bütçesi olan 1951 yılı Bütçesinin 9 aylık tatbikat devresine göre arzettiği manzarayı ve 
ihtiva ettiği hizmet programlarının ne dereceyo kadar tahakkuk etmiş olduğunu, sene ba
şında yapılan tahminlerin fiiliyata no nispette tetabuk ettiğini gözden geçirmekte ve bu su
retle içinde bulunduğumuz bütçenin bir muhasebesini yapmakta fayda vardır. 

Böylece bir taraftan mezkûr bütçenin Yüksek Meclisin Bütçe Komisyonunda ve umumi 
heyetinde tetkiki sırasında, muhalefet tarafından ileri sürülen tenkidlerin hakikatlara ne kadar 
aykırı olduğunu tesbit ve arzetmek imkânı bulunacak, diğer taraftan da yeni bütçe teklifi
mizin isabet derecesini ölçmek kolaylaşacaktır. 

Muhalefetin 1951 yılı Bütçesine tevcih ettiği bellibaşlı tenkidleri: 

1. Bütço açığının, 234 milyon lira olmayıp 7 - 9 yüz milyon lirayı bulduğu; 

2. Gelir tahminlerinin kabartılmış ve şişirilmiş olduğu; 

3. Vasıtalı vergilerin vasıtasızlara nispetle mühim bir'yekûna baliğ olduğu; 

Şeklinde üç noktada toplamak mümkündür. 

1951 Bütçesinin tatbikatı hakkında, masrafların icrası, gelirlerin tahsili ve Hazine muame
leleri bakımından aşağıda vereceğimiz izahat bu tenkidlerin isabetsizliğini açık bir suret
te ortaya koymaktadır. 

1. — Masrafların icrası: ' 

Malûm olduğu üzere 1951-yılı Bütçesi ile 1 274 746 465 lirası cari hizmetlere, 305 012 272 
lirası da yatırım giderlerine olmak üzere 1 579 758 737 liralık bir masraf için ödenek ve
rilmiş ve buna mukabil 1 344. 988 235 liralık gelir tahmin edilmiş ve masraf ile gelir tah
mini arasındaki 234 770 502 liralık açığın kapanma şekli de Bütçe Kanununun 3 ncü madde-
siylo tesbit olunmuştu. 

1951 Bütçesi şimdiye kadar görülmemiş bir samimiyetle tatbik edilmektedir. Bir bütçe
nin, masraf bakımından samimiyeti derecesini ölçen miyarlardan birisi de yıl içinde yapı
lan aktarmalarla ek ve olağanüstü olarak istihsal olunan ödeneklerin miktarıdır. Yani, 
bütçenin tatbik yılı içinde yapılan aktarmalar büyük bir yekûn teşkil ettiği takdirde öde
neklerin, hizmetlere tevziinde bilerek veya bilmiyerek isabet gösterilmemiş olduğu; ek ve
ya olağanüstü ödeneklerin yekûnu kabardığı nispetto de yıl başında gerektirdiğinden noksan 
ödenek alınmak suretiyle samimiyet kaidesine riayet edilmediği mânası çıkarılmak icabc-
der. 1951 Bütçesinin 8 aylık tatbikat devresinde kanunlarla yapılan aktarmaların .yekûnu 
4 362 191 lira; ek ödenek yekûnu 980 000 lira, iptal olunan ödenek yekûnu da 2 480 000 
liradan ibarettir. 980 000 liralık ek ödenek zelzele ve 'su baskını gibi, bütçenin ihzarı sı
rasında tahmini mümkün olmıyan tabiî âfetlerden zarar görenlere yapılan yardım için talep 
edilmiştir. Aktarmaların umumi bütçe yekûnuna nispeti % 0,28; ek ödeneklerin % 0,62, ip
tallerin ise % 0,15 tir. 

Halbuki, eski iktidar hükümetleri zamanında, alman ek ve olağanüstü ödeneklerle yapılan aktar 
..maların-o yıla ait bütçe ödeneğinin % 20 si civarında dolaşması sık, sık rastlanan hallerdendi. 
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Ek ve olağanüstü ödeneklerle aktarmalar yekûnu 1946 yılında 194 000 000, 1947 yılında 

233 Q00 .000,. 1948 yılında 198 000 000 lirayı tecavüz etmişti. 

>Bu mevzuda, son yıllara ait rakamları ve nispetleri aşağıdaki tabloda sarih olarak görmek müm
kündür. 

Ek ve olağanüstü ödeneklerle aktarmalar 

Yılı 

1946 
1947 
1948 
1949 [*] 
1950 
1951 

Bütçe ödeneği 

990 572 884 
1 136 215 630 
1 243 551 197 

1 487 208 563 
1 579 758 737 

Ek ödenek 

64 805 877 
175 025 329 
122 661 953 

. 12 421 902 
980 000 

Olağanüstü 
ödenek 

16 274 778 
2 385 750 
4 793 000 

4 652 463 
— 

Aktarmalar 

113 331 656 
56 103 309 
70 675 300 

31 979 816 
4-362 500 

Toplam 

194 412 311 
233 514 388 
198 130 253 

49 054 181 
5 342 500 

Bütçe ödeneğine 
nispeti 

19,62 
20,54 
15,92 

3,29 
0,34 

Bu mukayeseler, 1951 yılı Bütçe tahminlerinin ne kadar isabetli ve samimiyet esaslarına riayet 
olunmak suretiyle yapıldığını ve tatbikte ne büyü.!-: bir titizlikle hareket edildiğini açıkça göstermek
tedir. 

2. Gelirlerin tahsili : 

1951 malî yılının 8 aylık tatbikatı, muhalefetin şişirilmiş ve kabartılmış olduğunu iddia ettiği 
gelir tahminlerinin yekûn olarak tamamiyle tahakkuk edeceğini de göstermiş bulunmaktadır. 

Filhakika malı yılın ilk aylarında aylık ortalama 80 - 90 milyon civarında görülen tahsilat 
rakamları, bilâhara ,bâriz bir şekilde yükseltmeye başlamış ve Ekim ayında 116,3 milyon liraya 
çıkmıştır. ' 

1951 yılında tahsil olunacağı tahmin edilen 1 milyar 344 milyon liralık gelirin 876,2 milyon 
liralık kısmı malî yılın 8 nei ayı nihayeti itibariyle fiilen tahakkuk etmiş bulunmaktadır. 

Tahsilatta, yıl içinde Gelir Vergisiyle diğer bazı gelirlerde tahmine nispetle noksan tahakku-
katla karşılaşmış olmasına mukabil; ticari ve iktisadi sahadaki gelişme ile yakından alâkalı 
diğer gelir gruplarında görülen ehemmiyetli inkişaf bu noksanlığı telâfi etmektedir. 

Filhakika Gelir Vergisi zümresi tahminlerinin 60 milyon lira civarında bir noksanla tahakkuk 
edeceği anlaşılmaktadır. Bu durum, muhalefetiniddia ettiği gibi tahminlerin hakikat hilâfına kabar
tılmış olmasından değil, ilk defa tatbikma başlanan bir verginin hasılatını isabetli bir şekilde 
tahmin hususunda sağlam mutalarını elde mevcut olmamasından ileri gelmiştir. Kaldıki, bu 
verginin tahakklkuncla görülen noksanlık, muhaliflerin yersiz olarak zaman zaman matbuata 
aksettirdikleri şekilde, asla munzam bir bütçe açığına sebebiyet, vermiyecektir. Zira diğer gelir 
tahminlerinde husule gelmekte olan fazlalık, Gelir Vergisinden olan noksanlığı tamamiyle ka
patacaktır. 1951 yılı Gelir Bütçesi tahminlerinin isabet derecesinin, bu yıl ilk defa tatbik olunan 
bir verginin hasılası ile ölçmenin doğru olmadığı bilinmesi icabeden hakikatlardan idi. Nitekim, 
ötedenberi tatbik edile gelmekte olan vergilerin tahminlerinde J.ıe büyük bir isabet bulunduğunu 
hattâ ne dereceye kadar basiret ve ihtiyatla hareket edilmiş olduğunu bugün alman neticeler 

[*] 1.949 yılında, malî yıl başının değişmesi dolayısiyle bu senenin 14 aylık olması ve yıl son
larında mûtaden alınmakta olan ek ödeneklerin, mezkûr resmin son iki aylık ihtiyacına karşılık 
olmak üzere alınan ödeneklerle mezcedilerek setr edilmiş bulunması dolayısiyle kendisinden evvelki 
yıllarla kabili mukayese olmamasından dolayı burada gösterilmemiştir. 
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açıkça göstermektedir. Zira, Gelir Vergisi haricinde kalan diğer varidat kaynaklarından Ekim 
1951 sonu itibariyle tahminlere nazaran elde edilen fazlalığın 45 milyon lirayı aşmış bulunması 
izahlarımızın bariz bir delilidir. Bu artışın bütçe yılının önümüzdeki aylarında mütezayit bir 
seyirle devam edeceği de muhakkaktır. 

3. Hazine muameleleri : 

1951 malî yılının geçen 9 ayına, Hazine muameleleri bakımından bir göz atılacak olursa, bun
ların da gelir ve masraf bütçesi tatbikatına muvazi olarak normal bir seyir takip etmiş olduğu gö
rülür. 

Filhakika, Hazine membalarından halen kullanılmış olan miktarların yekûnu 148,3 milyon lira
dan ibarettir. Bu meblâğ, geçen, yılın aynı tarihlerinde. 156,9 milyon lira ve bu malî yılın başında 
115,5 milyon lira idi. 

iMalî yıl başında mevcut miktara, bu 9 ay içinde inzimam etmiş olan 32,8 milyon lira da önü
müzdeki aylarda vâki olacak tahsilat temposuna muvazi olarak azalacaktır. Şurası da kaydedilmeli
dir ki, bahis mevzuu Hazine borçlarını azaltacak âmillerden şimdiye kadar Bütçe Kanununun 3 
ncü maddesinin (a) fıkrasında kayıtlı alacaklı başlangıç meblâğından faydalanmış bulunuyoruz. Ay
nı maddenin (b) ve (e) fıkralarında yer alan diğer iki membaın bu bakımdan tesiri önümüzdeki ay
larda görülecektir. 

Bu izahatımızı tamamlamak için, Hazine kefaletiyle- çıkarılmış olan. bonolara da temas etmek 
lâzımdır. Bu sahalarda görülen durum şudur : Katına bütçeli dairelerin ve Devlet Ekonomi Ku
rumlarının finansman ihtiyaçları ile bütçe açıklarını karşılamak üzere, bundan önceki yıllarda ge
niş ölçüde müracaat, edilegelmiş bulunan kısa vadeli borçlanma usulleri neticesinde, 1950 yılın
da en yüksek seviyesine varan bu nevi borçlanmalar, 1951 yılında alman müessir tedbirlerle dur
durulmuş bulunmaktadır 

Geçen yıl bütçesinin (Büyük Millet Meclisine takdimi sırasında, bu borçların arzettiği düşündü
rücü duruma önemle işaret olunmuş ve bono ile finansman şekline son verilmesi veya bunun artış 
temposunun frenlenmesi lüzumu belirtilmiş, ancak bu konuda matlup neticenin bahis mevzuu 
müesseselerin bünyelerinde esaslı değişiklikler yapılmasına bağlı bulunduğu mütalâa edilmişti. 

Bu düşüncelerin tatbiki zımnında ve ilk hamlede, Devlet .Denizyolları ve Limanları İşletme 
İdaresini bir anonim ortaklığa çeviren kanun hazırlanmış ve Yüksek Meclisçe kabul olunmuştur. 

Diğer teşekküllerin de, masraflarını kendi işletme gelirleriyle karşılıyabilecek ve tedricen kazanç 
temin -edecek teşekküller haline getirilmesi için grekli hazırlıklar yapılmıştır. 

Bu çalışmalar-bir taraftan devam ederken, bugünkü şekillerinde dahi alınması mümkün olan 
tedbirler de ihmal edilmemiş ve bu sayede bâzılarının borçlarında indirmeler sağlanmış, bâzıla
rında da artışlar frenlenmiştir. ; • 

Alınan bu tedbirlerin neticeleri, katma bütçeli idarelerin 1952 yılı bütçelerinde çok daha mü-
tebariz bir şekilde görülmektedir. 

Filhakika ilerde do temavS olunacağı veçhile, bunlardan, açıkları Hazine kefaletini haiz bono
larla kapatılan Devlet Denizyolları, ..Devlet Demiryolları ve Posta, Telgraf ve. Telefon genel müdür
lüklerinin geçen yıl bütçeleri 118 milyonluk bir açıkla tanzim edilmiş olduğu halde bu yıl bu ida

melerin bütçelerinin açık yekûnu 108 milyon lira noksanla sadece 10 milyon liradan ibaret bulun
maktadır. o 

Bu bahiste bir istisna teşkil eden Toprak Mahsulleri Ofisinin durumunu ayrıca mütalâa etmek 
yerinde olur. 

Bu sene zirai istihsalimizde rekor teşkil eden bir mahsul yılı idrak etmiş bulunduğumuza yu-
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karda işaret edilmişti. Bu istihsalin derlenip değerlendirilmesi Toprak Mahsulleri Ofisine 
mevdu bulunmaktadır. Ofis bu faaliyetim, bilindiği gibi Hazine kefaletini taşıyan kısa vadeli bo-
nolariyle yürütmekte ve mubayaa ettiği mahsulü elden çıkardıkça bonolarını itfa ile mükellef bu
lunmaktadır. 

Bu bahiste dikkat edilecek en mühim nokta, mal mukabili olan ve kısa vadeli finansman va-
sıtalariyle elde edilen bu imkânların ticari ihtiyaçlar dışındaki mevzulara tahsisini önlemektir. Ge
çen yıla kadar bu lâzimeye ehemmiyet verilmeden yapılan borçlanmaların tevlit ettiği mahzurlar 
üzerinde önemle duran Hükümet, Ofise mubayaa mevsimi dolayısiyle bono ihraç yetkisi verirken 
bu noktayı bilhassa göz önüne almış ve bonoların ısdarından önce itfa şeklini salim bir esasa bağ
lamıştır. 

Devletin konsolide borçlarına "gelince; geçen 10 yıl içinde devamlı olarak artan bir hızla ge-
nişliyen Devlet borçlarının 1951 yılında artış hızı geniş ölçüde durdurulmuştur. 

Filhakika yatırım giderlerimizin karşılanmasına tahsis edilmiş olan tediye birliğindeki alacaklı 
başlangıç meblâğı istisna edilecek olursa bugüne kadar konsolide borçlarımızda geçen yıla nispet
le artış kaydedilmediği gibi yapılan itfalarla eksilmeler sağlanmıştır. 

4. Bütço açığının durumu: 

Yukarda verilen izahlardan anlaşıldığı üzere 1951 Bütçesi gider ve gelirleri, yıl başında tah
min edilen miktarlara uygun bir seyir takip etmekte ve binnetice bütçe açığı bidayeten ifade 
edilen miktara mutabık olarak tekevvün etmektedir. Başka bir ifade ile, 1951 yılının 9 aylık tat
bikatı, bütçe muvazenesini geçen müddete nispetle kâfi görülmesi lâzımgelen bir şekil ve surette 
vuzuhlandırılmış bulunmaktadır. 

Tatbik etmekte bulunduğumuz 1951 Bütçesinin yatırım kısmında 234 770 502 liralık bir açık 
bulunduğu malûmdur. 

Bütçe Kanununun 3 ncü maddesi ile bu açığın kapatılmasında, Avrupa Tediye Birliği Anlaşma
sı ile lehimize kabul edilen 25 milyon dolarlık «Alacaklı başlangıç (position înitiale) meblâğı» 
istimalinden hâsıl olacak 70 milyon Türk lirası, Avrupa Kalkınma programı yardımı ve akdedile
cek iç istikraz hâsıllarından faydalanılması derpiş olunmuştu. 

Bunlardan, 25 milyon dolar karşılığı 70 milyon Türk Lirası tahakkuk etmiş ve bütçeye irat kay-
dolunmuştur. 

İkinci membaı teşkil eden Avrupa Kalkınma Programı yardımından da 80 milyon liralık bir 
miktarın bütçe açığına tahsisi hususunda Amerikan E. C. A. Misyonu ile gerekli mutabakata varılmış
tır. 

Yukarıki miktarlar yekûnu, bütçe açığından düşüldükten sonra kalan bakiye de, ^ üçüncü memba 
olan iç istikrazla kapatılacağından buna ait kanun tasarısı yakında Yüksek Meclisin tasvibine arzolu-
nacaktır. ,. . , 

Görülüyorki 1951 yılı yatırım Bütçesi açığını karşılamak için derpiş olunan membalardan, aşağı. 
yukarı, müsavi miktarlarda istifade olunmak suretiyle bu yıl bütçesinin muvazenesi temin edilmiş; 
eski iktidar tarafından hazırlanmış olan evvelki yıl bütçesinde olduğu gibi açığın karşılığı tasavvur 
halinde kalmamıştır. - ' • 

Hulâsa : Geçen yıl Bütçe Kanununda 234 milyon lira olarak gösterilen ve muhalefetçe de 700 - 900 
milyon liraya varacağı ısrarla belirtilen bütçe açığı,bütçe tatbikatı sonunda yalnız ve yalnız 60 milyon 
liralık bir iç istikrazla tamamiyle kapatılmış bulunacaktır. -

Şayet Gelir Vergisi zümresinde 60 milyon liralık açık verme hâdisesi - ki bu bütçe tanzim olunur-



keh'de tahmin olunabiliyordu - vukuagelmese idi, ,1951 Bütçesini bir tek lira açık vermeden ye iç is
tikraz yapmadan kapamak mümkün olacaktı. 

Buna ilâve olunacak bir tek cihet varsa o da 1951 Bütçe yılının, âmme hizmetlerinin ifası ve ikti
sadi kalkınmamızla memleketi imar işlerimiz bakımından başka yıllarla kıyaslanmıyacak kadar ve
rimli işlerle dolu olduğunu belirtmekten ibarettir. 

Bu mülâhazalarımızın tamamlanması için, akdedilecek iç istikrazın plasman imkânları üzerinde de 
durulması muvafık olur. Bilindiği gibi tedavülde bulunan Devlet tahvilleri, muhtelif âmille fi a teiiri 
ile, fakat en başta tasarruf erbabının, Hükümetçe takip olunan malî politikaya ve paramızın değeri
ne olan itimatlarının bir neticesi olarak 8 aydan beri ihraç fiyatı 95 lira olan % 7 faizli tahviller 
117,5 liraya yükselmiş bulunmaktadır. Bu durumu, malî itibar tarihimizde şimdiye kadar hiçbir za
man ulaşılamıyan bir merhale olarak kaydetmek lâzımdır. 

Maliyemiz, bu müsait şartlardan istifade ederek miktarca mutedil olan 1951 istikrazını şimdiye ka
dar sühunetle plase edebilirken, burada kısaca belirteceğim bir mülâhaza ile bunu mümkün mertebe 
geciktirmeyi muvafık bulmuştur. •'••.• -;• ̂  ^ ̂  c * ̂  

Bilindiği gibi kredi mevzuunda her memlekette az çok tekrarlanan hatalardan birisi de millî ta
sarrufun pek büyük bir kısmının her sene Devletçe geniş mikyasta yapılan mükerrer emisyonlar ve di
ğer usullerle Devlet masraflarına tevcih edilmesi olmuştur. Halbuki Hükümet bu piyasayı hususi 
teşebbüse daha müsait bir hale getirmeyi hedef tuttuğu için kendi borçlanmasını mümkün mertebe 
tahdit etmeyi ve bu suretle hususi kredi taleplerini asla sıkmıyacak ve ağır bir rekabet karşısında bı-
rakmlyacak şekilde tesbit eylemeyi bir vazife bilmiştir. . 

Mutedil faiz politikasiyle başlıyan ve Devlet emisyonlarmdaki itidal ile desteklenen bu mevzuda 
zirai, ticari, hattâ sınai faaliyetlerin şimdiden kaydetmeye başladığı inkişaf ve bizzat malî itibarımız
da görülen yükseliş yukardaki mülâhazanın isabetli oluduğunu gööstermiştir. 

III -1952 yılı bütçe teklif inin tetkik ve tahlili: 

1. — Masraf Bütçesi 

Sunmuş olduğumuz 1952 bütço tasarısı ile (1 335 006 624) lirası carî hizmetler masrafı, 
(363 389 996) lirası da yatırım giderleri için olmak üzere ceman (1 698 396 620) liralık ödenek iste
nilmekte, buna mukabil de çeşitli kaynaklardan 1952 yılı içerisinde elde edilecek Devlet gelirlerinin 
(1 503^945 000) liraya baliğ olacağı tahmin olunmaktadır. 

Buna nazaran Devlet Bütçesinin açığı (194 451 620) liraclan ibaret olup bunun da Bütçe Ka
nunu tasarısının 3 ncü maddesiyle aşağıdaki .membalardan karşılanması derpiş olunmaktadır. 

a) Avrupa Kalkınma Programı gereğince memleketimize muhassas yardımlardan elde edilecek 
malların satış ve tahsisinden hâsıl olacak Türk liralariylo, 

b) îç istikrazlarla, 

Şayet birinci kaynaktan elde edilecek miktar 1951 bütçesindekine tekabül edeceği farzedilecek 
olursa, borçlanma yoliyle kapatılacak bütçe açığının miktarı 44 milyon liraya iner ki, 1 milyar 698 
milyon.liralık bütçe içinde bu miktarın nispeti ancak j% 2,59 dan ibarettir. Bunun mânası denk 
bütçe esasının hemen hemen tahakkuk etmiş bulunmasıdır. 

Yukarda hulâsa ettiğimiz gider rakamları bir yıllık Devlet hizmetleri için tam bir tasarruf zihniyeti 
içerisinde tesbit olunduğu gibi talep edilen ödenekler dâhilinde mevzuubahis hizmetlerin başarılaca
ğına da kani bulunuyoruz. Diğer taraftan gelir rakamları evvelki yıllarda elde olunan neticelere, 
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önümüzdeki yıldan beklenen istihsaldeki artışın bütçeye .aksedecek tesirlerine ve konjonktür inkişaf
larına göre büyük bir titizlikle tahmin edilmiştir. Bu itibarla sunulan bütçenin samimiyet kaidesine 
tam mânasiyle riayet edilerek hazırlanmış olduğunu muhtemel iddialara karşı şimdiden bir ce
vap olarak burada arzetmek isteriz. Esasen 1951 Bütçesinin yukarda izah olunan'tatbikatı Hükü
metin bu husustaki düşünce ve hareketlerinin müspet bir delilidir. 

Bütçe açığnm hiçbir tereddüde mahal bırakmıyacak şekilde sadece tasarıda tesbit olunan mik
tardan ibaret bulunduğuna w derpiş olunan gelir karşılıklarının da tamamen tahakkuk edeceğinde 
şüphemiz olmadığını ifade etmek yerinde olur. 

Bu münasebetle bir noktanın daha tavzihindezaruret vardır: 

Demakrat Parti İktidarımı programında bütçelerin denk olması prensibi şöylece takarrür etti
rilmiştir : (Samimîlik ve açıklıkla ve çok sıkı bir tasarruf zihniyetiyle tanzim edilmiş denk bütçe, ma
lî siyasetimizin esasıdır.) 

işte 1952 Bütçesi de bu prensiplerin ışığı altında hazırlanmıştır. Yukarda izah edildiği üzere 
samimî olarak hazırlanan. 1952 Bütçe tasarısında çok sıkı bir tasarruf zihniyeti de hâkim olmuş
tur. Şöyle k i : 

1951 yılı Bütçesinin gider yekûnu (1579 758 737) lira iken 1952 Bütçesinin masraf yekûnu 
(1 698 396 620) liradır. ' ' • 

Yeni iktidarın takip etmekte olduğu malî veiktisadi politikanın bütçe ve hizmet anlayışının 
tabiî bir neticesi olarak memleketimiz her bakımdan süratli bir inkişaf halinde bulunmaktadır. 

Gelişıen ve inkişaf halinde bulunan bir memlekette bütçe rakamlarının da artmasını tabiî ve 
zaruri telâkki etmek lâzımdır. 

1952 yılı Masraf Bütçesi, 1951 yılma nazaran (118.637.883) lira artmış bulunmaktadır. Bütçe 
giderlerinin müstehlik masraflar kısmının eski rakamlar civarında kalmasına gayret edilmiş, bu
na mukabil yatırımlar, millî savunma, bayındırlık, tarım, sağlık, millî eğitim gibi memleketin 
savunması ile, iktisadi ve içtimai kalkınma ile alâkalı hizmetlere muhassas ödenekler büyük fark
larla artırılmış bulunmaktadır. 

Bu müşahadeler, aşağıda bütçenin kısımları hakkında verilecek izahat sırasında rakamlarla 
da tesbit edilecektir. ' 

Bu arada, yükselen dünya fiyatları muvacehesinde bir kısım giderlerde kaçınılması aıümkün 
olmıyan artırmaları, kısmen tasarrufa yedirmek suretiyle mümkün olduğu nispette bütçeye az 
aksettirmenin de başlı başına bir tasarruf olduğunu unutmamak icabeder. 

Kaldı ki 1951 Bütçesinin gelir ve gider yekunları arasındaki farkın aynen muhafazası halinde 
1952 için daha geniş bir ödenek talebi ile gelinmesi kabil iken, tasarruf kaidesine âzami derecede 
riayet olunarak hareket edilmiştir. Bu sayededir ki, denk bütçe esasında geçen yıla nazaran daha 
iyi bir netice elde edilmiş olmasına rağmen hizmetler aksatılmak şöyle dursun hattâ iktisadi gelişme
mizin hızlanmasını sağlıyacak sahalara daha çok para tahsis etmek imkânı elde edilmiştir. 

Bu izahat ile açıkça görülmektedir ki, takip etmekte olduğumuz bütçe politikası, masraflarda 
â'zami tasarrufu ve gelirlerde mümkün inkişafları sağlıyarak bütçe açığının seneden seneye azaltıl
ması suretiyle denk bütçe esasına ulaşmaktır. 

Böyle bir politikanın müspet neticeleri teklif etmekte olduğumuz 1952 Bütçesinde açıkça görü
lecektir. 

1952 Bütçe tasarısının umumi durumunu böylece belirttikten sonra sıra bu tasarının tanzimin
de hâkim olan esasların izahına gelmiş bulunmaktadır. 
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1) Personel masraflarında geçen yıl taşlanan tasarruf hareketine 1952 Bütçe yılında da devam 

olunacaktır. Her ne kadar bütçelerin personel m asraflarmı ihtiva eden ikinci kısım yekûnları ge
çen yılın (669 685 131) lirasına karşı (69 084 706) liralık bir fazlalıkla (738 777 137) liraya baliğ 
olmuş ise de hakikatta vaziyet şundan ibarettir: 

İkinci İnsim yekûnlarında görülen (69 084 706) liralık fazlalığın başlıca kalemlori aşağıdaki da
irelerin bütçelerinde görülmektedir. 

1. İstatistik 214 340 
2. Adalet 2 950 000 

> 3. (Millî Savunma 41196 929 
.4. Tapu 425 269 
5. Emniyet 1256 100 
6. Devlet borçları 7 268 600 
7. Millî Eğitim 10 951 200 

• • . , • - . 8. Sağlık 3 200 945 
9, Tarım 1 516.000 

68 979 '383 

Bu artışların sebeplerini şu yolda hülâsa etmek kabildir. 

İstatistik Genel Müdürlüğü: Muhtelif konularda yapılan sayım,neticelerinin tasniflerinin bir 
an rçnce nihayetlendirümesi maksadiyle E ve 1) cetvellerine yapılan ilâvelerden mütevellittir. 
Tutarı (214 340) liradır. 

Adalet Bakanlığı : Yargıtaya iki hukuk dairesi ilâvesi, asliye mahkemelerinin çoğaltılması, 25 
bucakta sulh mahkemesi ihdası, ' ücretli mübaşirlerin aylığa geçirilmesi, yargıç kadrolarının Jakvi-, 
yesi maksadiyledir. Tutarı": (2 950 000) liradır. 

Milli Savunma Bakanlığı : Orduya iltihak eden subay, askerî memur ve assubaylarla, muhte
lif ordu donatım tamirhanelerine eklenen usta kadrolarmm ve ordu tamirhanelerindeki işçi sayısının 
çoğalması sebebiyledir. Tutarı : (41 196 929) liradır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü : Tapulama faaliyetlerinin hızlandırılması sebebiyle yeni
den alınacak memur, ve, hizmetliler dolayısiyledir. Tutarı : (425 269) liradır. 

Emniyet Genel Müdürlüğü : Yıl içinde 289 polis kadrosunun komiser muavinliğine çıkarılması 
ve diğerlerinin yerinde terfileri dolayısiyledir. Tutarı : (1 256 100) liradır. 

Devlet borçları : Emekliye scvkodilecek memurlara verilecek ikramiye, malûl erlere, şehit er ve 
yetimlerine bağlanan aylıklar dolayısiyledir. Tutarı : (7 268 000) liradır. 

Millî Eğitim Bakanlığı : Yıl içinde kabul olunan 5761 sayılı kanun gereğince ilkokul öğretmen
lerinin kadro aylıklarının artırılması, köy enstitülerinden çıkacak 2 bin enstitü mezununun hiz
mete alınması ve mevcut öğretmen .stajyerlerinin aylığa geçirilmesi, orta teknik ve meslekî öğre
tim ile kütüphaneler ve ilk öğretim müfettişlikleri için (L) cetvelinden kadro çıkarılması sebebiy
ledir. Tutarı : (10 951 20Ö) liradır. 

Sağlık Bakanlığı : Stajyer köy sağlık memurlarının aylığa geçirilmesi, hijyen ve halk sağlığı 
okulu açılması,- sağlık müesseselerindeki kadroları tamamlamak için yeniden alınacak kadrolar do
layısiyledir. Tutarı : (3 200 945) liradır. . . 

Tarım'Bakanlığı : (L) cetvelinden bir kısım kadroların çıkarılması, (E) ve- (D) cetvelindeki 
kadrolara ilâveler yapılması, yabancı uzman getirilmesi ve stajyerler içindir. Tutarı: (1 156 000) 
liradır. 
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Görülüyor ki bu artışlar haddizatında memleketin savunma kudretinin artırılması, içtimai ve ik

tisadi inkişafını sağlaması maksadiyle demlide edilen yeni hizmetlerin zaruri icabatıdır. 

Bunların dışında kalan diğer devlet hizmetlerindeki personel masrafları yekûnu geçen yılın 
(126 984 641) lirasına karşı (126 498 681) lira ile aşağı yukarı aynı seviyeyi muhafaza etmiştir. 
Yani çoğalan hizmetler eski personel ile idare olunarak bu yüzden yeni bir artışa gidilmemiştir. 

2. Yurdun hayat ve istikbalinin teminatı olan millî savunma hizmetlerine geçen yıla nazaran 
(30) milyon lira fazla ödenek ayrılmıştır. 

Millî savunmamız için kendi kaynaklarımıza dayanarak yaptığımız masraflar bundan ibaret de
ğildir. Devletin çeşitli daire ve müesseseleri muhtelif yollardan Millî Savunmanın hizmetlerine genig 
mikyasta iştirak etmektedirler. 

Gerek âmme teşekküllerinin ve gerekse Devlet ekonomi kurumlarının yurt savunması için sar-
fettikleri gayretlerin para ile-ifadesi Millî Savunma Bütçesindeki yekûna daha 200 milyon liradan 
fazla bir ilâveye müncer olmaktadır ki, milletlerin bütçeleri ve malî imkânları göz önüne alındığı 
takdirde halen dünya üzerinde ancak pek mahdut sayıda milletlerin bu nispette yüksek bir millî 
savunma masrafını yapmakta oldukları görülür. 

Diğer taraftan Genel Bütçenin bizatihi askerî masrafları ile o mahiyetteki masraflarımn umumi 
yekûnu (540 617 213) liraya baliğ olmaktadır. Bunun Devlet Bütçesinin umumi masraf rakamları 
içindeki payı ('% 31,83), Devlet gelirlerine olan nispeti de (:% 35,92) dır. 

Bu nispet, İngiltere'nin 1950 bütçesinde \% 25,41, Fransa'da f/o 29, İtalya'da da ;% 22,09 dur. 
Görülüyor ki memleketimiz millî savunma masraflarına katlanma bakımından Avrupa'nın büyük 
memleketlerinden daha ileride bulunmaktadır. 

Ordumuzun takviyesi için elimizde mevcut imkânlar bundan ibaret de kalmıyor. Burada; teşek
kürle kaydetmekteyiz ki, Amerika Birleşik Devletlerinin askerî misyonu ve E. C. A. misyonu ile va
rılan mutabakata göre önümüzdeki yıl millî savunma için 100 milyon lira daha temin edilmiş bulu
nuyor. Bütçe Kanununun 4 ncü maddesi bu maksatla hazırlanmış bulunmaktadır. 

Bu suretle millî savunma hizmetlerine 1952 Bütçesiyle temin olunan ödenek muttan (600 000 000) 
lirayı bulmaktadır. 

Bundan başka, yine şayanı teşekkür bir vakıa olarak kaydedelim ki, Truman Doktrini gereğince 
devam edegelmekte olan ordumuzun teçhiz ve teslihi gayretlerinin geçmiş yıllara nazaran önümüz
deki yıl içinde daha geniş Ölçüde devam edeceği do muhakkaktır. 

Görülüyor ki milletimizin en aziz varlığı ve bekamızın başta gelen teminatı olan şanlı ordumu
zun takviyesi hususundaki gayret ve tedbirlerimizde bize bir kusur ve eksiklik atıf ve izafesi müm
kün değildir. 

3. Bütçenin bariz bir şekilde tevcih olunduğu istikametlerden birisi de iktisadi kalkınmayı sür
atle sağlıyacak mevzulara fazla ödenek ayrılması "keyfiyeti olmuştur. 

a) Memleketin iktisadi bünyesinin temelini teşkil eden ziraat sahasına tahsis olunan ödenek 
miktarı, geçen yılın (45 774 983) lirasına karşı (15 365 711) liralık bir fazlalıkla (61 140 694) 
liraya yükseltilmiştir. 

Maahaza tarım sahasındaki faaliyet yalnız genel bütçede görülen bu rakamdan ibaret değil
dir. Ayrıca katma bütçeli bir idare olan ve 120 milyon lira itibari döner sermayesi bulunan Dev
let Üretme Çiftlikleri (79) milyon liraya yaklaşım ödenmiş sermayesi ile tarım sahasında çalış
maktadır. •'•"-• " ; • . - / 

Türk köylüsünün yegâne kr8di müessesesi olan Ziraat Bankasının zirai ikrazları, yukarda d& 
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temas edildiği.üzere;bir-buçuk yıl içinde memnuniyet verici bir artışla zirai kaİkümiayı geniş 
ölçüde desteklemiştir. , 

(17) milyon lirayı aşan ödenmiş sermaye ile çalışan Zirai Donatım Kurumu, Marshall yardımı 
kanaliyle temin olunan dış kredilerden elde ettiği zirai makine ve teçhizatla tarım hayâtımızda 
inkişâflar sağlıyan hizmetler ifa etmektedir. 

b) Bayındırlık Bütçesi ile esaslı faaliyetler, bilhassa zirai istihsal hayâtının gelişmesini 
temine matuf büyük ve küçük su işleri ile iskele ve barınaklar inşasına ve ticaret hayâtının''kisa 
bir zamanda inkişafinı sağlıyacâk ve memleketi bilhassa dış pazarlarla doğrudan doğruya ve 
kolaylıkla temasa getirecek olan büyük limanlar yapmaya tevcih olunmuştur. . 

Ezcümle çeşitli su işlerimiz için bu'bütçede teklif ettiğimiz ödenek yekunu (48 5900Ö0) lirayı 
bulmaktadır. 

Bu miktar, eski iktidarın son bütçesi olan 1950 yılı Bütçesinin (18 435 000) lirasiyle muka
yese edilirse.su işlerindeki gayretlerimizin eski iktidarın son senesine nispetle ,% 163 ve geçen 
yılki bütçemizin 38 437 000 lirasiyle mukayesi edildiği takdirde de °/o 20 artırılmış olduğu 
görülür. 

, Bu meyanda, yurdun hemen her yerinde nispeten âz masrafla ve bir iki yıl gibi kısa vâdeler 
içinde bitirilerek mümkün ve faydalı neticeler elde edilecek' küçük sumevzülarma ayırdığımız 
ödeneğin, 1950 yılının (2 000 000) lirasına karşı '%750 gibi büyük bir hamle ile (15) milyon 
liraya çıkarılmış bulunması bu husustaki gayretlerimiz;hakkında bir fikir vermeye kâfidir. 

• Keza, Demokrat Parti iktidara gelinceye kadar halkın tamamen kendi."•imkanlarına bırakılmak 
suretiyle Devlet eli sürülmemiş bulunan köylerin içme suyu dâvası ilk defa geçen yılki bütçe
mizde (5) milyon, liralık bir yardımla ele alınmış ve bu seneki bütçemizde de ,% 50 ıbir. artışla bü 
konuya (7 500 000) liralık ödenek ayrılmıştır. 

Liman ve iskelelerimiz için bu bütçe ile (21 750 000) lira ödenek teklif olunmaktadır. 

. o >Bu miktar,1950 bütçesindeki (9 102; 000) lira ile mukayese edilirse artış nispetinin f/o 139 a. 
yükseldiği ve geçen yılın (12 575 000) lirası ile mukayese edildiği takdirde de bu nispetin % 7 3 ü 
bulduğu görülür. 

Maahaza bayındırlık fâaliyetleri mevzuundaki gayretlerimiz münhasıran Grene! Bütçede görülen 
bu miktarlardan ibaret • değildir. Ayrı bir katma bütçe ile idare olunan kârayöllârindaki gayret
lerimiz daha büyüktür. 

1950 Bütçesinde yol mevzuuna ayrılmış bulunan ödenek toplamı (60 303 378) lira iken geçen 
yılki bütçemizde bu miktarı % 55 artışla (93 562'506) liraya yükseltmiş ve 1952 Bütçesiyle de 
yol işine 1950 ye nazaran % 132 ve geçen yıla nazaran % 50 bir artışla (140) milyon.lira ödenek 
teklif etmiş bulunmaktayız. Bu miktarın (115) milyon lirası Devlet yolları yapım ye bakımına, 
(25) milyon lirası da il ve köy yollarının yapımına harcanacaktır. 

Eski iktidardan devrâldiğımiz • bütçe temposu ile yol işine devam ettiğimiz takdirde (21) bin 
kilometrelik yol pröğrâminin 30 yılda ancak bitirilebilmesi mümkün olurdu. Halbuki inillî ekono
mimizi süratle geliştirmeye mecbur olduğumuzdan yol işlerindeki hamlemizin- süratli ve büyük 
.nispette .olması gerekiyordu, işte yukarda verdiğimiz nispetler bu hamlenin rakamla ifadesini 
açık bir surette göstermektedir. 

Bu meyanda köy yolları işinden de kısaca bahsetmek İâzımdir. Zira köy yolları dâvasi köylü 
vatandaşlarımızı birinci derecede ilgilendiren bir mevzu olmakla beraber köy kalkınmasının-da en 
.esaslı âmillerinden birisidir. Bu itibarla köy yollarına da gereken ehemmiyeti vermiş bulunmak-

^tayus.. 
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Nitekim İ952 Bütçesiyle,. 1950 yılı bütçesinin (7) milyonuna karşı % 257 ve geçen yılki Büt
çemizin 12 milyon lirasına karşı da % 108 bir fazlalıkla 25 milyon lira ödenek konulmuştur. 

İçtimai ve mânevi kalkınma gayretlerimizin toplandığı Devlet idare şubesi olarak Millî Eği
tim Bakanlığına ve milletçe sıhhatimizin korunması tedbirlerinin alınması vazifesini uhdesine ver
miş bulunduğumuz Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bütçe imkânları nispetinde geçen yıla 
nazaran daha fazla tahsisler yapılmış, Millî Eğitim Bakanlığına geçen yıla nazaran (11 694 000) 
lira fazla, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına da (10) milyon lira fazla para verilmiştir. 

Buraya kadar verilen izahattan da anlaşıldığı üzere Devlet Bütçesi, Demokrat Parti prensip
lerine uygun olarak iktisadi ve içtimai kalkınmayı sağlayıcı hedefler istikametinde daha büyük 
bir hızla yol alacak bir hüviyet ve karakterde tanzim olunmuştur. -

Bütçemizin tetkik ve tahlilinden anlaşılacağı üzere bekamızın teminatı olan ordumuzun kal
kınması ve takviyesi hususundaki gayretlerimizle kudretli bir millet olarak bu topraklar üzerinde 
hâkim olmanın yolu olan iktisadi ve malî kalkınmamıza tevcih olunan gayretlerimiz başbaşa yü
rütülmektedir. 

İktisadi kalkınma gayretlerimizin yurdumuzu müdafaa kudret ve imkânlarımızı artırma husu
sunda da ne kadar mühim ve müessir bir âmil olduğunu izaha hacet yoktur. , 

Dünya şartlarının millî ısavunma masrafımızın artırılmasını ne kadar zaruri kıldığı mey
dandadır. Bunun icaplarını yerine getirdikten sonra iktisadi gelişmemize en büyük ehem
miyeti vermekte olduğumuzu kabul etmekte güçlük çekilmez kanaatindeyiz. 

Bu suretledir ki, Türk mükelleflerinin gelirinden vergi yolu ile toplanan paraların yi re onun 
gelirini artırıcı ye içtimai kalkınmasını sağlayıcı sahalara akıtılması yoluna gidilmiştir. 

Bütçe açığı hakkında, bâzı mütâlâaları da ilâvo ettikten sonra bütçemizin karakteri hakkın
da buraya kadar verdiğimiz umumî izahata son vermiş olacağız. 

Yukarda da belirtildiği üzere bütçenin cari masraflar giderleri (VL 335 006 624) lira, yatı
rım giderleri (363 389 996) lira olup bunlara karşılık bütçe gelirleri (1 503 945 000) liradır. 
Şu duruma göre bütçenin normal geliri cari masrafları tamamen karşıladıktan sonra (168 -
938 376) liralık bir fazla vermekte ve bu bakiye, yatırım giderlerinin bu miktara tekabül eden 
kısmını karşılamaktadır. 

Binnetice bütçe açığı olarak görülen (194 451 620) lira bütçenin cari masraflarından müte
vellit olmayıp tamamen yatırım faaliyetlerinin bir neticesi olarak meydana gelmekte ve bu faa
liyetlerin de % 46 sı normal gelirlerle karşılanmakta, yatırım giderlerinin ancak '% 54 ü büt
çe açığını teşkil etmekte ve bu miktarın normal gelir dışındaki kaynaklardan karşılanması der
piş olunmaktadır. 

Kaldı ki, bu 194 milyon lira hakiki açık olarak Devlet borcu şekline inkılâp edecek değil
dir. Bilindiği gibi bunun birinci kaynaktan temin olunacak miktarı 194 milyon liranın mühim 
bir kısmı olup, âti senelere Devlet borcu olarak intikal edecek miktarı tahminimize göre ehem
miyetsiz olacaktır. 

1952 Bütçesinin umumî hatlarını böylece belirttikten sonra bütçe kısımlarının baliğ olduğu 
yekûnların bir evvelki sene ile mukayesesine girişiyoruz: 



birinci kısım: . teşr i i ödeneklere mütaallik bulunan bu kısinm t .'• . . 

f' "i 1951 rakamı 1952 rakamı 

; . 8 443 859 8 593 859 
lira olmak üzere geçen yılın az bir farkla aynı bulunmaktadır. 

İkinci kısım: Bu kısım her çeşit yolluklar hariç olmak üzere personel giderlerine taallûk et
mektedir. Bu kısmın: r , , s - . 

1951 rakamı 1952 rakamı 

669 685 431 738 770 137 
lira olup geçen yıla nazaran (69 084 706) lira bir fazlalık arzetmektedir. Bu artış ise yukarda perso
nel masrafları dolay isiyle verilen izahatta tebarüz ettirildiği üzere ordu ihtiyacının gerektirdiği perso
nel zamları ile Adalet, Millî Eğitim, Sağlık, Tarım gibi iktisadi ve sosyal sahalardaki gelişmelerin 
icabettirdiği personel ihtiyacından ileri gelmiştir. Bunların yanında Emekli Kanununun tatbikatı da 
bu kısma 7 milyon civarında bir zam yapılmasını icabettirmiştir. 

Üçüncü kısım : Yönetim giderleri; dairelerin kırtasiye, basılı kâğıt, yakacak, aydınlatma, ısıtma 
öteberi giderleri, yolluklar, taşıt işletme ve onarmaları gibi masraflarını ihtiva eden bu kısım : 

1951 rakamı 1952 rakamı 

40 180 520 46 761040 
lira olmak üzere 1951 Bütçe ödeneğine nazaran (6 580 520) lira fazladır. Bu artış başta Millî Savun
manımızın gerek yurt müdafaası, gerek Milletlerarası taahhüt ve vecibelerini yerine getirmesi için 
gerekli zamlardan, tapulama, bayındırlık, sağlık ve tarım gibi verimli sahalarda 1952 yılı Bütçesiyle 
artırılan ödeneklerle mütenasip olarak yönetim giderlerinin de zaruri olarak artmasından ve yeni 
vergi kanunlarımızın tatbikinin icabettirdiği ödeneklerin ilâvesinden ileri gelmektedir. 

Dördüncü kısım : Dairelerin kuruluş maksatlarını ifa için yaptıkları hizmetlerin, yani yatırımlar 
dışında kalan asli hizmetlerin karşılığıdır. Bu kısmın : 

1951 rakamı 1952 rakamı ÇÎK* ." ""i''" i , 

380 894 625 371 131 070 
lira olmak üzere 1951 Bütçe yılı ödeneğine nazaran (9 763 555) lira bir noksanlık arzetmekte ise de 
bütçelerin ayrı ayrı tetkika tâbi tutulması halinde bu noksanlığın Millî Savunma Bakanlığı ihtiyaçla
rının Bütçe Kanunu tasarısının 4 ncü maddesiyle derpiş olunan 100 milyonluk ödenek dâhilinde mü
talâa edilmesinden ileri geldiği kolayca anlaşılır. 

Buna mukabil başta Sağlık ve Tarım Bakanlıkları olmak üzere Tapu, Emniyet bütçelerine 15 
milyon liranın fevkmela zam yapılmış bulunmaktadır. 

Beşinci kısım: Borçlar; Bu kısmı, dairelerin geçen ve eski seneler borçları ile Devlet Borçları 
Bütçenin zat maaşlarndan geri kalan ve miktarı (116 013 559) lirayı bulan iç ve dış borçları 
teşkil etmektedir. Bu .kısmın: 

1951 rakamı 1952 rakamı 

127 757 712 126 376 855 
lira olup küçük bir farkla geçen yılın aynıdır. 

Yatırımlar: 1951 yılında cari hizmetlerden ayrılarak mütalâa edilen ve daha ziyade bir 
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program mevzuunu teşkil eden yatırım giderlerinin karşılıkları ayrı bir cetvelde gösterilmiştir. 
Bu kısmın : 

1951 rakamı 1952 rakamı 

305 G98 925 363 389 996 
lira.olup geçen yıla nazaran 57 691 071 lira bir fazlalık göstermektedir. 

İktisadi kalkınmamızı en kısa bir zamanda sağlıyacak mevzulara tahsis edilmiş olan bu fazla
lık bilhassa karayolları, il ve köy yolları, su işleri, halkın yapacağı su işlerine yardım ödenekle
rinde yer almaktadır. 

Bu kışımın teknik tertibinde de Birleşmiş Milletler Ekonomik İşler Dairesince ve Avrupa İktisadi 
İş Birliği Teşkilâtınca yapılan neşriyattaki yatırım telâkkisi göz önünde tutulmuş ve gayrisâfi 
yatırım mefhumu içine giren onarmalar bu kısımda, ayrı bir parti halinde gösterilmiştir. 

. ' , 2. Gelir Bütçesi 

1952 yılı gelir bütçesinin izahına başlamadan evvel yakın mazideki ve bugünkü vergi sistemimi
zin arzettiği manzaraya ve nihayet bugünkü sistemde yapılması gereken ıslahat ve tadilâta kısaca 
temas, edilmesi faydalı olacaktır. 

Vergilerimizin mahiyetleri ve bunların sağlamakta bulunduğu varidat, kısa bir tetkikten geçi
rilince şu neticelere varılır: , • 

1. Vergilerimizin varidatı ile bu varidatın kaynağını teşkil eden millî gelir hisseleri arasında 
ahenkli bir münasebet mevcut değildir. 

2. Vergi sistemimizdeki ahenksizlik ancak malî darlıkların ve buhranların zuhur ettiği devre
lerde hissedilmiş, fakat zamanında gerekli reforma gidilmemiş olmasının tabiî bir neticesi olarak 
palyatif tedbirlere başvurulmak mecburiyeti hâsıl olmuş, bunun içindir ki muhtelif vergi nevilerin
den elde olunan varidat, karakteristik bir seyir takip etmiyen bir hâsıla dalgalanması halinde de
vam edip gitmiştir. 

Bu bakımdan memleketimizde kurulmasına cidden büyük bir ihtiyaç hissedilen yeni vergi sis
temimizin ana prensiplerini artık tesbit etmekte katî bir zaruret vardır. 

Takip etmekte olduğumuz gelir politikasının tatbikatı olarak, memlekette modern bir vergi sis
teminin kurulması başlıca işimiz olacaktır. 

Yapacağımız umumi vergi reformu ile yeni sistemimizi, millî gelire bağlı ve onun tahavvülâ-
tmı organik olarak yakından takip edecek bir sistem halinde kurmamız gerekmektedir. 

Böyle bir sistem, Devlet masrafları hisselerinin millî gelir unsurlarına tevzii bakımından en 
muvafık şekli arzettiği gibi, buhran veya bolluk devirlerinde para politikasının ayarlanması enf
lâsyonların önlenmesi bakımından da büyük faydalar arzeder. Gelir Vergisi sisteminin tekemmül 
ettirilmeye başlanması memleketimizde bu istikamette atılmış bir adım sayılabilir. 

Vergi kanunlarımızın ilmî ve rasyonel esaslarla memleket realitelerine dayanan bir bütün ha
line getirilmesi icabeder. Bu maksatla diğer ıslahat meyanında vasıtasız ve vasıtalı vergilerimi
zin tarifelerini, ferdi tasarruf ve teşebbüs kudretini zedelemiyecek bir şekilde tertiplememiz 
icabeder. 

Geniş mikyasta yatının sermayesi ihtiyacı içinde bulunan memleketimiz için bu noktanın son 
derece mühim olduğunu belirtmek isteriz. 



— 18 —. 
Modem ve âdil bir vergi sisteminin kurulması sırasında vergi kanunlarının iktisadi sahada 

gayrimeşru rekabetlere meydan vermemesine de son derece dikkat etmek mecburiyetindeyiz. 

Rasyonel ve modern bir gelir politikacının diğer bir esasını da vasıtasız ve vasıtalı vergiler 
arasında arzuya şayan mâkul nispetin elde edilmesi hedefi teşkil etmektedir. Bu nispetin bulun
masında dikkat edilmesi gereken en mühim nokta ilmin tavsiyesi j ile memleket realitelerinin 
meze ve telifi keyfiyetidir. ; , ! 

Mevcut verfgi sistemimiz ve bunun ıslâhı üzerindeki görüşlerimizi ortaya koyduktan sonra 
şimdi Gelir Bütçesi üzerindeki tetkiklerimize geçeceğiz. 

1952 yılı Gelir Bütçesi, 1951 yılma nispetle 158 956 765 lira liir fazlalıkla 1J503 945 000 li
ra olarak tahmin edilmiştir. 

Bu artış çok ihtiyatlı hareket olunmak suretiyle tesbit edilmiştir. Bu artışın yıl içinde tah
min olunan rakamı aşmasına da muhakkak nazariyle bakılabilir. 

Şurasını derhal ilâve edelim ki, bu artış, iktisadi gelişmemizin bütçemiz üzerindeki müspet 
tesirini rakam olarak, olduğu gibi aksettirmektedir. Çünkü, ıgeçen jyılki bütçemizde Devlet Üret
me Çiftlikleri, Tekel, Orman Genel MüdürlükleriyleMillî Piyango İdaresinden, Şeker Şirketinden alı
nan ve yekûnu 77 milyon liraya varan, bir defaya mahsus olan bir gelir rakamı bulunmakta 
idi ki, bu. rakam bu seneki bütçemizde görülmemektedir. Bu itibarla, şayet geçen seneki büt
çede foöyle bir gelir mevcut olmamış bulunsaydı, veyahut bu 'gelir bu sene de aynen devam .ı 
etmiş olsaydı sırf iktisadi ıgelişme neticesinde bütçemizde husule igelecek olan artış 2O0 milyonu 
geçmiş olacaktı. , . | • 

Bir görüş ve kanaatimizi derhal ifade edelim ki, geçen seneye nazaran bu sene görülen bu 
artış seyri daha geniş ölçüde gelecek senelerde devam edecektir. Bir yıl sonraki bütçemizin 2 
milyar civarında olacağını tahmin etmekte hata yoktur. 

Her bakımdan geri kalmış olan memleketin yığılagelen ihtiyaçlarını karşılamanın ne kadar 
müşkül olduğu meydandadır. . ' 

Biz âmme hizmetlerinin kemaliyle yerine getirilmesini ve iktisâdi kalkınmamızda devlete dü
şen vazifelerin kifayetle yapılabilmesini bir taraftan âzami tasarrufa riayetle, ihtiyaç, ve hizmetle
rin en zaruri ve en verimli olanlarını seçerek tertiplemek suretiyle ele almaya, diğer taraftan da 
gelirlerimizin iktisadi (gelişmemizle muvazi olarak tabiî bir inkişafla artmasına bağlı görmekteyiz. 

Vergi ıslahatına çok büyük ehemmiyet vermekte olduğumuzu öteden beri parti olarak ifade 
etmiş bulunuyoruz. ' . , 

Bu yıl Gelir Bütçesinde ıgörülen rakamlarda, Gelir Vergisiyle, Vasıtalı vergilerde ve tedavül. 
vergileriyle harçlarda, Teker gelirlerinde, (gayrimenkul; ve menkul mallar satışları bedellerinde, 
müteferrik gelirlerde artış, buna. mukabil, Hayvanlar Vergisiyle, Şeker ve Glikoz İstihlâk Ver
disinde, Millî Piyango, mülga Kazanç ve buna müteferri vergiler hasılatında da .azalış tahmin 
olunmuştur. j 

Geçen yıl bütçesinde yer alan Devlet Ormanları vo Devlet Üretme Çiftlikleri ve Fenerler gelir
leri karşılığından alman varidat bölümleri kaldırılmış, Arazi Vergisinde Hazine hissesi bölümü 
tesis olunmuştur. . ' 

Bu değişikliklerin mesnetleri şunlardır: 

1. Umumiyetle bâzı gelirlerde büyük artışlar olacağı tahmin edilmiştir/ Bu'art ışların se
bepleri; '. • 
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a) Bütün istihsal ve iş hayatında müşahede olunan gelişmenin daha büyük bir hızla, devam 

edeceği, 
b) .195:1 yılında da konjonktür durumunun istikrarlı yükselişi, 

c) 1952 yılında iktsadi ve ticari faaliyetler hacminin 1951 deki gibi artan bir seyir takib-
cdeceği, 
kanaatine dayanmaktadır. 

Bu suretle 1951. yılının yüksek konjonktürünü 1952 yıh Gelir ve Kurumlar vergilerinin yük
sek hâsıla vermelerine âmil olacağı gibi, 1952 yılının istihsal, istihlâk, ithalât, ihracat ve te
davül hacminin da Vasıtalı vergilerle tedavül vergileri ve harçlarda yüksek gelirler sağlvyacağı 
•düşünülmüştür. 

Buna nazaran 1951 yılnda fazla elde edilecek olan hâsılaya nispetle başlıca gelirlerden: 

_ Gelir Vergisinde 05 Milyon 
Kurumlar » 3 » 
Gümrük » 15 » 
İthalât Muamele Vergisinde 20 • » 
Diğer Muamele ve İstihlâk Vergi
sinde 15 » 
Umumiyetle Tedüvül vergilerinde ve 
harçlarda 10 » 
lira civarında artışlar olacağı neticesine varılmıştır. 

1936 yılında yapılan arazi tahririne istinaden '^sbit edilmiş bulunan ve vergi matrahını teşkil 
eden arazi kıymetleri bugünkü cari kıymetlerin çok dununda kalmaktadır. Bu hususta yapılan 
tetkikler, bütün memlekette ortalama arazi kıymetlerinin 6 - 7 misli yükselmiş bulunduğunu 
göstermektedir. Bu yükseliş bâzı mmtakalarda 10 mislini aşmış bulunuyor. 

Bu durum muvacehesinde, Arazi Vergisinin matrahını teşkil eden toprak kıymetlerinin yeni bir 
tahrir ile tesbit edilmesi kararlaştırılmıştır. Ancak tahrir uzun zaman, emek ve paraya mütevakkıf 
bulunmaktadır. Bu tahrire intizaren, hem, yapılacak tahrir masraflarına bir karşılık teşkil etmek, 
hem de vergi adaletini temin eylemek ve diğer taraftan da Devlet gelirlerini bir miktar takviye et
mek için arazi kıymetlerinde husule gelmiş olan yükselişin miktarı gözönüne alınarak Arazi Vergisi 
matrahına makul bir emsal tatbiki düşünülmüştür. 

Malûm olduğu üzere bir hizmet karşılığı olarak alman harçlar, mevzuatımızda pek dağınık bir 
şekilde yer almış olup bunların bir kısmı da pek eski tarihlerde tesis edilmiş bulunmaktadır. Bun
ları bir araya toplıyarak yeni bir ayarlamaya tâbi tutmak maksadiyle yapılan çalışmalar sonunda 
bir tasarı hazırlanmıştır. Mevzuubahis tasarı hizmet ile mukabilinde alman harçlar arasında bir 
ahenk tesis edecektir. 

Son defa meriyete giren 5800 sayılı Kanun ile çürüğe çıkarılan bir kısım harb gemilerinin satıl
ması hüküm altına alınmış olduğundan, bunların 1952 yılı içinde satışı icra edilmek suretiyle gayri
menkul mallar hâsılatından da fazla gelir elde edilecektir. . 

Kezalik Millî Savunma Bakanlığı elinde bulunup satılması düşünülen mühim miktardaki hurda 
demirlerden elde edilecek hâsılat da senelik normal menkul kıymetler satışları tahminine ilâve edil
miştir. 

2. 1952 Gelir Bütçesindeki azalışlar, hususiyetlerine göre iki grupa ayrılmaktadır. 

a) Bir kısım gelirler, geçen yıl bütçesinde yer aldıkları halde bu yıl bütçeden çıkarılmıştır. 1951 
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yılında, Devlet Üretme Çiftlikleri ve Devlet Orman İşletmelerinden Hazineye yardım olarak derpiş 
edilen yekûnen 22,5 milyon liraya mukabil bu sene bütçede hiçbir meblâğ görülmemektedir. 

Keza fenerler hâsılatı, Denizcilik Bankasına devredildiğinden, (Fenerler geliri karşılığında alı
nan) bölümü de bu yıl bütçesinden çıkarılmıştır. 

b) Bir kısım gelirlerde bu yıl büyükçe eksilmeler vardır: 

1951 yılında Millî Piyango İdaresinin 1950, 1951 yıllarının gelirlerini bir arada olarak Hazi
neye tevdi eylemesi kararlaştırılmıştır. 1952 yılında bu idarenin tevdiatı, bir yıllık hasılaya tekabül 
edeceği için 10 milyon lira olarak nazara alınmıştır. 

Mülga kazanç ve buna müteferri vergiler baka yaşındaki büyük azalış tahakkuk miktarının da 
azalması ile mütenasiben derpiş edilmiştir. 

Hayvanlar Vergisinin ceste ceste kaldırılması hususunda alınmış olan kararın ikinci merhalesi 
bu yıl vergiden % 25 tenzilât yapılmak suretiyle talıaklaık ettirileceği için bu gelirin hasılatı 
% 25 noksaniyle tahmin edilmiştir. 

Şeker ve glikoz İstihlâk Vergisinde geçen yıla nazaran karşılıklardan daha az para alınması 
clolayısiyle bir miktar düşüklük görülmektedir. 

3. Vasıtalı ve vasıtasız vergiler mukayesesi : 

1952 yılında elde edileceği 'tahmin olunan (1 503 945 000) liralık gelirin %'26,04 ünu vasıta
sız, % 68,59 unu vasıtalı vergiler ve mütebaki % 5,37 sini de sair gelirler teşkil etmektedir. 

Vasıtalı ve vasıtasız vergiler yekûnu 1 milyar 422 milyon lira olup bunun içinde vasıtasız vergiler 
391 milyon lira ve vasıtalı vergiler ise 1 milyar 31 milyon liralık bir mevki işgal etmektedir. Buna 
nazaran vasıtasız vergilerin umumi vergi yekûnuna nispeti % 27^49, vasıtalıların ise % 72,51 dir. 

İlk nazarda bu durumlar ve yukarda arzolunan nispetler vergi adaleti bakımından tenkidleri 
davet edecek mahiyette' görünür ise de vasıtalı ve vasıtasız vergiler arasında bir mukayese, ya
parken memleketimiz bakımından aşağıdaki noktaların- bilhassa göz önünde tutulması zaruri bu
lunmaktadır. 

1. Bir memleketin vergi sistemi, o memleketin" ekonomik bünyesinin icaplarına uygun olmak 
gerektir. Bir realite olarak kabul etmek lâzımdır ki, sadece nazari kaidelere uygun sistemlerin 
tatbikma kalkışıldığı takdirde, neticede hem vergi adaleti hem de, bilhassa dünyanın bu en buh
ranlı günlerinde, memleketimizin büyük ihtiyaç duyduğu verim sağlanamaz. Ve tamamiyle aksine 
neticeler: alınabilir. . . ' ' . . 

2. Diğer taraftan vasıtasız vergilerin, daima en âdil vergiler olduğu iddia edilemez. Vasıtalı 
ve vasıtasız vergiler bir devlet maliyesi içinde aynı'•'derecede kıymet ve ehömmiyet arzeden iki 
gelir m'embaını teşkil ederler. Asıl üzerinde durulması gereken nokta bu vergi sistemlerinin tat
bikatta arzettikleri şekildir. Filhakika vasıtasız vergiler sistemi içinde 1951 yılma kadar bütçeye 
senede 400 milyon lira gelir sağlamak suretiyle, vasıtasız vergiler hacmim ve bunların gelirler 
içindeki nispetini artıran Kazanç Vergisi' tahlil edildiği takdirde görülür ki, bu miktarın 300 mil
yon lirası, millî gelir 1,50 milyar civarında bir hisse; ile iştirak eden hizmet erbabının gelirle
rinden alınmakta, buna mukabil millî gelirin 4,5 milyarlık bir kısmına sahip olan ticaret ve sanayi 
gelirlerinden sadece 100 milyon liralık vergi alınmakta idi. Bu hal karşısında bir vasıtasız vergi 
olan Kazanç Vergisini, normal ve mâkûl esaslara müstenit vasıtalı vergilere karşı müdafaa etmek 
imkânı bulunamaz. 

1951 yılından beri, safha safha kaldırılmasına başlanılan Hayvanlar Vergisi de, iptidai kararakted 
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ve zararlı tesirleri,.tahsilatın arzettiği müşkülât do layısiyle vasıtalı vergilere tercih edilecek bir vası
tasız vergi olarak:kabili müdafaa değildir. -

3. Diğer memleketlerde bugünkü iktisadi, siyasi, ve malî zaruretler vasıtasız vergiler yanında, ge
niş mikyasta vasıtalı vergilere do yer verildiği ve bu suretle, millî gelirden hisse alan küçüklü bü
yüklü bütün gelirlerin kabil olduğu kadar kavraııabilmesinc çalışıldığı müşahede edilmektedir. Memle
ketimizin ihtiyaçları muvacehesinde, sırf nazari esaslara uygun olacağı düşüncesiyle, birdenbire va
sıtalı vergilerimizin hâsılasını düşürecek tedbirlere girişmek; neticeleri itibariyle zararlı bir yola git
mek olurdu. 

( • -
4. Diğer taraftan, vasıtalı vergilerin, 1952 yılında getirecekleri hâsılanın artması vakıasının, va

sıtasız vergiler aleyhine bir.durum yaratmış olmadığını tebarüz ettirmek de lâzımdır. Filhakika 1951 
yılında vasıtalı vergilerin sene sonuna.kadar getireceği tahmin olunan 900 milyon lirayı mütecaviz 
olup, 1952 yılında aynı membalardan elde edileceği tahmin olunan 1 milyar 30 milyon lira muvacehe
sinde artış % 13,4 nispetini bulmakta, halbuki 1951 de tahsil edilebileceği hesaplanan 330 milyon 
lira civarındaki vasıtasız vergiler gelirine mukabil 1952 yılında sağlanacağı umulan 390 milyon lira
lık vasıtasız vergiler geliri, % 18 civarında bir artış kaydetmektedir. Bu da göstermektedir ki, vası
tasız vergilerim izdeki 1951 yılma nispetle artış, vasıtalı vergilere nispetle daha fazladır. 

Şu noktayı da ımutmamak lâzımdır ki, vasıtalı vergilerdeki bu artış esas itibariyle iktisadi ve ticari 
faaliyetlerin gelişmesinin bir müş'iri mahiyetini taşımakta ve onların artış nispeti ile mütenasiben 
yükselmektedir. Modern bir vergi politikası, konjonktürün yükseliş devrelerinde, enflâsyon temayül
lerinin kısmen önüne geçebilmek bakımından, piyasadaki fazla-iştira kabiliyetini vergi kanaliylc çek
mek yolunu terviç eder. Memleketimizde tam, âdil vasıtasız vergiler rejimini kuracağımız güne kadar, 
bu yolu takip edebilmek için, vasıtalı ıvergi kaynaklarının ihmal edilmesi mümkün olamaz. 

5. Yukarıki mucip sebepler bir vakıa olarak vasıtalı vergilerin-mevcudiyetini, ve vazgeçilmiyecek 
faydalar sağlıyan taraflarını açıklamak maksadiyle arzolunmuştur. 

Başlamış olan, vergi reformu içinde, vasıtalı vergiler yerine, mâkul, mantıki, âdil ve verimli vası
tasız vergiler ikamesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmaların neticeleri peyderpey 
alındıkça tatbikata konulmak suretiyle, vasıtalı vergilerimizin en zararlı ve modern, esaslara en az uy
gun planları kaldırılacak ve vergi sistemimiz,içinde vasıtalı ve vasıtasız vergiler arasında bir ahenk 
elbetteki kurulacaktır, 

IV — Katma bütçeler: 

Bilindiği üzere halen yürürlükte bulunan kanunları ile faaliyette bulunan 13 aded katma büt
çeli idare vardır. 

Bunların gelir ve giderleri ile açık durumlarım ve açıklarının hangi kaynaklardan kapatıl
dığını gösteren bir cetvel gerekçenin sonuna eklenmiştir. 

Bu cetvelin tetkilnndan da anlaşılacağı üzere sözü geçen 13 katma bütçeden 4 adedi masraf
larını kendi gelirleriyle karşılamakta, 8 adedinin ise ceman 169 985 198 liraya baliğ olan açıkla
rı Genel Bütçeden yardım olarak ayrılan ödeneklerlo kapatılacak, Devlet Demiryolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğünün (10 000 000) liradan ibaret olan açığı ise 24 . 1 . 1944 tarihli ve 
4516 sayılı Kanun ile çıkarılacak bonolarla karşılanacaktır. 

Katma Bütçelerin ihdas sebebinin, hususiyet arzeden veya özel geliri bulunan bir kısım Dev
let faaliyetlerinin Genel Bütçeden ayrı bir vahdet halinde idare edilmesi prensibi olduğu cümle-
co malûmdur. 
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Binaenaleyh katma bütçelerin faaliyetlerinin tamamen bu prensip dâhilinde kalması özel ge

liri bulunanların gelirleri inkişaf ettirilerek bünyelerinin sıhhatli hale getirilmesi lâzımdır. 

Ekli liste bu zaviyeden bir tetkika tâbi tutulduğu takdirde geçen bir yıl içinde elde ettiğimiz 
neticeden memnuniyet duymamak kabil değildir. 

Zira geçen yıl Hazineden yardım olarak aldığı (125 404) lira bir açıkla kapanan Vakıflar 
G-enel Müdürlüğü Bütçesi kendi masrafları bakımından bu yıl açıksız kapanmıştır. Cetvelde bu 
bütçeye yardım olarak verilen 500 bin lira sadece İstanbul'da Fatih külliyesinin restorasyonu 
gibi bu idarenin takati dışında görülen ve behemahal Hazine yardımını gerektiren bir mevzu 
içindir. 

Orman ve Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüklerinin bütçeleri kendi gelirleriyle tevzin olun
muş ve en mühimmi birer işletme müessesesi olan Havayollarının 6 328 431 lira olan açığı 
3 386 174 liraya, Demiryollarının 67 636 353 lira olan açığı 10 milyon liraya indirilmiş ve 
P. T. T. İdaresinin 19 215 251 lirayı bulan açığı da tamamen giderilerek bu bütçe, masraflarını 
kendi gelirleriyle tevzin eder hale getirilmiştir. 

Bilhassa bu iki idarenin geqen yılda 86 851 604 lira olan ve Hazine kefaletini haiz bonolarla 
karşılanmak suretiyle borçlarının her sene bir çığ gibi büyümesine sebebiyet veren açıkların bu 
sene, 10 milyon gibi cüzi bir miktara indirilebilmiş olmasını üzerinde ehemmiyetle durulacak bir 
mesele olarak mütalâa etmek gerektir. 

Geçen yılda 3.1 274 628 liralık bir açıkla kapanmış olan Devlet Denizyolları ve Limanları 
İşletmesi de Denizcilik Bankası adiyle bir anonim şirket haline getirilmiş ve iktisadi sahada bu 
mevzuun icabettirdiği elastikiyet ve imkânlarla çalışması temin olunmuştur. 

önümüzdeki yıllarda bu idarelerin, bünyelerinde sağlanacak inkişaflarla, halen mevcut açık
ları tamamen izale edildikten başka elde olunacak fazla gelirlerle müterakim borçlarının tasfiye
sine de başlanacaktır. 

Bir yıllık devlet faaliyetleri yalnız umumi muvazene ile katma bütçelere dâhil olan sahada 
cereyan etmemektedir. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri zümresinin ve devlete ait diğer kurumların iç ve ekonomi ha
yatında ve kalkınma hareketlerimizde çok büyük tesirleri olduğu meydandadır. 

Bütün bu teşe'kklüllerin bünyelerinde ve işleyişlerinde değişiklikler yapmak ve bir sıhhatlaş-
tırma ameliyesine tâbi tutmak suretiyle memleketin iktisadi kalkınmasında onlardan büyük hiz
metler beklemek yerinde olur. 

Bu noktayı ehemmiyetle ;göz önünde bulunduran hükümet, bu kurumların bünyelerini takvi 
ye ve. ıslah hususunda büyük gayretler sarf etmektedir. Bu >gayr etlerin hayırlı neticeleri ile da
ha .bugünden karşı karşıya bulunmaktayız. Meselâ, son zamanlarda, Ereğli İşletmesinin eski yılla
rın birikmiş zararlarının faiz yüklerinden 'sarfınazar, yeni zararlara girmesine artık son veril
miş, istihsal artırılmış, şimdiye kadar ilk defa olmak üzere son aylarda harice yüz bin ton kö
mür satılabilmesi kaini olmuştur. 

Emlâk Kredi Bankasının 1951 yılı içinde temin etmiş olduğu yeni kaynaklar 40 milyonu vo 
bu yıl içinde mesken yapımı için yapmış olduğu ikrazlar 70 milyonu .tecavüz etmiştir. 

tiler Bankası 1951 yılı içinde plasmanını bir misli artırmış bulunmaktadır. 

Ziraat Bankasının bir evvelki yıla nazaran bir misline yaran ikrazatı ortadadır. 
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Merkez Bankası, yurdun muhtelif yerlerinde elektrik santralleri kurulması mevzuunda Eti-

bank ve İller Bankasının çalışmaları ile alâkalandırılmıştır. Bu mevzuda misalleri | çoğaltmak 
mümkündür. 

Bütçelerde görülen yapıcı faaliyetin ötesinde bu neviden iç imkânlarımızı işletmek suretiyle 
bir yıl içinde elde ettiğimiz neticeler çok mühimdir. Bugün hissedilmekte olan ferahlıkta bu tarz 
faaliyetlerin büyük payı bulunmaktadır. 

Hükümet, memleketimizde başlamış olan kalkınma hareketlerine hız verecek şekilde, mali 
ve iktisadi imkânlarımızla program ve düşüncelerine uygun olarak hazırlamış olduğu 1952 Bütçe 
tasarısını Yüksek Meclisin tetkik ve tasvibine arzetmektedir. 

Getirilen bütçeyi Yüksek Meclis tam bir huzur içinde tetkik edebilir. Zira başlamış olan inki
şaf, memleketimizin yakın âtisine emniyetle bakmak imkânını verecek ferahlı bir durum yarat
mıştır. 
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Katma 

19 5 1 B ü t ç e si 
,' A. 

D a i r e l e f 
G i d e r 1 e r 

Âdi Bütçe Yatırımlar Toplam 

Vakıf lap .Gemi Müdürlüğü; ' 5:582.9.05:, 
Ankara lÜniversitesi 7.688:722; 
îstanbul Üniversitesi 10.;327:916; 
İstanbul Teknik Üniversitesi 3.122.500, 
Beden •'Terbiyesi Genel Müdürlüğü 822:267 
Karayolları Gçnel Müdürlüğü 6.312.506 
Hudut ve Sahiller Sağ. G. Müdürlüğü 1.144.620 
Tekel Genel Müdürlüğü 19.791.752 
Orman Genel Müdürlüğü 22.568.856 
Devlet Üretme Çift. Genel Müdürlüğü 2.187.636 
Devlet Demiryolları Genel Md. 169.585.212 
Devlet Havayolları Genel Md.' 8.160.096 
Posta, Telgraf ve Telefon Genel Md. 51.261.008 

Toplam 
Devlet Denizyolları Genel Md. 

308.555.996 
79.065.947 

1.288.256 
5.510i000 
2.000.000 

37.502 
75.250.000 

67.004 
10.741.521 

990.978 
385.000 

68.228.000 
3.400.000 

14.134.400 

182.032.657 
31.757.681 

5:582.90&: 
8.976.978 

15.837.916 
5.122.500 

859.769 
81.562.506 
1.211.620 

30.533.273 
23.559.834 
2.572.636 

237.813.212 
11.560.096 
65.395.408 

490.588.653 
110.823.628 

Gelirler 

5:582:905 
8.976.978; 

15:837.916 
5.122.500 

859.769 
81.562.506 
1.21İ.620 

214.964.428 
23.559.834 
2.572.636 

170.176.859 
11.560.096 
46.180.157 

588.168.204 
79.549.000 

Açılı 

67.636.353 

19.215.251 

86.851.604 
31.274.628 

Genel toplam 387.621.943 213.790.338 601.412.281 667.717.204 118.126.232i 



m 
Bütçeler 

f 

Âdi Bütçe 

4:669.800 
8.395.563 

10;856.752 
.3.630.802 

932.339 
6.449.999 
1.105.085 

19.029^022 
15.101.498 
2.295.989 

160.207.415 
8.348.219 

5Ö.72İ.512 

291.743.995 
— 
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Yatırımlar 

1 443.000 
102.001 

4.945.000 
796.000 

— 
133.550.001 

43.000 
13.324.441 

958.336 
1.170:000 

54.692.585 
2.754.035 
9.388.400 

223.166.799 
— 

B ü t ç e t a s a r ı s ı 
A 

G i d e r i 
Toplam 

6.112.800 
8.497.564 

15.801.752 
4.426.802 

932.339 
140.000.000 

1.148.085 
32.353.463 
16.059.834 
3.465.989 

214.900.000 
11.102.251 < 
60.109.912 

514.910.794 
— 

e r 
Gelirler 

6.112.800 
8.497:564 

15.8011752 
4.426.802 

932.309 
140.000.000 

1-.148.085 
252,135.053 . 
16.059.834 
3.465.989 

204.900.000 
11.102.254 
60.109.912 

724.692.384 
— 

, i 

Açık -

• . — 

.-.—.. 
-— 
— 
__ 
— 

- —. 
,-

10.000.000 
— 
— 

10.000.000 
• — 

291.743.995 223.166.799 514.910.794 724.692.384 10.000.000 

D a i r e l e r 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Ankara Üniversitesi 
îstanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü 
Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 

H a z i n e 
1 9 5 1 

1125 404 
7 869 550 

13 342 000 
4 742 000 

824 770 
80 559 503 

227 860 
6 328 431 

y a r d ı m ı 
1 9 5 2 

500-000 
7 562 145 

14 801 752 
3 980 802 

892 337 
138 682 780 

179 2Q8 
3 386 174 

Toplam 114 019 518 169 985 198 
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Bütçe kanunu tasarısının maddelerinin izahı 

Birinci madde: Bu madde, Genel Bütçeye dâhil dairelerin 1952 malî yılı içerisinde yapacakları 
cari masrafları için (1 335 006 624) lira ve yatırımları için de (363 389 996) lira ödenek ve
rildiğini tesbit etmektedir. • 

İkinci madde : Bu madde, Genel Bütçeye dâhil dairelerin cari giderleri karşılığında tahsil olu
nacak gelirlerin (1 503 945 000) lira tahmin edildiğini ve bu miktarın cari giderlerden artan 
(168 938 376) liralık kısmının yatırımlar için karşılık tutlduğunu tesbit etmektedir. 

Üçüncü madde: Bu madde ile, yatırım giderlerinin 2 nci maddede tesbit olunan karşılığın
dan bakiye kalan (194 451 620) liralık kısmı yatırım giderlerinin açığı olarak tesbit olunmakta 
ve bu açığın da ne suretle kapatılacağı hükme bağlanmaktadır. 

- Bu hükümlere göre açığın: 

Kısmen Avrupa Kalkınma Programı gereğince memleketimize mulıassas yardımlardan elde 
edilecek mallarm satış ve tahsisinden hâsıl olacak Türk liralariyle ve bu suretle sağlanacak kıs
mından bakiye kalacak miktarın da iç istikraz hâsılı ile kapatılması derpiş olunmuştur. 

Dördüncü madde : Bu madde ile, millî savunma ihtiyaçları için Birleşik Amerika'dan askerî yar
dım yolu ile veya sair suretlerle fiilen elde edilecek malların ordu hizmetine verilmesi dolayısiyle 
veya Türkiye Cumhuriyet. Merkez Bankasındaki |% 95 1er hesabından doğrudan doğruya Millî Sa
vunma Bakanlığı hizmetlerine yapılan veya diğer bakanlıklar hizmetleri için yapılıp da millî savun
ma hizmetlerine aktarılması icabeden liberasyonlar neticesinde elde edilecek Türk liraları sebebiyle 
Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin bâzı bölüm ve maddelerinde temin olunacak tasarrufların aynı 
bakanlığın diğer hizmetleri ile ilgili tertiplerine aktarılması için Bakanlar Kuruluna yetki istenil-
mektediî. 

Yirminci madde : Tadili düşünülen Turizm müesseselerini teşvik kanunu ile halen Büyük Millet 
Meclisinde müzakere edilmekte olan tasarının kabulü halinde yürürlükten kalkacak olan Orman Ka
nununun sermaye teşkiline dair olan hükümlerinin bir taraftan izah olunan bu sebeplerle, diğer taraf
tan bütçe imkânsızlığı dolayısiyüle 1952 yılında işlememesini temin maksadiyle bu madde yazılmıştır. 

Burada temas edilmiyen diğer maddeler, Muhasebei Umumiye Kanununun veya sair masraf ka
nunlarının emrettiği hususlara mütaallik hükümlerle evvelki yıl bütçelerinde mecut olan hükümler
den 1952 yılında da devam edecekler hakkında olup geçen yıl kabul olunan metinlerin cüzi tashih
lerle, aynı bulunduğundan ayrıca izahlarına lüzum görülmemiştir. 
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BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ 

Büyük Millet Meclisinin hazırlanan 1952 yılı Bütçe tasarısı hizmetliler kadrosunu ihtiva eden 
(D) ve gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ilişkin formülü havi (R) cetveliyle birlikte 
Yüksek Katlarına sunulmuştur. 

Yatırımları da teşkil eden cetvel muhteviyatı ile beraber (10 730 790) lira olarak bağlanan 
yekûnun geçen 1951 Bütçesiyle kabul olunan (10 444 374) liraya nazaran (286 416) lira bir faz
lalık bulunmakta olduğu görülmektedir. 

Bunun bölüm ve maddelerdeki miktarları ayrı ayrı tetkik edildiği zaman görüleceği üzere 
(16 500) lirası Büyük Millet Meclisi memurlarının teşkilâtına dair olan (5509) sayılı Kanun 
gereğince 1952 yılı içinde kadrolarına göre üst derece maaş farkları olarak (102 450) lirası üç 
sene zarfında terfi edemiyen hizmetlilerden bâzılarına birer miktar yapılan zamlarla bu meyanda 
yeniden ihdası zaruri olan hizmetler için ve (50 000) lirasının da Basımevinde eskimiş olan ma-
kinaların yerine yenisinin satmalmması maksadiyle (35 000) lirasının da Millî saraylardaki bulu
nan eskimiş mefruşatın yenilenmesine duyulan zaruret sebebiyle, (5 250) lirasının koruyucu müf
reze erlerinin yatakhaneleri için satmalınacık dolap ve levazım karşılığı olarak, '(50 000) lirasının 
da Milletlerarası Parlâmentolar ve Avrupa Parlâmentolar birlikleri ile Avrupa Birliği Istişari 
Meclis toplantılarına katılacakların yolluklariyle zaruri masraflarına ödenecek miktarlar için 
(13 000) lirasının da yine 5509 sayılı Teşkilât Kanunu hükmü dairesinde Meclis memur ve hiz
metlilerine ödenecek ikramiye karşılığı olarak ait olduğu tertiplere konan ödeneklerden ve bunun 
hâricinde kalan ancak (14 216) lira gibi cüzi bir kısmı da Büyük Millet Meçlisi ile Millî Saray
ların yönetim giderleri ve daire hizmetlilerini teşkil eden ve 1951 yılı Bütçesinde 1950 yılı ödenek
lerine nazaran yapılan fazla indirmelerden dolayı 1951 yılı içinde ifası zaruri hizmetler karşılığına 
kâfi gelmediği anlaşılan hususatm karşılığından ibaret bulunmaktadır. 

Binaenaleyh: Tasarının tanziminde tasarruf vo prensibi esas alınarak masrafların istilzam ey
lediği tertiplere her hanlgi bir zam yapılmak suretiyle lüzumsuz külfet .tahmil olunmamasına büyük 
bir dikkat gösterilmiş ve tahmillerin daima hakikata en yakın miktarlardan ibaret olması göz 
önünde bulundurulmak suretiyle yapılmış olduğundan tasarı muhteviyatının aynen kabulüne mü
saade buyurulmasmı saygı ile Yüksek Tasviplerine arzeyleriz. 
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CUMHURBAŞKANLIĞI 

1952 yılı Cumhurbaşkanlığı Bütçesi, âzami tasarruf tedbirleri göz önünde tutulmak suretiyle 
hazırlanmıştır. Yeni bütçede husule gelen değişikliklerin sebepleri aşağıda izah olunmuştur. 

1. Cumhurbaşkanlığı ödenek ve tazminatı: 

1951 yılı Bütçesinin 101 nci bölümünün 1 ncj (asıl ödenek) maddesindeki ödenek miktarı 65 336 
lira iken bu miktar, 1 037 lira fazlasiyle 66 373 liraya çıkarılmıştır. Bu fazlalığın sebebi, Gelir Ver
gisinin tatbiki dolayısiyle asıl ödeneğin ita miktarına kanunen zammı icabeden j % 15 hesabiyle her 
ay ilâvesi iktiza eden 86 lira 38 kuruştan ileri gelmektedir. 

Ayrıca bu zammın 1951 malî yılı başından itibaren yapılması gerektiğinden, bir yıllık karşılığı 
olan 1 037 liranın ödenmesi maksadiyle Bütçemizde (karşılıksız borçlar) adı altında 505 nci bölüme 
de bu miktar tahsisat konulmuştur. 

.2. Memur aylıkları: * 

201 nci bölümün 1 nci (Memurlar aylığı) maddesinde 1951 bütçesine nazaran noksan görülen 
3 137 lira, 4598 sayılı Kanuna göre verilmekte olan tazminat ve üst derece kadro maaşında vâki olan 
azalmadan mütevellittir. 

3. Hizmetliler ücreti: 

202 nci bölümdeki hizmetliler ücretihdeki 1 440 lira fazlalık hizmetlilerimizden dört kişinin ücre
tine, mesaileri gözönünde tutularak, yapılması gereken zamdan ileri gelmektedir. 

1951 Bütçesine nazaran, 1952 yılı Bütçesinde memurlar aylığından 3175 lira kadar "bir indirme 
yapıldığından, bu zammın tesbit edilen bütçe yekûnuna müessir olmıyacağı aşikârdır. 

4. Çocuk zammı, doğum ve ölüm yardımı : 

306 ncı bölümün 1, 2 ve 3 ncü maddelerinde bir değişiklik olmadığından 1951 yılındaki ödenek 
miktarı 1952 yılı için de aynen konmuştur. 

5. T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler: 

209 ncu bölümdeki Emekli Sandığına 'yapılması gereken tediye miktarındaki 374 lira noksanlık, 
memurlar aylığında vukua gelen tasarruf dolayısiyle 201 nci bölümde yapılan indirmeden müte
vellit bulunmaktadır. 

6. — Temsil ödeneği : 

210 ncu bölümde bir değişiklik olmadığından, 1951 Bütçemizdeki ödenek, 1952 yılı için de aynen 
konmuştur. 

7. Yaverlik ve başdoktor ödeneği : 

213 ncü bölümdeki 203 liva fazlalık, Gelir Vergisinin tatbiki dolayısiyle 4178 sayılı Kanun ge
reğince ödeneğin ita miktarına yapılması gerekenzammm bir neticesidir. 

8. Genel giderler : . 

6 maddeden ibaret olan 301 nci bölümün beş maddesinde bir değişiklik yapılmamıştır.. Bu bölü
mün 5 nci maddesi olan (ısıtma) maddesine, kok kömürü tonunun 45 liradan 67 liraya yükselmesi 
dolayısiyle 1952 yılı için "10 bin lira ilâve olunmuştur. 
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9. Haberleşme, giyecek giderleri, yolluklar : 

Bütçemizin 304, 306 ve 307 nei bölümlerinde bir değişiklik yapılmamıştır. 

10. Taşıt giderleri • 
Merasim günlerinde Cumhurbaşkanımıza ve memleketimize gelen yabancı devlet başkanlarına 

tahsis edilen açık binek otomobili 16 yıldan beri kullanılmakta olduğundan hâlen bu ihtiyacı kar-
'Şilamıyac'ak bir duruma gelmiş bulunmaktadır. 

309 ncu (Taşıt giderleri) bölümündeki 14 bin liralık fazlalık, bu iş, için yeniden alınacak oto
mobilin bedeli karşılığıdır. 

11. Daire hizmetleri : 

402 nei bölümdeki (Su, bahçe giderleriyle işçi ücretleri) tahsisatı geçen yılın aynıdır. 

12. Borçlar: * 

50.1 ve 502 nei bölümlerde bir değişiklik yoktur. Yalnız, 1952 yılı için (Karşılıksız borçlar) 
diye açılan 505 nei bölümdeki 1037 lira, yiıkardada arzedildiği veçhile, Oelir Vergisinin tatbiki do-
layısiyle. Cumhurbaşkanlığı asıl ödenek miktarmmita kısmına kanunen yapılması gereken % 15 zam
dan ileri gelmektedir. ' 

13. Yapı've onarma : 

701 nei bölümde görülen 500 lira fazlalık, yıkılması gereken Genci Kâtiplik binasının yıktır
ma masraflarının karşılanması içindir. 

Netice : 1952 yılı Cumhurbaşkanlığı Bütçesi, gcqon yıla nazaran, (24 668) lira fazlasiyle 
(8J7 759) lira olarak hesap ve tahmin edilmiştir. 

/ 
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SA YIŞTAY BAŞKANLIĞI 

Evvelce bir kalemde arzedilmiş olan 1952 yılma ait Bütçe tasarısı 1 973 215 lira olarak hesap 
ve tahmin edilmiş ve bâzı bölümler arasında yapılan artırma ve indirmelerin sebepleri aşağıda arz 
ve izah olunmuştur. 

1. 201 nci aylıklar bölümünün'10 ncu memurlar aylığı maddesine 1951 yılı Bütçesinde olduğu 
gibi aynen 1 631 400 lira ödenek konulmuştur. Aynı bölümün 20 nci açık aylığı maddesine; bu 
yıl açıkta memur bulunmadığından icabında aktarma yolu ile ödenek temini maksadı ile 1 lira 
konulmuştur. 

.2. 202 nci (Hizmetliler ücreti) bölümünde 195.1 yılı bütçesindeki ödeneğe nazaran fazla görü
nen 2 400 lira; bağlı (D) işaretli cetvelde gösterildiği üzere senelerden beri terfi görmiyen Kitap
lık memuru ile elektrik ve telefon memuru ve kaloriferci ve onarıcısı ve evrak dağıtıcıları ile bir
kaç odacı ve hamala ve bir kapıcının ücretlerine cüzi. birer miktar zam yapılmış olmasından ileri 
gelmiştir. 

3. 206 nci bölümdeki 10, 20 ve 30 ncu maddelere 1951 yılı Bütçesindeki ödenek aynen konul
muştur. 

4. 207 nci bölüm her ne kadar geçen yıl Bütçesine konulmamış ise de kanuni zaruretler karşı
sında 3656 sayılı Kanun gereğince ödenmesi gereken yabancı dil para mükâfatı karşılığı olarak 
bu yıl bütçesine konulan bu: bölüme gerektiğinde aktarma yolu ile ödenek temini maksadı ile 1 lira 
konulmuştur. - . ' . ' . . 

5. 209 ncu (5434 sayılı Kanunun 14 ncü madesinin (D) fıkrası ile 34, 38 ve 39 ncu maddele
ri mucibince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler) bölümündeki ödenek 
memurlar aylığı ile hizmetliler ücretleri tutarının % 5,5 nispetindeki emekli keseneği karşılığıdır! 

6. 210 uncu temsil ödeneği bölümüne geçen yıl bütçesindeki ödenek aynen konulmuştur. 

7. 301 inci bölümün 10 uncu kırtasiye maddesine geçen yıl olduğu gibi 14 000 lira ödenek ko
nulmuştur. Aynı bölümün bu yıl bütçesi ile 20 nci madde olarak ayrılan döşeme maddesine 
2 000 lira konulmuş ve 30 uncu demirbaş maddesine ise; geçen yıl bütçesine nazaran (3 000) li
ra fazlası ile konulmuş olan 8 000 liralık ödenek: Dairemizde mevcut ve 25 yıldan beri kullanıl
makta olan ve tamiri gayrikabil ve fersude halde bulunan yazı masaları, sandalye ve dosya dolapla
rı gibi iş araçlarının bâzılarının yerine kısmen yenilerinin alınması ve diğerlerinin de tamir kar
şılığı olarak konulmuş olmakla beraber şayet bunlardan bir miktar ödenek artırılabilirse 
1925 yılma nazaran çok artmış olan iş hacminin kısmen kolaylaştırılması ve işlerin sürat
le çıkarılabilmesi için vize şubelerinde kullanılmak üzere temini nıübrem bir zaruret haline ge
len birkaç hesap makinesinin satın alınabilmesini teminen işbu cüzi arttırma yapılmıştır. Ay
nı bölümün 40 inci öteberi gideri maddesine ihtiyaca binaen geçen seneye nazaran 500 lira faz
lası ile 6 500 lira ödenek konulmuş ve buna mukabil 70 inci düşünülmiyen giderler madde
sinden de 1 000 lira tenzil edilmiştir. Yine 301 inci bölümün 50 nci aydınlatma maddesinden 
geçen yıl bütçesine nazaran bu yıl 300 lira indirilerek 5 200 lira ödenek vaz'edilmiştir. Ay
nı bölümün 60 ıııcı ısıtma maddesinde geçen yıl bütçesine nazaran fazla görünen 4 021 lira; 
İşletmeler Bakanlığının 8 . Eylül . 1951 tarihli ve 6657/3 sayılı yazısı ile yeniden yapılan tet-
kikat neticesinde dairemiz kalorifer ocakları ihtiyacı olarak tahsis edilmiş 51,600 ton kok, 
129 ton maden ve 77,400 ton linyit kömürü beeleli ile yine kalorifer ocaklarında Kış mevsiminde 
yakılmakta olan 15 ton odun ve bunların nakil, istif ve hamaliye ücretleri ve Kömür Satış ve Tev
zi müessesesine yatırılacak kömür bedellerinin 1000 de 2,2 nispetindeki damga pulu bedeli karşılığı ola
rak yap.ılan hesap neticesinde geçen yıl bütçesine nazaran ilâvesi zaruri bulunmuştur. 

8. 303 ncü basılı kâğıt bölümüne kâğıt ve baskı bedellerinin yükselmiş olması ve aynı zamanda 
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ig hacminin ve buna tâbi formüllerin çoğalması dolayısiyle yine ihtiyaca kâfi gelmemekle beraber âza
mi dikkat ve tasarruf göz önünde tutularak imkân dâhilinde 1951 yılı Bütçesindeki ödeneğe nazaran 
7 200 lira fazlası ile 32 200 lira ödenek konulmuştur. • 

9. 304 ncü bölümün İ l ve 12 nci maddelerindeki ödenek 1951 yılı Bütçesindeki ödeneğin ayni
dir. ' a , 

10. 306 nci Giyecekler bölümüne bu sene bir kısım odacılara palto yaptırılmıyacağmdan geçen 
yıl ödeneğine nazaran 2 200 lira noksanı ile 7 000 lira ödenek konulmuştur. 

11. 307 nci Yolluklar bölümünün 10 ve 20 nci maddelerindeki ödenek 1951 yılı Bütçesindeki 
ödeneğin aynıdır.. 

12. 308 nci Tedavi giderleri bölümüne geçen yılki ödenek aynen konulmuştur. 

13. 309 ncu Başkanlık otomobili giderleri bölümünün 11 nci işletme giderleri maddesine geçen yıl 
olduğu gibi (2 000) lira ödenek konulmuştur. Aynı bölümün 12 nci onarma giderleri maddesine; oto
mobilin umumi revizyonunun yapılması ve 3 seneden beri kullanılmakta olan lâstiklerin değiştiril
mesi vukubulacak âni ve mühim arızaların lam ir bedeli; olarak 1951. yılı Bütçesindeki ödeneğe naza
ran 700 lira fazlası ile 1 200 lira konulmuştur. 

14. 451 nci yayın gideri bölümünün 10 ve 30 neu maddelerindeki ödenek 1.951 yılı Bütçesindeki 
ödeneğin aynıdır. ' . , 

15. 476 nci Kurs gideri bölümüne 1951 yılı Bütçesine nazaran 100 lira noksanı ile 3 500 lira 
ödenek konulmuştur. 

16. 501 nci Geçen yıl borçları bölümüne gerekirse aktarma yolu ile ödenek sağlanabilmesi için 1 
lira konulmuştur. 

17. 502 nci bölümün 1 nci eski yıllar borçlarıbölümüne halen öyle bir borç mevcut olmadığından 
gerekirse aktarma yoliyle ödenek temini maksadı ile 1 lira konulmuştur. Aynı bölümün 2 nci 1950 
yılı karşılıksız borçları maddesine konulmuş olan 288 liradan 220 lirası veremli hasta olarak Heybeli 
Ada Sanatoryomunda tedavi altına alman denetçi yardımcılarından Hasan Ersöz'ün 1950 yılı teda
vi ücreti bakiyesi olup tahsisatsızlık yüzünden ödenememiş olan miktar ve diğer 68 lira ise yine daire
miz denetçilerinden Osman Arda, Memduh Sezer'in tedavi ve ilâç bedelleri olup yine Ankara Numu
ne Hastanesine ödeneksizlik yüzünden ödenememiş bulunan paralar. 

. 18. 701 nci Onarma bölümüne geçen yıl Bütçesine nazaran 13 009 lira noksanı ile ve sırf küçük 
onarım karşılığı olarak 11 991 lira ödenek konulmuştur. " 
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BAŞBAKANLIK 

Başbakanlık 1952 yılı Bütçesi 1951 yılma nazaran 444 961 lira noksaniyle 2 753 177 lira ola
rak tesbit edilmiştir. Yapılan zam ve tenzillerin bölüm vo maddelere sureti tevzii aşağıda göste
rilmiştir. 

B. M. 

101 11 Başbakan ödeneği: 
. ' . ; . . . ' . Geçen yılın aynıdır. 

12 Devlet Bakanları ödeneği: 
Geçen yılın aynıdır. 

201 10 Memurlar aylığı: " 
Teşkilât Kanununa bağlı kadro tutarının istilzam ettirdiği bir yıllık ödenekle 4598 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince bir ve iki üst derece alanlarla, 1952 yılında 
alacak olanlar için ihtiyaç görülen ödenekler hesaplanarak tamamen konmuştur. Bu 
zaruretle geçen yıla nazaran 22 500 lira. fazla teklif edilmiştir. 

20 Açık aylığı: 
Halen açık aylığı alan olmadığından maddenin muhafazası için bir lira konmuştur. 

202 Hizmetliler ücreti: 
Bütçeye bağlı D. cetveli kadro tutarının istilzam ettirdiği ödenek 130 380 lira olup 
geçen yıla nazaran farkı 3 600 liradır. Dairenin hususiyeti icabı müstahdemler de-

• vamlı olarak geç vakitlere kadar çalıştırılmaktadırlar. Ayrıca tevzi işleriyle matbaa
da çalışanlardan başarıları görülen ve dört seneden beri zam görmemiş olan bir kı
sım hizmetlilerin aylık ücretlerine ufak mikyasta yapılan zam neticesi olarak 5 400 
lira fazla teklif edilmesi zarureti hâsıl olmuştur. 

203 Geçici hizmetliler ücreti: 
Arşiv tasnif işlerinin bir an önce bitirilmesini teminen 1951 yılı kadrosunun gelecek 
yılda da uygulanması zaruri görülmüş bu maksatla geçen.yıl ödeneği aynen teklif 
olunmuştur. 

204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücreti: 
önümüzdeki yıl içinde yabancı uzman getirilmesi halinde tahakkuk edecek istihkak
ların karşılığı olarak 7 000 lira tahmin edilmiş ve düşünülen 83 000 liradan 40 000 
lirası bütçeden tenzil edilmiş bakiye 40 000 liranın ise aynı hizmet için ihtiyaç görü
len 307 nci bölümün 30 ncu yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanların yolluk ve 
giderleri maddesine, 3 000 lirası da 202 nci bölüme ilâve edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar: 
10 Çocuk zammı: . •' . 

önümüzdeki yılda vukubulacak doğumlar da göz önüne alınarak 2 000 lira teklif 
olunması uygun görülmüştür. 

20 Doğum yardımı : 
önümüzdeki yılda vukuu muhtemel doğumlar da nazara alınarak 2 200 lira teklif 
edilmiştir. 

30 Ölüm yardımı : 
4598 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince memurlardan kendilerinin veya aileleri
nin ölümü halinde verilecek tazminat karşılığı olarak 4 000 lira teklif edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin D. fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri ge-
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reğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
Aylık ve ücret bölümlerine konan ödeneğin giriş ve terfi farkları karşılamak üzere 
'% 5,5 nispetinde hesap edilerek tesbit edilmiş olup bu kanuni zaruretle artırılmıştır. 

2.10 Temsil ödeneği : 
5027 sayılı Kanun icabiyle ödenmekte olup geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

301 11 Kırtasiye : 
Mevcut ödenek senelik ihtiyacı karşılıyamamakta olmasına ve kırtasiye ücretlerine f/o 
20 nispetinde zam yapılmış bulunmasına binaen 2 000 lira artırılmıştır. 

12 Millî Savunma Yüksek Kurulu kırtasiye giderleri : 
Yıllık ihtiyaç karşılığı olarak geçen yıla nazaran 750 lira fazlasiyle 2 000 lira teklif 
edilmiştir. 

. 21 Döşeme : 
Mevcut döşeme1 eskimiş olduğundan bâzılarının yenilenmesi ve bâzılarının tamiri zaru
retiyle geçen yıl ödeneği aynen, teklif edilmişitir. 

22 Millî Savunma Yüksek Kurulu döşemci giderleri : 
Yeni bir teşekkül olmasına binaen lüzumlu döşemenin tedariki zazuretiyle geçen 
yıl ödeneği muhafaza edilmiştii'. 

31 Demirbaş : 
Mevcut demirbaş eskimiş olduğundan bâzılarının yenilenmesi ve bâzılarının tamiri za
ruretiyle geçen yıl ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

32 Millî Savunma Yüksek Kurulu demirbaş giderleri : 
Yeni bir teşekkül olmasına binaen lüzumlu demirbaşın tedariki zaruretiyle geçen yıl 
ödeneği muhafaza edilmiştir. , 

41 Öteberi giderleri : . .m 

Dairenin temizlik işleri için liizumlu malzeme ve içme suyu masraflarına ayda 200-250 
lira harcanmakta olup mevcut ödenek senelik ihtiyaca ancak kâfi gelmekte olup bu 
zaruretle geçen yıl ödeneği ey nen teklif edilmiştir. 

42 Millî Savunma Yüksek Kurulu öteberi giderleri : ,. 
Vukubulacak masrafların senelik karşılığıdır. 

51 Aydınlatma : 
Yıllık ihtiyaca ancak tekabül eden 400 lira teklif edilmiştir. 

52 Millî Savunma Yüksek Kurulu aydınlatma giderleri : 
Aydınlatma ihtiyacı olarak 600 liranın teklifi zaruri bulunmuştur. 

61 İsıtma: 
Bu ödenek İstanbul'da Arşiv Genel Müdürlüğünün yıllık kömür ihtiyacı karşılığı ola
rak konmuştur. 

62 Millî Savunma Yüksek Kurulu ısıtma giderleri: 
•Kiralık binada bulunan Millî Savunma Yüksek Kurulunun senelik ısıtma ihtiyacı olarak 
1 300 lira tesbit olunmuştur. 

303 1İ Başbakanlık basılı kâğıt ve defterler: 
12 Millî Savunma Yüksek Kurulu basılı kâğıt ve defterleri: ; 

Senelik ihtiyacı ancak kifayet eden geçen yıl ödenekleri miktarında teklif edilmesi 
zaruri göörülmüştür. 

304 11 Posta ve telgraf ücretleri: 
Resmî Gazete, Tutanak Dergisi, kanun teksirlerinin posta ile şevkine senede 5 000 lira 
sarf edilmekte idi. 15 Temmuz 1951 tarihinden itibaren posta ücretleri dört misline 
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çıkarılmış olduğundan yalnız bu kısım için 20 000, kanunlar için 2 000, Neşriyat ve 
Müdevvenat Müdürlüğünden gönderilen evrak ve matbualar için 2 000, umumi evrak 
için 1 300, telgraflar için 9 000 lira olmak üzere 34 300 liraya ihtiyaç bulunduğundan 
bu zaruretle 19 300 lira fazla teklif edilmiştir. 

12 Millî Savunma Yüksek Kurulu Posta ve telgraf ücretleri: 
Bir yıllık ihtiyaç karşılığı olarak 500 lira teklif olunmuştur. 

21 Telefon giderleri: 
Alınmış olan siki tedbirlere rağmen her ay ödenmekte olan konuşma bedeli olarak 1 250 
lira tutmakta olduğundan bu zaruretle geçen yıl ödeneği olan 15 000 lira aynen teklif 
edilmiştir. 

22 Millî Savunma Yüksek Kurulu telefon giderleri: 
Yapılan konuşmalar karşılığı olarak geçen yıl ödeneği aynen konmuştur. 

Millî Savunma Yüksek Kurulu için kira bedeli: 
Evkafa ait bulunan binanın mukavelesi gereğince bir yıllık kira bedelidir. 

Giyecekler: 
11 Başbakanlık: 

50 müstahdem mevcut olup bunların elbise, kasket ve kundura • gibi giyecek ihtiyaçla
rın karşılığı olarak geçen yıl ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

12 Millî Savunma Yüksek Kurulu giyecekleri: 
Lüzumlu giyecek eşyalarının tedariki için 420 lira fazla teklif edilmiştir. 

10 Sür eldi görev yolluğu : 
Yeniden tâyin edileceklerle vukubulaeak nakiller dolayısiyle tediyesi lâzımgelen yolluk 
karşılığı olarak konmuştur. 

21 Geçici göörev yolluğu : 
Geçici görevlerin istilzam ettireceği yolluk vesaire zaruri masrafların karşılanması için 
5 000 lira teklif edilmiştir. 

22 Millî Savunma Yüksek Kurulu geçici görev yolluğu : 
Geçici görev için geçen yılokluğu gibi 3 000 lira konmuştur. 

50 Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin yolluk ve giderleri : 
önümüzdeki yıl içinde yabancı uzman getirilmesi halinde vukuu muhtemel yolluk. 
ve sair masraflarına karşılık olmak üzere 204 ncü bölümden düşülen 40.000 lira bu 
maddeye ilâve edilmiş ve ayrıca 2 000 lira tenzil edilmiştir. 

4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları : 
Tedavileri icabeden memurlara, tüzüğü gereğince verilmesi icabeden tedavi mas-
raflariyle sair yollukları karşılığıdır* 

.1.1 Başbakanlık otomobilleri işletme giderleri : 
İşletmeye mütaallik benzin, yağ gibi zaruri ihtiyaç karşılığıdır. 

12 Başbakanlık otomobilleri onarma giderleri : 
Halen kullanılmakta bulunan iki otomobil eskidiklerinden sık sık arıza yapmaktadır
lar. Vukuu muhtemel bozuklukların onarılması karşılığı olarak 1 000 lira fazla kon
muştur. - " . • -

13 Devlet Bakanları otomobilleri işletme giderleri : 
İşletmeye mütaallik benzin, yağ gibi zaruri ihtiyaç karşılığıdır. 

14 Devlet Bakanları otomobilleri onarma giderleri •: • • 
Vukuu muhtemel bozuklukların onarılması karşılığı olarak geçen yıla nazaran 1 000 
lira. fazla konmuştur. 
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; 21 Basımevi kamyonet ve motosiklet işletme giderleri : 
22 Basımevi kamyonet ve motosiklet onarma giderleri : 

Kamyonetle her gün intişar etmekte olan gazeteler tevzi edilmekte olduğundan fası
lasız çalıştırılmaktadır. Eskimiş olan bu vasıtalar sık sık tamire ihtiyaç göstermekte
dir. Bu zaruretle geçen yıl işletme ve onarma ödenekleri aynen teklif edilmiştir. 

41 Yabancı misafirler otomobilleri işletme giderleri : 
İşletmeye mütaallik benzin, yağ gibi zaruri ihtiyaç karşılığıdır. 

42 Yabancı misafirler otomobilleri onarma giderleri : 
Vukuu muhtemel bozuklukların onarılma karşılığı olarak .1. 000 lira fazla konmuştur. 

Basımevi giderleri : 
10 İşçi gündelikleri : 

1 Mart 1952 tarihinden itibaren yürürlüğo girecek olan işçilere hafta tatili ve genel 
tatil ^günlerinde ücret ödenmesi 5837 numaralı Kanun icabından bulunmasına binaen 
genel tatil günleri için ödenecek yarım yevmiyelerle ve ücretlerinin azlığından bahsile 
İ l Hakem kurullarına baş vurulmakta olduklarından yetişmiş işçilerden bir kısmı ay
rılmakta bulunduklarından, bunlardan müstahak olanlara % 12 nispetinde zam ya
pılması zaruretiyle 28 000 lira"artırılması icapr etmiştir. 

20 Ham ve işlenmiş maddeler bedeli : 
Matbaada basılmakta bulunan Resmî Gazete ile Tutanak Dergileri için lüzumlu 70 
ton kâğıt İzmit Kâğıt Fabrikasından mubayaa edilmektedir. Ton başına 255, lira 
artırılmış olduğundan yalnız bunun için 17 850 lira ve matbaada hazırlanan düstur
lar için lüzumlu kâğıdın topuna Kırtasiye Genel Müdürlüğünce 10 lira zam edilmiş 

• olmasına ve senede 800 top istihlâk edilmekte olduğundan bunun için de 8 000 lira 
ki ceman 25 850 lira fazla teklif edilmesine zaruret hâsıl olmuştur. 

80 Diğer işletme ve yönetim giderleri : 
3008 sayılı Kanunun 5518 sayılı Kanunla değişik 13 n'cü maddesi gereğince işçilere 
'ödenecek tazminatlar için 2 500 ve İş Kazalariyle, Meslek Hastalıkları ve Analık 
Sigortası hakkındaki 4772 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince verilecek Analık 
Sigorta primleri için 1950 lira ile kömür zammından doğan farkla birlikte ceman 
4830 liranın ilâvesi gerektiğinden bu miktar artırılmıştır. 

Konuk ağırlama giderleri : 
Bu tertip için 12 000 lira teklif edilmiştir. 

, örtülü ödenek : 
1952 yılı için ıgeçen yıla nazaran 500 000 lira noksaniyle 1 500 000 lira teklif olun
muştur. 

Arşiv genel giderleri : 
Geçen yıllar sarfiyatının seyrine ve altı aylık ödeme miktarına göre 3 000 lira nok
saniyle 5 000 lira teklif edilmiştir. 

4933 sayılı Kanun ve tüzüğü gereğince verilecek inönü Armağanı : 
Hazırlanmış olan kanun tasarısı Büyük Millet Meclisine takdim kılınmış ise de. he
nüz çıkmamış olduğundan'kanuni zaruretle bölümün muhafazası için bir lira kon
muştur. 

Millî Savunma Yüksek Kurulu yayın giderleri : 
Yıllık ihtiyacın karşılığı olarak 2 000 lira teklif edilmiştir. 
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501 Geçen yıl borçları : 
Bölümün muhafazası için bir lira konmuştur. 

502 Eski yıl borçları : 
Bölümün muhafazası için bir lira konmuştur. 

Yatırımlar 

711 Basımevinde mevcut makine, ahit ve gereçler onarımı : 
Geçen yıl ödeneğinden bir kısım malzeme ve demirbaş satınalınmış olduğundan 
15 000 liranın tasarruf edilmesine imkân hâsıl olmuştur. 

751 Basımevi için alınacak makine, alât ve gereçler : 

MİLLETLERARASI İKTİSADÎ ÎŞ BÎRLÎĞİ TEŞKİLÂTI 

Milletlerarası İktisadi îş Birliği Teşkilâtının 1952 yılı bütçe teklifi geçen yıla nazaran 84.265 lira 
noksaniyle 769 575 lira olarak tesbit edilmiştir. Zam ve tenzillerin hangi bölüm ve maddelerden 

yapıldığı aşağıda gösterilmiştir; 

B. M. 

201 11 Memurlar aylığı : 
121 500 1951 yılı bütçesindeki ödenek! 
119 700 5743 sayılı Teşkilât Kanununa bağlı kadro tutarı 

1 800 Fazlası olup düşülen 
12 Yabancı memleketlerdeki memurlar aylığı : 

404 244 1951 yılı bütçesindeki ödenek 
336 060 5743 sayılı Kanuna bağlı kadro tutarı 

68 184 Fazlası olup tenzil edilen 

202 11 Merkez hizmetlileri ücreti : 
12 Yabancı memleketlerdeki hizmetliler ücreti : , 

1951 yılı bütçesine bağlı (D) cetveli tutarı olup aynen teklif edilmiştir. 
35 400 1951 yılı bütçesindeki ödenek 
30 780 

4 620 Fazlası 
1 560 Paris Türk Heyetinde bulunan iki odacının aylık ücretleri 135 liradır, 

3 060 Bu ücretle odacı bulunmasında müşkülât çekilmekte olduğundan bu icapla 
bunların aylık ücretlerinin iki yüzer liraya çıkarılması zaruri görülmüştür. 
65 X 2 =' 130 X 12 = 1560 lira zam karşılığı olarak ilâve edildiğinden geçeıi yıla naza
ran fazlalık 3060 liraya düşmüş, bu miktar tenzil edilerek teklif edilmiştir, 
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11 Merkez memurları çocuk zammı : 
Merkez Teşkilatındaki memurların 4598 sayılı Kanuna göre çocuk zammına müstahak 
çocuk adedi göz önünde tutularak geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

12 Yabancı memleketlerdeki memurların çocuk zammı : 
Yabancı memleketlerdeki teşkilâtta bulunan memurların çocuk adedi ve vukubulaeak 
doğumlar nazara alınarak 500 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

21 Merkez memurları doğum yardımı : 
Vukubulaeak doğumlar için memurlara verilmesi lâzımgclen doğum yardımı karşılı
ğı olmak üzere 800 lira tahmin edilmiştiı*. 

22 Yabancı memleketlerdeki memurların doğum yardımı : 
önümüzdeki yılda doğum vukubulması ihtimaline binaen geçen yıl ödeneği muhafaza 
edilmiştir. 

31 Merkez memurları Ölüm yardımı : ' 
32 Yabancı memleketlerdeki memurların ölüm yardımı : 

3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek yabancı dil para mükâfatı : 
1951 yılı Bütçesine konmuş bulunan ödenek harcanmamış ise de ödeme vukuuna tâbi 
olduğundan aynen teklifi zaruri görülmüştür. 

5434 sayılı Kanun gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak öde
meler : 
Aylık ve ücret bölümlerine konan ödeneğin giriş ve terfi farklarını da karşılamak 
üzere % 5,5 nispetinde hesaplanarak' tesbit edilmiştir. 

10 Kırtasiye : 
20 Döşeme : 
30 Demirbaş : 

Geçen yıl ödeneğinden 1 000 lira noksaniylc teklif edilmiştir. 
1951 yılı ödeneği senelik ihtiyaca kâfi gelmiş olduğundan geçen yıl ödeneği aynen 
teklif edilmiştir. 

40 öteberi giderleri: 
Yapılan harcamalara göre geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

50 Aydınlatma : • 
Maddenin muhafazası için bir lira konmuştur. 

60 Isıtma : * 
Maddenin muhafazası için bir lira konmuştur. 

10 Yabancı memleketler kırtasiye : 
20 Döşeme : . . « ' - . 
30 Demirbaş : 
40 öteberi : 

1951 yılı Bütçesine konmuş bulunan ödeneklerin ihtiyaca kâfi geleceği anlaşılmak
la aynen teklif edilmiştir. 

50 Aydınlatma : 
Harcamanın seyrine göre bu maddeden (500) lira tasarruf edilebileceği anlaşılmak
la o miktar noksan konmuştur. 

60 Isıtma : 
Yabancı memleketlerdeki heyetlerimizin bulunduğu binalardaki kaloriferlerin yan-
madığı günlerdo işgal edilen kısmın teshini karşılığı olarak (500) lira bırakılmış,. 
2 000 lira düşülmüştür, 
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Basılı kâğıt ve defterler : 
Basılı kâğıt ve defterler için 1 000 liranın yeteceği tahmin edilmiş ve neşriyata ait 
kırtasiye ile basla masrafları karşılığı olarak 4 000 lira düşülerek 451 nci bölümün 
2 nci başka her çeşit giderler maddelerine ilâve edilmiştir. 

Merkez posta ve telgraf ücretleri : 
Yabancı memleketler posta ve telgraf ücretleri : 
Merkez telefon giderleri : 
Yabancı memleketlerdeki telefon giderleri : 
Bu bölüme konmuş olan ödeneklerin beş aylık sarfiyatına göre sene sonuna kadar -
ki ihtiyacı ancak karşılıyabileceği anlaşılmış ve bu zaruretle geçen yıl ödenekleri 
teklif edilmiştir. 

Merkez kira karşılığı : . 
Maddenin muhafazası için bir lira konmuştur. ' 
Yabancı memleketler kira kargılığı: 
Paris Türk Heyetinin icarında bulunan binanın kontratı mucibince senelik kirası 
9 696 liradır. 
Mukavele ve sair masraflar karşılığı olarak 10 000 lira teklif edilmiş, bu suretle geçen 
yıla nazaran 2 000 lira noksan konmuştur. 

Giyecekler : 
Merkez hizmetlilerinin giyecek ihtiyaçları karşılığı olarak 1 100 lira konmuştur. Bu 
da kasket, kundura ve dört hizmetliye geçen yıl verilmemiş olan palto karşılığıdır. 

Sürekli görev yolluğu : 
Kadro açıkları tamamen imlâ edilmemiş olduğundan yeni tâyin yapılması ihtimali göz 
önünde bulundurulmak suretiyle 8 000 liranın'kâfi geleceği tahminediimiş, bu suretle 
geçen yila nazaran 2 000 lira noksan konulmuştur. 
Geçici görev yolluğu 
Mevcut ödenekten 4 000 liralık bir tasarruf sağlanabileceği ani aşıklığın dan bu miktar 
noksaniyle teklif edilmiştir. 

4598 sayılı kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri : 
Merkez : 
1951 yılı Bütçesine konmuş olan ödenekler harcanmamış ise de 1952 yılında ihtiyaç 
hâsıl olması ihtimaline binaen .aynen muhafaza edilmiştir. 
Yabancı memleketler : 
Merkez ve yabancı memleketler ihtiyacı karşılığı olup beş aylık harcamalar göz önüne 
alınarak geçen yıl kadar teklif edilmiştir. 

Ziyafet giderleri : 

Satmalına ve abone : 
5743 sayılı Kanunla Teşkilâtta Haberleşme ve Basın Müşavirliği kurulmuş ve neşri
yat daha geniş mikyasta takip edilmekte bulunmuştur. Bu zaruretle geçen yıl öde
neği aynen konmuştur. 
Başka her çeşit giderler : 
303 neü bölümde izaholunan sebeple oradan düşülen 4 000 lira burayaya ilâve 'edilmiş
tir. 
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501 Geçen yıl borçları : 
Bölümün muhafazası için bir lira konmuştur. 

502 Eski yıllar borçları : 
Bölümün muhafazası için bir lira konmuştur. 

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI 

Danıştay Başkanlığı 1952 yılı Bütçesi 969 240 lira olarak tesbit edilmiştir. Bölümlere sureti tev
zii aşağıda gösterilmiştir : 

B. M. - I . . - -

201 10 Memurlar aylığı : 
(752 100) Teşkilât Kanununa bağlı cetvele göre fiilî kadro tutarı. 
( 56 400) 4598 sayılı Kanuna göre 1 ve 2 üst derece almakta bulunanların karşılığı. 
( 8 325) 1952 yılında 1 ve 2 üst derceo alacakların tutarı 27 250 lira etmekte ise 
de senesi içinde olacak açıklarla karşılanması mümkün görüldüğünden 8 325 liranın 
muhafazası zaruri görülmüştür. 

20 Açık aylığı : 
Bölümün muhafazası için 1 lira konmuştur. 

202 Hizmetliler ücre t i : ' 
(43 500) (D) cetveli tutarı olup geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

206 10 Çocuk zammı : 
Halen 136 çocuk mevcut bulunmaktadır. Bunlar için 16 320 liraya ihtiyaç olup mev
cut ödeneğe göre fazlası olan 1 020 lira vukuu muhtemel doğumlara karşılık olarak 
konulmuştur. 

20 Doğum yardımı ; 
1951 malî yılının ilk dört ayı içinde mevcut ödenek ' tamamen sarfolunmuştur. önü
müzdeki yılda vukuu muhtemel doğumlar da göz önüne alınarak 1952 yılı için 800 lira 
fazlası ile 1 800 lira teklif edilmiştir.' 

30 ölüm yardımı : 
Geçen yıllardaki sarfiyat miktarı göz önüne alınarak geçen yıl olduğu ıgibi bu yıl için 
de 3 000 lira tahmin ve teklif edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanun gereğince Emekli Sandığına yapılacak ödemeler: 
Aylıklar ve hizmetliler ücretleri tertibinden konulan ödeneğin' giriş ve terfi farkları 
da karşılanmak üzere % 5,5 hesabiyle tesbit edilmiştir. 

210 Temsil ödeneği : ' 
5027 sayılı Kanun icabı ile temsil ödeneği karşılığı olup 3 000 lira konmuştur. 

•301 10 Kırtasiye : 
Danıştaym artan iş hacmi dolayısiyle ve âzami tasarrufa riayet edildiği halde geçen 
yıl alman ödenek ancak kifayet etmiş olduğundan bu zaruretle aynen muhafaza edil
miştir, • 
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20 Döşeme : ' 
•30 Demirbaş : 

Mevcut eşyadan bir kısmının eskimiş vo kullanılmaz halde olmasından ve defatle ta
mir ettirildikleri halde işe yaramadıkları anlaşılan yazı makinelerinden bir kısmının 
da yenileriyle tebdili zaruretiyle döşeme için 1 000, demirbaş için de 1 500 lira tek
lif edilmiştir. 

301 40 Öteberi giderleri : . " 
Mevcut ödenek ancak kifayet etmekte olup geçen yıllar sarfiyatı da göz önüne alına
rak geçen yıl ödeneği olarak 2 400 lira konmuştur. 

50 Aydınlatma 
Mevcut ödenek senelik elektrik istihlâki vo ampul mubayaasına ancak'kifayet etmekte 
olduğundan bu zaruretle geçen yıl ödeneği kadar teklif edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler : 
Geçen yıllar sarfiyatı göz önüne alınarak mevcut ödeneğin aynen teklif edilmesi zaruri 

, görülmüştür. 

304 10 Posta ve telgraf ücretleri : 
Geçen yıllar sarfiyatı göz önüne alınarak 1952 yılı için 1 000 noksanı ile teklif edilmiştir. 

20 Telefon giderleri : 
Telefon mükâlemelerinin asgariye indirilmesi için. gerekli tedbirler alınmış olmakla be
raber mevcut ödenek ihtiyacı ancak karşılıyabileceğinden geçen yıl olduğu gibi 1 100 li
ra teklif edilmiştir. 

306 . Giyecekler : . 
Mevcut 19 müstahdeme alınacak giyecek eşyası için 2 717 liraya ihtiyaç bulunduğundan 
bu zaruretle 2 700 lira teklif edilmiştir. 

307 10 Sürekli görev yolluğu : 
Geçen yıllar sarfiyatı göz önüne alınarak mevcut ödeneğin aynen teklif edilmesi zaruri 
görülmüştür. 

20 Geçici görev yolluğu : 
Mevzu ödenek bir hizmetin ifası maksadiyle geçici görevle gideceklerin ihtiyacını ancak 

'karşılıyabileceğinden bu suretle geçen yıl ödeneği olan 750 lira teklif edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları : 
önceden tahmini mümkün görülmemekte olduğundan geçen yıllardaki sarfiyat göz önü
ne alınarak eskisi gibi 1 400 lira konmuştur. 

309 Bakanlık otomobili 
11 işletme : 

Miadını doldurmuş bulunan makam otomobili muntazam çalışmamakta idi. Son defa ta*-
mir edilen arabanın muntazam çalışması temin olunabildiği takdirde mevcut ödeneğin 
ancak kifayet edeceği tahmin edildiğinden bu maksatla 2 000 lira aynen teklif edilmiştir. 

12 Onarma : v 
Arabanın eski olması ve geçen yıllar sarfiyatı göz önüne alınarak mevcut 1 000 liralık 
ödeneğin muhafazası zaruri görülmüştür. 

451 10 Satmalma ve abone karşılığı : 
Danıştaym kendi fonksiyonu ile ilgili ilmî eserlere olan ihtiyacı dolayısiyle mevcut öde
nek kâfi gelmemekte ise de geçen yılda olduğu kadar teklif edilmiştir. 
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20 Başka her çeşit giderler : 
Geçen yıllar sarfiyatı göz önüne alınarak mevcut ödeneğin aynen teklif edilmesi'zaruri 
görülmüştür. 

501 Geçen yıl borçları : 
Bölümün muhafazası için bir lira konmuştur. 

502 10 Eski yıllar borçları : 
20 Bölümün muhafazası için bir lira konmuştur. 

BASIN - YAYIN VE TUEÎZM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçesi 1951 yılına nazaran 264 424 lira noksa-
ııiyle 5 000 214 lira olarak tesbit edilmiştir, ödeneğin bölümlere sureti tevzii aşağıda gösterilmiştir 

B. . ' M. 

201 11 Merkez memurları aylığı : 
Fiilî kadroya göre tutarı 390 600 liradır. 1951 yılı içinde bir kısım münhallere tâyin 
yapılmaması düşünüldüğünden memur kadrosuna nazaran tahsisatı 23-100 lira noksan 
konulmuştu. Halen münhal bulunup 1952 yılında tasarruf edilebileceği anlaşılan iki 
aded 50 lira maaşlı raportörlük kadrosu L cetveline alınmak suretiyle ödeneği 382 200 
lira olarak tesbit edilmiştir. 

12 iller ve yabancı memleketlerdeki memurlar aylığı : 
Fiilî kadroya göre tutarı 401 430 liradır. New - York Haberler Bürosunda çalışan 
mütercimlerden birinin 1951 yılı başında merkeze alınması düşünüldüğünden maaşı
nın tutarı geçen yıl bütçeye emsalsiz olarak konulmuş ve bu sebeple kadroya göre 
30 186 lira noksan teklif edilmiştir. Bu sene Ankara Radyosunda halen açık olup tasar
rufu mümkün görülen 80 lira maaşlı bir Yüksek Mühendis kadrosuyla İstanbul Rad
yosundan 70 lira maaşlı bir müzik yayınları şefliği ve 50 lira maaşlı bir idari işler şef
liği kadrolarının (L) cetveline alınması mümkün görülmüş ve buna mukabil İzmir'de 
açılmasına karar .verilen basın temsilciliği için (L) cetvelinde bulunan 70 lira maaşlı 
bir il basın temsilciliği fiilî kadroya alınmak suretiyle ödeneği 390 630 lira olarak 
teklif edilmiştir. 

21 Merkez memurları açık aylığı : 
5392 sayılı Kanunun tatbiki dolayısiyle halen açıkta bulunan 16'memurun yıllık 
açık maaşları tutarı 28 626 liraya baliğ olduğundan geçen yıla nazaran 3 774 lira nok-
saniyle bu miktar ödenek konulmuştur. 

22 İller ve yabancı memleketlerdeki memurlar açık aylığı : 
İller ve yabancı memleketler teşkilâtından açık aylığı alan memur olmadığından mad
denin muhafazası için bir lira konulmuştur. 

202 11 Merkez hizmetlileri ücreti : 
Merkez (D) cetveli kadrosuna göre tutan 266 460 lira olup geçen yıl bâzı kadrolara 
tâyin yapılmaması düşünüldüğünden ödeneği 6 060 lira noksan teklif edilmişti. Bu sene 
merkez (D) cetvelinden 6 kadro tenzil edilmiş ve buna mukabil 4 kadro ilâve olun

muştur.' Bu değişiklik neticesinde 1 560 lira fazlasiyle 261 960 lira teklif edilmiştir. 
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İller ve yabancı memleketlerdeki hizmetliler ücreti : 
Kadroya göre tutarı 724 860 liradır. Geçen yıl ödeneği kadroya nazaran 4 920 lira nok
sandır. Bu sene Ankara Eadyosunda tasarrufu mümkün görülen 4 kadro çıkarıldığın
dan ödeneği geçen senekinedn 16 820 lira noksan olarak konulmuştur. 

Yabancı uzman ve hizmetli]erle bunlara yardımcı personelin ücretleri : 
Geçen yıla nazaran ödeneği 12 000 lira noksaniyle 24 000 liradır. Altışar ay müddetle 
Amerika'dan celbi düşünülen bir filim ve bir turizm uzmanının aylık ve diğer masraf
larına karşılık olarak konulmuştur. 

Merkez memurları çocuk zammı : 
Merkez memurlarının aylık çocuk zamlarına 1 000 lira kâfi gelmekte olduğundan geçen 
yıla nazaran 500 lira noksaniyle 12 000 lira ödenek konulmuştur. 
İller ve yabancı memleketlerdeki memurlar çocuk zammı : 
6 000 lira ödenek ancak kâfi geldiğinden geçen yıl ödeneği aynen konulmuştur. 

Merkez memurları doğum yardımı : 
Geçen yıl ödeneğinin aynı olarak 1 800 lira teklif edilmiştir. 
İller ve yabancı memleketlerdeki memurlar doğum yard ımı : 
Geçen yıl ödeneğinin aynıdır. 
Merkez memurları ölüm yardımı : 
Geçen yıla nazaran 500 lira noksaniyle 3 000 lira teklif edilmiştir. 
İller ve yabancı memleketlerdeki memurlar ölüm yardımı :• 
Geçen yıl olduğu gibi bu sene de 1 500 lira ödenek konulmuştur. 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri 
gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
Aylık ve ücret bölümlerine konulan ödeneklerin giriş ve terfi farklarını da karşıla
mak üzere geçen yıla nazaran 3 760 lira noksaniyle 86 240 lira konulmuştur. 

Kırtasiye : 
Genel Müdürlüğün muhtelif cins kâğıt, bloknot, zarf, klasör, karbon kâğıdı, mumlu 
kâğıt, dosya gömleği, dosya, kalem, mürekkep, teksir mürekkebi, korektin, toplu 
iğne, silgi, zamk, raptiye teli, kola, kâğıt sepeti, makine şeridi, renkli kalem, etiket 
ve saire gibi kırtasiye ihtiyacı yılda 2 000 lira ile ancak karşılanabildiğinden geçen 
yıl olduğu gibi 2 000 lira ödenek konulmuştur. 
Döşeme : 
Demirbaş : 
Uzun müddetten beri yenileri alınmamış olan mevcut demirbaşın tamir masraflariy-
le yangın söndürme için lüzumlu olan hortum, alarm çanı* yangın söndürme cihazı 
satmalmak üzere 3 000 lira ödeneğe ihtiyaç bulunduğu anlaşıldığından geçen yıla na
zaran 1 000 lira noksaniyle bu miktar teklif edilmiştir. 
öteberi giderleri : 
Su, iyi su, asansör bakım ve tamiri, süpürge, cila, çuval, salbun ve saire gibi temiz
lik malzemesi, nakliye masrafları, ilân bedelleri yılda 4 000 lira ile ancak karşıla
nabildiğinden geçen yıl ödeneği olan 4 000 lira aynen konulmuştur. 
Aydınlatma: • "H* "İ* Ve " *-
Alman tasarruf tedbirleri dolayısiyle 3 500 lira ile; idare edilebileceği anlaşıldığın
dan geçen yıla nazaran 2 500 lira noksaniyle 3 500 lira ;konulmuştur. 
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60 Isıtma : 

Genel Müdürlük binasının kömür kontenjanı 153 ton iken bu sene Kömür Satış ve 
Tevzi Müesesesince 10'5,6 tonu linyit ve 26,4 tonu kok olmak üzere 132 tona indiril
miş ise de buna mukabil kömür fiyatları % 50 yükselmiş olduğundan Gfenel Müdür
lük binasının kömür ve odun bedeliyle nakliye masraflarının 6 500 lira ile temini 
mümkün görüldüğünden geçen yıla nazaran 1 000 lira noksan teklif edilmiştir. 

302 10 Kırtasiye : , 
Geçen yıl ödeneği 3 000 lira idi. Ankara ve İstanbul radyoları ve İstanbul Basın 
Temsilciliğince alman tasarruf tedbirleri sayesinde ihtiyacın 2 000 lira ile karşılan
ması mümkün (görüldüğünden 1 000 lira noksan konulmuştur. 

20 Döşeme : 
30 Demirbaş : 

Geçen yıl ödeneğine nazaran 1 000 lira noksan teklif edilmiştir. Bütçeye konulan 
6 000 lira ile Ankara Radyosu stüdyolarında mevcut olup çok yıpranmış bulunan 
koltukların tamir ve bir kısmının yeniden mubayası ve İstanbul Radyosu ile Basın 
Temsilciliği için lüzumlu bulunan perde, yazı makinesi ve saire satmalmaıcaktır. 

40 öteberi giderleri : 
Ankara ve İstanbul radyolariyle İstanbul Basın Temsilciliği temizlik malzemesi, su 
sarfiyatı, nakliye, ilân ücretleri vo saire gibi masrafların 6 000 lira ile karşılana
bileceği anlaşıldığından geçen yıla nazaran 1 000 lira noksan teklif edilmiştir. 

302 50 Aydınlatma : 
Ankara Radyo evi ile Etimesgut ve Çakırlar Çiftliği verici istasyonlarının ve İstanbul 
Radyo evi ve Ümraniye Verici istasyonunun aylık aydınlatma masrafına göre yılda 
38 000 liranın ancak kâfi gelebileceği anlaşıldığından geçen yıl ödeneğinden 2 000 lira 
noksan teklif edilmiştir. > 

60 Isıtma : 
Bu sene kömür fiyatlarının :% 50 artmış olmasına rağmen alman tedbir sayesinde 

ı 31 000 lira ile İstanbul ve Ankara Radyo evleri ile verici istasyonlarının ısıtılması kabil 
:; '• olacağı anlaşılmış bulunduğundan geçen yıla nazaran 6 000 lira noksan teklif edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler : 
1 000 liranın kâfi geleceği anlaşıldığından 1 000 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 

304 11 Merkez posta ve telgraf ücretleri : 
Ekim ayı sonuna kadar bu maddeden yapılan sarfiyata nazaran aylık vasati masraf 

. 1 250 lira olduğundan yılda 15 000 lira ile ihtiyacın karşılanacağı anlaşıldığından 7 000 
lira noksan teklif edilmiştir. ' ;:-'•• 

12 İller posta ve telgraf ücretleri : 
. Ankara ve İstanbul radyolarının resmî müesseselerle olan muhaberelerinden başka din

leyicilerle yapmak zorunda' oldukları muhaberat masrafları ve haftalık radyo pdogram-
larının posta ücretleri de bu tertipten ödendiği için her iki radyo ile Basm Temsilci
liğine 3 000 liralık ödenek ancak kâfi geldiğinden geçen seneki tahsisat aynen konul
muştu!. • • • ' 

21 Merkez telefon giderleri : 
Alman tasarruf tedbirleri sayesinde aylık-sarfiyatı katî olarak 1 500 liraya indirilmiş 
olduğundan 1952 yılı için 7 000 lira noksaniyle 18 000 lira teklif edilmiştir. 

22 İller Telefon giderleri ; 
Geçen yıl ödeneği 20 000 lira idi. Bu tertipten Ankara ve İstanbul Radyo müdürlük-
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leri ve verici istasyonlariyle Basın Temsilciliğinin telefon masrafları karşılanmakta-' 
dır. Alman şiddetli tasarruf tedbirleri sayesinde 1952 yılında 15 000 lira ile idare edi
lebileceği umulduğundan 5 000 lira noksan konulmuştur. 

Kira bedeli : 
Merkezde kira ile tutulan iki bina vardır. Birisi Genel Müdürlüğün işgalinde bu
lunan Nurettin Baki Ersoy Apartımanı olup yıllık kira bedeli 60 000 liradır. Diğeri 
Ayniyat ambarı olarak anafartalar caddesinde icar edilen depo olup yıllık kirası 4 500 
liradır. 1 000 lira da noter harç ve masrafları için konulmak suretiyle, geçen yıla na
zaran 500 lira noksaniyle 65 500 lira teklif edilmiştir. 

Giyecekler : 
1950 ve 1951 yıllarında radyoların hademelerine palto verilmemişti. • 1952 yılında bu 
ihtiyacı kısmen olsun karşılıyabilmekiçin 46 müstahdeme palto bedeli ilâve edilmiş ve 
bu suretle ödeneği 15 000 lira olarak konulmuştur. 

Sürekli görev yolluğu : ' 
Genel Müdürlükle Ankara ve istanbul Radyolarına yapılacak tâyin ve nakillerle ya
bancı memleketlerden merkeze naklen tâyin edilmesi muhtemel memurların yollukları
na karşılık olarak geçen seneye nazaran 2 000 lira noksaniyle 10 000 lira ödenek konul
muştur. 
Geçici görev yolluğu : 
Memleket içinde cereyan eden ehemmiyetli hâdiseleri ve yurdun tabiî güzellikleriyle 
turistik eserlerini filim ve fotoğrafla tesbit etmek üzere gönderilecek filim operatör
leri ve fotoğrafçılarla günden güne inkişaf eden turizm işlerini mahallinde tetkik et
mek ve çıkarılacak eserlere malzeme hazırlamak maksadiyle gönderileceklerin yolluk 
ve gündelikleri için 1951 yılı Bütçesine 15 000 lira konulmuştu. Bu ödenek kâfi gel
memiş olmasına rağmen 1952 yılında âzami tasarrufa riayet etmek suretiyle hizmetin 
ifası temin edileceğinden geçen yıl ödeneği aynen muhafaza edilmiştir. 

Yabancı memleketler yolluğu : v . 
Paris'teki Milletlerarası İktisadi iş Birliği teşkilâtı nezdinde bir turizm temsilcisinin bu
lundurulması zarureti hissedilmiş ve Genel Müdürlüğümüz mütercimlerinden birisi mu
vakkaten Paris'e gönderilmiştir. Mevcut ödenek bu temsilcinin yolluk ve gündeliklerini 
karşılamaya kâfi gelmediğinden maddeler arasında yapılan aktarma ile ödenek temin 
edilmiştir. 1952 yılı içinde hadis olması muhtemel yine böyle bir durum karşısında müş
külâta mâruz kalmadan hizmetin ifası için geçen yıl ödeneği aynen muhafaza edilmiştir. 
Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin yolluk ve başka gidreleri: 
1952 yılı içinde altışar ay müddetle Amerika'dan celbi düşünülen bir filim ve bir tu
rizm uzmanının yolluk ve sair masrafları için altışar bin lira hesabiyle geçen seneye 
nazaran 4 000 lira noksaniyle 12 000 lira teklif edilmiştir. 

Merkez tedavi giderleri : 
Hastalanan maaşlı bir mütercimin istanbul'da sanatoryum tedavisiyle genel müdür
lük memurlarından hastalananların tedavi ücretlerine bu para kâfi gelmediğinden ak
tarma ile 1 000 lira temin edilmiştir. Buna rağmen 1952 yılı için ödeneği artırılmı-
yarak aynen konulmuştur. 
iller tedavi giderleri : 
Ankara ve istanbul Radyolariyle Haberler Bürosu ve Basın Ataşelikleri memurlarından 
hastalanacak olanların 4598 sayılı Kanun gereğince Ödenecek tedavi giderlerine karşı
lık geçen yıl olduğu gibi 2 500 lira tahsisat konulmuştur. 
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21 Merkez taşıttan işletme giderleri: 
Genel Müdürlüğün Foto - Filim servisi emrinde, memleketimizi ziyarete gelen yabancı 
basın mensuplarının gezdirilmesinde ve geceleri saat 24 ten sonra çalışan haberler 
servisi memurlarının naklinde kullanılan servis arabasının işletme masrafları ancak 2 000 
lira ile temin edilebileceğinden geçen seneki ödeneği aynen konulmuştur. 

22 Merkez taşitlan onarma giderleri : 
Yıllardan beri kullanılmakta olup eskimiş ve yıpranmış bulunan şeryis arabası sık sık 
bozularak daimî surette tamire ihtiyaç gösterdiğinden dolayı geçen seneki 1 000 lira 
ödeneğin kâfi gelmemiş olması yüzünden 500 lira ilâvesiyle 1 500 İka tahsisat konul
muştu!. 

31 îller taşıtlan işletme giderleri : 
Ankara Radyosu hizmetlerinde kullanılan bir kamyon, bir kaptıkaçtı ve bir otobüsle 
İstanbul Radyosu emrinde bulunan bir kamyonet, seyyar verici ve monte edilmiş saha 
ölçü âletlerini taşımaya mahsus motorlu taşıtın işletme masraflarının yapılacak tasar
ruf sayesinde 6 500 lira ödenekle temini mümkün görüldüğünden geçen seneye naza
ran 1 500 lira noksan teldif edilmiştir. 

32 İller taşıtlan onarma giderleri : f^^V^V'- •'' • "" ' ' 
Çok eskimiş ve hurdalaşmış bir hale gelen vasıtaların geçen yıl; konulan 3 000 lira öde
nekle tamiri temin edilememiş olduğun dan 1952 yılı ödeneğinin 1 000 lira artmlmasma 
zaruret hâsıl olmuştur. 

Basın Ataşelikleri ve Haberler Bürosu giderleri : 
10 Kırtasiye : 

Londra ve Vaşington Basın Ataşelikleriyle New - York Haberler Bürosunun kırtasiye 
masrafları yılda biner lira olarak ancak kâfi geldiğinden ödeneği aynen konulmuştur. 

' 20 Döşeme : ' 
30 Demirbaş 

3 500 lira ödenek ihtiyacı ancak karşılryabildiğinden geçen, yıl olduğu gibi aynen mu
hafaza edilmiştir. < 

40 öteberi giderleri : 
Londra ve Washington Basın Ataşeliklerinin kadrosunda odacı bulunmadığından temiz
lik ve saire gibi müteferrik işlerin masrafları bu tertipten ödenmekte ve bu yüzden tah
sisatı kâfi gelmemekte olduğundan ödeneğinin 1 000 lira artırılarak 5 000 liraya çıka
rılmasına mecburiyet hâsıl olmuştur. 

50 Aydınlatma : . - ' 
1951 yılı içinde yapılan sarfiyata nazaran 2 000 lira ile idare edilebileceği anlaşılmış 
bulunduğundan 2 000 lira noksan teklif edilmiştir. 

60 Isıtma : 
1951 yılı sarfiyatına nazaran 2 000 liranın kâfi geleceği anlaşıldığından 2 000 lira nok
san konulmuştur. 

70 Pasta, Telgraf ve telefon giderleri : 
Londra Basın Ateşeliği ve Ne w-York Haberler Bürosunca hazırlanıp bastırılmakta 
olan broşör ve bültenlerin son senede çok miktarda artması ve Amerikan Hükümetin
ce posta ücretlerine zam yapılması dolayısiyle 195.1 Bütçesine konulan 32 000 lira 
ödenek ihtiyaca kâfi gelmemiş olduğundan masrafın karşılanabilmesi için bu tertibe 
3 000 lira ilâve edilmek suretiyle tahsisatının 35 000 liraya çıkarılmasına zaruret hâsıl 
olmuştur. 
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80 Kira bedeli : . 
Geçen yıl ödeneği 39 000 lira idi. Washington Basm Ataşeliğinin daha ucuz bir binaya 
nakli dolayısiyle b.u sene için 35 500 liranın kâfi geleceği anlaşılmış olduğundan 3 500 
lira noksan teklif edilmiştir. 

91 Sürekli görev yolluğu : ' 
Ataşeler ve Haberler Bürosu memurları,-arasında yapılması muhtemel tâyin ve nakiller 
dolayısiyle geçen yıla nazaran 2 000 lira noksaniyle 8 000 lira ödenek konulmuştur. 

92 Geçici görev yollu : 
Memleketimiz lehine gerekli propagandayı temin etmek üzere bulundukları memleket
ler içinde konferanslar vermek ve temaslarda bulunmak mecburiyetinde olan New-York 
Haberler Bürosu Müdür ve mütercimleriylc Londra ve "Washington Basın ataşelerinin 
yolluklarına karşılık geçen yıla nazaran 500 lira noksaniyle 4 000 lira teklif edilmiştir. 

99 Propaganda giderleri : 
Yurdumuzun yabancı memleketlerde tanınması her şeyden önce dış•• teşkilâtımızın sar-
fedeceği' gayret ve faaliyetlere bağlıdır. Bu faaliyetler de bülten, broşür çıkarıp dağıt
mak, radyo ile propaganda yayınları yapmak ,konferanslar, sergiler, konserler tertip 
etmek, sinemalarda memleketimize ait filimler göstermek, gazetelerle memleketimiz 
lehine yazılar neşretmek, Basın mensuplariyle toplantılar tertip etmek gibi mevzular
dır. Bunların lâkıkiylc yapılabilmesi mevcut tahsisatın daha çok artırılmasını gerektir
mekte ise de bütçe mülâhazalariyle geçen yıl ödeneği aynen konulmuştur. 

Temsil giderleri : 
Grenel Müdürlüğümüzün başlıca vazifelerinden biri de gerek yurdumuzu ziyarete gelen 
yabancılar ve ecnebi basm mensupları ve gerekse memleketimizde bulunan yabancı 
basm ataşelikleri ve haberler büroları mensuplariyle mümkün olduğu kadar sıkı te
maslarda bulunarak memleketimiz ve siyasetimiz hakkında kendilerini aydınlatmakta
dır. Son zamanlarda yabancıların yurdumuza karşı olan alâkaları çok artmış ve ziyaret
leri çoğalmış bulunduğundan bunların ağırlanabilmesi için geçen yıl tahsisatından 
400 lira tenzil edilerek 7 600 lira ödenek konulmuştur. 

10 Müzik yayınları : 
Geçen yıl ödeneği 580 000 lira idi. Bütçe durumu göz önünde bulundurularak 1952 
yılı içinde esaslı tasarruf tedbirleri almak suretiyle hizmetin aksamadan yürütülmesini 
temin maksadiyle ödeneği 470 000 liraya indirilmiştir. 

20 Söz yayınlan : 
Ankara'da yeniden kurulan 100 kilo vatlık kısa dalga radyo istasyonunun 1951 yılında 
tam faaliyete geçerek bu istasyondan 14 muhtelif yabancı dil üzerinden neşriyat yapıl
maya başlanması' dolayısiyle geçen yıl ödeneği ihtiyacı karşı!ıyamamış ve yıl içinde, 
aktarma yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 1952 yılı için en sıkı bir tasarrufla idare 
edildiği takdirde 180 000 lira ile ihtiyacın ancak karşılanabileceği hesap, edilmiştir. Bu 
tahsisattan» aşağıda müfredatı gösterildiği üzere 85 000 lirası Çakırlar Çiftliğindeki 
100 kilo vatlık, verici istasyonundan biri türkçe olmak üzere 15 muhtelif dil üzerinden 
yapılan haber ve propaganda yayınlarının masrafları, karşılığıdır. 
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57 000 Kısa dalga Ankara Radyosundan Arapça, Orduca, Farsça, Elence, Bulgarca, 
Romence,'Sırpça,-Almanca, Lehçe, Macarca, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, 
İtalyanca ve Türkçe dillerinden' yapılan propaganda yayınları metinlerinin 
hazırlattırılmadı ve mikrofonda okutturulması için verilecek ücretler. 

28 000 Bu propaganda yayınlarında saat 24 ten sonra vazife alan teknisiyenlerle 
müstahdemlerin fazla mesai ücretleri. 

85 000 
12 000 Ankara Radyosunda yapılan her türlü konuşma ve konferansların ücretleri. 
38 000 Ankara Radyosunda oynanan piyas ve skeçlerin telif haklariyle sanatkârlara 

ödenecek olan ücretleri. 
9 000 Ankara Radyosunda yapılan Çocuk Saati neşriyatı masrafları. 

16 O0O İstanbul Radyosunda yapılan her türlü konuşma ve konferansların ücretleri. 
20 O0O İstanbul Radyosunda oynanan piyes ve skeçlerin telif haklariyle sanatkâr

lara ödenek ücretler. 

180 000 Toplam 
30 Elektrik ve muharrik kuvvet giderleri : 

Geçen yıl ödeneği 48 000 lira idi. Ankara Radyosu Müdürlüğü ile Ankara Elektrik 
ve Havagazı İşletme Müessesesi arasında ucuz tarife üzerinden yapılan sözleşme ile 
muharrik kuvvet masraflarında 4ü 000 lira kadar bir tasarruf sağlanacağı anlaşıldı
ğından 1952 yılı Bütçesine 440 000 lira ödenek konulmuştur. 

40 İşletme ve başka her çeşit giderler : 
Ankara ve İstanbul Radyolarının her türlü işletme masraflarının 80 O00 lira ile kar
şılanabileceği tecrübe ile anlaşılmış olduğundan 20 000 lira noksan teklif edilmiştir 

10 Satmalma ve abone : 
Yerli ve yabancı basında intişar eden her türlü yazıların günü gününe takip ve tet
kik^ için abone olunan ve satmalınan bilûmum yerli ve yabancı gazete ve dergilerle 
memleketimizi ilgilendiren kitap ve broşürlerin bedeli bu tertipten ödenmektedir. 
1951 yılı içinde gazete fiyatlarında husule gelen % 50 nispetindeki artışa rağmen 
abone miktarlarında yapılan tasarrufla 1952 senesinde de 25 000 lira ile hizmetin ifu 
edileceği anlaşıldığından geçen seneki ödenek aynen konulmuştur. 

20 Başka her çeşit yayın giderleri : 
Geçen yıl ödeneği 150 000 lira idi. Bu sene bütçe zarureti dolayısiyle 8 000 lira ten
zil edilerek 1952 yılı içinde neşri düşünülen eserler için 142 000 lira teklif edilmiştir. 

30 Foto - Filim .servisi giderleri : 
Geçen yıl tahsisatı 145 000 lira idi. 1952 yılında 5 000 lira noksaniyle ihtiyacın karşı
lanabileceği anlaşılmış olduğundan 140 000 liraya indirilmiştir. 

40 Propaganda giderleri : 
Memleketimiz lehinde yapılacak propagandayı temin etmek maksadiyle davet edilecek 
yabancı basın mensuplarının yolluk ve ikamet masraflariyle hariçte memleketimiz hak
kında aynı maksatla yazdırılacak yazıların ve verdirilecek konferanslann 38 000 lira 
ile ancak karşılanması mümkün görüldüğünden geçen seneki miktar aynen konulmuştur. 

50 Radyo dinleme ve bültenleştirme giderleri : 
Yabancı radyoların muntazaman dinlenmesi ve bültenlerin hazırlanması için yılda 38 000 
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' lira ile temin edilebileceği anlaşıldığından 12 000 lira noksan teklif edilmiştir. 
60 Turizm genel giderleri : 

Geçen yıl ödeneği 90 000 lira idi. 1952 yılında neşri düşünülen turistik eserler için ge
çen yıla nazaran 5 500 lira noksaniyle 84 500 lira tahsisat konulmuştur. 

Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler : 
10 Kurum ve derneklere katılma payı : 

Üyesi bulunduğumuz Milletlerarası muhtelif birliklerin yıllık aidatı 29 095 lira tut
makta olduğundan geçen yıla nazaran 12 775 lira noksan teklif edilmiştir. 

20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve giderleri : 
1952 yılında toplanacak olan Milletlerarası Radyodifüzyon konferanslariyle turizm 
kongre ve konferanslarına iştirak edeceklerin yolluklarına karşılık geçen yıla nazaran 
800 lira noksaniyle 9 200 lira ödenek konulmuştur. 

Geçen yıl borçları : 
1951 yılı içinde tahakkuk edip de muhtelif sebepler dolayısiyle tediye edilemiyen 
bir kısım borçların ödenmesini temin en bu tertibe 129 lira noksaniyle 2 500 lira öde
nek konulmuştur. 

10 1947-1950 yılları borçları : 
1947 vo 1950 yıllarında tahakkuk edip de tertiplerindeki ödeneğin kifayetsizliği yü
zünden tediye edilemiyen bir kısım borçların ödenmesini teminen 290 lira f azlasiy-
le bu tertibe 4 000 lira ödenek konulmuştur. 

20 1928-1946 yılları borçları : 
Maddenin muhafazası için bir lira konulmuştur. 

Ajans ödeneği ve ajans dış muhabirlerinin her türlü ücret ve giderleri : 
Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğünce 1952 yılı için 933 000 liraya ihtiyaç olduğu. 
bildirilmekte ise de bütçe durumu dolayısiylo geçen yıl tahsisatının % 95 i olan 
570 000 lira teklif edilmiştir. 

İzmir Radyosu için İzmir Belediyesina yardım : 
izmir Bölge Radyo postasının program ve işletme hizmetlerine yardım maksadiyle 
İzmir Belediyesine ödenmek üzere yeniden bu bölüm açılmış ve 50 000 lira ödenek 
konulmuştur. 

Yatırımlar 

Radyo istasyonlarında mevcut makine, alet ve gereçler onarımı : 
Geçen yıl ödeneği 200 000 lira idi. Etimesgut, Çakırlar Çiftliği ve Ümraniye verici 
istasyonlarının aksamadan işliyebilmesi bu istasyonların daimî surette yedek malze
me ile tağdiyesine bağlı olduğundan geçen yıl ödeneği aynen konulmuştur. 

10 Yeni yapılar : 
Geçen yıl ödeneği 116 000 lira idi. Bu sene 11 600 lira noksaniyle 104 400 lira ko
nulmuştur. Bu para ile Ankara'da Çakırlar Çiftliğinde yeniden kurulan ve lojmanı 
olmıyan verici radyo istasyonunda çalışan teknisyenlerin ikameti için lojman yaptırı
lacak ve İstanbul Radyosu B stüdyosu armatürlerinin tesisat masrafları karşılana
caktı*. 

20 Alınacak makine, âlet ve gereçler : 
Maddenin muhafazası için bir lira konulmuştur. . 
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İstatistik Genel .Müdürlüğünün Bütçesi 1951 yılına nazaran 299 785 ( l ira noksanı- ile 1 883 
279 lira olarak tesbit edilmiştir. 

ödeneklerin bölümlere sureti tevzii aşağıda gösterilmiştir : .- - ; 

B. M. . 

201 

202 

203 

204 

206 

207 

10 Merkez memurları aylığı : 
Teşkilât kanununa bağlı kadro tutarına 4598 sayılı Kanunun 4 neü maddesi gereğin
ce memurlara verilmekte olan bir ve iki üst derece farklarının ilâvesi suretiyle 
3 750 lira fazla teklif edilmiştir. 

21 Merkez memurları açık aylığı : -
22 İller memurları açık aylığı : 

Maddelerin muhafazası için birer lira konmuştaır» 

Ücretler : 
İş hacminin genişlemesi dolayısiyle Marshall Yardımı Fonundan istifade edilerek sa
tın alınmış olan bir milyon lira değerindeki makinelerin kapasitesi geçen yıla na
zaran üç misli ve daha önceki yıllara göre de altı misli; artmış-•'bulunmaktadır. Bu 
makinelerin işliyebilmesi, bakımı ve tamirleri yapılmak suretiyle, ömürlerinin art
tırılması için lüzumlu makinist ve teksir işleri için yeni kurulan mültigraf ve fo
toğraf tesislerini işletmek üzere de sanatkârlara ihtiyaç vardır. Makineler sayı
sının artması ile mevcut kadro; kâfi gelmediğinden bu ihtiyacı karşılamak üzere 
fiş memuru kadrolarının ilâvesini icap ettirmiş ve bu zaruretle yapılan kadro artı
rımları için 164 340 lira fazla teklif olunmuştur. 

Geçici hizmetliler ücreti : • 
5622 sayılı Kanunun 11 nci maddesi, sayımlarının en geç üç sene zarfında Editing, Ko-
difikasyon, Tasnif ve tabülâsyon. işi erinin tekemmül ettirilerek yaymJanmasını âmir 
bulunduğundan nüfus sayımı neticelerinin bu devre içerisinde yetiştirilebilmesi için 
lüzumlu kadroların ilâvesi zarureti ile geçen yıla nazaran elli bin lira fazla teklif edil
miştir. 

Yabancı uzman vo hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri : 
Almanya'dan getirilmesi düşünülen bir makinist ile Birleşmiş Mileltler Teşkilâtından, 
Amerika'dan veya diğer yabancı memleketlerden getirilecek uuzmanlarm ve bunlar 
nozdindeki tercüman veya sekreterlerinin ücretleri karşılığı olarak geçen, yıla naza
ran 10 000 lira noksan konulmuştur. 

10 Çocuk zammı : 
Halen mevcut "çocuk adedi ile önümüzdeki yıl vuku bulacak artışlar da nazara alınarak 
15 *000 lira teklif edilmiştir, 

20 Doğum yardımı : 
önümüzdeki yıl zarfında vuku bulacak doğumlar için 1 600 lira tahmin edilmiştir. 

30 ölüm yardımı .- / 
Kadroda mevcut 204 memurun kendilerinin veya ailelerininbölümü halinde verilecek 
tazminat karşılığı olarak 2 500 lira konulmuştur. 

Yabancı dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para 
mükâfatı : 
1952 yılında dil imtihanlarına girip kapanacaklara verilmek üzere geçen yıla nazaran 
4999 lira fazla teklif edilmiştir. 
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209 5434. sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrası ile 34, 38 ve 39 ncu maddeleri 
gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
Kadroda mevcut memurların terfi ve giriş farklarını da karşılamak üzere aylık ve ücret, 
bölümleri tutarının % 5,5 nispetinde hesaplanarak konmuştur. ° 

301 10 Kırtasiye : 
1951, yılında yapılmış olan sayımların tasnif işleri dolay isiyle iş hacmi ve bu icapla 
kadro artırılmış ve kırtasiye fiyatlarına °/o 20 nispetinde zam yapılmış olması zarureti 
ile 2000 lira fazla teklif edilmiştir. 

20 Döşeme : 
30 Demirbaş : ' • 

. Demirbaş ve döşeme olarak geçen sene 5ÖÖ0 lira teklif edilen ödenek bu yıl iki maddeye 
ayrılmıştır. 
Ücretli kadrolara memur ilâve edil niş olmasına rağmne her iki maddeye konan öde
nek geçen senekinin aynı olarak bırakılmıştır. 

40 Öteberi giderleri : . 
Genel Müdürlük Teşkilâtının dört ayrı binada bulunması ve Sergi Evinin zemin katı
nın çok geniş ye tasnif işlerinde çalıştırılan memurların 0 çokluğu dolayısiyle temizlik 
işleri ve müteferrik ihtiyaçlar artmış olduğundan bu zaruretle 2000 lira fazla teklif 
edilmiştir. .. 

50 Aydınlatma , : . • - . H ' 
Sayımlar dolayısiyle iş hacmi ve kadro genişlemiş olduğundan getirilen •makinelerin 
yerleştirilmesi için Sergi Evinin zemin katı ile Atatürk Bulvarında 84 numaralı apart
manın zemin katı kiralanmış olup bu u'retle sarfiyat fazlalaşmıştır. İhtiyacın karşı
lanması için 1 500 lira fazla teklif edilmesi zaruri görülmüştür. 

60 j Isıtma : . - • • ' ' - * 
önceki maddede izah olunan sebeplerle Sergi Evinin zemin katının sahası asıl binadan 
daha geniş olması itibariyle kömür ihtiyacı da o nispette olacağı tahmin edilmiş ol
duğundan bu zaruretle 10 000 lira fazla teklif edilmiştir. -

303 Basılı kâğıt ve defterler : 
Geçen yıl ödeneğinin ihtiyacı karşılıyacağı tahmin edilmekle aynen teklif olunmuştur. 

304 ; 10 Boşta ve telgraf ücretleri : 
Taşradaki sayım,ameliyeleri nihayet bulduğundan muhaberat ve müraselâtm azalaca
ğı nazara alınarak geçen,yıl bütçesine konmuş olan ödenekten 7 000 lira düşülmüştür. 

20 Telefon giderleri : 
Teşkilâtın kiralık ayrı binalara ayrılmış olması sebebiyle ihtiyaç o nispette artmış ol-

s * -duğııhdan-bu.zaruretle 800 lira fazla konmuştur. 

305 • Kira bedeli : o ' ' . 
• Artan iş hacmi dolayısiyle hariçte kiralanan iki,binanın kira bedeli ge^en yıl sayım 

-giderlerinden ödenmişti. Gerçi.bu yıl sayım ; işi 'yoksa da neticelerin alınması için 
çalışmaya devam edildiğinden, tutulan binaların muhafazaı zaruri görüldüğünden 

.-:v26 000 lira teldi t edilmiştir. • • ' 

306 Giyecekler: 
Kadroya yeni ilâve edilmiş olanlarla birlikte müstahdemlere verilecek elbise, kundu-
ra^.palto:gibi giyecek eşyası tedariki için 6; 000;liraya ihtiyaç olacağı tahmin edilmiş 

,vo bu itibarla 1:000 l i ra fazla, konmuştur. • .; . 



10 Sürekli görev yolluğu : , 
Kadroya Ankara haricinden yeniden-Veya naklen'memur tâyini ihtimali göz önüne 
alınarak geçen yıl ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

20 Geçici görev yolluğu: 
1952 yılında yapılacak çeşitli anketlerle» yapılmış bulunan sayımların ve aynı zaman
da Amerikalı uzmanların verdikleri raporlar gereğince açılması düşünülen mahsul 
tahmin bölge servislerinin kontrollarinin yapılabilmesini sağlamak üzere geçen yıl 
ödeneği aynen teklif edilmiştir. • • 

40 Yabancı memleketler yolluğu : • 
Üçü halen Amerika'da bulunan stajyerlerin dönüş masraflariylo önümüzdeki yılda 
muhtelif istatistik konuları üzerinde tetkiklerde bulunmak üzere Amerika ve Kanada'-
ya gönderileceklerin yollukları karşılığı olarak geçen yıl ödeneği aynen konulmuştur. 

50 Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin yolluk ve başka giderleri: 
Celbedilmesi düşünülen yabancı makinist ile uzmanların geliş, gidiş yollukları için ge
çen yıldan 20 000 lira noksanı ile teklif edilmiştir. 

4598 sayılı Kanun gereğince ö'denecek tedavi giderleri ve yollukları: : 
Kadroda mevcut memurlardan hasta bulunanların tedavileri için geçen yıl bütçesine 
konmuş olan ödenek yetmediğinden bu zaruretle 2 000 lira artırılmıştır. 

Temsil giderleri : 
Birleşimş Milletler çeşitli teşkilâtından gelerek dairemizle ilgili mevzular etrafında te
maslar yapacak misafirlerin ağırlanması karşılığı olup geçen yıl ödeneği aynen kon
muştu!.. 

10 Nüfus sayımı giderleri : 
Nüfus sayımı ile ilgili 1952 yılında takriben 100 - 150 forma tutacak olan sayım neti
celerinin yayınlanması gerekmekte olduğundan mevcut ödeneğe 20 000 lira zammedil-
miştir. ' . . - . " ' -

20 1950 yılı Tarım Sayımı neticelerinin iasni fi giderleri : 
Bu masraflar 1952 yılında kont parti fon ile karşılanacağından bu bölümün muhafazası 
için 1 lira konmuş, bakiyesi tenzil edilmiştir. " \ 

30 Aile bütçesi anketi giderleri : 
Millî gelir ve yaşama seviyesi, veludiyet ve nüfus hareketleri ve mümasili iktisadi ve 
içtimai konuların aydınlatılması maksadiyle yapılacak anketlerin icap ettirdiği masraf
lar karşılığı olarak geçen yıl ödeneği aynen konmuştur. 

40 Sanayi ve işyerleri sayımı ve anketleri giderleri : . 
Sanayi ve işyerleri sayımı ile ilgili çeşitli kontrol tekliflerinin istilzam ettirdiği mas
raflarla 100 - 150 forma tutacağı tahmin olunan sayım neticelerinin yayııi masrafları 
karşılığı olarak 50 000 lira konmuş, 400 000 lira tenzil edilmiştir. 

Makina fişi satınalma giderleri : 
Nüfus, Tarım ve 1951 yılında yapılan sanayi ve işyerleri sayımı ile çeşitli anketlerin 
tasnifi için 1952 yılında harcanacağı hesaplanan yirmi milyon makine fişi ile mtiltiğ-
raf, baskı makinesi ve foto tabi servisinin ihtiyacı olan malzemenin satınalma karşılığı 
olarak geçen yıla nazara,n 25 000 lira'fazla konmuştur. 

10 Satınalma ve abone karşılığı : '•-,••<. 
İştigal mevzuu itibariyle içtimai ve iktisadi hâdiselerle ilgili konular hakkında ya-. 
pjj,makta olan istatistiklerin şümulü, bunların toplama, tasnif ve .teliikımn daima de-



gişen yeni usullerle yapılabilmesi için memurların bu yeni usullerden faydalanmala
rım sağlamak maksadiyle bu sahadaki neşriyatın -muntazaman takip edilmesi gerek
mektedir. Yeni neşriyatın satmalı uması için 3 000 lira teklif edilmiştir. 
Başka her-çeşit giderler : • 
Yeni, yeni iktisadi ve içtimai konular üzerinde yapılacak istatistiklerle neşriyatın 
artacağı ve ayrıca aylık bir istatistik bülteni yayınlanması düşünülmekte olup kâ
ğıt fiyatlariyle basım bedellerindeki artış da nazara alınmış ve bu suretle geçen yıl 
ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

Kurum ve derneklere katılma payı : 
Milletlerarası Kurum ve Derneklere ödenmekte olan katılma payı geçen yıl olduğu 
ıgibi bin lira olarak teklif olunmuştur. ' 
Kongre ve konferanslara iştirak, edeceklerin yolluk ve giderleri : 
Milletlerarası teşkilâtın,- muhtelif istatistik mevzuları ile ilgili olarak akdedeceği 
kongre ve konferanslara iştirak edilmek üzere geçen yıl ödeneği aynen teklif edil
miştir. 

, Yatırımlar 
Makine alât ve gereçler onarımı : , 
Mevcut çeşitli istatistik ve hesap makinelerinin onarılması karşılığı olarak kıymetle* 
rinin % 1 ini teşkil eden geçen yıl ödeneği aynen teklif olunmuştur. 

Satmalmacak makine, alât ve gereçler : 
Makine tesislerindeki aksaklıkların giderilmesi için lüzumlu fiş tabı ve keski maki
neleri grupu ile diğer istatistik makinelerinin satmalma, gümrük, nakliye ve sair mas
rafları karşılığı olup bu ihtiyaç da-kısmen 'temin edilmiş olduğundan 50 000 lira ko
nulmuştur. 

DEVLET METEOROLOJİ ÎŞLERÎ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Merkez memurları aylığı : 
262 800 3127 ve 4256 sayılı teşkilât kanunlarına bağlı kadroların (L) cetvelindeki 

kadrolar hariç senelik tutarı. 
24 300 1951 yılında bir ve iki üst derece alanlar 

287 100 Fiilî kadrolar tutarının karşılığı olarak konmuştur. ' k 
îlier memurlar aylığı •: 
745 800 Yukarda numaraları gösterilen Teşkilât kanunlarına bağlı iller kadrolarının 

bir senelik tutan 
49 200 Bir ve iki üst dereceler karşılığı. ~ ' ' 

795 000 
Merkez memurları açık aylığı : 
Bölümün muhafazası için bir lira konmuştur. 
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22 İller' memurları açık âyliğı : \« . 
, Bolümün muhâf aza'si içiti bir lira konmuştur. 

.202 11 Merkez hizmetlileri ücreti : • , , 
Bütçeye bağlı (D) cetvelindeki merkez hizmetliler kadrosunun bir "yıllık tutan kargı» 
lığı olarak teklif olunmuştur. 

12 İller hizmetlileri ücreti : 
Bütçeye bağlı (D) cetvelindeki iller kadrolarının senelik tutarı olup geçen yıl deneği 
aynen konmuştur. 

206 11 Merkez memurları çocuk zammı : 
Kadroda mevcut* memurların zam almaya müstahak çocuk aciedi ile önümüzdeki yıl vu-

akuu muhtemel' doğumlar nazara alınarak hesaplanmış'bu zaruretle 9 600 lira teklif edil-
, ;,;f(,ı _ mistir. 

12 İller memurları çocuk zammı : 
Halen mevcut ve 1952 yılında doğması muhtemel çocuklarida göz"Önünde'tutularak geçen 
yıl ödeneğine ilâveten 2 000 lira fazlasiyl e teklif edilmiştir. \_. 

21 Merkez memurları doğum yardımı.: 
Vukuu muhtemel doğumlar dolayısiyle ve 4598 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince 

• yapılacak yardımları fe^ 
22 İller memurları doğum yardımı : • 

Vukuu muhtemel doğumlar dolayısiyle ve 4598 sayılı Kâhüıiün 7 nci Maddesi gereğince 
yapılacak yardımları karşılamak üzere teklif edilmesi ııygun, görülmüştür. 

206 31 Merkez memurları ölüm yardımı : 
32 İller memurları ölüm yüar<$imı : . " • " . ; ' ' ' 

Bölümün 3 hcü maddesindenüinârâsl gösterilen Kariün^gereğliice^V^rilmekto olan ölüm 
yardımı karşılığı olarak teklif "edilmiştir. 

40 Yakacak zammı : 
4178 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince rakımı yüksek mahallerde bulunan me
murlara ödenmekte olan yakacak zammı için 1 000 lira konmuştur. 

209 5434 sayılı Kânünuıi 14 ucü maddesinin, (d) jfıkrasiylo 34-38* ve 39 ncu maddeleri ge
reğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 

• Fiilî aylık ve ücretli kadrolar tutarının, giriş ve terfi farkları karşılığı da göz önüne 
alınarak c/o 5,5 üzerinden hesaplanarak konmuştur. 

301 Merkez büro giderleri : 
10 Kırtasiye : ,, •• 

Umum müdürlük merkez teşkilâtnida Jmövciit 6/teknik; ve 2 İdari şubenin ihtiyacı kar
şılığı olarak geçen yıl olduğu gibi 2' 9ÖÖ lira teklif olunmuştur. 

20 Döşeme : . 
30' Demirbaş : 

Mevcut demirbaşın tamiri," yeni alınacak yazı makineleri've '•'sair'-' lüzumlu eşyanın te
dariki için geçen yıl ödeneği aynen teklif edilim^ 

40 öteberi giderleri: 
. Su parası ve temizlik için lüzumlu '.m.alzomenin'3i-sâtınhIİhmâsi için 2 600 lira teklif 

edilmiştir. 
50 Aydınlatma : 

Umum müdrürlük binasının tenviratı için elel&r^ 
. geçen yıl olduğu gibi 2 600 lira konmuştur. 
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60 Isıtma : 
C m u m müdürlüğün kira ile bulunduğu bina kaloriferli olduğundan bölümün muhafa
zası için 1 lira konmuştur. 

302 İller büro giderleri : 
10 "Kırtasiye : -

• * Meydan içi:ve,meyda,n _.dışı.metporoloji,istasyonlarındaki teknik vazifenin artmış bu
lunması ve kâğıt fiyatlarının Kırtasiye Müdürlüğünce % 20 nispetindo. artırılmış.ol-

,..^maşma;rflğm-on..Ldaha;fa,zla::tasarrufa itina edilmek suretiyle idare edilerek geçen yıl 
uödeueği ;olan, 3 20,0 lira konmuştur. # ' 

.20 Döşeme • 
30 Demirbaş : 

85. aded sinoptik ve klimantoloji istasyonlarının yazı ve hesap makineleri'ile diğer de
mirbaş eşya ile mefruşatın tamirleri, karşılığı olarak 6 000 lira teklif olunmuştur. 

40 öteberi giderleri" : 
,'85 sinoptik ve klimatoloji istasyonları ile rasat istasyonları için temizlik malzemesi sa-
tınalınması için 5 800 lira konulmuştur. 

50 Aydınlatma : . ( 

Geceli gündüzlü fasılasız çalışmakta olan sinoptik istasyonlarının elektrik ve gaz bedeli 
karşılığı olup geçen yıl ödeneği olan 7,000 liranın teklif edilmesi zaruri görülmüştür. 

; 60: (Isıtma : 
Ankara, İstanbul ve izmir meteoroloji istasyonlariyle diğer istasyonların ısıtma ihtiyaç-

. lan için geçen yıl ödeneği kadar teklif,edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler : , 
Umum müdürlükle bütün istasyonların bilûmum teknik ve idari basılı kâğıt ve defter ih
tiyacı için 5 400 lira teklif edilmesi zaruri görülmüştür. 

304 11 Merkez P. T. T. Ücretleri : . . . - ' . ' . 
Genel Müdürlük muhaberat ve müraselâtla telgraf ücretleri karşılığı olarak 4 000 lira 

...;;.• teklif; edilmiştir. 
12 İller P. T. T. Ücretleri : . . 

Meteoroloji istasyonlarının çektiği rasat telgrafları ve yağış istasyonlarının yağış mikta
rını bildiren tellerini de dahil olmak üzere bütün müraselât ve telgraf ücretleri karşılı
ğı olarak geçen yıl olduğu gibi 100 000 lira teklif edilmesi zaruri bulunmuştur. • 

304 21 Merkez telefon giderleri : ;V f « f f -W ?«'.?*"' 
Merkez teşkilâtında mevcut ücretli beş telefonla yapılan konuşma bedeli kargılığı
dır. Geçe'n yıl gibi 3 000 lira aynen konmuştur. . • 

22 İller telefon giderleri : 
'Meteoroloji;. Genel- Müdürlüğünün iller .teşkilâtında 81 yerde telefon bulunmaktadır. 
"Yapılacalîkonuşma ..> bedelleri, karşılığı olarak geçen yıla nazaran 1 000 lira noksa-

^ niyle 16 000 lira tckklif edilmiştir. 

305 'Kira-karşılığı : ' 
11 Merkez : ' 

•• j , 1 U kont-
•" r&todu•• gereğince kira,bedeli,olup geçen yıl gibi 29r500 lira konmuştur. 

. 12 İller : 
Meteoroloji teşkilâtının illerdeki meteoroloji istasyonları binalarının senelik İrira kar
şılığıdır. 
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Giyecekler : 
.«D» cetvelinde mevcut olan hizmetlilerin giyecekleri karşılığı olarak 3 500 liraya ih
tiyaç görüldüğünden geçen seneye nazaran 3 200 lira noksan konmuştur. 

10 Süsekli görev yolluğu : " ?;"*.&.l'v > ••• ; 
Münha l v u k u n d a yapı lacak tâyin ler le önümüzdeki yı l zar f ında nakledileceklere ve
rilecek yolluk karşı l ığı o la rak 10 000 l i ra teklif o lunmuş tur . 

:20 Geçici görev yol luğu : " - • 
Taşra teşkilâtının teknik ve idari işleri kontrol ve halen çalışmakta olan istasyon
larda arıza vukuunda giderilmesi için izam kılınacak elemanların yollukları için 
ihtiyaç görülen 16 500 liranın teklifi zarari görülmüştür. 

•Tedavi giderleri ve yollukları : 
11 Merkez : 
12 İller : 

Meteoroloji teşkilâtı mensupları teknik kısımlan geceli gündüzlü çalışmakta oldukla
rından o nispette sık hastalanmaktadırlar. 4598 sayılı Kanun gereğince tedavi ettiril
meleri gerektiğinden bu ihtiyacı karşılamak üzere geçen yıl ödenekleri ayrıca teklif 
edilmiştir, . • < 

21 Merkez taşıtları işletme giderleri : 
Merkezde mevcut bir kamyonetin yıllık akar yakıt karşılığı olarak 2 000 lira teklif 
edilmiştir. 

22 Merkez taşıtları onarma giderleri : • 
Mevcut kamyonetinN onarma giderleri yıllık akar yakıt karşılığı olarak 1 000 lira 
teklif edilmiştir. ' 

31 iller taşıtları işletme giderleri : . ' 
tiler teşkilâtında çalıştırılmakta bulunan nakil vasıtalarının işletme giderleri için 
geçen yıl olduğu gibi 12 000 lira teklif edilmiştir. 

32 İller taşıtları onarma giderleri : 
İller teşkilatındaki nakil vasıtalarının tamir giderleri karşılığı olarak 5 000 lira kon
muştur. * 

İşletme genel giderleri : 
Meteoroloji istasyonlarının işletmeleri için geçen yıl ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

10 . Satınalma ve abone karşılığı : ;, 
Teknik teşkilât için yabancı dillerden faydalı eserlerle alınacak gazete ve kitap be
delleri için geçen yıl olduğu gibi 1 250 lira teklif edilmiştir,-

22 Başka her çeşit giderler : , 
1950 - 1951 yılma ait meteoroloji bültenleri, meteoroloji kılavuzu ve Türkiye Rüz
gârları bülteni ortalama kıymetler bültenlerinin ve teknik ve idari şubelerin baskı 
işleri bedelleri karşılığı olarak geçen yıla nazaran 15 000 lira teklif edilmiştir. 

4489 sayılı Kanun gereğince staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin yolluk-
lariyle başka her çeşit giderler : * 
Staj için gönderilmesi düşünülmekte olan üç memurun gidiş ve halen stajda bulunup 
önümüzdeki yılda dönecek olan beş memurun dönüş yollukları karşılığı olarak 15 000 
lira teklif edilmiştir. 
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Milletlerarası kurum ve dernekler, giderleri J :. * 
Katılma payı : 
Dâhil bulunduğumuz milletlerarası, meteoroloji teşkilâtına ödenmekte olan katılma pa
yının artırılmış olduğu Genel sekreterlikten alınan yazı ile bildirilmiş olup bu zarıı-" 
retle-4 000 lira artırılmış bulunmaktadır. 
Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve giderleri : 

•4749 sayılı Kanunla dâhil bulunduğumuz dünya meteoroloji teşkilâtının üyesi olmak 
sıfatiyle merkezi Paris'te bulunan Avrupa rejiorial komisyonlarının toplantılarına iş- • 
tirak edilmek zaruretiyle geçen yıl olduğu kadar teklif edilmesi zaruri bulunmuştur. 

Meteoroloji Meslek okulu giderleriyle meslek olmllarıudaki diğer meteoroloji öğrencile
rinin her türlü öğrenim giderleri : ' 
Maddenin muhafazası için bir lira konmuştur. / • ' • ' ' ' 
Memur ve hizmetlilerin kurs ve staj giderleri : 
Daimî surette değişmekte olan meteoroloji bilgisinin teknik memurlara gÖösterilmesi 
için parti, parti celbedilerek kurs gösterilmekte olup bunların yevmiye ve yollukları 
karşılığı olarak 9 000 lira teklif edilmiştir/- .. . • 

Geçen yıl borçları : 
Senesi içinde her hangi bir sebeple ödenmemiş olup dünyuna kalmış bulunan istihkak 
larm tediye edilebilmesini teminenl 000 lira teklif olunmuştur. 

1947 :.1950 yılları borçları : . • /_•''''. 
1 9 2 8 - 1 9 4 6 » , » : . 
Seneleri zarfında Ödenmeyip düyuna kalmış borçlar karşılığı olarak konmuştur. 

Yatırımlar > 

Meteoroloji istasyonları onarma giderleri 901 : 
Geçen yıl ödeneğinin kâfi geleceği »tahmin edilmekle a,ynen teklif edilmiştir. 

Meteoroloji istasyonlarında mevcut makine, alât ve gereçlerin onarımı 902/1 : 
Merkezde ve taşrada mevcut rasat aletlerinin bozulması halinde tamirleri yap tırıl-
'mak üzere 8 000 lira noksanı ile 7 000 lira teklif edilmiştir. 

Meteoroloji istasyonları yapı giderleri 904 : . ' • • • 
Çorum, İsparta ve Yozgad istasyonlarının yaptırılması zaruri bulunduğundan bu mak
satla geçen yıla nazaran 10 000 lira fazla konmuştur. 

Satmalınacak makine, alât ve gereçler 902/2 : 
Meydan içi ve meydan dışı meteoroloji istasyonlarında yapılmakta olan sinoptik ve 
klimatolojik rasatlarının yapılması için lüzumlu rasat aletlerinden bir kısmının bu se
ne de alınabilmesi için 62 000 lira teklif edilmiştir. 

Satmalınacak motorsuz taşıtlar : 
Kadro harici edilen bir bisikletin yerine yenisi alınmak üzere 200 lira teklif edilmiştir. 
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201 Aylridar : • 
11 Merkez memurları aylığı : 

212 700 Lirası 5634 sayılı Teşkilât Kanüntina göre yıllık tutarı. 
3 000 * » 4598 sayılı Kanuna göre halen bir üst derece alanların Ödenek farkı 

x 4 800 >> 4598 sayılı Kanuna göre halen iki üst derece alanların Ödenek farkı 

220 500 Lira olup geçen yıl ödeneği aynen tekli f olunmuştur. 

12 İller memurları aylığı : 
2 051 700 Lirası 5634 sayılı Teşkilât Kanununa göre yıllık tutarı 

96 000 » 4598 sayılı Kanuna göre bir üst derece aylık alanların ödenek farkı 
43 800 » 4598 sayılı Kanuna göre iki üst derece aylık atanların ödenek farkı 

372 300 » (D) cetvelindeki maaşlı m em urların 1951 yılı bütçesine göre yıllık 
ödeneği 

2 563 800 Lira olup keçen yıl ödeneği aynen teklif • olunmuştur.' 
21 Merkez memurlaı'ı1 açık'ayliği : 

Maddenin 'mîiliafâ&ısı için' bir İira teklif edilmiştir. - '• 
22 İller memurları açık aylığı : . 

İller teşkilâtında halen açık aylığı alan memur yoksa da, ilerde vıürabülduğundao me
mura hemen aylık verebilmek için geçen yıla nazaran 99î| lira fâzlasiylelOOO lira teklif 
olunmuştur. • 

30 Müstehikkini ilmiye aylık ve olağanüstü ödeneği : , 
Halen bu maddeden aylık alanların adedi 99 olup yıllık ödenek tutarı, geçen yıl olduğu 
gibi 10 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

202 Hizmetliler ücreti : ° ' 
11 Merkez hizmetlileri ücreti : 
12 İller hizmetlileri ücreti : * 

32 340 lira olarak hesap edilen 1951 yılı (D) cetvelindeki kadroların yıllık tu
tar ı aynen konulmuştur. 

Yİ 640 lirası, kâtip kadrosu bulunraamasiM 
cılik ve kâtiplik vazifesini ifa eden lÖObdacıniıvu^retlerine yapılan zamdan, 

36 000 lirası, katibi -ve' odacısı biıluhmiyâh müftülerin , hem katiplik ve hem odacı
lık vazifesini ıgörmek üzere 397 ilçeye mukabil ancak 50 adedine 60 şar. lira 
ücretli odacı kadrosu ilâvesinden, 

53 880 lirası, halen mevcut 197 aded Kuran öğretici kadrolarında istihdam edilen
lere birer miktar zam yapılmasından, 

58 500, lirası, 700 ü mütecaviz fahrî Kuran öğreticisinden 53 adedinin 75 er lira ve 
6 adedinin de 150 şer lira ücretli kadroya.1 -aTihlnalarina'diizum hâsıl olduğun
dan, 

120 lirası, bir daktilo ücretine on lira zam yapılmasından, 
1 800 lirası, İstanbul'da istihdam edilmek üzere bir aded 150 lira ücretli elektrikçi 

kadrosunun ihdasından olmak üzere : 

167 940 lira fazla teklif olunmuştur. 
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13 Hayrat hademesi ücreti : 
400 800 lirası ücretleri az olan hayrat hademesine birer miktar zam yapılmasından, 
318 960 lirası, ihtiyaca binaen yeniden 60 şaı4 lira ücretli 443 aded imam, hatip ve 

müezzin kadrosu ilâvesinden olmak üzere : 

719 760 lira fazla ödenek konulmuştur. , . 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar : 
11 Merkez memurları çocuk zammı : • 

Merkezde 57 çocuk zammı alan memur mevcut olup ilerde vukubulacak doğumlar naza
ra alınarak 58 çocuk için geçen yıl olduğu gibi 7 000 lira aynen teklif olunmuştur. 

12 iller memurları çocuk zammı : ° 
Halen iller teşkilâtında 1310 çocuk için zam verilmekte olup, gelecek yıl tâyin edile-

T cek çocuklu memurlarla vukubulacak doğumlar için 23*çocuk daha ilâvesiyle 1333 çocuk 
için 10 000 lira fazlasiyle 160 000 lira teklif olunmuştur. 

21 Merkez memurları doğum yardımı ı • • 
Merkez memurları doğum yardımı için 1952 yılında 600-liranın kifayet edeceği düşü
nülerek geçen yıla nazaran 600 lira noksaniyle teklif olunmuştur. 

22 İller memurları doğum yardımı : 
Muhtemel doğum vakalarını karşılamak üzere geçen yıl ödeneğine nazaran 120 
lira noksaniyle 16 doğum için 3 200 lira olarak teklif olunmuştur. 

• 31 Merkez memurları ölüm yardımı : 
Ölüm vakalarını karşılamak maksadiylc geçen yıl ödeneği olan 1 500 lira aynen tek-

' lif olunmuştur. 
32 İller memurları ölüm yardımı : 

İller teşkilatındaki müftü ve vaizlerin çoğunun yaşlı bulunmadan hasebiyle geçen yılki 
sarfiyat seyrine göre muhtemel ölüm vakaları için 11 000 lira aynen teklif olunmuştur. 

40 Yakacak zammı : 
4178 sayılı Kanuna göre yakacak zammına dâhil 61 il ve ilçede 80 i yılda 90 ar ve bir 
adedi de yılda 180 lira üzerinden yakacak zammı alacağından 81 memur için geçen 
yıla nazaran 1880 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 

209 • 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39-ncu maddeleri 
gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
|% 5,5 kanuni nispetteki ödeneği 429 662 lira teklif edilmesi icabederse de, hayrat 
hademesi ücreti tertibinden daimî mezun hayrat hademesine ödenen 98 bin . lira 
ücretten 5434 sayılı Kanunun geçici 86 ncı maddesine göre kesenek kesilmediğinden 
bu miktarın 4812 lira noksaniyle ve geçen yıla nazaran 43 693 lira fazlasiyle teklif 
olunmuştur. . _ 

210 Temsil ödeneği : 
5633 sayılı Kanun gereğince yıllık ödeneği olan 3 000 lira aynen teklif edilmiştir. 

301 Merkez daireleri büro giderleri : 
10 Kırtasiye : 

Geçen yıl sarfiyatı nazara alınarak 1 200 lira aynen teklif edilmiştir. 
20 Döşeme : s 

Daire için perde yaptırmak ve bir İnsim odaya da muşamba tefriş etmek üzere 2 000 li
ra olarak teklif olunmuştur. 
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30 Demirbaş : ' - . . . . ' , . 
5634 sayılı Kanunla ihdas olulıan yeni memuriyetler için masa alınmak ve hayrat hade
mesi sicili için dosya dolapları yaptırmak üzere 2 000 lira teklif olunmuştur. 

40 öteberi giderleri : 
Geçen yıl sarfiyatı nazara alınarak bu yıl da 1 550 lira aynen teklif olunmuştur. 

50 Aydınlatma : 
Geçen yıl sarfiyatı nazara 'alınarak bu yıl da 1 200 lira aynen teklif olunmuştur. 

60 Isıtma : . 
, Daire kolorif'eri için 20 ton kok kömürü, 30 ton Tunçbilek kömürü ile odun mubayaası 

için 4 000 lira kâfi geleceği anlaşıldığından aynen teklif edilmiştir. 

302 İller büro giderleri : 
10 Kırtasiye : 

Beher müftülüğe ortalama 10 ar lira verilebilecek miktarda 5 000 lira ödenek aynen tek
lif olunmuştur. 

20 Döşeme : ' 
Müftülüklerden bir kısmının perde,ve sergi ihtiyaçlarını karşılamak üzere 8 000 lira ola
rak teklif olunmuştur. 

30 Demirbaş : 
Müftülüklerin, masa, sandalya, dolap, soba ihtiyaçlarını karşılamak ve bir kısmı için de 
yazı makinesi satınalmmak üzere 12 000 lira olarak teklif olunmuştur. 

40 öteberi giderleri : ' 
Müftülük dairelerinin ve camilerin temizlik giderlerini karşılamak üzere 27 000 li
ra teklif olunmuştur. Geçen yıla nazaran bu tertipten düşülen 5 000 lira ihtiyaca 
binaen iller demirbaş maddesine eklenmiştir. 

50 Aydmdatma : 
Camilerin elektrikle veya gazla tenviratı masrafını karşılamak üzere 85 000 lira 
olarak teklif edilmiştir. 

60 Isıtma : 
Müftülük dairelerinin odun ve kömür ihtiyacını ve Şark illerindeki mazbuta-
dan bulunan camilerin teshin masrafını karşılamak üzere aynen teklif edilmiştir. 

' I ' 

303 Basılı kâğıt ve defterler : ' 
5634 sayılı Teşkilât Kanunu ile hayrat hademesinin başkanlığa devri dolayısiyle 
2500 den fazla camiin eşyası için teberrükât eşyası defteri, 5000 imam ve hatibe açı
lacak sicil dosyası, basılacak defter, 500 müftülük için gelen - giden defteri, 1000 

. kadar Kuran öğretici sicil defteri ve çalışma fişleri, sicil cüzdanı ve tahsis evrakı, 
demirbaş eşya defter ve cetvelleri, posta müraselât cetvellerinin kâğıt baskı ve 
cilt bedellerini karşılamak üzere geçen yıl konulan ödenek aynen teklif edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri : 
11 Merkez posta ve telgraf ücretleri : 

Geçen yıl sarfiyatı nazara alınarak bu yıl da 4 000 lira teklif edilmiştir. 
12 îller posta ve telgraf ücretleri : -

Geçen yıl sarfiyatı nazara alınarak bu yıl da 8 500 lira teklif edilmiştir. 
21 Merkez daireleri telefon giderleri : 

4 ücretli telefonun yıllık sarfiyatını karşılamak üzere geçen yıl ödeneği olan 1 200 
lira aynen teklif olunmuştur. 

22 İller daireleri' telefon giderleri ' • • • > ' • 
Halen yedi il müftülüğünde telefon olup üç il müftülüğüne daha telefon alınması 
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için 700 lira fazlasiyle 2 000 lira teklif edilmiştir. 

305 Kira bedeli : 
11 Merkez : 

Mukavelesi mucibince geçen yıl olduğu gibi 3 000 lira aynen teklif edilmiştir. 
12 İller : 

Halen kira ödeneği verilmekte olan 180 müftülük olup, buna ilâveten 150 müftülüğe 
daha ortalama ayda 120 şer liradan kira ile daire temini için geçen yıla nazaran 
18 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

306 Giyecekler : 
Merkezdeki 13 müstahdemin giyecek ihtiyacını, (bütün devairce tesbhV edildiği şekil
de) karşılamak üzere geçen yıla nazaran 5 250 noksaniyle 1 750 lira teklif edilmiştir. 

307 Yolluklar : 
10 Sürekli görev yolluğu : 

Vefat edenlerin ailelerine v'erilmek ve bâzı zaruri nakil ve tahvillerde memurların 
yol masrafını karşılamak üzere tertibindeki ödeneğin kâfi gelmediği anlaşıldığından 
1 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

20 Geçici görev yolluğu : 
Vaiz kadrosunun kâfi gelmemesi yüzünden'24 gezici vaizin senenin altı ayında yur
dun muhtelif bölgelerinde vaz'etmesini sağlamak ve kursa çağrılacak müftü, vaiz ve 
imam - hatiplerin yolluk ve yevmiyelerini karşılamak maksadiyle tertibindeki öde
nek kâfi gelmiyeceği anlaşıldığından 'geçen y u a nazaran 7 000 lira fazlasiyle teklif 
edilmiştir. • * 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları : 
11 Merkez : 

Geçen yıl sarfiyatı nazara alınarak 400 lira aynen teklif edilmiştir. 
12 îller : 

Geçen yıl sarfiyatı nazara alınarak 5 200 lira aynen teklif olunmuştur. 

451 Yayın giderleri : 
10 Satmalma ve abone : 

5 000 lirası 5806 sayılı kanunla ihdas olunan döner sermayeden ve hariçten merkez ve 
müftülükler kütüphaneleri için lüzumlu kitapların satmalmmasım temin, maksadiyle ve 
30. 000 lirası da merhum Ahmet Hamdi Akseki'ye ait kütüphanenin satmalmması için 
ve bir defaya mahsus olmak üzere teklif olunmuştur. 

20 Başka her çeşit giderleri : 
Bastırılacak tüzük, talimat, tamim ve bunların araçlariyle bastırma, klişe bedeli, yollama 
ve yayımla ilgili her çeşit gideri karşılamak maksadiyle 5 000 lira teklif edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları : 
Tahakkuk edecek borçları ödemek maksadiyle 1951 sarfiyatına göre 500 lira aynen tek
lif edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları : 
10 1947 - 1950 yılları borçları : 

Tahakkuk etmiş ve edecek .olan borçları karşılamak üzere geçen yıl ödeneği 1 500 lira 
aynen teklif edilmiştir. 
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20 1928 - 1.946 yılları borçlan : 
Tahakkuk etmiş ve edecek olan borçları karşılamak üzere geçen yıl ödeneği 1 500 lira 
aynen teklif edilmiştir. ' . 

771 Dinî yayınlar döner sermayesi : 
Bu tertibe geçen yıl konulan 50 000 lira şimdilik kâfi görüldüğünden bu yıl döner ser
maye için ödenek konulmamıştır, 

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1952 yılı teklif bütçesi; 1951 bütçesine nazaran ('% 5 in

dirme yapılmak suretiyle) 596 496 lira noksaniyle hazırlanmış ise de tapulama teşkilâtının genişle
tilmesinden ve tapulama ekiplerinin çoğaltılmasından dolayı taalûk ettikleri tertiplere 2 496 714 lira 
miktarında bir ödeneğin ilâvesi zarureti hâsıl olmuş ve bu sebeple 1952 teklif bütçesi 1951 yılı büt
çesinden 1 900 218 lira fazla bulunmuştur. 
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201 11 Tapulama teşkilâtının genişletilmesi sebebiyle 1952 yılında istihdam edilmesi kararlaş
tırılan memurların altı aylık maaşları ile (L) cetvelinden çıkarılan 90 fen memuru
nun keza altı aylık maaşları için bu maddeye ceman 363 250 lira zam olunmuştur. 

12,22 Münhallerden ve kadro karşılık tâyinlerden yapılacak tasarruflarla idare edilmek üzere 
•iller memurları aylığından 39 800 ve açıktaki memur adedi nazara alınarak iller açık 
aylığı tertibinden de 23 000 lira tenzil edilmiştir. 

202 12 Tapulama teşkilâtının genişletilmesi sebebiyle bu işlerde çalıştırılacak hizmetlilerin 6 
aylık ücretlerini karşılamak üzere bu maddeye 32 640 lira zam olunmuştur. 

203 11,12 Tapulama teşkilâtının genişletilmesi zaruri görülmüş ve bu işlerde istihdam kılınacak
ların tapulama kurslarında yetiştirilmeleri de mahsus kanunu icabından bulunmuş ol-

• duğundan merkezde ve illerde açılacak kursların muallim ücretlerine verilmek ve tapu 
* , kayıtlarını çıkarma işlerinde çalıştırılacak arşivcilerin aylıklarını karşılamak üzere bu 

bölümün 11 nci maddesine 10 800 ve 12 nci maddesine 63 360 liranın zam mecburi
yeti hâsıl olmuştur. 

206 11,12,21 Bakrye tahsisatla da idaresi mümkün bulunmuş olmakla bu bölümün 11 nci maddesin
den 2 500, 12 nci maddesinden 25 000 ve 21 nci maddesinden de 2 500 lira ki ceman 
30 000 lira indirilmiştir. 

22,31 Tapulama teşkilâtının genişletilmesi zaruretinden dolayı bu bölümün 22 nci maddesine 
32,40 9 000, 31 inci maddesine 1 000 lira, 32 nci maddesine 2 000 ve 40 nci maddesine de 

7 500 lira ki ceman 19 500 lira zam edilmiştir. 

209 Aylık ve ücret bölümlerine konan ödeneğe nazaran bilhesap bu bölüme 18 319 lira zam 
olunmuştur. 

219 Tapulama kadrolarının genişletilmiş olmasından dolayı 1952 yılında istihdam oluna
cak yargıçların 6 aylık tazminatları için bu bölüme 10 200 lira zam olunmuştur, 



63 
B, M. 

301 10,30 Merkez büro giderleri bölümünün 10 ncu kırtasiye maddesinden 280 lira tenzil ve aynı 
bölümün 30 ncu demirbaş maddesine (Merkeze gelecek tapulama plânlarını muhafaza 
etmek üzere pafta dolabı yaptırılması için) 5 750 lira zam edilmiştir. 1951 Bütçesinde 
döşeme ve demirbaş bir madde halinde iken 1952 teklif bütçesinde ayrı ayrı madde
lere ayrılmıştır. 

302 10,20, Tapulama kadrolarının genişletilmesi hasebiyle yeniden teşkil olunacak tapulama ekip-
30,40, 1 erinin ihtiyaçlarını temin etmek üzere bu bölümün 10, 20, 30, 40, 50, 60 neı maddele.-

. . 50,60 rine ceman 96 910 liranın zammı mecburiyeti hâsıl olmuştur. 

303 Muıtakalardaki matbua miktarı ve ambardaki stok nazara alınarak bu bölümden 1952 
yılı için 119 500. lira indirilmiştir. 

304 11,12, Bu bölümün 11 nci maddesinden 207 lira tenzil edilmiş ve yeniden kurulacak tapulama 
22 idarelerinin muhaberesini ve telefon ihtiyaçlarım sağlamak için 12 nci maddesine 8 000 

ve 22 nci maddesine 1 200 lira zam edilmiştir. 

305 11,12 Lise tahsilinin 4 seneye çıkarılması dolayısiyle lise dereceli olan Kadastro Okulunun 
tahsil süresi de 4 yıla iblâğ edilmiş ve icar edilmekte bulunan binaların gayrikâfi bu
lunmuş olmasından yeniden tutulacak pansiyon kirasına verilmek üzere bu bölümün 
11 nci maddesine 6 000 ve halen mevcuda ilâveten açılmış bulunan tapulama mmtaka-
larmda icarı zaruri olan binalarla tapulama teşkilâtının genişletilmiş olmasından 
dolayı yeniden açılacak olan tapulama mıntakalarına bina temini için 12 nci. maddeye 
40 000 liranın zammı zaruri bulunmuştur. 

306 12 Tapulama teşkilâtının tevsii dolayısiyle yeniden alınacak kadrolardan 1952 yılında is
tihdam edilecek memur ve hizmetlilerin giyeceklerini temin.için bu maddeye 61 350 lira 
zam edilmiştir. 

307 10 1951 Bütçesinde tapulama ve kadastro işlerinde çalışanların sürekli .görev yollukları bu 
bölümün 4. neü maddesinden ödenmekte idi. 1952 yılında bunların sürekli görev yolluk
larının da sürekli görev maddesinden tediyesi derpiş olunmuş ve bu sebeple 10 ncu mad
dedeki ödenek S 500 liranın ilâvesi suretiyle 40 000 liraya iblâğ edilmiştir. 

. 30 Tapulama işlerinde mütekâsif bir teftiş programının uygulanabilmesi için bu maddeye 
8 000 lira zam edilmiştir. 

70 Tapulama teşkilâtı için alınacak kadrolardan 1.952 yılında istihdam olunacak memurlara 
5602 sayılı Kanun gereğince gündelik verilmesi icabetm ektedir. Bu sebeple bu maddeye 
bilhesap 209 250 lira ilâve edilmiştir. 

308 11,12 Tapulama kadrolarının tevsii dolayısiyle yeniden alınacak memurların tedavilerini sağ
lamak için bu bölümün 11 nci maddesine 2 500 ve 12 nci maddesine 2 500 lira ki, ceman 
5 000 lira zam edilmiştir. 

417 10, 20 Bu bölümün 10 ncu maddesinden 300 lira tenzil edilmiş ve 1951 de mevcut ödeneğin ki
fayetsizliği ve binnetice işlere de müessir bulunması sebebiyle 20 nci maddesine 19 970 li
ra zam olunmuştur. 

418 Tapulama kadrolarının çoğaltılması ve ekip adedlerinin artırılması dolayısiyle 1952 
yılında yeniden açılacak olan tapulama mıntakalarmda çalıştırılacak memurların ya
şamalarını ve çalışmalarını kolaylaştırmak üzere verilecek eşyalarla tapulama ekipleri 
pezdinde bulundurulacak muhtar, bilirkişi, jaloncuların ye kayıt çıkarma işlerinde istih-
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dam kılınacak memurların gündeliklerine verilmek'üzere.'-bu bölüme 482 463 liranın 
zammı mecburiyeti hâsıl olmuştur. 

450 1951 Bütçesinde 476 ncı bölümün 2 nci maddesine mevzu ödenek 1952 teklifinde ayrı 
bölüm halinde gösterilmiş ve bu bölüme Teknik Okulda Genel Müdürlüğümüz hesa
bına okuyan öğrencilerle 1952 yılında yeniden alınacak öğrencilerin burs ücretleri 
için 15 500 lira zammedilmiştir. 

451 20 Bu maddeden 2 000 Lira indirilmiştir. -

452 Bu bölümden 2 lira tenzil olunmuştur. 

476 10,20 Kadastro Lisesi tahsil süresinin 4 seneye çıkarılması dolayısiylo yeniden alınacak 
öğrencilerin masraflarını karşılamak üzere bu bölümün 10 ncu maddesine 25 000 ve 
tapulama teşkilâtının genişletilmiş olmasından dolayı yeniden açılacak kurslara iştirak 
ettirilecek, öğrencilerin, gündelikleri için de 20 nci maddesine 83 000 lira ki ceman bu 
bölüme 108 000 liranın zammı lâzımgelmiştir. 

502 10,20 Bu bölümün 10 ncu maddesinden 154 ve 20 nci maddesinden 1 lira ki, ceman 155 lira 
indirilmiştir. 

Yatırımlar 

751 Tapulama teşkilâtının genişletilmiş olmasından dolayı 1952 yılı için lüzumlu görülen 
fen âletlerini satmalmak üzere bu maddeye 371 500 lira ilâve olunmuştur. 

— • İhtiyaca kâfi gelmiyen Tapu ve Kadastro Okulunun ilâvei inşaat suretiyle tadil 
olunarak hem. okul ihtiyacının karşılanması ve hem de pansiyonların tahliyesiyle" kira
dan tasarruf edilmesi için bu maddeye 1.50 000 lira konmuş bulunmaktadır, 

TOPRâK VE İSKÂN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Topıak ve iskân İşleri Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçesi 7 329 324 lirası âdi ve 1 213 000 li
rası yatırımlar olmak üzere 8 542 324 lira olarak tesbit edilmiştir. Ödeneklerin 1951 yılı Bütçe-
sino nazaran artış ve eksiliş sebepleri taallûk •ettikleri tertiplerde arz ve izah olunmuştur. 

B. M. • 

201 11 Merkez memurları aylığı : 
5613 sayılı Teşkilât Kanununa bağlı kadronun. (L) cetveli hariç bir yıllık tutarının 
karşılığı olarak konmuştur. ' • 

12 İller memurları aylığı • 
Birinci maddede numarası zikredilen Teşkilât Kanununa bağlı fiilî kadronun bir sene
lik ödenek karşılığıdır. . 

21 Merkez memurları açık aylığı : 
. 22 İller memurları açık aylığı : 

Toprak ve iskân teşkilâtında iş hacmi ziyadesiyle artmış bulunduğundan muamelâtın 
selâmetini temine matuf tedbirler ieabatiylc açıkta kalması muhtemel memurların 
açık aylıklarını karşılamak üzere geçen yıl gibi teklif edilmesi uygun görülmüştür, 
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1} Merkez hizmetlileri ücreti : r 

1951 yılı Bütçesine bağlı (D) cetveli kadrosunun yıllık tutarı olan 106 620 liradır. 
130 lira aylık ücretli bir aşçı kadrosu çıkarılarak 150 lira ücretli motosikletçi ilâvesin
den doğan fark olarak 240 lira ilâve edilmiştir. 

12 İller hizmetlileri ücreti : 
Bütçeye bağlı D cetveli iller teşkilâtında mevcut 560 hizmetli kadrosunun bir yıllık 
ücret tutarına yeni kurulan Toprak komisyonları için satmalınacak motorlu nakil va
sıtaları şoför kadrolarının ilâvesinden 22 200 lira fazla konmuştur. 

11 Merkez geçici hizmetliler ücreti : 
Toprak ve iskân işleri için her yıl açılmakta olan ve âzami müddeti bir yıl devam 
eden kursta ders veren 11 öğretmenin kadroları karşılığı ödenek tutarı olarak 19 800 
lira teklif olunmuştur. , 

11 Merkez memurları çocuk zammı : • 
Merkez kadrosuna dâhil memurların zamma müstehak çocuk adedi 96 olup bunların 
yıllık ödeneği 11 520 lira tutmaktadır. Bir yıl zarfında çocuk adedinde muayyen bir 
artış olacağ tahmin edilerek 500 lira fazla teklif edilmiştir. 

12 İller memurları çocuk zammı : 
İller Teşkilâtında mevcut memurların zamma müstehak çocuk adedi yeni tâyin edilen 
memurlar dolayısiyle artmış olup yıl sonuna kadar bu miktarın daha da yükseleceği 
mülâhazasilye gelecek yıl için 110 000 lira konmuştur. 

21 Merkez memurları doğum yardımı : 
Teşkilât kadrosunda bulunan memurların doğum yardımı karşılığı 2 000 lira teklif 
edilmiştir. 

22 İller memurları doğum yardımı : 
İller memurları doğum yardımı yıllık ihtyacı olarak 15 000 lira ile ihtiyacın karşılana
cağı tahmin edilmiştir. 

31 Merkez memurları ölüm yardımı : 
4598 sayılı Kanun gereğince ölümü halinde memurlara verilecek yardım karşılığı 
olup 4 000 lira teklif edilmiştir. 

32 İller memurları ölüm yardımı : 
İller Teşkilât kadrosunda bulunan memurlardan kendilerinin ve ailelerinin ölümü 
halinde 4598 sayılı Kanun gereğince verilecek yardımı karşılamak zaruretiyle 10 000 
lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 

40 Yakacak zammı : 
4178 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi mucibince 1 500 ve daha yukarı rakımlı mahal
lerde vazife gören memurlara yakacak zammı ödenmekte olup rakımı yüksek mahal
lerdeki memur adedi de artacağı nazara alınarak 5 000 lira artırılmıştır.. 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi gereğince T. C. E. Sandığına yapılacak öde
meler : 
Memur aylıklariyle ücretli kadrolar tutarının terfi ve giriş farklarını karşılamak üze
re % 5,5 nispetinde hesaplanarak konmuştur. 

10 Merkez kırtasiye •: . 
İskân İşleri devam eden göçmen akım dolayısiyle eski yıllara nispetle çok fazla mik- * 
tarda artmış bulunmaktadır. Toprak Komisyonları adedi 28 den 52 ye iblâğa edilmiş 
bu suretle teşkilâtın her şubesinin iş hacminin fazlasiyle genişlemesi neticesi kırta-
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siye ihtiyacı da o nispette ziyadelegmiş olduğundan geçen yıl ödeneği olan 5 000 lira 
konmuştur. 

20 Merkez döşeme : 
30 Demirbaş : 

M!erkezde mevcut yazı makinalarmın ekserisi çok yıpranmış olması yüzünden tamir 
edilemiyecek hale gelmiş olmaları ve bâzı büroların hesap ve cetvel, makinalarma 
olan ihtiyaçları göz önüne alınarak 2 000 lira teklif edilmiştir; 

40 Öteberi giderleri : 
Merkez teşkilatındaki büroların her türlü temizlik malzemesi ve içme, kullanma su
ları ve sair müteferrik ihtiyaçlar karşılığı olarak 4 000 lira teklif olunmuştur. 

50 Merkez aydınlatma : 
Genel müdürlük merkez teşkilâtı muhtelif binalarda bulunması ve küçük odalarda 
çalışılması hasebiyle ampul ve elektrik' istihlâki fazla olmaktadır. Mevcut ödenek 
ancak kâfi geldiğinden bu zaruretlo geçen yıl ödeneği (olan 4 000 lira teklif edil
miştir. 

60 Merkez ısıtma : 
Merkez teşkilâtına dahil ye muhtelif binalarda bulunan dairelerin ısıtma karşılığı 
olup idareli kullanmak suretiyle geçen yıl ödeneğinin yeteceği tahmin edilerek 
5 000 lira konmuştur. r 

10 iller kırtasiye : > 
Göçmen akını yüzünden mesaisi pek çok artmış bulunan iller teşkilâtı ile mevcut 
toprak komisyonları yıllık kırtasiye ihtiyacı olarak geçen yıl ödeneği 20 000 liranın 
teklifi zaruri görülmüştür. ' 

20 iller döşeme : • 
30 Demirbaş : 

Mevcut 28. iskân müdürlüğünde ancak birkaç tanesinde yazı maknesi vardır. iller 
iskân dairelerinin ekserisinde masa, \ dolap ve saire lüzumlu çalışma eşyası mevcut 
bulunmadığı gibi- munabere evrakını ve dosyalarını muhafaza edecek dolap da 
yoktur, ihtiyacın kısmen karşılanmasını teminen geçen yıl ödeneği 40 000 liranın 
teklif edilmesine zaruret hâsıl olmuştur. 

40 iller Öteberi giderleri : * : . 
Mevcut teşkilâtın bir yıllık ihtiyacı karşılığı'olarak''konmuştur. 

50 iller aydınlatma : 
iller teşkilâtiyle komisyonların aydınlatma ihtiyaçları için 8 000 liranın tekli i' 
edilmesi zaruri görülmüştür. 

60; iller ısıtma : .-
Faaliyette bulunan komisyonlarla teşkilâtın ısıtma ihtiyacının bir yıllık karşılığı olup 
20 000 lira teklif edilmiştir. 

Basılı kâğıt ve defterler : v 

, Göçmen akını dolayısiyle iskân işleri çok artmış olduğundan bütün iskân teşkilâtının 
çeşitli defter ve cetvellere ihtiyacı olup bu zaruretle' geçen yıl ödeneği 40 000 lira 
teklif olunmuştur. 

11 Merkez P. 1\ T. ücreti : 
G-öçmenlerin artması ve komisyonların faaliyetinin çoğalması sebebiyle muhaberat ve 
müraselât .artmış olduğundan senelik ihtiyacı teminen 2 000 lira fazl asiyi e teklif edil
miştir. • ' • . v • ' . , , . ' ' 
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10 İller VI T. T. ücreti : 
Birinci maddede belirtilen mucip sebeple ihtiyaca ancak kâfi gelen 30 OÖO lira teklif 
olunmuştur. 

21' Merkez telefon giderleri : 
Telefon* konuşmaları alman sıkı tedbirler sayesinde âzami tasarrufla yapılmakta ise 
de işlerin; istilzam ettirdiği süratin temini iyili illerdeki teşkilâtla birçok ahvalde ko
nuşma zarureti hâsıl olmaktadır. Bu icapla esasen az olalı ödeneğe 825" liranın ilâvesi 
zaruri görülmüştür. 

22 İller telefon 'giderleri : • 
Göçmen işlerinin süratle yürütülmesinin istilzam> ettirdiği s zaruretle birçok işler tele
fonla yapılan konuşmalarla temin olunmakta bulunduğundan bu icapla mevcut ödene
ğe 5 000 lira ilâve edilmiştir. 

305 11 Merkez kira bedeli : 
Genel müdürlük teşkilâtı ayrı ayrı iki binada kira ile oturmakta' olup teklif edilen 
20 000»lira ödenek bu binaların.yıllık kira karşılığıdır. 

309 12 İller kira' bedeli : ' 
Toprak komisyonlariyle iskân teşkilâtının kira ile işgal ettikleri binaların konturat-
lârı mucibince biı-yıllık kira karşılığıdır. . 

306 Giyecekler : 
Merkez teşkilâtının D. Cetveline dâhil kadrolarda bulunan hizmetlinin elbise, kesket ve 
palto gibi giyecek ihtiyaçlarını karşılamak üzere 1 000 lira fazla konmuştur. 

307 10 Sürekli görev yolluğu : 
Fiilî kadroda mevcut memurların nakil ve tahvilleriyle yeniden tâyin edileceklerin yol
luklar! Karşılığı olup geçen yıl ödeneği olan 5Ö0Ö0 lira teklif'olunmuştur. 

20 Geçici görev yolluğu : 
4784 sayılı Teşkilât Kanununun 19 ncu maddesihülanünegöre Ankara-Haricinde faali
yette ' bulunan toprak komisyonlarında bulunan memurlara1 her gün için ikâmet yevmiye
si tahakkuk ettirilmekte olup'bir yıllık ihtiyaca'karşılık olarak geçen yıl'ödeneği olan 
643 000 liranın teklif edilmesi zaruri görülmüştür. 

30 Müfettişler yolluğu : 
Toprak.komisyonlarının faaliyetleri muayyen bir iş mevsimine-inhisar'ettiğinden tesbit 
olunan-plân ve programların'zamanın da tahakkuk ettirilmelerini teminen müfettişler va
sıtası ile sıkı bir teftişe tâbi tutulmakta ve göçmen işlerinin arzettiği ehemmiyet ve müs
taceliyet dolayısiyle müfettişlerden-teşkil'edilen ekiplerle muamelâtları kontrol ettiril
mekte bulunması hasebiyle mevcut ödenek yetmiyeceğinden bu zaruretle 25 000 lira artı
rılması uygun görülmüştür. 

40 Yabancı memleketler yolluğu : = 

1950 yılından' beri-memleketimize başlamış bulunan göçmen akını dolayısiyle iskân işleri 
önemli bir mevzu olarak ele alınmış bulunmaktadır. Bu mühim dâvanın halline yabancı 
memleketlerde evvelce ne gibi tedbirler ittihaz edilmiş olduğunu hangi esaslar dâhilinde 
çallşıldiği mahallen görmek ve tetkik etmek üzere yabancı memleketlere gönderilecek 
elemanların yolluklarını karşılamaya mevcut ödenek kâfi gelemiyeceğinden 27 000 lira 
fazla teklif edilmiştir. 

50 Yabancı uzman, hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin yolluk ve başka giderleri : 
Göçmen yerleştirme işlerini tetkik etmek üzere bu icapla* bu yıl Amerika'dan bir uzman 
getirilmiş tetkiklerine başlanmıştır. 1952 yılında da bu kabîl tetkiklerin yaptırılması 
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faideli görülmekte olduğundan geçen yıl ödeneği olan 15 000 lira konmuştur. 
Kurslar geçici görev yolluğu : 
Toprak ve iskân komisyonlariyle îskân Teşkilâtının ihtiyacı bulunan elemanı yetiştir
mek üzere merkezde bir kurs açılmış olup teşkilâttan iştirak ettirilecek memurların 
yevmiyeleri geçici görev yolluğundan verildiği gibi 3888 sayılı Kanun hükümlerine 
göre verilecek kurs yevmiyelerinin de bu tertipten ödeneceği mülâhaza edilmiş isede 
sonradan Sayıştayca alman bir kararla kurs masraf tahsisatından ödenmesi takarrür 
etmiş olduğundan bu suretle 15 000 liranın yeteceği tahmin edilmiştir. 

Merkez memurları tedavi masrafı : 
Merkez teşkilâtında bulunan memurların tedavi masrafı karşılığı olup 4 000 lira kon
muştu?. " ' -
iller memurları tedavi masrafı : 
tiler memurlarından hasta olacakların tedavileri için 10 000 lira. teklif edilmiştir. 

Merkez taşıtları işletme giderleri : 
Genel Müdürlük merkez teşkilâtı taşıtlarının ve 1952 de alınacak bir hizmet motörsik-
letinin işletme giderleri karşılığıdır. Göçmenlerin iskân işi ve toprak komisyonlarının 
faaliyetlerini takip etmek maksadiylo nakil vasıtalariyle sık sık teşkilât mahallerine 
gitmek zarureti hâsıl olmaktadır. Bu icapla mevcut ödeneğin 500 lira-artırılması za
rureti hâsıl olmuştur. 
Merkez taşıtları onarma giderleri : 
Birinci maddede izah olunan mucip sebeplerle 200 lira fazla teklif olunması zaruri gö
rülmüştür. 
iller taşıtları işletme giderleri : 
Mevcut' taşıtların işletme masraflarının tasarrufla idaresi suretiyle i% 5 nispetinde 
8 000 liranın düşülebileceği anlaşılmakta o miktar noksaniyle 130 000 lira teklif 
edilmiştir. 
iller taşıtları onarma giderleri : f • 
Toprak komisyonlarında 57 aded kamyonet çalıştırılmaktadır. Köy yollarının bo
zukluğu arazide çalışma zorluğunu tevlit etmekte, bu yüzden fazla tamirata ihtiyaç 
hâsıl olmaktadır. Bu zaruretle'20 000 lira teklif edilmiştir. 

Hayvan yem bedeli : 
Motorlu vasıtası bulunmıyan toprak komisyonlarına motorlu nakil vasıtası temin 
edildikçe bunlar satılmaktadır. Halen İslâhiye 'deki Toprak Komisyonu emrinde bu
lunan bir çift at ve araba ile birer çift atlı araba kullanılmaktadır. Bunların ihti
yacı karşılığı olarak 3 000 lira tekliı edilmiştir. 

Toprak işleri taşıma giderleri : 
Toprak komisyonlarına merkezden gönderilmekte olan eşya ve levazım ile komisyon
ları arasında yapılacak eşya ve levazım nakliyatı ücreti karşılığı olup geçen yıla na
zaran 10 000 lira noksaniyle konmuştur. • 
iskân işleri taşıma işleri : 
iskâna tâbi şahısların devlet kara nakil vasıtalarının son vardığı istasyon veya is-
ikelelerden mürettep yerlerine kadar devam eden kara yolları sevkiyatı için hususi 
nakil vasıtaları ücreti olup yıllık ihtiyaç karşılığı olarak 175 000 lira teklif olun
muştur. 

4784 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin gerektirdiği eşya ve giyecekler : 
4784 sayılı Kanunun 20 rici maddesi gereğince toprak komisyonlarında çalışan me-
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mur ve hizmetlilere elbise, ayakkabı gibi giyecek ve yatacak eşya verilmekte olup 
yıllık ihtiyaç karşılığı olarak 40 000 lira teklif olunmuştur. 

425 10 İskân yiyecek giderleri : . 
îskân edilecek göçmenlerin iskân misafirhaneleri dışında yolda ve kısmın mürettep 
mahallerinde iaşelerinin müstahsil hale gelinceye kadar bir yıl müddetle devam etti
rilmesi îskân Kanunu icabatmdan olup bu zaruretle 617 101 lira teklif edilmiştir. 

20 îskân giyecek giderleri : 
Göçmen ailesinin beherine 10 lira giyecek masrafı verilmekte olup bu ihtiyacın kar
şılığı olarak 10 000 lira teklif olunmuştur. 

30 îskân tedavi giderleri : 
Köylere serpiştirme suretiyle yerleşti .'ilecek ailelere 10 ve yeniden kurulacak köylere 
yerleştirileceklere 15 lira üzerinden tedavi masrafı ödenmekte olup yıllık ihtiyaç ola
rak 10 000 lira konmuştur. , 

40 Muhacir ye mülteciler için derneklere yaptırılan giderler karşılığı bilâlıara mahsubu 
yapılmak üzere icabeden âcil ahvalde bu ödenek sarftan önce dahi derneğe verilebilir. 
Bulgaristan'dan gelen göçmenler sevk edilecekleri mahalle kadar âzami on gün misa
firhanelerde kalmakta olduklarından, Edirne, İstanbul,' Tekirdağ ye İzmir illerindeki 
göçmen misafirhanelerine Kızılay Derneği tarafından idare olunan aş ocaklarının iaşe 
ve idare masrafları karşılığı olarak 000 lira fazlasiyle 620 000 lira teklif edilmiştir. 

50 Başka her çeşit giderler : 
İskân edileceklerin çiftçi olanlarına iki oda, bir ahır ve sanatkârlarına iki oda" ve bir 
dükkân ile tamamen mahallî şartlarımıza'uygun birer mesken sağlanmak üzere geçen 
yıl ödeneği olan 300 000 lira teklif edilmiştir. 

427 4760 sayılı Toprak Bayramı Kanunu uygulama giderleri : 
Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu kabul edildiği tarihi takip eden ilk pazar günü yapı
lacak tören masrafları karşılığı olarak 1000 lira teklif edilmiştir. 

129 5613 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin F fıkrasının 2 nci bendinde yazılı dağıtılan 
araziyi açma giderleri : 
4573 sayılı Kanun hükümlerine göre topraksız çiftçiye verilen işlenmemiş araziyi çift
çi mevcut kendi vasıtasiyle açmasına imkân olmadığı anlaşılmış olduğundan bu gibi 
araziyi sürdükten sonra çftçiye vermek üzere traktör grupları teşkil olunmuş ve 
halen 10 traktör faaliyette bulunmuş olup bunların faaliyeti için lüzumlu olan işletme 
masrafı karşılığı 40 000 lira teklif olunmuştur. 

551 10 Satmalına ve abone : 
Genel Müdürlük teşkilâtı için lüzumlu ve faydalı görülen eserlerin satmalmmasma ve 
günlük gazetelerin abone bedellerine karşılık olup 1 500 lira teklif edilmesi uygun 
görülmüştür. 

*.. 20 Başka her çeşit giderler : ' . 
Faydalı görülen eserlerin telif hakkının satınalınması ve bu gibi eserlerin tabı ve sair 
müteferrik masrafları karşılamak üzere 1 000 lira konmuştur. 

457 İç kongreler ve teknik toplantılar genel giderleri : ; 

Toprak ve iskân işleri mevzuunda zaman zaman kongre ve toplantılar yapılmakta ve 
yapılmış olan işler umumi olarak gözden geçirilerek aynı zamanda yeni yapılacak işler 
hakkında da fikir teatisinde bulunulmaktadır. Bu icapla geçen yıl ödeneği olan 2 000, 
lira aynen teklif edilmiştir. 
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476 Toprak ve, iskân işleri .kurs genel giderleri : , 
Toprak komisyonlarının .ihtiyacı bulunan tekuik .elemanları-barita :ölçme memurlarını 
yetiştirmek üzere 1946 yılından itibaren faaliyette bulunan kurstan 258 ..Öğrenci mçzun 

; olmuştur. Önümüzdeki, yılda çalışmasını teminen ve öğrencilerin yevmiyelerine ve ida
re masraflarına kargılık olmak üzere 13 000 lira fazlasiyle tekjjf edilmesi zaruri •• 
görülmüştür. 

501 Geçen yıl borçları : 
-Her. hangi .bir zaruretle senesi zarfında:ödenmiyerek ,kalmış ; .-.borçların istihkak sahip-

,\ lerine ödenmesini teminen 4 505, lira .artırılmıştır. 

502 10 1947 - 1950 yılları borçları : 
Senesi içinde ödenmemiş borçlar için 5 000 lira teklif edilmiştir. 

20 1928 - 1946 yılları borçları : . - . .. ^ 
Toprak ve iskân teşkilâtında tahakkuk ettirilerek senesi içinde istihkak sahiplerine 
ödenmemiş olan borçların alacaklılarına ödenmesini teminen bu maddeye 13 100 lira 
fazla >konmuştur. 

• „ Yatırımlar 

731 •• :.4T53^e,5619t^y^î'l^TWilffP?iî--45've geçici,2 nci, midelerine tgöre yapılmış ve yapılacak 
kamulaştırmabedel ve farklarından nakden ödenecekler foarşıljğı : 
4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanumı hükümlerine iteyfikan kamulaştırılmasına 
lüzum görülen arazi için 130 000 liranın teklif edilmesi, uygun görjilnrüştür. 

751 10 Optik alet ve teknik malzeme : 
Yeni kurulan boş toprfak komisyonları için lüzumlu, olan alet takeornetre ile plâne-
netre, diğer eşya ve levazımın tedariki .için 125 0Q0;lira,iteklif olunmuştur. 

20 Traktör grupları için traktör, pulluk ve.sair malzeme satınalma ve tamir bedeli : ! 

Çiftçileri Topraklandırma Kanunu gereğince topraksız çiftçiye dağıtılan topraklardan 
kendi vasıtaları * ile çalışainıyacak kadar oturmuş ham toprakları açıp çiftçiye vermek 
üzere teşkil olunan traktör gurupları için evvelce satın alınmış olan 15 traktör hali 

' -faaliyette olup bunların malzeme satınalma ve tamir bedeli için 8 000 lira konmuştur. 

771 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun .47 nci maddesi gereğince açılacak 
özel fon : ' 
4753 sayılı Kanuna göre toprak verilen çiftçiye 47 nci maddesi uyarınca kuracakları 
işletme yapı ve tesislerini meydana getirmek ve bunların onarılmasını ve işletmenin 
yıllık işletilmesini sağlamak üzere kurulmuş ve onarma kredisiyle yıllık işletme kre
disi açılmakta olup bu kredi 1951 yılında 3202 sayılı Kanun gereğince Ziraat Bankası 
ı sermayesinden i temin olunmuştur. 1952 yılında da aynı suretle sağlanması mümkün 
görülmekte olup normal esaslara göre önümüzdeki yıl için 950 000 lira teklif olun
muştur. 
Satın alınacak motorlu nakil vasıtaları bedeli : 
Toprak ve îskân İşleri Toprak Komisyonları ihtiyacı için satın alınacak motorlu na-

, kil vasıtaları karşılığı olarak Maliye Bakanlığı Bütçesine aldırılmak üzere 90 000 
lira konmuştur. 
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Adalet hizmetlerinin ifası için 1952 malî yılı (A/l) adi hizmetler; bütçesi 48,602 926 lira, (A/2) 
yatırmılar bütçesi 2 021 000 lira olarak tanzim edilmiştir. 

iHiîanetlerinı çeşidi ve mahiyetine göre bütçeye konan ödeneklerin mucip sebepleri'bölüm ve madde 
itibariyle aşağıda arzolunmuştur. 

B, M. 
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Bakanın bir yıllık,ödeneği karşılığı olmak üzere 5 320,lira konmuştur. 

Merkez memurları aylığı : 
Bakanlık ve Yargıtayın halen mevcut fiilî teşkilâtı kadroları; karşılığı 2 187 600 liradır. 
llukuk dairelerine intikal eden dâva dosyalarının çokluğu hasebiyle Yargıtaya 2 Hu
kuk, dairesi /ilâvesi;düşünülmüş ye bunun için gereldi kanun tasarısı hazırlanmış oldu
ğundan bu ilâve teşkilâtın karşılığı olarak 184 800 lira ve üst derece farkları olmak 
üzere de 395 700 lira ve D cetvelinin Yargıtay kısmındaki 10 aded 140 lira ücretli müba
şirin 15 lira aylıklı kadroya alınması hasebiyle de 18 000 lira ki ceman 2 786 100 lira 
konmuştur. 

,lller memurları, aylığı : 
İller teşkilâtnıa dâhil memurlarnı fiilî kadroları karşılığı 21 144 r ;600 liradır. 25 bu
cakta yeniden sulh mahkemesi kurulması ve bâzı ilçelerdeki suDı mahkemelerinin asliye 
mahkemesi haline kalbi ve mevcut mahkemelerdeki yargıç noksanlarının ikmali ve 470 
aded 100 lira ücretli mübaşir kadrosunun 15 lira aylıklı kadroya çevrilmesi için ge
rekli kanun tasarısı hazırlanmış olduğundan bu tasarıların karşılığı olarak 2 031 000 
lira ve üst derece farkı olarak da 2 202 «135.,lira olmak üzere ceman 25 377 735 lira 
konmuştur. Fiilî kadroda,mevcut olup istihdamına lüzum ve majıal kalmıyan bir aded 
80 lira aylıklı İl ve Komutanlık Muhakim Şubesi Müdürlüğü de L cetveline alınmıştır. 

'201 21 Merkez memurları açık aylığı : t , î ı ı • ' " ' • - •-< \'] 

• 2 0 1 2 2 İ l l e r m e m u r l a r ı a ç ı k . a y l ı ğ ı : -^';'" • * \"'- • '•" i' ' '": " : ' ' ' ' ' " : 

Bakanlık emrinde bulunanlarla Memurin Kanunu gereğince bakanlık emrine abnması 
ve Yargıçlar Kanununa göre işten çıkarılması gerekenlerden açık aylığı almaya müsta
hak olanlar bulunduğu takdirde bunların açık aylıklarını karşılamak üzere geçen yıl 
olduğu gibi bu tertibin 21 nci maddesine 2 000 lira, 22 nci maddesine de 8 000 lira kon
muştu!. 

202 11 Merkez hizmetlileri ücreti : 
Merkez hizmetlileri kadrosunun bakanlık kısmındaki 70 lira ücretli 2 asansörcüden birisi 
Yargıtay ?daki asansörlerde kullanılmak üzere Yargıtay kadroları arasına nakledilmiş 
ve lOaded 140 lira ücretli mübaşir kadrosu ela teşkilâttaki mübaşirlerin maaşlı kadro
ya nakli mukarrer olmasına binaen bunların ücret tutarları 16 800 lira tenzil edil
miştir. Yargıtay'da yeniden ihdası düşünülen 2 Hukuk dairesi için de 90 lira ücretli 
4,aded odaçi.,kadrosu D cetveline eklenilmiş olduğundan bunların ücretleri tutarı bu
lunanA 320 lira da eklenmiştir. Bu sebeple bu maddeye geçen yıla nazaran 12 480 lira 
noksaniyle 174 120 lira konmuştur. 

202 12 İller hizmetliler ücreti : 
Halen D cetvelinde mevcut 470 aded 100 lira ücretli mübaşirin maaşlı kadroya alın
ması sebebiyle bunların ücret tutarı bulunan 564 000 lira bu tertipten tenzil edildik-

201 11 

201 12 
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ten sonra kalan 2 168 640 liraya tasarıları hazırlanan ilâve teşkilâta ait hizmetliler ücreti 
tutarı 57 600 lira ve Eskişehir, Erzurum'a Adalet daireleri kalorifer tesisatı için iki 
aded 130 lira ücretli kaloriferci ve Malatya, Aydın, Artvin ve Nevşehir; ceza evlerine 
satmalmacak 4 kamyon için 150 lira ücretli 4 şoför ilâvesi ve Ankara Adalet Sarayı
nın ilâvesiyle kalorifer tesinsatı da genişlemiş olmasına binaen bu güzel bina ve tesi
satı hüsnü muhafaza ve idare1 için mevcut olan 150 lira ücretli kaloriferciliğe' ehliyetli 
birisi bulunamamış olduğundan bunun ücretinin 200 liraya çıkarılması ve yine aym 
genişleme nazara alınarak 75 lira olan telefoncu ücretinin de 150 liraya çıkarılması uy
gun görülmüş ve bunlar için de 11 820 lira olmak üzere ceman 2 238 060 lira teklif 
edilmiştir. ' 

Merkez memurları çocuk zammı : 
1951 yılının 6 ncı ayında tediyeye nazaran 1952 yılında 75 000 lira ile idare edilebi
leceği anlaşıldığından bu tertibe geçen yıla nazaran 35 000 lira noksan konmuştur. 

İller memurları çocuk zammı : 
1951 yılında verilen 10 aylık tediye emirlerine ve illerden vukübulan. taleplere naza
ran bu maddedeki ödeneğin iller memurları çocuk zamları için ; kifayet etmiyeceği 
anlaşıldığından bu sebeple 45 000 •lira, maaşlı kadroya nakledilen mübaşirlerle yeni 
teşkilât için de 133 600 lira olmak üzere ceman 178 600 lira fazlasiyle 1 488 600 lira 
konmuştur. 

Merkez memurları doğum yardımı : 
Bir yıllık ihtiyacı karşılamakta olduğundan 1951 yılı ödeneğinin aynı olmak üzere 
6 400 lira konmuştur. • > 

İller memurları doğum yardımı : . 
1951 yılı bütçesinin bu tertibinden Ağustos ayı sonuna kadar doğan çocuklar için 
verilen tediye emirlerinin yekûnu G0 400 liradır. Sene sonuna daha 6 ay bulundu
ğuna nazaran bu tertipte kalan 52 600 lira ödeneğin ihtiyacı karşılamıyacağı anla
şılmış bundan başka yeni kadro ilâveleri nazara alınarak 1952 doğum yardımı ödene
ği 15 000 lira ilâvesiyle 128 000 liraya çıkarılmıştır. 

Merkez memurları ölüm yardımı : ;t;' : ' : ••, ' 
4598 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince, ölen memurların ailelerine iki aylık ve 
ailesi ölen memurlara bir aylık nispetinde yardım yapılmaktadır, önümüzdeki yıi 
içinde bu madde gereğince ne miktar yardım yapılmasına ihtiyaç hâsıl olacağı biline
memekte ise de 1951 yılındaki sarfiyatına nazaran 5 000 lira konmuştur. 

İller memurları ölüm yardımı : • 
Bu bölümün 31 nci maddesindeki kanuni hükme nazaran iller memurları için yapıla
cak yardımları karşılamak üzere geçen yıllar sarfiyatı da göz önüne alınarak yine 
40 00P lira konmuştur. 

Yakacak zammı : 
4178 sayılı Kanun gereğince 1500 ve daha yukarı rakımlı yerlerde halen daimî me
muriyetle bulunanların aded ve aylık dereceleri ile yeni alman kadrolardan bu ma
hallere tâyin edileceklerin yakacak zamlarını karşılamak üzere 5 380 lira ilâvesi su
retiyle 46 380 lira konmuştur. 
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207 Yabancı dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince Ödenecek ya
bancı dil para mükâfatı : 
3656 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince memuriyete girdikten sonra yaban
cı dil öğrenenlere bu husustaki tüzük gereğince 1 500 lira para mükâfatı verilmek
tedir. 1952 yılında yabancı dil imtihanına girip kazanacakların adedi malûm değil
se de mevcut hükme nazaran bir ödeme zarureti hasıl olduğu takdirde karşılık bu
lunmasını .temin en geçen yılın ' aynı olmak üzere 6 000 lira konmuştur. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 uncu maddeleri 
gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
Aylık ve ücret tertiplerindeki ödenek artışlariyle mütenasip olmak üzere 129 096 
lira fazlasiylo 1 681:883 lira konmuştur. 

210 Temsil ödeneği : . -, 
Bakanlık müsteşarlığına yargıç sınıfından olmayan birisi getirildiği takdirde 5027 
sayılı Kanun gereğince yargıç ödeneği verilmiyerek diğer bakanlıklar müsteşarları 
gibi temsil ödeneği verilmesi gerekeceğinden geqen yıl ödeneği aynen muhafaza edil
miştir. 

219 Yargıç ödeneği : 
Fiili kadroda mevcut bulunan muhtelif dereceden yargıç ve savcıların 5017 sayılı 
Kanun gereğince ödenek tutarları bulunan 3 651 600 liraya yeni tasarılardaki yar
gıçların ödenekleri olarak hesaplanan 312 600 liranın ilâvesiyle 3 964 200 lira kon
muştur. 

301 10 Merkez kırtasiyesi : 
En çok kullanılan bâzı kırtasiye »Matlarına vasati % 20 nispetinde zam yapılmış 
ve geçmiş senelerin vasati sarfiyat nispeti de bu zam hariç 25 000 lira civarında ol
masına rağmen bâzı tasarruf tedbirleri alınarak 1952 yılı için de geçen yılın aynı 
olmak üzere 24 150 lira teklif edilmiştir. 

301 20 Döşeme : 
301 30 Demirbaş : 

Bakanlık ve Yargıtay dairelerinin döşeme ve demirbaş ihtiyaçlarını karşılamak üze
re geçen yıl bir madde halinde bulunan bu tertiplere Yargıtaya ilâvesi teklif 
edilen 2 hukuk dairesinin döşeme ve demirbaş ihtiyaçları için 3 000 liranın ilâvesiy 
le 18 000 lira konmuş ve bunun 6 000 lirası döşemeye ve 12 000 lirası da demirba
şa ayrılmıştır. 

301 40 öteberi giderleri : 
Bakanlık ve Yargıtaym su, temizlik, bahço giderleriyle ilân, ufak tefek tamir ve ba
dana ve sair öteberi ihtiyacı âzami tasarrufa riayet olunmasına rağmen 12 000 lira ile 
ancak temin olunabilmektedir. Geçen yıllar sarfiyatı vasatisi de bunu teyit etmekte
dir. Bu sebeple gene 12 000 lira teklif edilmiştir. 

301 50 Aydınlatma : 
Bakanlık ve Yargıtaym aydınlatma ihtiyacını karşılamakta olmasına binaen geçen yı
lın aynı olmak üzere 10 000 lira teklif edilmiştir; 

301 60 Isıtma,.: 
Bakanlık ve Yargıtay binalarının kömür kontenjanı 480 tondur. Bunun 192 tonu 
kok ve 288 tonu linyittir. Yeni kömür fiyatlarına ve aşağıda gösterilen hesaplara gö
re 1952 ısıtma ödeneği olarak 2G 356 lira konmuştur : 



— 74 — 

Lira Tön: 

12864 192 Kok X 67 liradan 
11 232: 288 Linyit X 39 liradan' . 

1 960 480 Ton kömürün nakliyesi 4,5; liradan 
300 4 Ton odun 7,5 liradan rîakliyesiyle 

26 356 

İller kırtasiyesi : 
1951 yılı içinde birçok kırtasiye maddelerine, fiyatları yükselmiş olduğundan bu fi
yat artışlarını karşılamak üzere 36 533 lira fazlasiyle 250 000 lira konmuştur. 
İller döşeme : 
İller demirbaş : 
Bugün fiilen mevcut olan mahkeme ve adalet teşkilatındaki; yazı makinelerinden tak
riben 400 adedinin hurdaya çıktığı'hesaplanarak 1952 yılında yenilenmesi mukar
rer bulunmuştur. Bu makine bedelleriyle mevcut makine ve mefruşatın onarılması 
ve yeniden satınalmmasma lüzum hâsıl olan perde, sandalya, masa ve dolapların 
ve diğer ufak tefek mefruşat ve demirba ihtiyaçları için geçen yıl bütçesinde bir 
madde halinde 350 000 liradan ibaret bulunan ödenek yeniden kurulacak mahkeme
lerin ihtiyaçları bulunan 15 000 liranın da ilâvesiyle 365 000 liraya çıkarılmış ve 
bu miktarın 85 000 lirası döşeme maddesine ve 280 000 lirası da demirbaş madde
sine konmuştur. 
İller, öteberi giderleri : 
Bu:maddenin.geçen yıl ödeneği olan 40 000 liraya yeni teşkilâtın gerektirdiği giderler de 
nazara alınarak. 5 000 lira ilâvesiyle 45'000 lira.;konmuştur. 
İller aydınlatma : 
Birçok şehirlerde elektrik tesisatı vücuda getirilmiş ve mevcut mahkeme binaları da ihti
yaca binaen tevsi edilmiştir. Dâva ve iş adedinin çokluğu hasabiyle geç vakitlere kadar 
mahkemelerin devam etmesi zaruretine binaen iller aydınlatmasının 40 000 liralık öde
nekle temini mümkün görülememekledir. Bu teşkilât tarafından vâki-talepler karşılana-
mamakta olduğundan 10 000 lirası mevcut teşkilât ve 2 000 lirası d a y e n i kurulacak 
mahkemeler ihtiyaçlarını karşılamak üzere ceman 12 000 lira ilâvesi suretiyle 52 000 
lira konmuştur. . 
İller ısıtması : 
1952 yılında inşaatı'ikmâl edilecek olan Eskişehir^ İzmit Adalet binaları da mevcutlara 
ilâveten, kaloriferle ısıtılacaktır. Kalorifcfer tesisatı bulunan Zonguldak, Erzincan, An
kara- Adliye binaları da: tevsi edilmiş bulunmaktadır. Kaloriferlerin diğer iptidai ısıtma 
vasıtalarına nazaran iki üç misli masrafı mucip»olacağı muhakkak olmakla beraber kö
mür fiyatlarına da zam yapılmış bulunmaktadır. Esasen bugünkü ve'dünldi vesaitle dâhi 
mahkemelerin ısıtma durumu bütçe tatbikatında en büyük sıkıntı ve müşkülâtı mucip 
olmaktadır. Mahkemelerin gündeminde bulunan dâvaları ayni günde rüyet etme
si zaruri ve mecburi olduğundan ısıtma müddetini mesai saatleriyle' tahdit etmek 
suretiyle; bu tertibin halen kifayetsiz bir halde bulunan ödeneğine mevcut1 teşkilât için 
30 837 lira ve yeniden kurulacak inalı kemeler için de 12 324 lira olmak üzere ceman 
43 161 lira ilâvesi suretiyle 248 784 lira konmuştur. . 
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303 Basılı kâğıt ve defterler : 
Kâğıt fiyatları artmış olmakla beraber bakanlıkça teşkil olunan (Basılı Kâğıt Vesikaları 
Tevhit Komisyonu) çalışmaları sona erince bu mevzuda yapılacak tasarruflarla fiyat 
yükselmelerinin karşılanması derpiş, edilmiş ve bu sebeple bu-tertibin ödeneği artırılanı >-
yarak 1951 yılının aynı olmak üzere 613 333 lira teklif edilmiştir. 

304 11 Merkez posta ve telgraf ücretleri : 
304 12 İller posta ve telgraf ücretleri : 
304 21 Merkez telefon giderleri : 
304 22 İller telefon giderleri : . 

Bu bölümün maddelerinden iller posta ve telgraf ücretleri maddesine yeni teşkilât doiayı-
siyle 27 000 lira eklenmiş ve diğer maddelerindeki ödenekler geçen yılın'aynı olmak üze
re konmuştur. 

305 İller kira bedelleri : . 
Mevcut kira bedellerine ilâveten İstanbul'da Sirkeci yolcu salonunda çalışan Hukuk 
mahkemeleriyle icra dairelerinin işgal etmekte olduğu 48 odanın Devlet Denizyolları İda
resine tahakkuk, eden senevi 18 (550,40 lira kira bedelinin 1952 senesi zarfında beheme
hal ödenmesi gerektiğinden mevcut mukavele tutarlarına bu bina için 17 278 ve yeni ku
rulacak mahkemeler için de 20 000 lira olmak üzere ceman 37 278 lira eklenmiştir. 

30G Giyecekler : . : 
81 000 lirası halen mevcut mübaşirlerle merkez, hizmetlilerinin giyecekleri için v<*. 
4 400 lirası da yeni kurulacak mahkemelerin mübaşirleri için olmak üzere 85 400 lir.ı 
konmuştur. , 

Sürekli görev yolluğu : 
Geçici görev yolluğu : 
Müfettişler yolluğu : ' 
Yabancı memleketler yolluğu : 
Bu böülümün ilk maddesine yeni alınacak- kadrolar için 52 400 lira ilâve edilmiş ve 
diğer 20 ve 30 ncu maddelerine gecen yıl bütçesindeki ödenekler aynen konmuştur. 1952 
yılında yabancı memleketlere memur gönderilmesi düşünülmediğinden 40 ncı maddesin
deki 10 000 lira da tasarruf edilmek üzere tenzil edilmiştir. 

308 11 Merkez tedavi giderleri ve yollukları : . ' 
308 12 İller tedavi giderleri, ve yollukları : 

4598 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ve bu maddenin uygulanma şeklini gösteren yö
netmelik hükümlerine göre merkez veliler memurlarının tedavi giderleri için ayrılan 
ödeneklerin geçen' yıllar bütçe tatbikatına nazaran, ihtiyaca kifayet etmiyeceği anla
şılmış ve yeni kurulacak mahkemelerin kadroları da nazara alınmış olduğundan 11 ncı 
maddeye 4 000 lira fazİasiyle 8 000, 12.nci maddeye 15 000 lira fazlasirle 65 000 lira 
konmuştur. ' 

Bakanlık otomobili işletme giderleri : -
Bakanlık • otomobili • onarma giderleri : 
Yargıtay Başkanlığı ve Başsavcılık otomobilleri işletme giderleri : 
Yargıtay Başkanlığı ve Başsavcılık otomobilleri onarma giderleri : 
Bu hususta geçön yıllarda alman prensip kararlarına uyularak 1951 Bütçesinde olduğu 
veçhile 11 ve 12" nci maddeye 2 şer bin, 21 nci maddeye 4 000, 22 nci maddeye 2 000 
lira konmuştur. 
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31 Merkez taşıtları işletme giderleri : r!: : 
32 Merkez taşıtları onarma giderleri : 

1951 yılı Maliye Bakanlığı Bütçesinin 913 ncü bölümünün 1 nci Adalet Bakanlığı mad
desine konan 70 000 lira ödenmekten R cetvelinde işaret olunduğu veçhile Bakanlık ev
rak tevziinde kullanılmak üzere bi/ aded motosiklet satmalmmış ise de işletme ödeneği 
olmadığından kullanılamamaktadır. Gerek bu motosikletin ve gerek Adlî Tıp İşleri 
Umum Müdürlüğü emrine tahsis olunup 1952 yılında kullanılacak olan kamyonun iş-

, letme giderlerini karşılamak üzere yeniden açılan 31 nci maddeye 2 000 ve onarma rgi 
derleri için de 32 nci maddeye 750 lira konmuştur. 

41 iller taşıtları işletme giderleri : 
42 İller taşıtları onarma giderleri : 

İller taşıtları kadrolarına yeni ilâveler yapılmış olmasına rağmen halen mevcut 30 bin 
liralık işletme ve 7 000 liralık onanaa ödeneğiyle geçen yılların sarfiyat durumuna na
zaran 1952 yılında da idare edileceği umulmakta olduğundan 1951 yılı ödenekleri 1952 
için de aynen konmuştur. 

Temsil giderleri : , . . , 
Her yıl 6 Eylülde adlî tatilin bitiminde mahkemelerin faaliyete başlaması sebebiyle 
Ankara Hukuk Fakültesinde yapılmakta olan tören ve Bakanlığı ziyarete gelecek 
olan yabancı misafirlerin ağırlanmasında yapılması zaruri olan masraflar karşılığı 
olarak yeniden açılan bu tertibe 2 000 lira konmuştur. 

10 Suç giderleri : 
Suçüstülere gidecek adalet memurlarının ve doktorların yollukları, ehlivukuf ve bi
lirkişi ve tanıkların yol giderleri, ekspertiz işleri giderleri ve ücretleri, ilk iyileş-

' tirme ve otopsi giderleri, suçun açığa çıkarılması için yapılacak sair giderlerle ih-
zarlı sanıkların bir yerden diğer yere yollanma giderleri karşılığıdır. Adliye Harç 
Tarifesi Kanununu değiştiren 5704 sayılı Kanunla gündeliklerin mühim bir miktarda 
artırılmış ve memleketteki yolların günden güne motorlu vesaitin işlemesine daha el
verişli bir hale gelmiş bulunması hasebiyle yolluk giderleri artmış bulunmaktadır. Bu 
sebeplere binaen 1950 yılında bu tertibe konulan 600 000 lira tamamen sarf edildikten 
başka 80 000 liraya yakın borç tahakkuk etmiş bulunmaktadır. 1951 yılı ödeneğin
den de Ağustos 1951 sonuna kadar 429 555 lirası sarf edilmiş olduğuna nazaran aylık 
masraf vasatisi 71 592 liraya baliğ olmaktadır. Bu sebeple 600 000 lira ile bir yıllık 
ihtiyacın karşılanamıyaçağı anlaşılmıştır. Bu sebeple bu maddece 110 000 lira fazla-
siyle 710 000 lira konmuştur. 

20 Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu gereğince Adliye müzahereti giderleri : 
Hukuk Usul Muhakemeleri Kanunu gereğince ilerde ilgililerden istifa olunmak şar-
tiyle Devlet Hazinesinden avans olarak ödenmesine karar verilen masrafları karşıla
makta olmasına binaen 1951 yılı Bütçesinin aynı olmak üzere 5 000 lira konmuştur. 

30 Yabancılar istinabe giderleri : 
İhtiyacı karşılamakta olduğu anlaşıldığından geçen yılın aynı olmak üzere 500 lira 
konmuştur. 

40 Medeni Kanunla Nüfus Kanunu gereğince savcılar tarafından açılacak dâvalar 
giderleri : 
Medeni Kanun gereğince Cumhuriyet savcıları tarafından re'sen ikame olunacak but. 
lan dâvalariyle Nüfus Kanunu gereğince yine savcılar tarafından açılacak isim, yaş 

, ve kayıt tashihi dâvaları karşılığı olmak üzere 200 lira konmuştur. 



— 77 — 
B. M. 

417 50 Medeni Kanunla ve başka kanunlar gereğinco yargıcın kendiliğinden görmeye ve 
yapmaya ödevli bulunduğu dâva ve işler giderleri : 
ihtiyacı karşıladığı anlaşılmasına binaen geçen yılın aynı olmak üzere 2 000 lira 
konmuştur. 

418 10 Müşahede evi yiyecek giderleri : 
Müşahedehaneye yatırılan hastalar mahkeme karariyle ve bir akıl hastalığı şüphesi 
altında yatmakta olduklarından iaşe ve tedavi hususunda hastaneler talimatnamesine 
göre muameleye tabidirler., Yatak kadrosu 40 tır. Günde ortalama 30 kişi bulunduğu 
ve bugünkü rayiç ile bir kişinin iaşe masrafı 134,50 kuruş olduğu nazara alınarak 
14 720 lira konması gerekirse de geçen yılların fiilî iaşe sarfiyatı 13 300 lira dâhilinde 
bulunduğundan bu fiilî durum esas tutularak yine 13 300 lira konmuştur. 

418 20 Adlî tıp yönetim giderleri : 
Adlî Tıp Müessesesinin öteberi, mefruşat, kırtasiye, matbu evrak, su, elektrik ve ısıt
ma giderleri bu tertipten karşılanmaktadır. Kömür fiyatlarına zam yapılmış olmakla 
beraber müesseseye kadın müşahede kısmı olarak 4 odalı bir kat ilâve edildiğinden kö
mür sarfiyatı da artmıştır. Kırtasiye fiyatları da tezyit edilmiştir. Adlî Tıp binasına 
memleketin muhtelif yerlerinden muayene ve tahlil için gönderilen cesetlerden alınan^ 
parçaların tefessühten .vikayesi için soğuk hava odası yaptırılmış olduğundan gerek bu 
tesisat gerek binaya ilâve edilen kat dolay isiyle elektrik sarfiyatı da artmıştır. Müşa-
hedehanede yatanlar bir hasta vaziyetinde olduğunda.n ilâç, tedavi, kan, idrar, bel ke
miği, elektrik ve röntgen ile teşhis masrafları, çamaşır, elbise ve yatak takımları yı
kama, temizleme, bilhassa müteheyyiç hastaların elbise ve yatak takımı yırtmaları, cam, 
kapı, pencere kırmaları da nazara alınınca bu tertibe şimdiye kadar konan ödeneğin ki
fayetsizliği kendilğinden anlaşılır. Geçen yılların kesin ihtiyaçları da bu tertibe o sene
ler zarfında ilâveler yapılmasını zaruri kılmıştır. Bu sebeple bu tertibe 2 000 lira eklen
miş ve bu suretle 1952 ödeneği 16 250 liraya çıkarılmıştır. 

418 30 Otopsi sandıkları ve kimyevi ceza satmalma giderleri : 
Adlî tabipliklerin otopsi sandıklariyle tahlil için morg, kimyahane, biyoloji, patoloji, 
müşahedehane lâboratuvarlarmda kullanılan kimyevi ecza ve malzeme ile çok mühim 
vakalarda adlî tabiplerin şiddetle muhtaç olduğu muayene vasıtalarının karşılığı olan 
bu tertibe geçen yıllar sarfiyatı da nazara alınarak yine 8 090 lira konmuştur. 

419 10 Yiyecek giderleri : 
Af Kanununun tatbikmdan sonraya tesadüf eden 1951 yılı Bütçesinin tanzim tarihin
de mahkûm ve tutuk adedi 16 215 ve gardiyan adedi de 1360 idi. Bu suretle iaşe edi
lenlerin sayısı 17 575 olduğu nazara alınarak 1951 Bütçesine 2 916 202 lira konmuştu. 
1952 yılı Bütçesinin tanzim tarihinde ise mahkûm ve tutuk sayısı 25 000 e yükselmiştir. 
Gardiyan sayısında bir değişiklik yapılmamıştır. Yine geçen yıl bütçesinin tanzim ta
rihinde 750 gramlık bir ekmeğin vasati rayici 25,46 kuruş iken 1951 yılı vasati rayici 
27 kuruşa yükselmiştir. Bu fiyat değişikliği ve mahkûm, tutuk sayısının artması nazara 
alınarak aşağıda gösterilen hesba müsteniden 1952 ' Bütçesine 605 026 lira fazlasiyle 
3 521 228 lira.konmuştur. 



Hariçle kati surette teması kesilen hüc
re mahkûmlarına, günde üç defa verile- ... 
eek yemek ve ekmek bedeli. 
Yalnız ekmek verilecek olanlar. 
Günde bir ekmek ve 20 kuruş hesabiyle 
bir kab yemek verilecek olanlar. 
Gardiyanlar. 

3 521 228 .'' ; 

419 20 Doktor ücreti ve ilâç giderleri' : 
Her ceza evine bir doktorla diş tabibi ve eczacı- gibi elemanların tâyini ve revir tesisi 
bütçede yekûnlara baliğ olacağı cihetle bu maddeye konulan ödenekle lüzumu halinde 
bir mütehassıs tarafından muayene ve tedavisi icabeden hasta mahkûmların doktor ve 
dişçi ücretleri ve bunun haricinde alelûmum ceza evlerindeki hasta hükümlü ve tutuk
lara mahallî hükümet tabibi veya ceza evi tabibi tarafından verilen reçetelerin yaptı
rılması için muktazi para ödenmektedir. Ayrıca İstanbul ceza evi hastanesiyle reviri • 
bulunan ceza evlerinin sıhhi tesisat ve masrafları da bu maddeden karşılanmaktadır. 
Geçen yıllarda bu tertibe tefrik edilen ödenek, ancak pek itina ile sarf edilmek sure
tiyle kullanılmış olduğundan aynı suretle idare edilmek üzere 1952 yılı için 50 000 
lira teklif edilmiştir. 

419 30 Yönetim giderleri : ; 

• Bu tertibe konan ödenek ceza ve tevkif evlerinin idaresiyle alâkalı odun, kömür, su, 
petrol, elektrik, kira bedelleri, 250 lirayı tecavüz etmiyen onarmaları, öteberi meya-
nma giren bütün ihtiyaçları kırtasiye, kitap, mecmua, telefon, hükümlü ve tutukların 
elbise, çamaşır, ayakkabı masrafları, gardiyan melbusâtı, ranza imalâtı, yatak ve levazı-
matı bedelleri, matbu evrak, mefruşatın karşılığıdır. Müesseselerin inzibat ve disipli
nine kısmen doğrudan doğruya ve kısmen dolayısiyle tesiri muhakkak bulunan bu ihti
yaçların karşılanabilmesi için umumi bütçe imkânları da göz önünde bulundurularak 

, yönetim ödeneği geçm yıla nazaran 16 592 lira fazlasiyle 746 250 lira konmuştur. 
419 40 Sevk giderleri : 

Bu maddeye konulan ödenekle hükümlü ve tutukluların gönderme ve geri getirme mas
raf lariyle muhafaza ve şevklerine memur edilenlerin yollukları karşılanmaktadır. 
Bu şevkler: 

• 1. Hükümlü veya tutuğun duruşması yapılacak mahalle izamı, 
2. Hasta hükümlünün tedavi zımnında lüzum görülen mahalle sevkı, 
3. Hükümlü veya tutuğun kaçması halinde tutulduğu mahalden, kaçtığı yere izamı, 
4. idari veya inzibati mülâhazalarla bir ceza evinden diğerine icra kılman nakiller, 
5. Eski ceza" evinden iş. esası üzerine kurulan ceza evlerine yapılan seçimler dolayı
siyle vukubulan nakiller, 
6. Sürgün cezalarının infazı, 
7. Hücre sisteminin tatbiki dolayısiyle bu eczayı çekmesi lâzımgelcn hükümlünün 
hücre bulunan ceza evine nakli, . 
gibi sebeplerle yapılmaktadır. Ceza Kanununun kabul etmiş olduğu esasa göre infazda 
ceza sisteminin tatbikına geçilmiştir. Ankara, Edirne, - Çorum, Bursa ceza evlerinde 
tesis edilmiş bulunan Mi-ferçlere zamimeten müsait ' durumdaki ceza evlerinde vücuda 
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Lira Gün Kuruş Aded 

365 000 365 X 100 X 1000 

1. 478 250 365 X 27 X 15 000 
1 543 950 365 X 47 X •' 9 000 

134 028 365 X 27 X 1 360 
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getirilenlerle birlikte 1952 yılında hücrelerin adedi üç yüze iblâğ edilmiş bulunmaktadır. 
Bu sayılan hizmetlerin ifası için geçen yılların bütçe, tatbikatı seyri de göz1 önünde bu
lundurulmak suretiyle bu maddeye yine 140 000 lira konmuştur. 
Ceza ve tevkif evleriyle hükümlü çocuk ıslah evlerinde alınacak ' sağlık tedbirlerinin 
gerektirdiği gider : ' ^ 
Hükümlü ve tutukluların sıhhi dufumlariyle alâkalı tedbirlerin süratle ittihazı için 
lüzumu halinde kullanılan bu tahsisatla infaz müesseselerinin sıhhi bakımdan için
de' bulundukları kifayetsiz durum imkân nispetinde tadile çalışılmakta ve hassaten 
kış mevsiminde bazan korkunç bir h a r alma istidadını gösteren sâri hastalıklarla 
mücadele edilmektedir. Sıhhi bakımdan gayrimüsait şartlar içinde bulun-an infaz 
müesseseleriyle çocuk ıslah evlerini icabında sâri hastalıklara karşı mücehhez bulun
durmak ve bu hastalıklarla mücadele imkânlarını kazandırabilmek, için geçen »sene 
olduğu gibi bu tertibe'konulacak-50 000 lira ile mümkün mertebe idareye çalışıla
caktır. 

Milletvekilleri seçim giderleri: * 
1952 yılında kaç,ilde ara seçimi yapılması iktiza edeceği henüz malûm değilse de 
ihtimale binaen bu tertipte 500 000 liranın muhafazası uygun görülmüştür. 

.Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrencilere verilecek burslar : 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Bakanlık hesabına okutulmakta olan öğ
renci adedi 9 dur. Her birine ayda 100 er lira burs verilmekte ve yılda da her biri 
için 50 şer lira harç gideri ödenmektedir. Bu itibarla burs için (100X9X12=10 800), 
harç için de (50X9=450) lira olmak üzere 11 250 lira konmuştur. 

Yayın giderleri : , ' 
Satmalına ve abone : 
Gazete ve meslekî mecmua abone ücretleriyle yurdumuzda ve yabancı memleketlerde 
yayınlanan hukuki eserlerin satmalın ması için 5 000 lira konmuştur. 
Başka her çeşit giderler : , 
Bakanlıkça yayınlanmakta olan Adalet Dergisinin yazı ve tercüme ücretleriyle bu 
dergi ve Yargıtay hukuk, ceza ve içtihadı birleştirme kararlarının ve Bakanlık Ta
mimler Mecmuasının kâğıt, karton ve baskı giderleriyle Bakanlıkça telif ve tercü
meleri satmalımın hukuki eserlerin baskı ve kitapların cilt giderleri karşılığı olan 
bu tertibe 1951 de olduğu gibi 45 000 lira konmuştur. 
Adlî kanun, tüzük ve yönetmelikleri hazırlama ve düzenleme giderleri : 
Birçok mühim kanun ve sair tasarıların hazırlanmasında çalıştırılacak ilmî heyet 
üyelerine verilmek üzere geçen yıl olduğu gibi 5 000 lira konmuştur. 

4489 sayılı Kanım-a göre staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin yolluklariy-
le başka her çeşit giderler : 
Bilgi, görgü ve ihtisaslarını artırmak üzere yabancı memleketlere-gönderileceklerin 
gidiş ve dönüş yollukları ve maaşları gönderildikleri yer öğrenci ödeneğinden az 
olanların aradaki farkları ve lüzumlu masrafları karşılığıdır. Yabancı memleketlere 
gönderileceklere ait Bakanlar Kurulunca kabul edilen kontenjan listesiyle Adalet 
Bakanlığına ayrılan 1 dolar sahası, 2 İsviçre ve 5 diğer mahaller olmak üzere ce
man 8 kadro mevcuttur. Halen muhtelif yabancı memleketlerde bulunup 1952 yılın
da dönecek olanlarla aynı yıl içinde yeniden gönderilmesi icabedenlerih yollukla-
riyle fark ödenekleri ve lüzumlu masraflar için geçen yıl bütçesine nazaran 7 000 
lira noksaniylc 18 000 lira konmuştur,' ' ' 
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Birleşmiş Milletler teknik yardımından faydalanarak yabancı memleketlere gönde
rileceklerin yolluk giderleri : , i i i 
Birleşmiş Milletler teknik yardımından faydalanarak yabandı memleketlere 21 bılrsi-
yer gönderilmesi takarrür etmiş olduğundan bunların memleket dahilî yollukları için 
asgari 100 er lira hesabiyle 2 100 lira konmuştur. 
Marşal teknik yardımından faydalanarak yabancı memleketlere gönderileceklerin yol
luk giderleri : 
Marşal yardımından faydalanarak Amerika'ya bir bursiyerin gönderilmesi takarrür 
etmiş olduğundan bunun iç ve dış memleket yolluğunu karşılamak üzere 4 100 lira 
konmuştur. 

Yabancı memleketlerde Milletlerarası Kongre ve Konferanslara iştirak edeceklerin 
yolluk ve giderleri : 
Yabancı memleketlerde Milletlerarası Hukuka ait toplanacak kongre ve konferanslara 
Hükümetimizce iştirake karar verildiği takdirde gönderileceklerin yolluklarını karşı
lamak üzere yeniden, açılan bu tertibe 5 000 lira konmuştur. 

Geçen yıl borçları : 
Malî yılın hitamından sonra tahakkuk edecek 1951 yılı borçları için geçen yıl olduğu 
gibi 39 743 lira konmuştur. 

1947 - 1950 yılları borçları : 
Bu yıllar, bütçelerinden tahakkuk etmiş ve ödenek kifayet etmediğinden halen ödene-

v memiş borç miktarı 100 000 liradır. Ödenmesi sağlanmak üzere bu miktar aynen 
konmuştur. 
1928 - 1946 yılları borçları : 
Bu yıllara ait tahakkuk etmiş ve edecek borçların karşılığı olarak 3 900 lira kon
muştur. 

. Yatarımlar 

Adlî Tıp Kurulu alet ve gereçleri onarımı : 
1952 yılı içinde onarılması gerekecek demirbaş ve aletlerle gereçlerin onarılmasını 
temin etmek üzere 1 000 lira konmuştur. N 

Adlî Tıp Kurulu için satmalınacak alet ve gereçler : 
Tıp sahasında yeniden birçok aletler icat edilmiş olduğundan bunlardan peyderpey 
satınalmarak müessese ihtiyacını tamamlanması muktazi görülmüş ve bu sebeple 
geçen yıl olduğu gibi 20 000 lira konmuştur. 
Alınmasına ihtiyaç görülen aletler şunlardır : 
.1. Toksikoloji lâboratuvarma alınması zaruri olan Uvispek cihazı. 
2. Müşahedehaneye alınması zaruri olan elektro encephalo grafi ve ehrovaki cihazı, 
komple mikroskop, 
3. Silâh kısmına çap ölçüsü cihazı. 

Yeni yapı ve esaslı onarmalar : 
Adalet Bakanlığı (Ceza ve tevkif evleri yapma ve esaslı onarma) : 
Bu bölüme 550 000 lirası 1951 yılında onarılması zaruret haline geldiği halde ödene
ğin kif ay et etmemesi sebebiyle yapılamıyan onarmalar karşılığı, 250 000 lirası 1952 
yılında zuhuru muhtemel onarmalar için, 6Ö0, 000 lirası ağır hapis cezalarının muay
yen kısmını çektirmek,üzere mevcuda ilâvesi gerekli hücrelerin inşası için, 430 000 
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: lirası tesbit edilen tiplere göre inşa ettirilecek yeni ceza evleri için olmak üzere 
1 830 OOO lira konmuştur. 

903 20 Adalet Bakanlığı (Adalet binaları yapma ve esaslı onarma) : 
Ankara Adalet binası Cumhuriyetin teessüsünde ilk yapılan binalardan biri olup bu 
bina çatısı ye tavanı bugünkü fennî şartları haiz bulunmadığı ve tavanın rabis sıva 
ile,yapılışı dolayısiyle zamanla bu sıvaların dökülerek bir ölüm tehlikesi göstermesi 
üzerine 1051 yılı içinde muvakkat bir tedbir alınmış ise de bu bina tavan ve çatışı
nın bugünkü fennî şartlara uygun olarak betonla§tırılması lüzumu tesbit edilmiş ve 
Bayındırlık (Bakanlığınca da keşfi yapılmakta bulunmuştur. Gerek bunun ve gerek-

* se 1052 yılı içerisinde bundan başka zuhur edecek onarmaların karşılığı olmak üzere 
100 000 lira konmuştur. 

913 3827 sayılı Kanun .gereğince alınacak taşıtlar karşılığı : . 
Ceza evlerinden mahkemelere ve mahkemelerden ceza evlerine tutuklu naklinde kul
lanılan ve hiç olmazsa önemli merkezlere ve kalabalık şehirlere birer aded tedarik 
edilmesi prensip itibariyle kabul edilen hususi karoserili kamyonlardan 1952 yılmd.i 
da Artvin, Aydın, Nevşehir ve Malatya ceza evleri için 4 kamyon satmalınması ve ka-
roserisi yaptırılmak üzere geçen sene olduğu gibi 70 000 lira teklif edilmiştir. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

İçişleri Bakanlığının 1952 yılı Bütçesi,' 1951 yılı Bütçesinin toplamına nazaran 217 398 lira 
fazlalık arzetmektedir. Şimdiye kadar Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinde yer alan bir ödeneğin 
1952 yılından itibaren İçişleri Bakanlığı bütçesino 450 nci bölüm olarak ithalinden mütevellit 225 
bin lira bir fazlalık göz önüne alındığı takdirde içişleri bütçesinde geçen yılın toplamına göre 7 602 
liralık bir indirme yapılmış olduğu tezahür eyler. Bütçeye dahil bâzı tertiplerde göze çarpan 
artışlar diğer tertiplerin eksilişleri ile karşılanmıştır. 

B,. M. 

201 11 Merkez memurları aylığı : 
Miktarca 1951 Bütçesinin aynıdır. Teşkilât kaunnlarına göre merkez daireleri me
mur kadrosu 310 adeddir. Bunlardan 29 adedi (L) cetvelindedir. Fiilî kadro 281 dir. 
Fiilî 281 memur kadrosunun aylıkları 1 059 000 lira tutmaktadır. 
Buna; 4598 sayılı Kanunun 4 neü maddesi gereğince verilmekte olan üst derece 
farkları olarak 133 200 lira ilâve olunmuştur. Ekim 1951 ayındaki duruma göre 
bir üst derece aylık alan memur adedi 122, iki üst derece aylık alan memur adedi 
de 74 dür. 

12 İller memurları aylığı : 
Miktarca 1951 yılı ödeneğinden 10Ö bin lira fazladır. Bu artış münhasıran üst 
derece aylık alanların istihkakı karalığıdır. Teşkilâtta değişiklik yoktur. İller teş
kilâtının kanuni kadro adedi 4535 tir. Bundan 350 adedi (L) cetvelindedir, Fii
len kullanılan kadro 4235 tir. 
Fiilî kadronun yıllık tu tan 11 505 000 liradır. Buna bir ve İki üst derece aylık a-
lanlar için 1 321 000 lira eklenmiştir. 
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İller teşkilatında "bir üst derece aylık alan 'memur sayısı 1173, iki üst derece aylık 
alan memur sayısı 1248 dir. Toplamı 2421 d ir. ' -- ' 
Merkez memurları açık aylığı : 
Miktar itibariyle 1951 yılı ödeneğinden 2 250 lira fazladır. Fakat geçen yılın öde
neği de yetmemiş, aktarma yoliyle arttırılmıştır. 
Teklif edilen ödenek; 125 lira aylıklı bir memurun hizmet müddetine göre- yarım 
maaş hesabiyle 12 aylık istihkakı karşılığıdır. 
İller memurları açık aylığı, : 
1951 yılı Ödeneğine göre.27 000 lira indirilmiştir. 
Bütçe yapıldığı sırada bakanlık emrinde on sekiz memur vardır. Kadrolarının evvelce 
(L) cetcline alınmış olmasından dolayı da 20 bucak tahrirat kâtibi ile Genel Müfettiş
likler teşkilâtından 4 memur açıktadır. Bunlardan başka milletvekili iken seçimi kazana
mamış 2 eski valiye açık aylığı verilmektedir. Bütçeye konulan ödenek hepsinin istih
kaklarına tekabül etmektedir: 

Merkez hizmetlileri ücreti :•''•••'.: 
ödenek 1951 yılının, aynıdır, ödenek dâhilinde kalmak şartiyle ufak bir değişildik ya
pılmıştır. Bu değişiklik bütçe teklifine bağlı (I)) cetvelinde görülmektedir. 
iller hizmetlileri ücreti : 
ödenek 1951 yılının aynıdır. Kadrolarda hiçibir değişiklik yapılamamıştır. 

Merkez geçici hizmetlileri ücreti : 
1951 yılı ödeneğine göre 3 300 lira indirilmek suretiyle teklif olunmuştur. Bütçeye ko
nulan ödenek; kaymakamlık kursu ile meslek kursunun öğretmen, idare memuru ve 
hizmeti kadrolarının karşılığından ibarettir. Kadrolar Bütçe. Kanununun hükmü gere
ğince Bakanlar Kurulunun tasdikmdan geçmek suretiyle uygulanmaktadır. Kayma
kamlık kursunun faaliyeti 5354 sayılı Kanuna meslek kursunun faaliyeti de 5442 sayılı 
î l İdaresi Kanununun 49 ncu maddesindeki âmir hükümlere dayanmaktadır. 1951 yı
lında her iki kurs için uygulanan kadrolar bütçe teklifine bağlanmış bulunmaktadır. 
1952 yılı için uygulanacak kadroların da bu esas dâhilinde kalması düşünülmüştür. 

Merkez memurları çocuk zammı : 
1951 yılı ödeneğine nazaran 4 000 lira indirilerek teklif edilmiştir. Bütçenin tanzimi 
sırasında 348 çocuk mevcut idi. Yeni yılda dünyaya gelmesi muhtemel çocuklar için 
mevcudun ı% 10 hu nispetinde bir ilâve yapılarak toplamı 382 olmuştur. Her çocuk için 
yılda 120 lira zam verileceğinden bütçeye buna göre ödenek konulmuştur. 
İller memurları çocuk zammı : 
1951 yılma göre 13 000 lira indirilerek teklif edilmiştir. Bütçenin tanziminde tesbit 
edilen çocuk sayısı 8984 tür. Buna, illerdeki memurlardan % 10 nun çocuğu dünyaya 
geleceği tahmin olunmak suretiyle 434 çaeuk ilâve edilerek toplamı 9428 olmuştur. 
i ler çocuk için yılda 120 lira zam verileceğinden bütçeye 1 130 000 lira ödenek konul
ması icap etmiştir. ' * . 
Merkez memurları doğum yardımı : 
Merkez dairelerinde fiilî kadroya göre memur adedi 281 dir. Bunlardan % 10 nun çocuğu 
dünyaya geleceği tahmin olunarak beherine 200 lira doğum -ikramiyesi hesabiyle 5 800 
lira teklif edilmiştir. Geçen seneki miktarın aynidir. 
İller memurları doğum yardımı : 
1951 yılı ödeneğine nazaran 6 600 lira fazla olarak -teklif edilmiştir. Aylık vasati masruf 
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.5-Bibin, lira arasındadır. Fiilî kadro gereğince iller memurlarının umumi sayısı 4235 
tir. Doğum hâdiselerinin çoğalması ödeneğin artırılması gerektirmiştir. 

31 Merkez memurları ölüm yardımı : 
1951 yılı ödeneğinin aynı olarak teklif edilmiştir. 

32 tiler memurları ölüm yardımı : 
•1951 yılı ödeneğinin aynı olarak teklif edilmiştir.. 

40 Yakacak zammı : 
Bakımı 1500 den yukarı olan yerlerde vazife gören memur adedi 496 olarak tesbit edil
miştir. Bunlardan 474 adedi 15 lira 22 adedi 30 lira yakacak zammı almaktadır. Ekim -
Mart altı aylık istihkakları 47 520 lira tutmakta ise de tahavvüller vukuu nazarı itiba
ra alınarak 1951 yılındaki tahsisatın aynı teklif edilmiştir. 

207 Yabancı dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mükâ
fatı : 
1.1.1948 den itibaren yürürlüğe giren tüzük gereğince memuriyete girdikten sonra bir 
yabancı dil öğrendikleri sabit olanlara 1 500 lira, bir yabancı dil bildiklerinden dolavı 
bir üst derece memuriyete alınmış olanlardan bir yabancı dil daha bildikleri sabit olanla
ra 1 000 lira ikramiye verilmektedir. 
1952 de iki veya üç memurun müstehak duruma girmesi düşünülerek 1951 yılı gibi 3 000 
lira teklif edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrası ile 34;38 ve 39 ucu maddeleri gere
ğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
Bu tertibe1 konulan ödenek; 201 nci aylıklar 202 nci ücretler bölümleri toplamı olan 
14 ;836 810 liranın yüzde beş buçuğundan ibarettir. Geçen seneki miktardan 4 332 lira 
fazladır. Sebebi de 201 nci aylıklar bölümünün üst derece aylık cihetinden artmış bulun
masıdır. 

210 Temsil öder 
5027 sayılı 

Hesabı: 

Bir aylığı 

175 
11 025 
43 400 . 
'54 600 

055 200 

teği 
Ka nun gereğince verilmektedir. 

Temsil ödeneği Aded 

175 . 
175 

-•• 1 0 0 

Bir aylık toplamı 

On iki aylığı 

1 
63 

434 

Müsteşar 
Vali 
Kaymakam 

301 10 Kırtasiye : 
(Baikanlik merkez dairelerinin kırtasiye ihtiyacını sağlıyan bu ödenek 1951 yılma na
zaran 500 lira noksaniyle teklif olunmuştur. 
Kâğıt fiyatlarında bir artış mevcut olduğu halde ödenekten indirme yapılmasının bu tertibe 
taallûk eden malzemenin kullanılmışında alman tasarruf tedbirleri ile mümkün öl
çtüğünü kaydetmek lâzımdır. 

20 Döşeme : 
Şimdiye kadar »bütçelerde demirbaş ile bir arada yer ala^elen bu tertibin 1952 yılın-
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dan itibaren ayrılarak (döşeme) ve (demirbaş) adlariyle ayrı maddeler halinde ko
nulmasıkararlaştırıldığindan başta mevcudun tamiri düşünülmek suretiyle 500 lira 
Ödenek teklif edilmiştir. 

30 Demirbaş : 
Yukarda izah edildiği üzere yeni açılan bu maddeye 3 300 lira konulmuştur. Bu öde
neğe taallûk eden ihtiyaçların başında çok eskimiş olan yazı makinelerinin yenilen
mesi ve tamiri gelmektedir. T951 yılı Bütçesinde bu iki maddenin toplamı 5 000 l i r i 
olduğu halde 1952 için teklif edilenlerin toplamı 3 800 liradır. Böylelikle 1 200 li
ralık bir indirme yapılmış bulunmaktadır. 

40 öteberi giderleri : , 
1951 yılı ödeneğine nazaran 850 lira bir indirme yapılarak teklif olunmuştur. Mer
kez dairelerinin kullandığı şehir suyu, içme suyu, temizlik malzemesi bedelleriyle, 
ilân, ambalaj,'nakliye, tedit , bahçe bakımı, badana, boya, cam yenilenmesi, küçük 
onarım masraflarını ihtiva eden bu tertip 939 yılında '5 500 lira iken/1947 yılında 
15 000 liraya yükselmiş, ondan sonraki yıllarda tasarruf zaruretleriyle indirilerek 
1952 Bütçesinde 8 950 lira olmuştur. 

50 Aydınlatma : 
Bakanlık binasiyle Emniyet Genel Müdürlüğünün ve Jandarma Genel Komutanlığı
nın işgal eylediği kısımların iç ve dış aydınlatmasını, millî bayramlarda genlik ışıkla
rını ve iç tesisattaki muharrik cereyanı sağlıyan bu maddeye 1951 yılının aynı olarak 
20 bin lira teklif edilmiştir. 1947 yılından beri sarfiyat bu miktarın hududunu aşma
mış ve aşmaması için lâzımgelen itina gösterilmekte bulunmuştur. 

60 Isıtma : ' 
1951 yılma nazaran (1 000) lira fazlasiyle teklif olunmuştur. Aydınlatmada olduğu 
gibi umumi olarak ısıtmayı temin eden kalorifer santralinde 160 tonu kök olmak üze
re yılda 400 ton kömür 20 ton odun sarf olunmakta ve kömürün nakil masraf lariyle 
santralin işletmesi için diğer lüzumlu maddelerin bedelleri bu tertipten verilmektedir. 
Bin lira artış ta kömür fiyatlarına yapılan zammın tesiri dâhildir. 

302 10 Kırtasiye : 
1951 yılı ödeneğinin aynı olarak teklif edilmiştir. 63 il 434 ilce ve 940 bucakta kulla
nılan kırtasiye malzemesinin yıllık bedelini teşkil eden bu ödeneğin iller itibariyle 
taksiminde Ankara'ya ilce ve bucakları dâhil olduğu halde 4 500, İstanbul'a 5 500, 
İzmir'e 4 500, Seyhan'a 4 500, Konya'ya 3 000 lira düşmekte diğer illere de 800 ile 
2 500 lira arasında değişen miktarlar verilmektedir. 

20 Döşeme : 
İllerin döşeme formülüne giren ihtiyaçları bugünün malî durumu ile karşılanması 
mümkün olamıyacak bir genişlik arzetmektedir., s 

1952 yılını da 1951 yılı gibi idare ile geçirmek zorunda kalındığından bu maddeye 
ancak pez zaruri ve hattâ soba ve soba. borusu gibi hayati ihtiyâçlar ve mevcudu 
elde tutmaya yarar tamirler göz önünde bulundurularak 25 250 lira teklif edilmiş
tir ki 63 il 434 ilce ve 940 bucağın İm ödeneğe ihtiyaç arzedeceği göz önüne alınırsa 
teklifin no derece jnütevazı olduğu anlaşılır. 

30 Demirbaş : ._ . 
Teklif edilen miktar 4 750 liradır. Bu ödenek de 63.il 434 ilce ve 940 bucağın demir
baş ihtiyacına cevap verecek bir tertiptir. İllerin yazı makinesine ihtiyacı çok geniş
tir. Mevcudu eskimiş bâzıları tamir kabul etmez hale gelmiştir.. Bir yazı makine
sinin 475 liraya satmalınabileceği göz önünde bulundurulursa bütçeye konulan ra-
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kamla pek mtibrem itiyaçlarm giderilmesine çalışılacağı bedihidir. 
öteberi giderleri : 
Temizlik malzemesi, Hükümet dairelerinde sarfedilen su bedelleri, ile ilce ve bucak 
Hükümet dairelerine her- gün çekilmesi mecburi bayrak bedelleri düstur ve resmî gaze
telerin teclidi, hudut mülakatlarında yabancı devlet memurlarının izazı giderleri ilân 
bedelleri, kırılan camların tecdidi kilit tamiri gibi küçük onarmalar bu tertibe dâhil
dir. Bütçeye konulan ödenek ile 63 il 434 ilce ve 940 bucağın yukarda sayılan ihtiyaç
ların giderilmesine çalışılacaktır. 
Aydınlatma : 
63 il 434 ilce ve 940 bucağın ithiyacma karşılık olarak konulmuştur. 1951 yılı ödeneği
nin aynıdır. ' > 
Isıtma : -
63 il 434 ilce ve 940 bucaktaki Bakanlık teşkilâtının ihtiyacına karşılık olarak konul
muştur, 1951 yılı ödeneğinin aynıdır. 

Basılı kâğıt ve defterler : 
1951 yılma nazaran 2 500 lira indirilmek suretiyle teklif edilmiştir. 
Merkez ve iller teşkilâtında kullanılan 14.300 aded çeşitli defter ile 300 bin aded çe
şitli basılı kâğıt, formül ve sairenin sağlanması karşılığıdır. Bunlann kâğıt mukavva ve 
cilt malzemesi bedelleri 37 500 lira, baskı ve ambalaj masrafları da 10 000 lira tut
maktadır. Bütçeye bu sebeple 47 500 lira konulmuştu?. -

Merkez posta ve telgraf ücretleri : 
Bakanlığın çeşitli makamlar ile yaptığı muhaberede masrafları ile illere yolladığı kitap, 
mecmua sair basılı evrakın posta ücretleri ortalama olarak ayda 6 000 - 7 500 lira ara
sındadır. Basılı evrak posta ücretlerinde kiloda 30 kuruş kadar bir artış vardır. Büt
çeye 1951 yılı ödeneğinin eynı olarak 75 000 lira konulmuştur. 
îller posta ve telgraf ücretleri : 
Geçen yıla nazaran 55 000 lira noksanı ile konulmuştur. 63 il, 434 ilce ile 940 bucaktan 
posta teşkilâtı olanların muhabere masrafları bu tertipten ödenecektir. 
Merkez daireleri telefon giderleri : 
Bütçeye 1951 yılı ödeneğinin aynı olarak konulmuştur. 
ÎÜer daireleri telefon ıgiderleri : 
Bütçeye 1951 yılı ödeneğinin aynı olarak konulmuştur. 

Kira bedeli : 
1951 yılı ödeneğine nazaran 8 520 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 1951 yılı Bütçesinin 
sunulmasından sonra Ankara, Aydın, Balıkesir, Çoruh, Çorum, Diyarbakır, Elâzığ, Es
kişehir, Giresun, Hatay, istanbul, M araş, Muğla, Rize, Ordu, Konya, Kayseri, Kars ve 
Bursa illeri, ilce ve bucaklarında bİKzarure 25 bina kiralanmış olduğundan ödeneğin 
artırılması bundan ileri gelmiştir. 

Giyecekler: . , 
(D) Cetveline dâhil hizmetlilerden giydirilmesi müteamel bulunanlara verilecek elbise 
ve ayakkabı bedelini ihtiva eyliycn bu ödenek 1951 yılma nazaran 1 000 lira nok-
saniyle teklif edilmiştir. 

Yolluklar : , 
Bu bölümün 10, 20, 30, numaralı sürekli görev.yolluğu, geçici görev yolluğu ve mü-, 
fettişler yolluğu maddelerine konulan ödenekler 1951 yılı ödeneğinin aynıdır. Sürekli 
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görev yolluğu merkez've iller dâhil.'olduğu halde 4516 memurluk bir teşkilâtın yolluk 
masraflarmâ? müfettişler yolluğu da 55 adedine baliğ olan müfettişler heyetinin göre
ceği teftiş hizmetine taallûk etmektedir. 
81 sayılı maddeye konulan Valiler devir yolluğu 1951 yılından 2 000 lira noksaniylo 
teklif edilmiştir. Kaymakamların devir yolluğunu ihtiva eyliyen 82 sayılı madde; 1951 
yılma nazaran 10 000 liralık bir indi rimi göstermektedir. 
83 ncü maddedeki ödenek; 5005 sayılı Kanun geregin.ee bucak müdürlerine her ay 
maktuan verilecek devir yolluğundan ibret olup 940 -bucak müdürü ve ayda beherine 40 
lira hesabiyle bir yıllık olarak teklif edilmiştir. 
Geçen yılm aynıdır. 
84 ncü maddedeki nüfus müdürleri devir yollukları; geçmi§ yılların sarfiyatı göz 
önüne alınarak 1951 yılından 2 000 lira eksiği ile teklif edilmiştir. 

, , 90 sayılı maddede; Askerlik yoklamasında bulunacak nüfus memurları yolluklarının 
karşılığıdır. Geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. ' . 
1946 yılından beri masraf seyri bu Ödeneğin yeterliği hakkında bir fikir vermektedir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları : 
Bu bölümün merkez ve iller maddelerine konulan ödenek 1951 yılı Bütçesindeki mik
tarların aynıdır. Fiilî kadroya dâhil 4516 memurdan hastalananların tedavilerini sağ
lamak hususunda sarf edilecek bu ödeneğin 1952 yılında ne netice vereceğini kestirmek 
mümkün olamamaktadır. 

309 Taşıt giderleri : 
Bakanlık makam otomobilinin ve Bakanlık merkezinde çalıştırılan motosikletlerin 
işletme ve tamir masrafını ihtiva eden bu bolümün maddelerine 1951 yılı Bütçesindeki 
rakamların aynı olarak ödenek konulmuştur. 

403 Dumlupınar'da zafer Bayramı töreni genel giderleri : ; 
1948 yılından beri İçişleri Bakanlığı Bütçesinde yen alan bu bölümdeki: ödenek 3 yıllık 
masrafların seyrine göre 7 500 lira olarak teklif edilmiştir. 

417 10 Nüfus defter ve kâğıtlarının satın alma, bastırma, ciltleme, onarma ve sevk giderleri 
ve nüfus kayıtlarının yeni defterleregeçirilmesi için verilecek ücretler ; 
1951 yılmanazaran 3 250 lira indirilmek suretiyle 61 750 lira olarak teklif edilmiştir. 
Doğum, ölüm, yer değiştirme vukuatına ait ilmühaberler 'vukuat ve esas defterleri bu 
ödenekle sağlanmaktadır. Kullanılmaz duruma gelmiş eski esas defterlerinin yenilen
mesi ve tamire ihtiyaç gösterenlerin tamir ve teclidi de bu ödeneğe taalluk eden 
masraflardandır. 
1951 yılında 4000 defter yaptırılmış 21 000 cilt vukuat ilmühaberi bastırılmıştır. İllere 
de yukarda bahsedilen onarma veya yenileıno işleri için 18 000 liralık ödenek gön
derilmiştir. 

20 Nüfûs yazımı : • 
Bu ödenek yangın, su baskını gibi olağanüstü halleı*de kaybolan nüfus kütüklerinin 
yeniden tesis masrafları içindir. 194.6 yılında 4 803 lira 1947 yılında 5457 lira 1949 
yılında 1 117 lira sarf edilmiştir. 1950 yılında da ihtiyaç gösteren illere 6 384 liralık 
Ödeme emri verilmiştir. Geçen yıl gibi 5 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

418 Milletvekili Seçimi Kanununun 15 nci maddesi gereğince seçmen kütük ve kartlarının 
düzenlenme giderleri : 
5545 sayılı Seçim Kanununun 25 nci maddesi gereğince h«r yıl, Nisan Abının 23 nöü 
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günü bağlamak üzere seçmen kütüklerinin yoklaması yapılmaktadır. Bu hükmün uy
gulanmasına ilk olarak 1951 yılında başlanmıştır. Yoklamalarda ortalama |% 15 nispe
tinde bir değişiklik tahmin edilmektedir. 

t 10 000 000 na yaklaşan seçmen adedinden 1,5 milyon kadar vatandaşın seçmen kü
tüklerine işlenmesi ve kendilerine birer seçmen kartı verileceğine göre 1,5 milyon 
seçmen kartının bastırılması icabetmektedir. Hizmetin görülmesine ait kırtasiye 
'maddeleri, basım, yazdırma, ambalaj, yollama, taşıma, ilân bedelleri ve yol zaruri mas
rafları bu tertibin içindedir. 
Geçen yılın aynı olarak bütçeye" konulan 100 000 liranın; 1951 yılı tatbikatının son 
zamanlarda Bakanlığa akseden neticelerine göre bu hizmetin ifasına yetmiyeceği 
anlaşılmıştır. 

450 Üniversite ve yüksek okullarda okutturulan öğrencilere verilecek burslar : 
Siyasal Bilgiler Fakültesinde Bakanlık hesabına^okuyan 206 öğrenciye verilecek burs 
karşılığıdır. Bakanlık bütçesine ilk defa konulmaktadır. Bu ödenek şimdiye kadar 
Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinde yer almakta idi 

451 10 Satmalma ve abone : , 
Geçen yıl ödeneğinin aynı olarak 5 000 lira teklif edilmiştir. 
Başlıca masraf, idare mecmuasında çıkan yazı ücretleri, gündelik gazete satırialm-
ması, yabancı dilde çıkan meslekî mecmualara abone kaydı veya ihtiyaç görülen 
bir kitabın satmalınmasından ibarettir. 

20 Başka her çeşit giderler : 
1951 yılına göre 1000 lira indirilerek teklif edilmiştir. İdare dergisi için lüzumlu 
kâğıt ve kaplık kâğıt bedeli ve baskı ücreti ile bakanlık kitaplığında mevcut kitap
ların mümkün olduğu kadar teclit masrafları karşılığıdır. İdare dergisi yılda 6 
defa yayınlanmaktadır. Baskı ücreti 3700 - 4300 lira arasındadır. 

453 10 Milletlerarası kurumlara katılma payı : 
Merkezi Brüksel'de bulunan Milletlerarası İdari İlimler Enstitüsüne katılma payı 
olarak verilmesi lâzıingelen para karşılığıdır. Enstitüye dâhil bulunan devletlerin 
100 bin nüfusu veya yüz bin nüfusun bir kısmı başına 70 Belçika frangından aşağı 
olmamak şartiylo yüzdesi hükümetlerin takdirine bırakılmış olan aidatı vermek 
enstitü statüsünün 30 ncu maddesi icabıdır. 1950 ve 1951 yıllarında 13 202 Balçika 
frangı ödenmiştir. Mukabili 746 küs r liradan ibarettir. 

20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve giderleri : 
1951 yılında 6 bin lira olan bu ödenek 3000 lira indirilerek teklif edilmiştir. Mer
kezi Brüksel'de bulunan Milletlerarası idari İlimler Enstitüsünün her yıl tertiple
diği toplantılara Hükümetimiz adına iştirak olunmaktadır. 
ödeneğin çeşidine uygun diğer bir ihtiyacın da belirmesi mümkündür. 1952 yılında 
3 000 liranın yeteceği tahmin olunmuştur. 

476 11 Kursa gelecek memurların yollukları, gündelikleri inceleme gezileri yollukları, her 
çeşit uygulama genel giderleri : 
Bu madde ile ilgili iki kurs mevcuttur. Birisi 5354 sayılı Kanun gereğince müesses 
kaymakamlık kursudur. Diğeri de 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 49 ncu maddesi 
gereğince 1951 Nisan ayından itibaren faaliyete geçmiş bulunan meslek kursudur. 
İki yıllık staj süresini bitirmiş olan maiyet memurlarının kaymakamlık kursuna çağı-
rılmaları mecburidir. Bucak müdürlerine ilk defa ve aday olarak tâyin edilenlerin 
de 6 aylık sta,j devresi sonunda bucak müdürlüğü için lüzumlu vasıfları hajz blÛ UV 
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duldan ve yeterlikleri tasdik olunduğu takdirde bir yıl süreli meslek kursuna iştirak 
ettirilmeleri kanunun hükmü icabıdır. 1952 yılında kaymakamlık kursuna 55 kadar 
maiyet memurunun, meslek kursuna da 70 kadar bucak müdürü adayının iştiraki 
]âzımgeleceği tesbit olunmuştur. Kurslara iştirak edenlere kanuni yolluklariyle kurs
ta bulundukları müddetço 3888 sayılı Kanun hükümleri idaresinde 3 lira gündelik 
verilmektedir. Her iki kurs faaliyetinin bütçeye konulan 100 bin liranın içinde kal
ması hususunda gayret sarfolunacaktır. 

12 Ders notlarının yazdırma, çoğaltma giderleriyle imtihan ve sair yönetim giderleri : 
1951 yılma nazaran 3 500 lira indirilerek teklif olunmuştur. Geçmiş yılların masraf
larına kryasen 6 500 liranın yeteceği tahmin olunmuştur. 

501 . Geçen yıl borçları : 
Eski yıllardaki sarfların gidişine bakılırsa bir indirme yapılamamış 1951 yılındaki 
ödeneğin aynı olarak 40 bin lira konulmuştur. 

502 Eski yıllar borçları : 
, 1951 yılındaki ödenekten 500 lira noksaniyle teklif edilmiştir. Eski yılların masraf 

miktarları göz önünde bulundurularak 59 500 lira konulması zaruri görülmüştür. 

• • EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Emniyet Genel Müdürlüğünün 1952 yılı Bütçesi 1951 yılı Bütçesinin toplamına >gore 2 012 314 
liralık bir artış göstermektedir. Bu artma, merkez ve iller memur aylıkları ile iller çocuk zam
mı ve doğum yardımı tertiplerinde ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu 
gereğince yapılması lâznrigeleıı ödemeler'bölümünde ve emniyet teşkilâtı memur ve müstahdem
lerinin kıyafet ve teçhizatına ait tüzük ıgereğince 'giydirileceklere ait 410 ncu bölümün 10 ncu 
maddesindedir. Bunların dışında bâzı tertiplerde göze çarpan artışlar, bütçenin bünyesi içer
sinde yapılan indirmelerle karşılanmış tanzim değişikliklerinden ibaret bulunmaktadır. 

Aylık tertiplerinde vukuaJgelen. kabarmanın sebepleri; 5838 sayılı Kanun ile kadroya eklen
miş olan 289 komiser muavinliği kadrosunun vücuda getirdiği fark ile 4598 sayılı Kanun gere
ğince verilmekte olan üst derece aylık farklarının artmış olmasıdır. 

B. M. 

201 11 Merkez memurları aylığı : 
Ekim 1951 ayındaki duruma göre merkezdeki memur adedi 327 dir.: Bunların kad
ro aylık tutarları 849 900 liradır. ' Üst derece aylık alanların farkı da 146 400 lira
dır. Her ikisinin toplamı olan 996 300 lira bütçeye konulmuştur. 
Mevcut 327 memurdan 95 adedi bir üst derece, 156 adedi de iki üst derece aylığı al
maktadır. 

12 İller memurları aylığı : 
İllerdeki memur kadrosu 8 669 dur. Bunların kadrolarına göre aylık tutarı 19 738 800 
liradır. 
1630 memur bir üst derece, 6051 memur da iki üst derece aylığı. almakta olup bun
dan mütevellit fark da 4 482 000 liradır. Fiilî kadro tutarı ile üst derece aylık fark
larının toplamı bu suretle 24 220 800 liraya baliğ olmuştur. 
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Merkez memurları açık aylığı : 
Geçen yıl olduğu gibi bir lira konulmuştur. 
İller memurları açık aylığı : 
Geçen yıl olduğu gibi 4 999 lira teklif edilmiştir. 

Ücretler : 
Bütçeye bağlı (D) cetveli 1951 yılındaki hizmetli kadrolarım aynen ihtiva eylediği 
cihetle ödeneğinde de bir değişiklik mevcut değildir. 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar «gereğince yapılacak zam ve yardımlar : 
Bu bölümde 1951 toplamına göre 325 480 liralık bir artış vardır. Merkezde zamma 
müstahak çocuk adedi 460 olarak tesbit edilmiş ve doğumlar nazara alınarak 500 
çocuk hesabiyle 60 000 lira teklif edilmiştir. 
Haziran 1951 ayında alman malûmata göre illerdeki çocuk sayısı 16 819 dur. Buna, 
artışlar için 918 çocuk eklenmiştir. Bu sebeple 1952 Bütçesinin iller çocuk zamm; 
maddesine 269 480 lira fazlasiyle 2 128 480 lira konulmuştur. Boğum yardımı sarfi
yatının 1951 seyrine göre merkez memurları doğum yardımı 15 000 lira indirilmiş, il
ler memurları doğum yardımı da 76 000 lira artırılmıştır, ölüm yardımları 1951 yı
lının aynı olarak konulmuştur. Yakacak zammı geçen yılın aynı olarak teklif edilmiş
tir. : Bu zammııi; yerilmesi gereken yerlerdeki memur sayısı 328 dir. 

•3201 sayılı Kanunun 86 nci maddesi gereğince verilecek para mükâfatı : 
Geçen yıla nazaran 5 000 lira indirilerek konulmuştur. 

'5434 sayılı Kanuna göre Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına ya-püacak ödeme
l e r : . . . . . , • • . • • - . . . . 
1951 yılına nazaran 54 734 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. Bu tertip 201 nci aylıklar 
ve 202 nci ücretler bölümüne dâhil ödeneklerin mecmuu üzerinden hesaplanan yüz
de beş. buçuk emekli keseneği ile başkomiser, komiser, komiser muavini ve polis 
memurlarının son üç aylıklarından ayrılan % 10 fiilî hizmet zammı karşılığından iba
rettir. 

4367 sayılı Kanun gereğince verilecek er taymı : 
Fiilî kadroya c^âhil 8 996 memurun ayda 25 liradan bir yıllık istihkaklarının tutarın
dan ibarettir. 

1475 sayılı Nakdî Tazminat Kanunu gereğince verilecek tazminat : -
1951 yılı ödeneğinin aynı olarak konulmuştur. 

Merkez daireleri yönetim giderleri : 
Bölüm toplamı itibariyle geçen yılın aynıdır. Şimdiye kadar «döşeme ve demirbaş» 
adiyle konul-agelen maddenin «döşeme» ve «demirbaş» adlariyle ikiye ayrılmasından 
dolayı ödenekte bir tefrik yaplımıştır. . 

İller büro giderleri : 
Bu bölümün toplamı geçen yılın toplamına göre 14 000 lira artmıştır. Bu da üç şe
hirde kömür fiyatlarının artırılmış hııkinmasmdan ileri gelmiştir. Burada da 301 
nci bölümde arzedildiği üzere «döşeme ve demirbaş» ayrı maddeler, halinde konul
muştur. Öteberi maddesinde görülen 25 000 lira fazlalık şimdiye kadar mütemadi
yen borç devir edegelen su bedellerinin karşılığını temin zaruretiyle döşeme ve de
mirbaş maddesinden indirilerek sağlanmıştır. • • ' • ' . • 
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303 Basılı kâğıt ve ı defterler : 
195İ yılı Ödeneğinin aynı olarak konulmuştur. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri : 
Bu bölümün 11, 21 ve 22 nci maddeleri geçen yılın aynı olarak'bırakılmış yalnız 453 ncü 
bölümü 30 ncu maddesine konulan beş bin lirayı sağlamak için 12. nci; maddesinden 5 000 
lira indirilmiştir. 

305 îller kira bedeli : 
Kira altında tutulan bina adedi .199 dur. Bunların yıllık Mra bedelleri 150 000 lira olıip 
geçen yıla nazaran artış ve eksiliş olmamıştır. 

306 Giyecekler : 
D cetveline dâhil hizmetlilerden giydirilmesi gerekenlerin elbise ve ayakkabı karşılığı 
olarak konulmuştur. 

307 Yolluklar : . ' 
Sürekli görev yolluğu merkez ve illerde mevcut,8996 memurdan Şark hizmetini bitirme 
ve sair sebeplerle nakil ve tâyinleri yapılacaklar ile emeldiye sevkedilecek veya ayrıl% 
oaklarm istihkaklarının mukabilidir. İller İdaresi Kanununa göre valilerce il dahilinde 
yapılan değişiklikler de bu meyandadır. Bu bölümün maddelerine konulan ödenekler 
miktarca geçen yılın aynıdır. 

308 3201 ye 4598 sayılı kanunlar gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları : 
Fiilî kadroya dahil 8996 memurdan hastalanacaklann tedavilerini sağlamaya mahsus 
olan bu bölümdeld ödenekten her sene 40 000 liradan fazlası sanatoryumlarda yapılan 

. tedavilere verilmektedir. Buna göre geri kalan kısımdan memur başına yıllık olarak isa
bet eden milrtar 2 liradan biraz fazladır. 

309 Taşıt giderleri : 
Bölümün toplamı 1951 ;yılı toplamı kadardır. Beliren ihtiyaç karşısında iller taşıtları 
işletme gideri maddesinden 10 000 lira indirilerek iller taşıtlar onarma gideri maddesi-, 
ne eklenmiştir. Teşkilâtta mevcut motorlu taşıt miktarı aşağıda arzolunmuştur. 

v • • • • • ' - • • • 

A d e d ; ' • • • ' . • 
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Otomobil 
Cip oto 
Kamyonet 
Otobüs 
Motosiklet 
Deniz motoru 

405 Yem,'; muytabiye, nal, mıh ve başka gereçler : 
Geçeıi yıla nazaran 5 000 lira indirilmiştir. Süvari teşkilâtı bulunan 6 ilde halen 73 bi
nek ;atı 9 'tay mevcuttur. 
Bir hayvanın yıllık olarak her çeşit masrafına tekabül eden miktar 790 liradır. 

406 Haber alma giderleri : 
Geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

410 Giyecek ve teçhizat : 
Emniyet teşkilâtı memur ve müstahdemlerinin kıyafet ve teçhizatına ait tüzük esas-
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lan dahilinde sarf olunmak üzere bu bölümün 10 uncu maddesine geçen yıla nazaran 
750 000 lira eklenmiştir. * 
20 nci madde de geçen yılın aynı. olarak bırakılmıştır.' 

Okullar giderleri : , ' . « . - . 
Polis enstitüsü ve istanbul Polis Okulunun-yiyecek ve yönetim giderlerine ait olan 
bu bölümün toplamı geçen yıl toplamının aynıdır. Kömür fiatlârında yapılan ar
tırmayı karşılamak için 11 nci maddeden 5 000 lira indirilerek 12 nci yönetim gi
derleri maddesine eklenmiştir. -

Yollama giderleri : • 
11 nci maddesi geçen yılın aynıdır. Maliye Bakanlığınca gösterilen lüzum üzerine ye
niden açılmış ve açılma maksadı ödeneğin çeşidi kısmında açıklanmış bulunan 
12 nci maddeye ilk yıl olmak münasebetiyle 1 006 lira ödenek konulmuştur. 

Telli ve telsiz telefon ve telsizler işletme giderleri : 
Geçen yılın aynıdır. ' , 

Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrencilere verilecek burslar : 
Geçen yılın aynı olarak konulmuştur. 6 öğrenci vardır. Beherine ayda 75 lira he
sabiyle konulmuştur. 

Yayın giderleri : . *" . '' 
Bölüm toplamı itibariyle geçen yıla nazaran bir değişiklik yoktur. Gazete fiatla-
rıııa yapılan zam dolayısiyle 20 nci maddeden 1 000 lira indirilmiş ve 10 ncu mad
deye eklenmiştir. . . . - • • 

Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği : giderler : 
10 ncu ve 20 nci maddelere konulan- ödenekler geçen yılın • aynıdır. Azası bulundu
ğumuz Milletlerarası Kriminal Polis Komisyonunun icra komitesi 1952 toplantısını 
yurdumuzda yapmak kararını ahnış olduğundan bu toplantının icabettirdiği bütün 
masrafları karşılamak üzere yeni bir madde açılarak 5 000 lira konulması lâzımgel-
miş ve 304 ncü bölümün iller posta ve telgraf giderleri maddesinden indirilmek 
suretiyle buraya konulmuştur. 

Pravantoryum ve-sanatoryum yönetim, iaşe, ilâç ve sair genel giderleri : 
3.950 yılında tesis edilmiş; olan 30* yataklı pravantoryumun bir yıllık bütün masraf
ları karşılığı ölüp miktarca geçen yılın aynıdır. Yatak başına 1 333 lira isabet etmek
tedir. 

Geçen yıl borçları : 
Geçen yılın aynı olarak konulmuştur. 

Eski yıllar-borçları : 
Geçen, yılın aynı olarak konulmuştur. 

Yatırımlar 

Yapı onarımı : 

Küçük yapı işleri : 
Şimdiye' kadar küçük.yapı işlerini de içine alan bu tertip 1952 yılında «onarma» ve 
«küçük yapı işleri» adlariyle iki bölüme ayrılmış olduğundan her ikisinin toplamı 1951 
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yılı ödeneği kadar olmakla beraber çnarımbölü^ 
müne 65 OOO lira konulmuştur. , yJ 

751 Satmalmacak makine, araç ve gerekler : • 
Bu bölümün 10 ncu maddesine konulan 50 000 liralık ödenek; Ankara ve İstanbul şehir 
içi radyo telefon tesisleri ile bütün illerde mevcut manyatolu polis santral ve telefon
larının idame ve idare masrafları karşılığıdır. 20 inci maddeye mevzu 30 000 lira mevcut 
daktiloskopi tesislerinin her türlü masraflarının karşılığıdır. 
Her iki maddedeki ödenekler geçen yılın aynıdır. 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

Jandarma Genel Komutanlığının 1952 yılı Bütçesi 1951 yılı Bütçesinin toplamına göre 
1 224 419 lira eksiği ile tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Bu eksikliğin hangi tertiplerde olduğu bütçe cetvelinde gösterilmiştir. Bir kaç tertipte de kar
şılığı bütçenin bünyesi içinde sağlanmış olan fazlalık vardır. Bunların mahiyet ve miktarı bütçe 
cetvelinden anlaşılmaktadır. ? . , 

B. M. " ' 

201 Aylıklar : - o 
Bu bölüm 1951 yılı Bütçesindeki miktara göre 303 151 lira noksanı ile teklif edilmiş
tir. Jandarma Genel Komutanlığı kadrolarının ordu kadroları gibi Büyük Millet Mec
lisi Bütçe Komisyonunca her sene, kabul ve tasdik edilmek suretiyle tatbiki 1644 
sayılı Karnın icabıdır. Subay, memur, Öğretmen ve harb okulu öğrencisi mevcuduna 
ve mürettep er sayısına göre hazırlanan ve Yüksek Meclise ayrıca sunulmuş bulu
nan 1952 kadrosuna göre hesap edilen ödenek ihtiyacı bu bölümün 11 nci ve 12 nci 
maddelerine konulmuştur. 

202 Ücretler : . . ' ' 
(D) cetveline dâhil merkez hizmetlileri kadrosunda 1951 yılma nazaran bir değişik
lik yapılmadığından 11 nci maddedeki ödenek geçen yıl bütçesindeki ödeneğin aynıdır. 
(D) cetvelinin iller hizmetlileri kısmından hastane kadrosu lüzumsuzluğuna- binaen 
kaldırılmış bulunmakla bölümün 12 nci maddesinden 8 940 liralık bir indirme yapıl
mıştır. . , . . " • ' 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak "zam ve yardımlar : 
Bölümünün merkez subay ve memurlarına ait 11 nci maddesinde geçen yıla nazaran. 

• 5 000 liralık bir indirme yapılmıştır. Bütçenin düzenlenmesi sırasındaki çocuk ^adedi
ne % 10 ilâvesi ile bütçeye 167 çocuk için 20 000 lira konulması yeter görülmüştür. 
12 nci iller subay, memur ve astsubaylarının çocuk zammı maddesine geçen yıla 
göre 75 000 lira zam yapılması zaruri görülmüştür. Esasen 1951 yılı ödeneğinin de 
yıl sonuna kadar idareye kâfi gelmiyeceği anlaşılmış bulunmaktadır. Halihazırdaki 
çocuk adedi 5 208 dir. 21 nci merkez memurları doğum yardımı meddesinden 2 000 
lira indirilmesi uygun görülmüştür. Bölümün diğer maddelerine 1951 Bütçesindeki 
ödeneklerin aynı konulmuştur. . ' • ' • ' 
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5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) ve 15 nci maddesinin (E) fıkraları ile 34, 
e38^ve^39:incu mideleri- gereğince -Türkiye- Cumhuriyeti' Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler: 
Bölüme konulan ödenek; 201 aylıktır ve 202 ücretler bölümlerindeki ödenekler top
lamından emekliye ayrılma hakkı olmıyan erat aylıkları düşüldükten sonra kalan 
miktarın yüzde 5,5 u ile Harb Okulu öğrencileri için kanun gereğince hesap1 edilen 
emekli keseneği .ve subay ve askerî memurlar ve astsubaylar için üç aylık istihkak
larının yüzde onu nispetinde ilâve edilen fiilî hizmet zammı kargılığından terekküp 
etmektedir. * 

Lira ' 

700 340 Yüzde beş buçuklar tutarı 
34 819 Harb Okulu öğrencilerinin emekli keseneği 

301 743 Subay ve askerî memurların fiilî hizmet zammı karşılığı 

1 036 902 Toplam 

Bu miktar 1951 yılı Bütçesindeki miktard-an 17 489 lira eksik olup aylık ve ücret 
tertiplerindeki indirmelerin bu tertibe olan tabiî inikası neticesidir. 

Temsil ödeneği : ' 
5027 sayılı Kanun gereğince. Jandarma Genel Komutanına her ay verilmekte olan 
175 lira temsil ödeneğinin bir yıllık tutarından ibarettir. 

Hazarda. vazife görürken yaralanan subay ve erlere . 1475 sayılı Nakdî Tazminat 
Kanunu gereğince verilecek tazminat : 
Birkaç yıllık, sarfiyatın seyrine nazaran bu tertipten 1 999 liranın indirilmesi mümkün • 
görülmüştür. 

Atışlarda, erleri, okutmada, binicilikte, öğretim ve eğitimde başarı, görevini yapmada 
yararlık gösterenlere 1493 sayılı Kanun gereğince verilecek ikramiye : ..• 
2260 s-ayılı Kanunla jandarma hakkında da uygulanan 1493 sayılı Ordu İkramiye 
Kanunu hükümleri dairesinde sarf edilmek üzere 1951 yılı Bütçesinde olduğu gibi > 
3 000 lira teklif edilmiştir. - • 

20 yıl hizmetten sonra terhis edilen çavuş ve onbaşılar ile 4 nçü uzatmadan sonra 
terhis edilen erlere 1861 sayılı Kanunun 18 nci maddesi gereğince verilecek 
ikramiye "'•': 
Bu tertibe 1951" yılı bütçesindeki ödeneğe nazaran 250 lira ilâve edilmiştir. 1952'yılın
da 2 çavuş, 20 onbaşı ve 15 er bu ikramiyeye müstehak olacağından çavuşlara 
beşer yüz, onbaşılara üçer yüz erlere yüz ellişer lira olmak üzere hesaplanarak ödenek 
teklif edilmiştir. 

Merkez daireleri giderleri ' • : • ' • ' . , . ' 
Bu bölümün maddelerine . konulan ödenekler 1951 yılı ödeneklerinin aynıdır. 
Şimdiye kadar «döşeme ve demirbaş» adı ile bu bölümün içinde bir madde olarak 
yer alagelen ödenek 1952 yılından itibaren «döşeme» ve «demirbaş» adları ile ayrı 
maddeler haline konulmuştur. Böylece teklifte ayrı ayrı- rakamları ihtiva eden her 
iki maddenin toplamı 1951 yılının ödeneği kadardır ve 850 liradan ibarettir. 



İller büro giderleri u 

Bu bölümün ihtiva eylediği 4 maddenin toplamı da 1951 yılı ödeneği .kadardır. Deği
şiklik «döşeme ve demirbaş» maddesinin yukarda arzcdildiği gibi iki ayrı madde 
haline getirilerek lüzumu kadar ödeneğin birinden diğerine aktarılmış olmasından 
ibarettir ki, bütçe cetvelinde zam ve tenzil halinde görülmektedir. 

Basılı kâğıt ve defterler 
1951 yılına göre 850 liralık bir indirme yapılmıştır. Bu tertibe taallûk eden ihtiyaç 
hacmx geniştir. İdare; hizmetlerin tanziminde ödeneğin imkân nispetinde daima 
göz önünde bulundurmak zaruretindedir. ~ 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri : 
Bölüm, toplam itibariyle 1951 ödeneğinin aynıdır. Otomatik telefon tesisatında mev
cut inkişafın tabiî neticesi olarak iller telefon giderleri ihtiyaca yetmediğinden iller 
posta ye telgraf ücretleri maddesinden 5 000 liranın indirilerek telefon maddesine 
eklenmesi lüzumlu görülmüştür ve teklif böylece arzedilmiştir. 

İller kira bedeli : . . " °. 
1951 yılı (ödeneğinden (6 744) lira indirilerek' teklif edilmiştir. Kiralı binalardan 
bir kısmı boşaltılarak devlete ait binalara yerleştiğinden bir indirme mümkün ol
muştur. 63 il, 434 ilçede kira altında bulunan bina adedi 655 tir. 

Giyecekler : . • 
Geçen yıla nazaran 5 000 lira indirilerek: 2 500 lira teklif edilmiştir. Ambarda mev
cut malzemenin de yardımı ile 30 şoför, 34 odacı ve '22 hamalın giydirilmesi imkân 
dâhiline girmiştir; ' . 

Yolluklar : 
Sürekli ve geçici görevlerle müfettişlerin yolluklarını fâç madde .olarak ihtiva eden 
bu bölümün maddeleri de toplamı da 1951 yılı ödene'ğinin aynıdır. • 
Sürekli görev yolluğu; subay memur, assubay olarak 3443 mevcutlu ve memleketin 
bütün ilce ve bucaklarına dağılmış bir zümrenin tâyin, tahvil, emekliye ayrılma gibi 
sebeplerle bir yıl içindeki hareketleriyle ilgilidir, Geçen yılların sarf ortalamalarına 
göre bütçeye konulan miktara ihtiyaç, var dır. 
Geçici ıgtörev yolluğu da;' ' „ * 
A) İl jandarma komutanlarının bütün karakollarını -yılda bir defa, ilce jandarma 
komutanlarının bütün karakollarını yılda en.az üç defa ..teftiş etmeleri. . 
OB) îÜssübayların komuta kurslarına, subay ve-askerî memurların muhtelif kursla
ra, terfi sırası ıgelen subay ve assubaylarm muayene için hastanelere gidip gelme
leri. - . . 
O) Oelp ve sevk edilen eratın sev kına memur edilenlerin bu işi .görmeleri. 
D) Tetkik, tahkik ve sair muvakkat vazifelerin icabettirdiği işlerin ıgörülmesr için 
verilecek yolluklara karşılıktır. İşlerin vüsat ve şümulü ve karakol adedinin de 
2 '550 yi bulması göz önüne alındığı takdirde bütçeye konulmuş olan 110 000 lira 'as
gari bir miktardır. * • • 
Müfettişler yolluğuna gelince; 
Her biri 2 - 4 ilin bütün jandarma teşkilâtım- vazifesi, çevresine almış olarak 21 jan
darma müfettişliği mevcuttur. Bundan başka yalnız levazım ve donatım işlerini tef
tiş ile görevli 3 teftiş kurulu vardır. 
Her teftiş, kurulu 3 üyeden müteşekkildir. 
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Bunların bütün bir yıl içinde vazifelerini yapmaları için'25 OOO lira kâfi gelmek-
' t e d i r . _'•• " •İÎII1\ • , s |> . ' ': V;!,: SL,! 

308 " 2771 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları : 
Geçmiş.yılların masraf vasatilerine göre bütçeye konulmuş olan 20 000 liranın ihtiyaca 
,kâfi geleceği tahmin olunmuştur. 

309 Taşıt giderleri : 
İ951 yılı ödeneği toplamına göre 14 000 lira indirilmek suretiyle teklif olunmuştur. 
Komutanlık otomobilinin işletme ve tamiri maddelerinde değişiklik yapılmamıştır. 
Komutanlık merkezindeki hizmete mahsus taşıtların işletme ve tamiri, ödeneklerinden 
4 000 lira illerdeki taşıtların işletme maddelerinden de 10 000 lira indirilmiştir. 

401 Basımevi giderleri.: > ' . , " ' ' ' . • " 
Basımevinin elektrik, su, temizlik malzemesi, ambalaj ve ciltleme masraflarının karşı
lığıdır. 1951 yılı ödeneğinin aynı olarak 3 400 lira konulmuştur. -
Jandarma teşkilâtında kullanılan bütün matbu evrak ve defterler bu müessesede bası
lıp yapılmaktadır. -

405 10 Hayvan satmalma ve tavizi : . * 
1706 sayılı Kanunun 15 nci maddesi gereğince jandarma subayları atlıdırlar. Hayvan
ları Devletçe tedarik olunur. Ve maliyet bedelleri subaylardan üç yıl .zarfında taksitle 
geri alınır. Bu hayvanlar Devletçe beslenir. 1952 yılında satın alınacak hayvanlar için 
25 000 lira teklif edilmiştir. 

20 Jandarmaya mensup subaylar ile eratın malı olan hayvanlardan ölen veya öldürülen
lerin bedelinin" tazminine dair 1471 ve 50.13 sayılı kanunlar gereğince yapılacak öde
meler : . 
Bu maddeye geçen yıla nazaran 1,000"lira eksiği ile 5 000 lira konulmuştur. Geçen yıl
ların sarf gidişine göre 1952 yılı ihtiyaçlarına yeteceği tahmin olunmuştur. 

.Tazminler temlik mazbatasında yazılı kıymetler ürerinden ödenir. Fakat bu kıymet 50Î3 
sayılı Kanun hükmünce eratın hayvaları için 200 lirayı, subay ve askerî memurlar hay
vanları için 350 lirayı geçmemektedir. 

409 10 Taymat : • . .• ' 
4370;.sayılı Kanun hülanünce kadroya dâhil er adedine göre hesaplanmıştır. Uzatmalı-
erbaş ve erlere 4367 sayılı Kanun gereğince ilâveten verilen bir er tayını ile-subay 

* ve askerî memurlara verilmekte olan er tayını da hesaba katılmıştır. Müfredat hesabı 
arza hazırdır. Geçen yıla nazaran 478 004 lira indirilmiş bulunmaktadır. 

20 Yem : ' 
1951 yılı ödeneğinin "aynı olarak konulmuştur. - • . " j 

30 Yakacak, aydınlatma ve ısıtma : 
Toplu birliklerdeki eratın yemek pişirme odun istihlâki, kadroya dâhil bütün eratın 
kanunun tâyin eylediği miktar üzerinden bir yıllık gaz yağı ihtiyacı ve bütün teşki
lâtta mevcut 6951 sobada yakılacak, maddeler bu maddeye taallûk etmektedir. 1951 
yılı Bütçesindeki miktarın aynı olararak 490 000 lira konulmuştur. "; 

410 10 Giyecekler : ; ' ; 
Eratın ve Harb Okulu öğrencilerinin kaput, kışlık elbise, yazlık elbise, çamaşır, avcı 
yeleği,' çorap, kundura, çizme, yemeni eldiven, kürk, muşamba, yatak kılıfı ihtiyaçları 
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ve bunların imali için sarf edilen, bilûmum malzeme, imâl ve nakil masrafları bu tertibin 
içindedir.' VÎS;::I-<-'^> -
Geçen-yılm aynı olarak 4 104 000 lira teklif edilhıştir. 
Teçhizat ; : . " • ' , 
Battaniye, Kilim, ekmek torbası, arka çantası, matra, mahruti çadır, portatif çadır, ci
binlik, karyola, yatak içine doldurulacak ot, mutfak edevataı bütün teferruatı, imali-
yesi ve nakil masrafları ile birlikte bu tertibe ilisgindir. 1951 yılının aynı . olarak 
718 000 lira olarak konulmuştur.. 

Harb gereçleri ve teçhizatı : 
1951 yılı. ödeneğine nazaran 280 000 lira indirme yapılarak teklif edilmiştir. 
Jandarmaya ait manyatolu telefon hatlarının idame, işletme ve tamiri, hayvanların 
nal, mıh ye muytabiyesi, tüfek ve makine yağları, palaska takımları, her türlü eğer, 
semer ve koşum takımları, k • 
Silâh, cephane ve diğer harb gereçleri ve teçhizat bu tertibe taallûk etmektedir. Bütçaye 
konulan 500 000 lira ile idareye gayret sarf edilecektir. 

Tıbbi ecza ve.sağlık gereçleri : - « 
Bu bölüme 1951 yılı gibi 61 000 lira konulmuştur. Bu ödeneğin 10 000 lirasının aşılara 
10 000 lirasının antibiyotiklere (Penisilin, Sulfamit ve emsali), 10 000 lirasının depolar
da mevcudu kalmıyan sıhhi malzemeye ve 31 000 lirasının da komprime, toz ve mayi ha
lindeki ilâçlara tahsisi düşünülmüştür. 

"Veteriner ecza ve gereçleri : -
Geçmiş yıllardaki masrafların miktarı da göz önüne alınarak 1951 yılına göre 5 000 lira 
indirilmek suretiyle 5 000,lira olaraîî teklif edilmiştir. ' 

Taşıma giderleri : 
1951 yılı ödeneğinin aynı olarak 531 540 lira teklif edilmiştir. . . ı 

Okullar genel giderleri : * . 
Ankara'daki Jandarma Subay-Tatbikat ve Asşubay okulları ile beş okul alayının ötebe
ri, döşeme, demirbaş, aydınlatma, ısıtma ve benzeri yönetim masraflarını ihtiva eden bu 
bölüme 1951 yılı ödeneğinin ayni olarak 115 000 lira teklif edilmiştir. 
Geçmiş yıllar katı hesaplarına göre de yıl sonuna- kadar idareye kâfi gelecektir. 

Kurumlar ve komisyonlar genel giderleri : 
İstanbul, Kayseri, Elâzığ, eşya ambarları ile İstanbul Dikimevi, Ankara ve İstanbul sa
tmalına komisyonları, Ankara ve İstanbul Muayene komisyonlarının öteberi, demirbaş, 
aydınlatma ve ısıtma masraflariyle ambarların sigorta bedelini ihtiva eyliyen bu bölüm 
20 800 lira olarak teklif edilmiştir. Geçen yıl ödeneğinin aynıdır. 

Geçen yıl borçları :...-.. 
1951 yılı ödeneğinin aynı olarak teklif edilmiştir. Geçen yıldan kalan borcun hakiki 
miktarını kestirmek mümkün olamamaktadır. 

Eski yıllar borçları : 
Bu bölüme konulan ödenek dâhi 1951 yılı ödeneğinin aynı olarak 4 350 liradan ibarettir. 
Yetmediği takdirde Bütçe, Kanununun hükümleri dairesinde artırılması mümkün bulun
maktadır. ..-, 



— 97 — 

Yatırımlar . 

Yapı onarımı : 
Bütçeye konulan 100 000 lira ile onarımı lâzımgelen 71 binadan en mühimlerinin onarıl
ması düşünülmektedir. 

Küçük yapı işleri : 
Bütçeye 200 000 lira konulmuştur. Beş yerde mevcut ve ikmali lâzımgelen inşaat ile 
muhtelif yerlerde yeniden yapılması gerekli 15 karakoldan mümkün olanların yapılma
sına çalışılacaktır. 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Merkez memurları aylığı : 
4598 sayılı Kanuna göre bir veya iki üst derece maaş alanlarla 150 lira maaşta bir 
veya iki terfi müddetini doldurarak 100 ve 200 lira tazminat alanlar dâhil olmak 
üzere merkezre mevcut 196 memur kadrosunun senelik maaş yekûnu (943 500) lira 
olarak hesap edilmiş ve gittikçe inkişaf eden milletlerarası münasebetlere mütena
zır olarak hariçteki teşkilâtın tevsi ve takviyesi için merkezden gönderilecek' memur
ların yerini doldurmak .üzere hariçten 10 aded yeni memur alınmasını ve mevcut 
memurlar arasında teselsül suretiyle terfilerini teminen (L) cetvelinden asgari bir 
hesapla 50 lira aylıklı 10 memur kadrosunun çıkarılmasına katı bir zaruret hissedil
diğinden buna tekabül eden (42 000) lira ödenek ilâvesiyle bu maddeye (985 500) 
lira ödenek konulmuş ve 1951 yılı Bütçesine nazaran fazla görülen (69 000) lira in
dirilmiştir. 
Yabancı memleketlerdeki memurlar aylığı : 
Kadro fevkmda maaş alanlar dâhil olmak üzere bakanlığımızın yabancı memleket
ler teşkilatındaki (219) aded memurun 4991 sayılı Kanuna göre" ödeme misilleriyle 
birlikte hesap edilen aylık maaş tutarları ile birinci derecedeki müddetlerini doldu
rarak 100 ve 200 lira tazminat al-anların senelik tazminatları yekûnu ceman 
(6 001 870) lira olarak hesap edilmiş ve (1 870) lira kadro tasarrufatmdan temin 
edilmek üzere yuvarlak olarak (6 000 000) lira ödenek konulmuş ye geçen yıla na
zaran fazla görülen (652 303) lira bu .bölümden indirilmiştir. , : 
Merkez memurları açık aylığı : 
Halen Bakanlık emrinde bulunan memurların açık aylıklarını karşılamak üzere bu 
maddeye göjçen yılhPödeneğe nazaran (5 000) lira fazlasiyle (6 Ü00) lira ödenek ko
nulmuştur. . • • " ' " 
Yabancı memleketlerdeki memurlar açık aylığı : 
Yabancı memleketlerde görevli iken bakanlık emrine alınan memurların hariçte bu
lunmalarına kanuni lüzum kalmadığından açık aylıkları merkezde ödenmektedir. Bu 

.cihetle bu maddenin muhafazasına lüzum kalmadığından madde kaldırılmıştır. 

Merkez hizmetlileri ücreti : 
Bakanlığımızın arz ettiği hususiyet dölayısiyle daktilolardan bir kısmının ecnebi dile 
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aşina olmaları iktiza ettiği ve kadromuzda mevcut (370) lira ücretli kadrolarda müs
tahdem (3) daktilo bugünkü siyasi faaliyetin icap ettirdiği ihtiyaca kâfi gelmediği ci
hetle hariçten .iyi lisan bilir elemanların alınmasını mümkün kılmak için (1952) yılı 

* Bütçesine iki aded (459) liralık kadro ilâve edilmiş ve mevcut 150 ve 200 liralık iki dak
tilo kadrosu ilga olunarak yerine (400) er liralık ecnebi dil bilir daktilo kadrosu ikame 
olunmuştur. Bundan mâada (D) cetvelinde fazla bulunduğu anlaşılan (140) lira ücret
li bir motosikletli dağıtıcı kadrosu kaldırılmıştır. Bu : tahavvülün icap ettirdiği 
(14 520) liralık ödenek ilâvesiyle bu maddeye (185 460) lira ödenek konulmuştur. 

202 12 Yabancı memleketlerdeki hizmetliler ücret i : 
Yabancı memleketlerdeki teşkilâtımız de müstahdem hizmetli adedine ve mahallerinde ve
rilen ücret miktarlarına göre (İ 000 000) lira ödeneğin ihtiyaca ancak kâfi geleceği 

' anlaşıldığından bu ödenek bütçeye konulmuştur. 

206 11 Merkez memurları çocuk zammı : 
Halen merkezde bulunan memurların çocuk zammına müstahak çocuk adedi (105) tir. 
Buna nazaran bir yıllık çocuk zammı tutarı (12 600) lira olup ilerde vaki olacak çocuk 
doğumları da nazarı itibara alınarak geçen sene ödeneğinden (5 200) lira indirilerek 
(13 800) lira ödenek konulmuştur. 

206 • 12 Yabancı memleketlerdeki memurlar çocuk zammı : • 
. Yabancı memleketlerdeki teşkilâtımız memurlarının çocuk zammına müstahak 82 çocu
ğun senelik çocuk zammı tutarı (9 840) lira olup ilerde vâki olacak doğumlar da göz 
önünde bulundurularak 19'51 yılı ödeneğine (1*200) lira ilâvesiyle (11 000) lira öde
nek koııulriraştur. 

206 21 Merkez memurları-doğum yardımı : * 
Geçen yıllarda yapılan sarfiyata nazaran (2 000) liralık ödenek kâfi geleceği anlaşı
larak bu miktar konulmuştur, 

206 22 Yabancı memleketlerdeki memurlar doğum yardımı : • 
Geçeri yıllarda yapılan sarfiyata nazaran (İ 000) liralık ödeneğin kâfi geleceği anla
şılarak bu miktar konulmuştur. . * . ; . - • • • 

206 31 Merkez memurları ölüm yardımı : • 
Geçen yıl bütçeye konulmuş bulunan (1 500) liranın kâfi gelmediği anlaşıldığından 

• (500) liKı ilâvesiyle (2 000) lira ödenek konulmuştur. " • " . • / ' . 
206 32 Yabancı memleketlerdeki memurlar ölüm yardımı : 

öeçen yıl bütçesine konulmuş bulunan (1 500) liranın kâfi gelmediği anlaşıldığından 
(500) lira ilâvesiyle (2 000) lira ödenek konulmuştur. 

207 Yabancı dil para mükâfatı : 
. Bakanlıkça ittihaz olunan karar mucibince meslek memurlarının 1952 senesi Eylülüne 

kadar İngilizce imtihanı vermeleri iktiza ettiğinden önümüzdeki yıl içinde bu imti
hana gireceklerden 25 - 30 kadarının imtihanı kazanacağı nazarı itibara alınarak 
bütçeye geçen yıla nazaran (13 000) lira f azİasiyle ̂ 25 000) lira ödenek konulmuştur. 

209 Emekli Sandığına yapılacak "ödemeler : " 
Bakanlığımızın memur ve hizmetli kadrolarına ve kadro üstü maaş alanların aylık
larına göre kanunen kesilmesi icabeden %5; %25,% 100 artış farkları olarak Emekli 
Sandığına,' yapılacak ödemeler karşıliğinin (130 000) lira ile karşılanacağı hesap olu
narak bu miktar aynen ödenek olar k konulmuştur. 

210 Temsil ödeneği : . • 
5027'sayılı Kanını1 mucibince umumi kâtibe temsil ödeneği olarak verilen ayda (250) 
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liradan senelik baliği olan (8 000) >a ödenek olarak konulmuştur. 

301 10 Merkez kırtasiye : 
1951 yılında başlamış olan arşivlerimizin tasnif ve tertibi devam ettiği gibi gittikçe 
inkişaf eden milletlerarası münasebetlerin icabı olarak yapılan anlaşmalar ve muhabe
rat dolayısiyle kırtasiye sarfiyatı âzami haddini bulmuştur. Şifre dairesinin mahrem 
muhaberatı da aynı suretle artmış, kâğıt ve karbon kâğıdı sarfiyatı bu nispette çoğal
mış olmakla beraber bütçede tasarruf prensibine binaen yeni bir artırma yapılmadan 
geçen yılda verilen 13 000 lira ödenek konulmakla iktifa edilmiştir. 

301 20 Merkez döşeme : 
30 Merkez demirbaş : 

1952 yılı programına göre merkezde döşeme ihtiyacı 4 000 ve merkez demirbaş ihtiyacı 
6 000 lira olarak tesbit edilmiş ve geçen yıla nazaran 5 000 lira indirilmek suretiyle 
bütçeye bu miktarlar ödenek olarak koımlmuştui'. 

301 40 Öteberi giderleri : 
Geçen yıllarda vâki sarfiyata nazaran (8 200) liranın kâfi geleceği anlaşılmakla bu mik
tar ödenek konulmuştur. 

301 50 Aydınlatma : 
Geçen yıllarda vâki sarfiyata nazaran (4'500) liranın kâfi geleceği anlaşılmakla bu mik
tar ödenek konulmuştur. ' . 

301 60 Isıtma : 
Son defa Hükümetçe alman kararla kok kömürü fiyatına yapılan zammı karşılamak 
üzere bu maddeye (3 000) lira ilâvesiyle (9 000) lira ödenek konulmuştur. 

302 Yabancı memleketlerdeki teşkilâtın büro ve genel giderleri : 
302 10 Kırtasiye : 

Halen faaliyette bulunan (18) adcd büyükelçilik, (1) daimî delegelik, (21) elçilik ve 
(22)' başkonsolosluk ve (8) konsolosluk ki, ceman (70) aded teşkilât için 1951 yılı sar
fiyat seyrine göre (50 000) liralık ödenek ancak kâfi geldiği anlaşıldığından bütçeye 
bu miktar ödenek konulmuştur. 

302 20 Döşeme •:. . . . ' ' • • : 
Yabancı memleketlerde muhtelif (70) aded teşkilâtın döşeme ihtiyacı için bütçenin ver
diği imkâna göre (90 000) liralık bir ödenek • tefriki mümkün görüldüğünden 1952 yılı 
için bu miktar ödenek teklif edilmişti!. 

302 30 Demirbaş : 
Yukarda mânız teşkilâtın demirbaş ihtiyacı için ancak (60 000) lira' ödenek konul
muştur. . 

302 40 öteberi giderleri : 
Geçen yıllardaki sarfiyata ve mevcut ihtiyaca göre (82 000) lira ödenek teklif edil 
mistir. • • 

302 50 Aydınlatma : • -
Geçen yıllardaki sarfiyata ve mevcut ihtiyaca göre (66 500) lira ödenek teklif edil
miştir. 

302 . 60 Isıtma : 
Geçen yıllardaki, sarfiyata ve mevcut ihtiyaca göre (128 000) lira ödenek teklif edil 
mistir. 

302 70 Giyecekler : . 
Geçen yıllardaki sarfiyata ve mevcut ihtiyaca göre (21 600) lira ödenek teklif edil
miştir. 
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302 81 Taşıtlar işletme giderleri : 
M'evcut 19 büyükelçilik, 1 daimî Delegelik ve 21 elçilik otomobilleri için geqen 
sene olduğu gibi (25000) lira işletme ıgideri ödeneği konulmuştur, 

302 82 Taşıtlar onarma giderleri : 
Mevcut 38 aded elçilik otomobilleri onarma ıgideri için (20 000) lira ödenek konul
muştur. 

302 83 ^Taşıtlar satmalına giderleri : 
1940 yılında mubayaa edilmiş olan Sofya Elçiliği otomobili miadını doldurmuş ve 
kullanılmaz hale gelmiştir. Keza iklimin şiddeti ve itimada şayan tamir yap tınlama
ması sebebiyle işlemez hale gelen ve 1952 yılında miadını dolduracak olan Moskova 
Büyiük Elçiliği otomobili kullanılmaz bir halde olup her iki elçilik için alınması za
ruri iki otomobil karşılığı olarak bütçeye (20 000) lira-ödenek konulmuş ve geçen 
yıla nazaran (4 000) lira indirilmiştir. 

302 91 Ziyafet giderleri : 
Adedi (40) a baliğ olan elçilikler için geçen yıl olduğu gibi (100 000) lira ziyafet 
ödeneği teklif edilmiştir. . < " 

302 92 Yardım ve ödünç verme : 
Vatandaşlarımızın bu husustaki taleplerinin bir kısmını karşılamak üzere geçen yıl
lardaki sarfiyata göre bütçeye (15,000) lira Ödenek konulmuştur. 

303 Basılı kâğıt ve defterler : . 
1951 Malî yılının ilk (4) aylık sarfiyatı (8 000) lirayı bulan bu bölüme geçen yıl ol
duğu gibi (14 000) liralık ödenek konulmuştur. Bunula gerek merkezin gerekse ya
bancı memleketlerdeki adedi (70) i bulan, teşkilâtımızın matbu evrak ve defter ihti
yacı karşılanacaktır. 

304 11 Merkez Posta Telgraf ücretleri : . 
1951 yılında milletlerarası siyasi gelişmelerle müterafik olarak artma istidadı gös
termesine rağmen geçen yıl olduğu gibi (150 000) lira ödenek konulmakla iktifa 
edilmiştir. 

304 12 Yabancı memleketlerdeki teşkilâtın her türlü haberleşme giderleri : 
Yukarda işaret edildiğf gibi milletlerarası siyâsi ve iktisadi faaliyetlerin artmasına 

1 muvazi olarak elçilik ve konsolosluklarımızın şifre muhaberatı çoğalmakta, yapı
lan ticari anlaşmaların ve Marşâl Yardımı tatbikatının istilzam ettiği haberleşme 
zarureti evvelki senelerde bu maddeden yapmış bulunduğumuz (50 000) liralık tasar
rufu 1951 yılında gayrimümkün kılacak bir hale gelmiş ve bu maddeye (20 000) lira
lık ek ödenek talebinde bulunmaya sevketmiştir. önümüzdeki yılda faaliyetin dana
da artacağı nazarı itibara alınarak bütçedeki imkân dâhilinde hiç olmazsa (25 000) 
liralık bir zam yapılması mecburiyetini tevlit etmiş ve bu sebeple bu maddeye 
(260 000) liralık ödenek konulmuştur. 

304 21 Merkez Telefon giderleri : 
Geçen yıla nazaran (150) liranın tasarrufu ilê  bütçeye (16 000) lira ödenek konul
muştur. 

305 Yabancı memleketlerdeki teşkilâtın kira bedelleri : 
Yabancı memleketlerde mahallî kanunlarla kiralar üzerine konulmuş bulunan tahdit
ler zaman zaman kaldırılmakta ve serbest bırakılan ev kiraları ev sahipleri tara
lıdan artırılmakta, veya tahliye mecburiyeti üzerine tutulan, yeni binaların kirala
rı eskisine nazaran daha fazla* olduğundan bu bölüme konulmuş bulunan ödenek 
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Yabancı elçilerle konukları ağırlama giderleri : 
Bu tertibe geçen sene. olduğu gibi (128 000) lira konulmakla iktifa edilmiştir. 

Satmalına ve abone karşılığı : 
'Geçen yıllarda vâki sarfiyata göre (6 000) lira Ödenek konulmutur. . * . 
Başka her çeşit giderler : 
Bu tertipten vâki sarfiyata göre (2 000) liranın taarrufu mümkün görülerek indiril
miş ve (2 000) lira ödenek konulmuştur. 

Milletlerarası kurum ve derneklere katılma payı : 
1952 yılı içinde Hükümetimizin âzası bulunduğu muhtelif milletlerarası kurum ve 
derneklere katılma paylarının kati rakamları bugün için malûm olmamakla beraber 
bu teşekküllerden resmî mahiyette alınan tahminlere göre katılma payları yekûnu 
geçen seneye nazaran (208 876) lira fazla siyle (2 418 740) lira olup müfredatı şun
lardır; Birleşmiş Milletler Teşkilâtına (423 150) dolar mukabili (1 195 484) lira 
Birleşmiş milletler genişletilmiş teknik yardım fonuna katılma payı (182 000) dolar 
mukabili (514 000) lira, Avrupa Konseyine (43) milyon Fransız frangı mukabili 
(347 440) lira, Avrupa İktisadi İş Birliğine (40 870 250) Fransız frangı mukabili 
(330 239) liça, Milletlerarası, Gümrük İttihadına (21 000) -altın Belçika frangı muka
bili (.19 209) lira, diplomatik akada m iye (500) isviçre frangı mukabili (324) lira, 
Lâhey Daimî Hakem Divanına (2 460) florin mukabili (1 813) lira, • Milletlerarası 
Gümrük Tarifeleri Yayın Bürosuna (3 000) altın Belçika frangı mukabili (2 745) 
lira, Ticaret Genel Anlaşma ve Gümi'ük Teşkilâtı İcra Sekreterliğine (2 650,43 dolar 
mukabili (7 488) liradır. 
Kongre, konferanslar e yolluk ve giderleri : ' 
Geçen yıllardaki sarfiyata ve her sone mûtat olarak yapılmakta bulunan kongreler 
ve konferanslara nazaran geçen yıl olduğu gibi (310 000) lira ödenek konulmuştur. 
Hakem mahkemeleri ve heyetleriyle uzlaşma komisyonları giderleri : 
Lâhey'de Daimî Hakem Mahkemesi (Cour permanete d'arbitrage) masraflarına işti
rak payı olarak tahakkuk eden hissemizin (2 000) lira civarında olduğu göz önüne 
alınarak geçen yıla nazaran (1 000) lira indirilmek suretiyle bu maddeye (2 000) 
lira ödenek konulmuştur. 

Sigorta giderleri : 
Geçen yıl zarfında vâki sarfiyata nazaran (25 000) liranın kâfi geleceği anlaşıl
makla bu miktar ödenek konulmuştur. • 

Dış memleketlerde Türk kültür varlığının korunması giderleri : * "'. 
İlk defa geçen sene Kolombiya Üniversitesinde Türkoloji kürsüsünün kurulması için 
ihdas edilmiş olan bu bölümdeki miktar 10 sene için devletimizce taahhüt olunduğu 
cihetle, 1952 yılı yardımı olarak (75 000) lira Ödenek konulmuştur. 

Geçen yıl borçları : 
1951 yılından mütaakıp seneye mümkün olduğu derecede az borç devredilmesine ça
lışılarak ıbu bölümden (22 000) liranın tasarrufu cihetine gidilmiş/ ve bütçeye 
(30 000) lira ödenek konulmuştur. 

Eski yıllar borçları : ' 
Eski yıllara ait borçların tasfiyesi cihetine gidilmiş olduğundan bu bölümden (36 000) 
liranın tasarrufu'mümkün görülerek (40 000) lira ödenek konulmuş ve daha eski 
yıllar borçları (680) lira ilâvesiyle (1 000) liraya çıkarılmıştır, 
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Yahrımlar 

Yapı onarımı : 
Devlet malı elçilik vo konsolosluk binalarının ve kira ile tutulmakla beraber onarı
mının kiracıya ait olduğu sözleşmesinde tasrih olunan binaların onarımı için, geçen 
yıl olduğu gibi 1952 için de (70 000) lira ödenek konulmuştur. 
8827 sayılı Kanun gereğince satınalınacak taşıtlar karşılığı : . 
.1947 yılında .evrak tevzi .işlerinde kullanılmak üzerö satmalmmış olan motosiklet, 
işlerin ıçokluğu yüzünden motörü eskimiş, yapılan mütaaddit tamirlerden sonra da
hi müşkülâtla çalıştırılmakta bulunmuştur. Halen makinenin azami kapasitesi olan 
kilometre hesabını doldurmak üzere bulunan ve Bakanlığın müstacel sevkiyatma ye-
tişemiyen bu motosiklet yerine bir yenisinin alınması icabetmiştir. Gene evrak tev
ziatı işinde kullanılan ve 1944 yılından beri çalışmakta bulunan, üç bisiklet bugün 
istimal edilemiyecek bir halde bulunduğundan, bunların yerino hiç olmazsa iki 
aded yeni bisiklet alınması lüzumlu bulunmuştur. Bu sebeple bir motosiklet için 
(3 700) ve iki bisiklet için (180) er liradan (360) lira ki ceman (4 060) liranın Ma
liye Bakanlığı Bütçesinin, ilgili bölümüne konulmak üzere, yatırımlar kısmına ek
lenmesi zaruri görülmüştür. 

6 

MALÎYE BAKANLIĞI 

Maliye Bakanlığı bütçesindeki ödenekler, taşıdıkları hususiyetler göz önünde bulundurularak, üç 
grupta mütalâa edilmektedir. . . • 

Birinci grup Bakanlığın esas hizmetlerine taallûk eden ödenekler; 

ikinci grup katma bütçelerle özel idare, belediye ve derneklere yapılan yardımlara ait ödenekler; 

Üçüncü grup Devlete ait bir kısım kurumlarla Devlet iktisadi teşekküllerinin sermayeleri karşı
lığı ödenekler: 

Bu gruplara giren bölüm ve maddelere konulması teklif olunan ödeneklerin hangi hizmetlere 
taallûk ettiği ve ne gibi ihtiyaçlar karşılığı olduğu aşağıda sırasiyle açıklanmış bulunmaktadır. 

Birinci grup Bakanlığın esas hizmetlerine taallûk eden ödenekler 

R M. -

101 Bakan ödeneği : 
Bütçelero konulan ödenek miktariyle tesbit olunmaktadır. Geçen yıllar bütçelerindeki 
miktarın artırılmasını veya azaltılmasını icabettirecek bir sebep bulunmadığından ay
nen • teklii olunmuştur. 

201 11 Merkez memurları aylığı : 
4910 sayılı Maliye Teşkilât Kanuniyle bunu tadil eden 6071, 5655 ve 5797 sayılı 
kanunlara göre bugün mer'i olaıî merkez teşkilât kadrolarının yıllık tutarı 6 202 200 
liradır. Bu miktardan 1951 malî yılı Bütçe Kanunu ve 1 . I X . 1951 tarihinde mer i 
yet mevkiine giren 5797 sayılı Kanunla L cetveline alınmak suretiyle mevkuf tutulan 
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kadroların yılık tutarı olan 447 900 lira çıkarıldıktan sonra kalan 5 754 300 -liraya 
üst derece farkı için 373 770 lira ilâve olunarak 1951 malî yılı Bütçesine 6 128 070 
lira ödenek konulmuştur. '- . . 
'Görülen lüzum üzerine aşağıda yazılı kadroların 1952 yılı L.cetvelinden çıkarılmak 
suretiyle serbest bırakılması icaibetmiştir. 

Derece Görevin çeşidi Ade'î Aylık Dairesi 

6 Mütercim .1 70 Malî Tetkik Kurulu 
5 İdari dâvalar 80 Bütçe ve Malî Ko. G. Md. 

müşaviri • 1 
4 Müşavir avukat 1 90 Başhukuk Mş. ve Muh. 

G. Müdürlüğü 
8 İKambiyo şefliği • 1 50 Kambiyo Müdürlüğü 

10 1 nci mJümeyyiz 1 35 » » 
i!3 Memur 1 20 »' » • 

Bunlara mukabil işleri müteessir etmemek üzere tasarrufu mümkün görülen aşağıdî 
yazılı kadrolarda L cetveline, ithal, edilmek suretiyle mevkuf tutulmuştur. 

Derece Görevin çeşidi Adod Aylık x Dairesi 

10 Alım memuru 1 35 Maliye„Okulu Md.. 
5 Genel Müdür Yar- 80 Devlet Kâğıt ve Basım 

dımcısı 1 Genel Mel. 

Serbest bırakılan .kadrolarla mevkuf tutulan kadro! arın tutarları arasındaki 19 500 
lira fark yukarda yazılı 6 128 070 liraya ilâve edilmiştir. 

201 12 îller memurları aylığı : i 
4910 sayılı Maliye Teşkilât Kanuniyle bunu tadil.eden.5071, .5655 ve 5797 sayılı ka
nunlara göre bugün mer'i olan iller teşkilât kadrolarının yıllık tutarı 20 523 000 
lira olup bundan 1951 yılı Bütçe Kanunu ve 1 . I X . 1951 tarihinde yürürlüğe-giren 
5797 sayılı Kanunla L cetveline alııimak suretiyle mevkuf tutulan kadroların yıllık 
tutarı olan.299 100 lira .çıkarıldıktan sonra kalan 20 223 900 liraya.üst derece fark
ları için 1 468 380 lira ilâve olunarak 1952 Malî yılı Bütçesine ödenek konulmuştur. 
Görülen lüzum üzerine aşağıda yazılı kadroların 1952 yılında L cetvelinden çıkarıl
mak suretiylo .serbest bırakılması.icabetmiştir. 

Dairesi Oerece 

4 
10 
11 

9 
10 
12 
13 

Görevin çeşidi 

Avukat 
Dâva kalemi şefliği 
» » » 

Servis şefi 
» » 

Vergi memuru 
» » 

Aded 

4 
1 
2 

1 
1 
5 
3 

Aylık 

90] 
35}-
30J 

40] 
351 
25 j. 
20J 

Baş Hukuk Müşavirliği 
ve Muh. G.Md. 

Gelirler Genel Müdürlüğü 

: Bunlara rmukahil işleri ̂ müteesir.:etmemek üzere tasarrufu mümkün ; görülen aşağıda 
yûVİh kadrolarda T/ 'cetveline ithal edilmek suretiyle mevkuf'tutulmuştur. 
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Derece Görevin çeşidi Aded Aylık Dairesi 

6 Avukat , 1 70] Baş Hukuk ıMüşavirliği 
7 ' » 1 60}- ve Muh. Genel Md. 
8 » , 1 50J 

Merkez memurları açık aylığı : 
4910 sayılı Maliye Bakanlığı Teşkilât Kanununda değişiklik yapılması hakkındaki 5655 
sayılı Kanunla kadrolarının ilga edilmiş olması dolayısiylo açıkta kalan memurlardan 
halen tâyin edilmemiş olan 21 kişi ile 5797 sayılı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muha-
kemat Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanununa göre 14 avukat açıkta kalmıştır. Bunlar
dan başka 2996 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine istinaden bakanlık emrine alınmış 4 
memur vardır. 
Açık maaşı almakta olan bu 39 memurun hizmet müddetlerine göre açık aylığı tutarları 
54 274,92 liraya baliğ olmaktadır. 

İller memurları açık aylığı : 
4910 sayılı Maliye Teşkilât Kanununda değişiklik yapılması hakkındaki 5071, 5655 ve 
5797 sayılı kanunların tatbiki dolayısiylo iller teşkilâtından da birçok kadrolar kaldırıl
mıştır. 1951 yılında illerden alman malûmata göre açıkta bulunan memurların yıllık 
açık aylıkları için 300 000 liraya ihtiyaç olduğu tesbit olunmuştur. 

Merkez hizmetlileri ücreti : . " 
Bir kısım dairelerin hizmetlerinin genişlemiş olması dolayısiyle kadrolarına küçük mik
yasta ilâveler yapılmasına ve Gelir Vergisi tatbikatının iyi netice vermesi için merkezde 
bir malî istihbarat arşivi kurulmasına zaruret hâsıl olduğundan, 1952 Malî yılı Büv,çe 
Kanununa bağlı.D cetveline aşağıdaki kadrolar eklenmiştir. 

Görevin çeşidi 

Daktilo 
» 
» 

Hastabakıcı 
Puvantör 

Malî istihbarat arşivi : 
Başorganizatör 
Organizatör 

» 
Kardeks memuru 

» »' 
» » 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 

, 
1 
1 
1 

17 
11 
15 

Ücret 

250 
250 
175 
150 
175 

1 
625 | 
550 | 
•475 1-
250 | 
225 | 

• 200 J 

Dairesi 

Bütçe ve Malî Ko. G." Md. 
Muhasebat Genel Müdürlüğü 
Vergiler Temyiz 'Ko. Bask. 
özlük îşleri Müdürlüğü 
Emeldi işleri Müdürlüğü" • 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
, 

Bunlardan başka yıllardan beri aynı ücreti almak suretiyle çalışmakta olan ve dışar-
da bilhassa Devlet iktisadi teşekküllerindeki emsallerine nazaran ücretleri çok az olan 
hizmetlilerin bir kısmının ücretlerine 25 - 50 lira arasında zamlar yapılmıştır. Yukar
da yazılı kadroların ihdası ve ücretlere yapılan zamlar dolayısiyle bu tertibe 155 780 
lira ilâve edilmiştir. 
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îller .hizmetlileri ücreti : 
5655 sayılı Kanunun 13 ncü maddesino müsteniden Nazilli, Bandırma, Edremit, İsken
derun, Tarsus, Bakırköy, ödemiş, Adapazarı, Uşak, Akhisar ve Aksaray ilçelerinde mal-
müdürlükleriyle ilgili olmadan doğrudan doğruya defterdarlıklara bağlı olmak ve vezne 
teşkilâtını da ihtiva etmek üzere kurulan ve ekseri yerlerde Hükümet konaklarından 
ayrı yerlerde oturan müstakil vergi daireleri kurulmuş olduğundan bunların hizmet
lerine bakmak üzere her. birine 90 ar lira ücretli birer odacı kadrosu ilâvesi icap et
miştir. ' • • ' • ' . 
Yeni inşa edilen ve bu yıl işgal edilmiş olan Eskişehir Vergi dairesiyle Kartal Malmü-
dürlüğü binalarında kalorifer tesisatı mevcuttur. Bu tesisatın çalıştırılması için kadro
da mevcut 100 lira ücretli kalorifer-ateşçisi ve bahçıvan yamağı kadroları 32 den 34 e 
çıkarılmıştır. T 

İzmir'deki Hazineyo ait binaların durumlarını yakından takip etmek ve harabiyetleri-
ne meydan bırakılmamak üzere bir aded 400 lira aylık ücretli mimar kadrosuna lüzum 
hâsıl olmuştur. Bu kadroların yıllık tutarları 19 080 liradır. Bunlar dışında bir kısmı 
kadro tasarrufu ve yıllık 980 lirası açıktan olmak üzere yıllardan beri aynı ücreti 
almakta olan hizmetlilerin ücretlerine. 25 er lira zam yapılmıştır. Bütün bu değişik
liklerin karşılığı olan 20 040 lira bu tertibe ilâve edilmiştir. 

Millî Piyango İdaresi Denetçisi ve üyesi ücreti : 
3670 sayılı Kanunun 5 Ve 14 ncü maddelerine göre Millî Piyango idaresinde çalıştırıl
makta olan üye ve denetçiye 29/12/1949 tarih ve 3/8489 sayılı kararnameye göre 
verilmekte olan ücretlerin yıllık tutarı karşılığıdır. Üyenin aylık ücreti 100 Denetçi
nin aylık ücreti 550 liradır. 

Merkez geçici hizmetliler ücreti : . • 
Kaldırılan vergi artıkları işleriyle ödenen istikraz tahvilleri kuponlarının ve itfa 
olunacak tahvillerin Cumhuriyet Merkez Bankasından tesellüm işlerinde çalıştırıla
cakların ücretleri karşılığı olup geçen yıl ödeneğine nazaran 700 lira noksandır. 

tiler geçici hizmetliler ücreti : 
İstanbul'da bulunan Millî Emlâkin durumlarını tetkik etmek ve satışa çıkarılacakla
rın yerini, vaziyetini ve bedelini tahmin etmek ve tamire muhtaç olanların tamirlerine 

.ait işleri yapmak üzere 1 aded mimar ile 1 aded sürveyyan ve 1 aded fiş memuru çalış
tırılmaktadır. • 

Merkez memurları çocuk zammı :, 
Merkez teşkilâtında aylık, açık aylığı, bakanlık emri aylığı alan memurlara 1/8/1951 
tarihinde fiilen tediye edilen çocuk zamlarına göre merkez memurlarının 1044 aded 
çocuğu mevcuttur. Bunların yıllık çocuk zammı karşılığı 125 280 lira tutmaktadır. 
Yıl sonuna kadar ve 1952 yılı içinde doğacak çocuklara ' ait zamlar da dâhil olmak 
üzere 130 000 liranın ihtiyacı karşılı yacağı anlaşılmıştır. 

İller memurları çocuk zammı : 
îller teşkilâtında aylık, açık aylığı ve bakanlık emri,aylığı alan memurlardan alı
nan beyannamelere göre halen 16 240 çocuk mevcuttur. Bunların yıllık çocuk zammı 
karşılığı 1 948 800 lira tutmaktadır. Yıl sonuna kadar ve 1952 yılı içinde doğacak 
çocuklara ait zamlar da dâhil olmak üzere 2 000 000 liranın ihtiyacı karşılıyacağı 
anlaşılmaktadır. . ' 
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21 Merkez memurları doğum yardımı : / 
1949 ve daha evvelki yıllarda merkez ve iller doğum yardımları bir arada olduğu 
gibi yapılan yardımlar maktu olmayıp aylık tutarı üzerinden ödenmekte olduğu için 
tahmine esas tutulmamıştır. ' • ' • • " . 
1950 malî yıl içinde merkez teşkilatındaki memurlara 79 doğum dolayısiyle yardım 
yapıldığına ve 1951 yılının 7 ayı içinde her ay vasati 6 şar doğum olduğuna göre 
1952 yılı içinde 72 doğum olacağı tahmin olunarak bu yıl da geçen yıl olduğu gibi 
14 200 lira teklif olunmuştur. 

22 iller memurları doğum yarrımı : 
1949 ve daha evvelki yıllarda merkez ve iller doğum yardımları bir arada oıauğu' 
gibi yapılan yardımlar maktu olmayıp aylık tutarı üzerinden tahminî alınmıştır. 
1950 malî yılı içinde iller teşkilatındaki memurlara 1238 doğum dolayısiyle. yardım 
yapılmış ve 1951 yılının 6 ayı içinde her ay vasati 104 doğum olduğuna -göre bu esas 
dâhilinde 1952 yılında 1250 doğum olacağı tahmin olunarak geçen yıla nazaran 
120 000 lira fazlasiyle teklifte bulunulmuştur. 

31 Merkez memurları ölüm yardımı : 
Sarfiyat yerine göre 7 000 liranın ihtiyaca kâfi geleceği anlaşılmış olduğundan 
3 000 lira noksaniyle ödenek istenilmiştir. 

206 32 İller memurları ölüm yardımı : 
Sarfiyat seyrine göre 35 000 liranın ihtiyacı karşılıyacağı anlaşılmaktadır. Geçen 
yıla nazaran 5 000 lira noksandır. 

206 40 Yakacak zammı : 
1500 ve daha fazla rakımlı 7 il ve 42 ilce ve bu mahallerde ayrıca 9 askerî ve mül
ki saymanlık teşkilâtımız mevcuttur. Bu teşkilâtımızda bugün için ayda 30 lira0ya
kacak zammı alan 2 ve 15 lira yakacak zammı alan 548 memurumuz vazife gör
mektedir. • 
Bunların aylık istihkakı 8 280 lira ve 6 aylık istihkakı 49 680 liradır. Yıl içinde 
yapılacak tebeddülatı da nazarı dikkate alarak 55 000 lira teklif olunmuştur. 

207 . Yabancı dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para 
mükâfatı : 
3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince yapılacak yabancı dil imtihanlarında 
kazananlara tüzüğü gereğince verilen ikramiye karşılığıdır. Bugüne kadar imtiha
na girmiş olanların ikramiyeleri tamamen ödenmiş bulunmaktadır. 
1949, 1950 ve 1951 yılları sarfiyat seyri her ne kadar 10 000 liranın üstünde ise de 
eski yıllarda imtihana girmiş olanların birikmiş ikramiyeleri bu yıllarda ödenmiş 
olduğundan teklif edilen 10 000 lira 1952 yılı ihtiyacını karşılıyacaktır. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin D fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri ge
reğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
5434 sayılı Kanun gereğince memur - aylıklarından kesilen % 5 nispetindeki emekli 
keseneği ile terfi farkları; giriş aidatı aynen . Devletçe ödenmektedir. 
Terfi farklariylo giriş aidatı bütçeye konulan. aylık ve . ücret ödeneklerinin % 05 
üzerinden hesap edilmektedir. Buna nazaran emekli keseneği tertibine, aylık 
ve ücret tertiplerine konulan 30 682 210 liranın %. 5,5 olarak 1 687 522 lira öde
nek teklif olunmuştur. 

206 

206 

206 
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210 Temsil ödeneği : 
5027 sayılı Kanun gereğince müsteşara verilmesi lâzım gelen lemsi] ödeneği karşılı
ğı olup aylık 175 lira üzerinden hesaplanmıştır. 

218 4910 sayılı Kanunun 15 nci maddesi gereğince ödenecek kasa tazminatı : 
49İ0 sayılı Kanunun 15 nci maddesi gereğince Maliye Bakanlığı kuruluşunda Vazi
fe gören veznedar ve veznedar yardımcıkıriyle kıymet muhafızlarına, Bütçe ve Malî 
Kontrol Genel Müdürlüğünün 7 . VII. 1950 tarihli ve 13212-127/48 sayılı genel ya
zısına istinaden 1. VIII. 1950 tarihinden itibaren aylıklarının % 15 i üzerinden kasa" 
tazminatı verilmektedir. Kasa tazminatına müstahak illerde 532, mülki saymanlık
larda 6, merkez saymanlığmda 3, askerî saymanlıklarda 56 kişi mevcuttur. Bunların 
'almakta oldukları aylıklara göre yılda ödenmesi lâzımgelen miktar '225 000 lira he
saplanmış olduğundan geçen yıl Ödeneğinden 10 000 lira noksan teklif olunmuştur. 

301 10 Merkez kırtasiyesi : •- , 
Bu tertipteki ödeneğin % 75 i kâğıt ve kâğıt nev'inden malzemeye harcanmaktadır. 
1951 yılı içinde kâğıt nev'inden olan,malzeme fiyatlarına Devlet Kâğıt ve Basım 
Genel Müdürlüğünce vasati olarak % 20 nispetinde zam yapılmıştir. Bu farMarı 
karşılamak üzere 5 000 lira eklenmiştir. 

301 20 Döşeme : 
Döşemelerin, zil ve elektrik tesislerinin tamirine muktazi malzeme bedelidir. 

301 30 Demirbaş : 
Merkez dairelerinde yıllardan beri-kullanılmakta olan ve bugün tamir dahi kabul 
etmemekte olan yazı, hesap, cetvel makinelerinin değiştirilmesi r işlerin selânıetle 
yürümesi bakımından zaruret halini •almış bulunmaktadır. Bundan başka tahta c|olap-
larda,, muhafazaları mahzurlu görülen dairelere saç dolap ve kasa alınması icabet-
miştir. 

301 40 Merkez öteberi giderleri : 
Geçen yıllarda yapılan sarfiyat seyrine göre bu tertibin 1952 yılı ihtiyacının çeşfdi ve 
miktarı aşağıda gösterilmiştir. 

r . - g^.^ ^ ^ 15 000 
İçme suyu 3 000 

; , ' " " * ' - \' *<•- Iiân bedeli ^ 5 000 
Çuval mubayaası 500 
Bahçe levazımı, tohum 300 
Temizlik levazımı 4 000 
Darphane için 200 
Basılı kâğıt ambarlan için 200 
Bayram tenviratı için 800 
Nakil işleri için 300 
Lâstik damga, tarih damjgaşı ve saire 700 

lira olmalî üzere 30 000 liraya baliğ olmaktadıı. 
Yukarda yazılı ihtiyaçların dışında zuhur edecek ve Bütçede tertibi bulunmıyan müte
ferrik giderler de bu tertipten karşılanacaktır. -

301 50 Merkez aydınlatma : 
Mühim bir kısmı cereyan bedelini tegkü eden bu ödenekten 1950 ve 1951 yıllarında aylık 
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cereyan bedeli olarak Elektrik Şirketine ödenen paraların müfredatı aşağıda gösteril
miştir. 
Bunların dışında tesisatta husule geleu arızaların tamirine muktazi malzemenin ve 
yanan ampullerin yerine yenilerinin alınması için de 1 721,62 liranın harcanmasına 
katı lüzum hâsıl olmaktadır. 
Aydınlatılan binalar : 
1. Bakanlık, Başbakanlık ve Gelirler Genel Müdürlüğünün işgalindeki bina, 
2. Mahzeni evrak, Hukuk Müşavirliği, Muhasebat, Levazım, Zat İşleri ve Muhasebe
nin işgalindeki bina, 
3. Defterdarlık binasında Malî Tetkik Kurulunun ve marangozhanenin işgalindeki 
kısım, 
4. Garaj. 

1950 ve 1951 yıllarında ay itibariyle yapılan tediyeler 

1950 

Mart - -
Nisan —-
Mayıs , 6 487,29 
Haziran 3 234,96 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasım 
Aralık 
Ocak 
Şubat 

Tamir malzemesi ve ampul bedelleri 

1 351,51 

2 977,58 
2 294,95 
2 742,55 
3 077,59 
6 111,94 

28 278,38 
1 721,62 

30 000,00 

1951 

3 509,83 
1 965,67 
1 733,59 
916,95 
453,27 

Merkez ısıtma : 
1951 - 1952 yılı için Kömür Tevzi Mües^esesince Bakanlığımıza 
114 ton kok kömürü 
546 ton linyit kömürü 
80 ton 18,50 kömürü olmak üzere ceman 740 ton kömür tahsis edilmiştir. 
Kok kömürünün tonu 67 liradan, linyit kömürünün tonu1 39 liradan ve 18,50 kömürü
nün tonu 53 liradandır. Bu fiyatlara göre kömürün bedeli 33 172 lira, kömürün na
kil ve depolara boşaltılma giderleri beher tonu 3 lira hesabiyle 2 220 lira ve kalorifer-. 
lerden çıkan küllerin attırılması ve yol masrafları karşılığı da 1 000 lira olmak üze
re 36 392 liraya ihtiyaç bulunmaktadır. 
Bakanlığımıza tahsis olunan kontenjana göre alacağımız 740 ton kömür ile Başba
kanlık ve Bakanlık mahzeni evrak, Ankara Defterdarlığı binaları garaj ve ser 12 
kazan yakılmak suretiyle ısıtılmaktadır. 
Ankara Defterdarlığı sarfiyatın yarısına iştirak ettirilmekte olduğundan 3'6 392 lira 
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olarak yukarda hesaplanan yıllık giderin yarısı olan 18 196 lira bu tertibe konul
muştur. 

İller kırtasiye : . . . • ' • • ; ' • " . . • 
Kâğıt ve kâğıt nevinden diğer malzeme fiyatlarında 1951 yılı içinde vasati olarak 
% 20 nispetinde bir artışın husule gelmiş olması dolayısiyle kâğıtların iki taraflı 
olarak yazılması ve zarfların ters yüz edilmesine rağmen 1951 ödeneğinin ihtiyaca 
cevap vermiyeceği anlaşıldığından 1952 yılı Bütçesine 120 000 lira fazlasiyle ödenek 
konulmuştur. . 

İller döşeme : 

İller demirbaş : 
40 000 Döşeme 

434 475 Demirbaş 

474 475 
İl ve ilce maliye daireleri günün icaplarına uygun bir şekilde . yazı, hesap ve cetvel 
makineleriyle teçhiz edileceği gibi başta kasa, demir dolap, masa, sandalya ve diğer 
ihtiyaçlar karşılanacaktır. ' 

İller öteberi giderleri : 
Bu tertipten su bedelleri, temizlik malzemesi, ilân ücretleri, nakil giderleri olmak 
üzere birçok müteferrik giderler karşılanmaktadır. . 
Bu ödeneğin mühim kısmı vergi, teadül, arttırma ve eksiltme kanunları gereğince ya
pılması lâzımgelen ilân ücretleriyle bedellerine aittir. • ' 

İller aydınlatma : 
Birçok İl ve İlçelerimizde her yıl- yeniden elektrik tesisatı yapılmakta ve Maliye 
dairelerinin aydınlatılması da bizzarur şehir ceryanına bağlanmaktadır. Elektrik ile 
tenvir petrol ile tenvire nazaran daha pahalıya mal olduğu cihetle aydınlatma ödene
ğinin her yıl muntazaman artırılması icap etmektedir'. Ancak 1951 malî yılı ödeneği 
şimdilik ihtiyacı karşılıyacak miktarda olduğundan 1952 teklifi de 1951 yılının aynı 
olarak bırakılmıştır. . 

İller ısıtma •: 
Geçen yılların sarfiyat seyrinden ve 1951 yılı içinde İl ve İlçelerden vâki taleplerden 
1951 yılı ödeneğinin ihtiyacı karşılıyamıyaeağı anlaşılmaktadır. Bundan başka kömür 
fiyatlarında husule gelen artışlaı» da nazarı dikkate alınarak bu tertibe 15 000 lira 
fazlasiyle ödenek konulmuştur. . 

Basılı kâğıt ve defterler : 
1/7/1951 tarihinde yürürlüğe giren ve 1950 yılı fiyatlarına nazaran takriben % 20 
bir yükseliş arzeden Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğünün yeni fiyat listesine 
göre Bakanlığın, İl ve İlce Maliye dairelerinin 1952 yılında kullanacakları defter, cilt, 
koçan ve diğer basılı kâğıtların 2 600 000 liraya mal olabileceği tesbit olunmuştur. 

Merkez posta ve telgraf ücretleri : • 
Sarfiyat seyrine göre 1951 yılı ödeneğinin ancak kâfi geleceği görülmekte ise de 
telgrafın çok mühim ve müstacel hususata hasrını, acele plmıyan, kıymet taşımayan 
ve yenisinin gönderilmesi mümkün olan bir kısım evrakın mahallerine taahhütsüz 
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olarak gönderilmesine karar verilmiş olduğundan bu tertipten 20 000 lira tasarruf 
edilmiştir. 

304 12 İller posta ve telgraf ücretleri : 
1950 yılının fiilî harcamalarına, il ve ilçelerden bu yıl vâki taleplere göre 602 500 
lira ödeneğe ihtiyaç olacağı anlaşılmaktadır. Ancak telgrafların çok mühim ve ace
le hallere hasredilmesi, acele olmıyan, kıymet taşımıyan ve yenisinin gönderilmesi 
mümkün olan evraklardan bir kısmının taahhütsüz olarak postaya^ verilmesinin ka
rarlaştırılmış olması dolayısiyle bir miktar tasarruf sağlanacaksa da şimdiye kadar 
memurlar vasıtasiyle yapılmakta olan vergi tebligatının bundan böyle posta vasıta-
siyle yapılması yüzünden geçen yıi ödeneğine 50 000 liranın ilâvesi zorunda kalın
mıştır. 

304 21 Merkez telefon giderleri : 
Bakanlıkça alman ve sıkı bir şekilde takip edilmekte olan tedbirlerle bilhassa şehir
lerarası konuşmalar çok mübrem ve zaruri hallere inhisar ettirilmek suretiyle asga-

• . riye indirilmiş bulunmaktadır. Ancak her yıl yeni yeni il ve ilçelerde telefon tesis
leri vücuda getirilmekte ve bittabi maliye daireleri de bu tesislere bağlanmaktadır. 
Bu itibarla çok mühim ve acele işler eskisinden daha çok mahallere telefonla tebliğ 
olunmaktadır. Bu yüzden telefon makaleme ücretleri artmakta ise de alman tedbir
ler dolayısiyle. 1950 ve daha evvelki yılların fiilî harcamaları dâhilinde kalmabilece-
ği düşünülerek geçen yıl ödeneği aynen teklif edilmektedir. 

304 22 iller telefon giderleri : 
Her yıl yeni yeni il ve ilçelerde telefon tesisleri vücuda getirilmekte ve bu tesislere 
maliye daireleri de bağlanmaktadır. _ . 
1951 yılı Bütçesindeki ödenek ile ihtiyacın karşılanmasına imkân olmıyacağı yapılan 
tetkiklerden anlaşılmış olduğu gibi 1949 yılında illere verilen 45 000 lira yetişme
miş ve 27 321 lira da borç -kalmıştır. 
1950 yılında 50 000 lira ödenmiş 15 000 lira borç kalmıştır. Ancak telefon muhabere
lerinin mühim ve müstacel hususlara hasrı ve telefon adedlerinin asgariye indirilmesi 
hususu illere tebliğ olunduğu cihetle 50 000 lira dâhilinde ihtiyaçların sağlanması müm
kün olacaktır. 

305 — iller kira bedeli : 
Hazineyo ait müsait bina bulunmıyan bâzı mahallerde kira ilo tutulması lâzımgelen bi
naların mukavelelerine göre tediyesi icabeden kiraların karşılığıdır. 

306 — Giyecekler : 
(D) cetveline dâhil merkez, istanbul ve Ankara defterdarlıkları hizmetlerinden odacı, 
kapıcı, hademe temizleme işçisi ve hamal gibi müstahdemlere her yıl bir kat elbise ve 
birer çift ayakkabı ile üç yılda bir palto verilmektedir. 1950 ve 1951 yıllarında palto 
verilmediği için 1952 yılında palto da verilmesi icabetmektedir. 
Merkez teşkilâtında 17 si kadın olmak üzere 159 müstahdeme giyecek eşyası verilmek
tedir. Tahmin olunan maliyet bedellerine göre kadın elbisesi 74,70 liradan 1 269,90 er
kek elbiseleri 81,51 liradan 11 574,42 lira, ayakkabılar 25 liradan 3 975 lira ve paltolar 

- 68,36 liradan 10 869,24 lira ve giyim eşyası verilen diğer müstahdemlerden Darpha-
nedekiler için 1 300 lira istanbul Defterdarlığı için 6 500 lira Ankara Defterdarlığı 
için 2 300 lira olmak üzere ceman 37 789 liraya ihtiyaç vardır. 
Ancak 1950 ve 1951 yılları bütçelerine konulan ödeneklerden yapılan tasarruflarla.bir 
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miktar palto yaptırılmış olduğundan 1950 yılı giyecek bedellerinin 29 800 lira ile temi
ni mümkün olacaktır. j 

307 10 Sürekli görev yolluğu : - ,.,,,, 
1952 yılı içinde Şark hizmetini dolduracakların Garbe nakilleri, Maliye Okulu kursun
dan mezun olanların tâyinleri, Millî Savunma Bakanlığınca görülen lüzum üzerine ihdas 
veya lâğvedilecek askerî birlikler u ez din deki askerî saymanlıklar memurlarının başka 
yerlere tâyin ve nakilleri, 5797 sayılı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdür
lüğü Kanununun tatbiki dolayısiyle açılacak kadroların doldurulmaları ve görülecek ida
ri lüzuma binaen nakil edileceklerin yollukları karşılığıdır. 

307 20 Geçici görev yolluğu •: -
• Yergi Usul Kanunu gereğince yapılması icabeden yoklamaların icrasına, Gelir Vergisi 

beyannamelerinin tetkikma ve tahsilatın takibine gönderileceklerle dâva takibi için mer
kezden il ve ilçelere ve illerden keza ilçelere gönderilecek avukatların, tetkikat ve tahkikat 
işleri için gönderilecek muhakkik ve memurların, millî malların kiraya verilmesi, şehir ve 
kasabaların belediye hudutları içerisinde bulunan gayrimenkullerle köylerdeki ev ve ar
saların tasfiyeleri ve bunların fuzuli şagillerinin tâyini ve hudut ihtilâflarının hallinde 
vazifelendirilen muhtar, âza, maliye ve tapu memurlarının, malî kanunun ve kararlar, 
Hazine kesin hesabı, muhaberatı umumiye, bütçe ve bütçe tasarısının tabı işlerine memur 
edilenlerin yol parası, seyahat ve ikamet yevmiyeleri karşılığıdır. 

307 31 Müfettişler yolluğu : , . 
Teftiş heyeti kadrosunda mevcut ve alınacak 70 müfettişin 1952 yılı içinde yapacağı se
yahatler dolayısiyle tahakkuk edecek istihkakları aşağıdaki cetvelde görüleceği üzere 
248 813 liradır. Ancak bu miktardan tetkikat için yabancı memleketlere gönderilecekler
le merkezde çalıştırılacakların istihkaklariyle tasarruf edilebileceği düşünülen ceman 
48 813 lira düşüldükten sonra geri kalan 200 000 Ura teklif olunmuştur. 

Görevin çeşidi Aded Yevmiye Süre gün Tutarı 

12'5 lira aylıklı başmüfettiş 
100 lira aylıklı başmüfettiş ve müfettiş 

80, 70, ; 60 lira aylıklı müfettiş 
50 lira aylıklı müfettiş 
50 » » » 
50 » ı » » 
50 » » » 
50 » » » 
30, 35, 40 lira aylıklı müfettiş muavinleri 
70 müfettiş için seneliği 500 liradan yol parası 

Toplam 
Merkez emrinde çalıştırılacak müfettişler 
Yabancı memleketlere gönderilecek müfettişler 
Yabancı memleketlere gönd erilecek m üf öt
üşlerin yol paraları 
Diğer tasarruflardan karşılanacak olan, ' 

Toplam 

2 
3 
14 
3 
3 
1 
1 
7 
40 
70 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

13,50 
11,25 
9,00 
8,10 
9,00 
8,10 
9.00 
8,10 
8,10 
500 

X 
X 
X 
X 
X. 
X 
X 
X 
X 

360 
360 
360 
30 
330 
120 
240 
360 
360 

**-~ 
=" 
= 
= 
=" 
= 
= 
= 
= 
-:== 

9.720 
12.150 
42.120 
729 

8.910 
972 

2.160 
20.412 
116;640 
35.000 

248.813 248.813 
11 X 9,00 X 60 == 5.040 
9 X 9,00 X 360 == 29.160 

9. X 500 • • = • 4.500 

r 48.813 48.813 
v — , 

200.000 
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Hesap uzmanları yolluğu : 
Gelir Vergisinin tatbiki dolayısiyle 1952 yılında hesap uzmanları kadrolarından mün
hal olanlar da doldurulacak ve bu kadronun bütün yıl faaliyeti sağlanacaktır. Bu 
duruma göre 1952 yılında tahakkuk edecek istihkaklar aşağıda görüleceği üzere 
529 160 liraya baliğ olmaktadır. Ancak askere gidecek olanlarla kanuni izin hakla
rını kullanacakların ve merkezde çalıştırılacakların bu müddetlere ait istihkakları ta
sarruf edilebileceğinden istihkak tutarından 29 160 lira düşülerek 1952 yılı için 
500 000 lira ödenek teklif edilmiştir. " .. - .* - J - v - t - f* ? * » *j 

Görevin çeşidi Aded Yevmiye Gün Tutarı 

Müşavir Başhesap Uzmanı t 4 X 13,50 X 360 = 19 440 
Başhesap Uzmanı v I X 11,25 X 360 — • 4 050 
50-90 lira aylıklı hesap uzmanı 14 X - 9 , 0 0 X 3 6 0 = 45 360 
50 liradan az aylıklı hesap » muavini 138 X 8,10 X 360 = 402 408 
Münhal, kadrolara alınacak uzmanemuavinleri 10 X 8,10 X 360 = 29 160 
Takribi yol giderleri 28 742 

• • • • ; • " 529 160 
Askere gidecek olanlar, izin alacaklar ve merkezde çalıştırılacaklar dola
yısiyle yapılacak tasarruf * . . _, • 29 160 

— • - • - • • ' • ' " • : ' v _ _ 

Toplam ™" : . , _ ; 500 000 

Yabancı memleketler yolluğu : 
Bakanlığımızdan E. C. A. ve Birleşmiş Milletler Teknik yardımından istifade edilerek 1951 
yılında gönderilmiş olup 1952 yılında yurda dönecek ve 1952 yılında yeniden staja 
gönderileceklerin tahakkuk edecek yollukları aşağıda gösterilmiştir : 

* Lira 

E. C. A. Teknik yardımından gönderilecek stajyerler 2 kişi (gidiş masrafı) 4 000 
{Birleşmiş Milletler Teknik Yar. gönderilecek stajyerler 5 » (gidiş masrafı) 10 000 

• ?:.*-;•> vii!V 1 » (dönüş » ) 2 000 
-• " ,:-• ı » ( g ^ » ) ı o o o 

1 » (gidiş geliş masrafı) 4 000 
Amerika'daki malî polis teşkilâtını ve vergi kaçakçılığı ve bu hususta alman ted
birleri-mahallinde tetkik etmek veya yıl içinde husule gelecek ihtiyaçları karşı
lamak üzere yabancı memleketlere gönderilmesi icabedecek memurların yolluk 
ve yevmiyeleri karşılanacaktır. 19 000 

40 000 

Teftiş ve tetkik için yabancı memleketlere gönderilecek maliye müfettişlerinin yolluğu: 
1952 malî yılı içinde 9 müfettişin bir yıl müddetle ve başkan yardımcısının 4 ay 
müddetle yabancı memleketlere gönderilmesi ve müfettişlere 35 lira, başkan yardımcısına 
40 lira yevmiye verilmesi düşünülmüş ve buna göre yapılan aşağıdaki hesaba nazaran 
140 000 lira ödeneğe ihtiyaç olduğu tesbit olunmuştur. 



Aded Yevmiye Süre gün Tutarı 

Yabancı memleketlere gönderilecek müfettişlerin 
yevmiyesi 
Yabancı memleketlere gönderilecek müfettişle
rin yol paraları 
Başkan yardımcısının yevmiyesi 

» » yol parası 

Toplam 
Yuvarlak olması için tenzil . ' 
olunan 

307 '43 Merkez kontrolörleri devir ve teftiş yolluğu*: 

9 X 35 X 360 — 113 400 

9 X 2600 = 23 400 
1 X 40 X 120 = 4 800 
I X 2200 = 2 200 

143 800 
3 800 

140 000 

Teftiş ve 
kontrol 
yapacak
ları gün Daire 

Hesabı Aylığı Aded -Yevmiyesi sayısı Tutarı toplamı 

Gelirler Genel Müdürlüğü 

Yol parası takribi 

Millî Emlâk Genel Müdür-

Millî emlâk yol parası tak 
ribî (Beherine ayda 102 lira hesabiyle) 

60 
50 

40 

3 X 9,00 =27,00 
I X 8,10 = 8,10 

35,10 X 300 = 

7 x 8,10 =56,70 X 300 = 

= 10 510 
4 000 

14 510 

= 17 010 

* 
14 610 

7 140 
24 150 24 150 

Hesabı Aylığı Aded Yevmiyesi 

Teftiş ve kontrol 
yapacakları gün Daire 

sayısı Tutarı toplamı 

Muhasebat Genel Md. 
ğü (680 lira yıllık tak
ribi yol parası) 

Hazine Genel Müdür
lüğü takribi yol pa
rası 

50 

40 

3 X 9,00 = 

6 X 8,10 = 

= 27,00 X 

= 32,40 X 

180 = 

90 = 

= 4 860 
2 040 

6 900 
= 4 .374 

2 126 
6 500 

6 900 

6 500 

52 0% 

Bakanlık kadrosunda mevcut kontrolörlere 1952 yılı içinde yaptırılacak tetkikler do-
layısiyle tahakkuk edecek yevmiye ve yol paraları branşlar itibariyle ve müfredatlı 
surette yukarda gösterilmiştir. 
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81 Defterdarlar, malmüdürleri, gelir müdürleri, millî emlâk müdürleri, kontrol memur
ları devir ve teftiş yolluğu : 

Hesabı : 

Gelirler Genel Md. 
ğü kontrol me
murları 
Millî Emlâk Ge
nel Md. kontrol 
memurları 
Takribi yol parası 

Muhasebat Gn. Md. 
lüğü kontrol me. 

Defterdarlar, mal-
dürleri, gelir mü
dürleri ve millî 
emlâk müdürleri 
için icabında kul
lanılmak üzere 

Toplam 

Gelirler 
Millî emlâk 
Muhasebat 

Genel toplam 

1951 
Aded Yevmiye Süre 

120 X 6 X 180 

7 X 6 X 270 
7 X 225 (Yıllık) 

gün 

= 129 600 

= 11 340 
1 575 

12 915 
Yol parası ve 

4 X 670 yevmiye 

1952 icmali 

129 600 
7 175 

22 '680 

159 455 

yıllık 680 

20 000 

22 680 

165 195 

1952 
Aded Yevmiye Süre gün 

120 X 6 X 180 = 

7 X 6 X 150 = 
7 X 135 = 

4 X 6 X 90 = 
4 X 130 beherinin 

yıllık takrilbî yol parası 

-

' 

129 600 

6 300 
875 

7 175 
2 160 

520 

20 000 

22 680 

159 455 

Gelirler, Millî Emlâk ve Muhasebat Genel müdürlükleri kontrol memurlarının ka
nunlarına göre yapmaları zaruri olan devir ve teftiş süreleri asgari hadde indirilmiş 
ve bu esasa igöre hesaplanarak 1951 ve 1952 yılları istihkakları yukardaki cetvelde 
gösterilmiştir. • . .» 

Mukayesesinden anlaşılacağı üzere bu yıl teklif oilunan ödenek geçen yıl ödeneğinden 
5 740 lira noksandır. 

82 Vergi kanunlarının uygulanması için köylere gönderileceklerin devir ve teftiş yol
luğu : 
Hayvanlar Vergisi Kanunu gereğince kayıt işleriyle tavzif edilmekte olan muhtar 
ve ihtiyar heyetleri yoklama, vâki ihbar üzerine kaçak hayvan takibine gönderilen 
memurların yolluklariyle bucak ve köylerde yapılacak yoklamalar dolayısiyle 
memurların tahakkuk edecek yevmiye ve zaruri masrafları karşılığıdır. 1951 yılı 
Bütçesine 20 000 lira ödenek konulmuş olması yüzünden yoklamalar yaptırılamamış 
ve illerin- ödenek taleplerine bucak ve köylerde yaptırılacak yoklamaların tahsildar
lar marifetiyle icrası tebliğ edilmiş ise de başka vazifeleri olan tahsildarların vazi-
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feleri sekteye uğradığı gibi vergi kanunlarına vâkıf bulunmamaları yüzünden kanu
nun tarifi veçhile yoklama yapamadıkları için mükelleflerin itirazları üzerine 
tahakkuk ettirilen vergilerin terkin edilmekte oluduğu anlaşılmıştır. 
Yeni vergi kanunlarının yürürlüğe girmiş olması dolayısiyle yoklama işi ehemmi-

• yet. kesbetmiş ve 1951 yılında ödeneksizlik yüzünden yoklama servislerinden lâyı-
kiyle faydalanılamamıştır. Usul Kanununa göre yapılması icabeden yoklamanın mun
tazaman icrası için bu tertip ödeneğin 70 000 liraya çıkarılması zaruri görülmüştür. 

307 83 5797 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince yapılacak teftişlere ait yolluklar : 
4353 sayılı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Teşkilât Ka
nununun 5797 sayılı Kanunla değiştirilen 2 nci maddesi gereğince iller teşkilâtının 
faaliyeti en az üç yılda bir defa hukuk müşavirleri, merkez muhakemat Md. mü
şavir avukat, avukatlar vasıtasiyle diğer taraftan 3 ve 4 ncü maddeler gereğince 
il ve bölge muhakemat müdürlerinin de bölgeleri dahilindeki ilçelerin işlerini yılda 
en az bir defa .veya il avukatları marifetiyle teftiş ettirilmesi icabetmektedir. 1951 
yılı içinde yapılacak bu teftişler için 307 nci yolluklar bölümünde bir madde açıla
rak 15 000 lira ödenek teklif edilmesi zorunda kalınmıştır. 

308 11 Merkez, 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları : 
Tedavi giderleri tertibi 1949 yılı sonuna kadar merkez ve iller bir fasıl olarak bütçecie 
yer almakta idi. 1950 yılında ayrılmış olan bu tertibin 1 nci maddesini teşkil 
eden merkez tedavi giderleri, tertibine 20 000 lira ödenek konulmuş ise de daha se
nenin başında harcanmış olması dolayısiyle 60 000 lira da ek ödenek alınmasına 
•zaruret hâsıl olmuştur. Bu ödenek dahi ihtiyacı karşılıyamamış 2 350 lira ödenek-

' siz borç tahakkuk etmiştir. Bu durumda merkez tedavi giderleri ihtiyacının 80 000 
liradan az ödenekle karşılanması mümkün olmadığı açıkça görülmektedir. 

308 12 İller, 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları : 
11 nci maddede izah olunduğu üzere 1950 yılından itibaren müstakil bir madde 
olan iller tedavi giderleri tertibine bu yıl konulan 60 000 lira ödenek ihtiyacı kar
şılıyamamış 70 000 lira da ek ödenek alınmış olmasına rağmen 7 795 lira ödenek-
siz borç tahakkuk etmiştir. Bütçeye konulan ödeneklerin kifayetsizliği yüzünden 
çeşitli sıhhi müesseselere 1949 yılın dan 34 767 ve .1948 yılından . da 3 643 lira kar
şılıksız borç tahakkuk etmiş bulunmaktadır, önümüzdeki yıllarda da bu şekilde 
borç tahakkukuna meydan verilmemek üzere bu tertibe 30 000 liranın ilâvesi lü
zumlu görülmüştür. 

309 11 Bakanlık otomobili işletme giderleri: 
Âzami, surette riayet edilmekte olduğu cihetle 1951 yılı ödeneği kâfi gelecektir. Sar
fiyat seyri de bu miktardan aşağı ödeneğin ihtiyacı karşılıyamıyacağmı açıkça gös
termektedir. • *•• 

309 12 Bakanlık otomobili onarma giderleri : 
Bu tertipteki ödenek vasıtanın eski ve yeni olmasına göre değişmektedir. Eski yıllar sarfi
yatı aşağı yukarı 2 000 liraya yakındır. Mahaza yıllar geçtikçe vasıta da eskidiğine 
göre 1952 yılında (2 000) liranın ancak kâfi gelebileceği düşünülmektedir. 

309 * 21 Merkez taşıtları işletme giderleri : 
1951 yılından itibaren kamyon kadrodan çıkarılmış ve elyevm merkezde evrak tevzi iş-
lernide yalnız bir motosiklet kullanılmaktadır. . 

; Bakanlığın bütün Devlet daireleri ve bankalarla her yönden sık sık muhabere İmlinde bu-
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lunması dolayısiyle tevzi işleri pek çoktur. Bıı itibarla âzami tasarrufa riayet edilmek
te olmasına rağmen 1952 yılı ihtiyacının 1951 yılında olduğu gibi 1 000 lira ile idare 
edilmesi mümkün olabilecektir. 

309 22 Merkez taşıtları onarma giderleri : . 
Bu tertibo ait sarfiyatın hâdiselere bağlı bulunması dolayısiyle bugünden katı bir ra
kam tesbitine imkân olmamakla beraber geçen yıllar sarfiyatına göre 300 liranın ihti
yacı karşılıyacağı ümit edilmektedir. 

309 31 İller taşıtları işletme giderleri : 
İstanbul Defterdarlığının çeşitli hizmetlerinde kullanılan arabanın benzin, yağ ve buna 
benzer giderleri karşılığıdır. . . , * , . ; 

309 32 iller taşıtları onarma giderleri : 
İstanbul Defterdarlığı hizmet arabasının yıl içinde ihtiyaç hâsıl olacak tamiri karşı
lığıdır. 

Vaşington Maliye Müşavirliğinin kâyesi : 
310 10 Elçilikler maliye müşavirliği kırtasiğıt, kalem, zarf ve sair kırtasiye ihtiyacı karşı

lığıdır. 

310 40 Elçilikler maliye müşavirliği Öteberi giderleri : 
Vaşington Maliye Müşavirliğinin temizlik malzemesi, su bedelleri, küçük mikyasta ta
şıma işleri karşılığı olup eski yıllardaki sarfiyatın seyrine göre hesaplanmıştır. 

310 50 Elçilikler Maliye Müşavirliği aydınlatma : 
Vaşington Maliye Müşavirliği binasında sarf edilen cereyan bedeli ile ampul ve tesi
satın ufak tefek tamirine muktazi kordon ve saire karşılığıdır. 

310 60 Elçilikler Maliye Müşavirliği ısıtma : 
Vaşington Maliye Müşavirliği binasının ısıtılması için gerekli giderler karşılığıdır. 

310 70 Elçilikler Maliye. Müşavirliği posta, telgraf ve başka haberleşme ücret ve giderleri : 
Vaşington Maliye Müşavirliğinin posta, telgraf ve telefon muhabereleri karşılığı olup 
geçen yıllara kıyasen teklif olunmaktadıı-, 

310 80 Elçilikler Maliye Müşavirliği kira bedeli : 
Vaşington Maliye Müşavirliğinin işgalinde • bulunan binanın mukavelesine göre kirası 
karşılığıdır. -

310 92 Elçilikler geçici görev yolluğu : 
Vaşington'dan gayri şehirlerde yapılması lâzıı'ngelen işlerin ve merkezden istenilen 
malûmatın toplanması için Amerika Birleşik Devletleri dâhilinde müşavir veya kâti
bin yapması icabeden seyahatler dolayısiyle tahakkuk edecek yolluk, ve gündelikler 
karşılığıdır. 

401 10 İlk madde bedeli : " 
Pul tabiyatmda kullanılan kâğıt fiyatlarında bir miktar düşüklük husule gelmiş 
olmasından bu tertibe ait ödeneğin 10 000 lira noksaniyle teklif edilmesi mümkün 
olabilmiştir. 

401 21 İşçi ücretleri ve işletme giderleri : 
Malsandıklarmm taleplerine göre pul sarfiyatı geçen seneye nazaran % 130 nispetin
de fazlalaşmış ve bâzı cins kıymetli pulların stoku tamamen tükenmiş bulunduğun-
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dan, 1952 yılında sürekli bir şekilde pul tabiyatma zaruret bulunduğu gibi Posta, 
Telgraf ve Telefon Genel Müdürlüğünce de 50 000 000 aded posta pulu sipariş edile
ceği tahmin olunmaktadır. ' 
Bundan başka 1952 yılında yürürlüğe girecek olan ameleye tatil günlerinde de 

. yevmiye verilmesi hakkındaki 5837 sayılı Kanun gereğince ödenmesi lâzımgelen 
yevmiyeler geçen yıla nazaran asgari 1/6 nispetinde artmış olacağı gibi tekaüde ay
rılacaklara da tazminat verilmesi icap etmektedir. 
Bu ihtiyaçları karşılamak üzere 1952 yılı Bütçesine 35 000 lira fazla ödenek konul
muştur. 

401 22 İşçi Sigortaları Kurumuna ödenecek primler : 
4772, 5417 ve 5502 sayılı kanunlar gereğince verilmekte olan sigorta karşılığı, ya
pılacak terfi zamları ve 5837 sayılı Kanuna müsteniden verilecek tatil yevmiyeleri 
de nazarı dikkate alınarak bu tertibe 16 500 lira ödenek konulması lâzımgeldiği tes-
bit olunmuştur. 

403 Temsil giderleri : ,-••'•. 
Bakanlıkça harcanmakta olan bu ödenek daha ziyade ziyafet, çelenk bedeli, müsa-
mere biletleri, çay, kahve, şeker gibi izaz ve ikram maddelerini ihtiva etmektedir. 
1949 ve 1950 yılı sarfiyat seyrine göre 1951 ödeneği olan 2 000 liranın ihtiyaca kâfi 
geleceği anlaşılmaktadır. 

405 Atlı tahsildarlara verilecek hayvan satınalma ve yem bedelleri : 
4287 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince hayvan tedarik edecek atlı tahsildarla
ra ayda 15 lirayı geçmemek üzere hayvan yem bedeli verilmesi icap etmektedir. 
Mahallî rayice göre verilmesi lâzımgelen hayvan yem bedeli bugünkü şartlar dola-
îyısiyle her yerde âzami had olan 15 lira üzerinden ödenmektedir. 5655 sayılı Teş
kilât Kanunumuzda yaya ve atlı tefriki yapılmaksızın 1700 tahsildar kadrosu mev
cuttur. Atlı tahsildarlar illerin teklifi üzerine bakanlıkça tesbit olunmaktadır, 
Şimdiye kadar vâki müracaatlara göre 1402 aded atlı tahsildar vardır. Bunların 
yıllık hayvan yem bedeli istihkakları 252 360 liradır. '1952 yılı içinde hayvan teda
riki için'vâki müracaatlardan bakanlıkça muvafık görülenlere verilmek üzere 2 000 
lira da hayvan avansı ilâve edilmek suretiyle 1952 rakamı geçen yılın aynı olmak 
üzere 254 360 lira olarak teklif edilmiştir. 

407 10 Beyiye aidatı : 
Beyiye aidatı 1950 yılında % 5 ten % 4 de indirilmiş olmasına rağmen 1950 ve 1951 
yıllarının sarfiyat seyrine göre bu tertibe 15 milyon liradan aşağı ödenek konulmaması 
lâzım gelmekte ise de 1952 yılında aidat nispetinin % 4 ten % 3 e indirilmesi kararlaştı-
rılmış olduğundan 1951 ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

407 20 Nispeti kanunla belirtilmiş kesenek ve ikramiyeler : 
2897 sayılı Kanun gereğince Hayvan Vergisi yoklamalarında çalıştırılacaklara Damga 
Eesmi Kanunu gereğince tahsil olunan cezalara ait tetkikatı yapan memurlara ve 1905 
sayılı Kanun gereğince muhbirlere verilen ikramiyelerle 3842 sayılı Kanun gereğince 
"nakliyat resmini tahsil ve mal sandıklarına yatıran nakliye müesseselerine ve radyo abo
ne ücretlerini tahsil eden posta, telgraf ye telefon idarelerine verilecek aidat karşılığını 
teşkil eden bu tertibin.1946 - 1950 yılları sarfiyat seyrine göre 1 400 000 liralık ödeneğe 
ihtiyacı bulunduğu anlaşılmaktadır. 



— 119 — 
B. M. 

407 30 Geri verilecek paralar : 
Kesin hesap Cetvellerine göre bu tertibe asgari bir hesapla 5 000 000 lira ödenek konul
ması icabetmekte ise de vergi kesbi katiyet etmedikçe tahsilat yapılmaması Vergi Usul 
Kanuniyle kabul edilmiş olduğundan rediyat işlerinin azalacağı cihetle bu tertibe geçen 
yılın, aynı olarak ödenek teklif olunmuştur. 

407 40 Mahkeme harçları : 
Kesin hesap cetvellerine göre 1946-1951 yıllarının fiilî harcamalarının vasatisi 
500 000 lira civarındadır. 1950 yılında bu miktar bir yükseliş göstermekte ise de bu 
yılı olağanüstü kabul ederek vasatiye gitmek daha uygun görülmüş ve bu esasa gö
re geçen yıl ödeneği aynen teklif olunmuştur. 

407 50 Devlete ait gerçekleşmiş ve gerçekleşecek bina ve arazi vergileri : 
. Vergi tahrir kayıtlarından çıkarılan cetvellere nazaran Türkiye'de 9 487 köyde 

Devlete ait 72 214 006 lira kıymetinde 13 725 583 hektar arazi mevcuttur. Bun
dan 1 290 135 lira değerinde 97 369 hektarı Toprak Tevzi Talimatnamesine tevfi
kan 31 . V . 1945 tarihine kadar dağıtılmış ve geriye 59 312 971 lira değerinde 
13 628 214 hektar arazi kalmıştır. Bu arazi Çiftçiyi Topraklandırma Kanununa tev
fikan peyderpey dağıtılmaktadır. 
Tarım Bakanlığınca dağıtılan araziyle resmî dairelere tahsis olunduklarından, dolayı 
vergiden istisna edilen arazi nazarı dikkate alınmadığı takdirde 31 . VII .1935 tari
hinde mevcut arazinin 1833 sayılı Kanuna göre vergisi 593 000 lira tutmaktadır. 
27 . X . 1949 tarihinde hazırlanan cetvele göre vergiye tâbi emlâkin kıymeti 
27 182 261 liradır. 1837 sayılı Bina Vergisi Kanununa göre bunların vergisi 52 000 
lira tutmaktadır. Yine bu cetvele göre Devlete ait memur konutlarının vergisi 
82 000 liradır. Bu hesaba göre Devletin Arazi ve Bina Vergisi 727 000 liraya baliğ 
olmaktadır. Ancak aşağıda yazılı cetvelin tetkikmda da görüleceği üzere 1950 yılı 
hariç Devlet hiç bir yıl bu miktar vergi ödemiş değildir. 1950 yılındaki 876 386 
lira ise Zirai Kombinalar İdaresince işletilmekte olan arazinin vergisi olarak Hazine 
adına tahakkuk ettirilip noktai nazar ihtilâfı yüzünden 1 . III . 1950 tarihinde öden
miş olan müterakim vergi borçlarından ileri gelmektedir. Geçici olan bu artış nazarı 
dikkate alınmadığı takdirde yıllık vergi tutarı pek az yıllarda 200 000 liranın üstüne 
çıkmış olduğundan 1952 yılı ödeneği de 200 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

Senesi ödeneğin vergi miktarı Senesi ödenen vergi miktarı 

1926 
1927 
1928 
1929 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 

Lira 

00 
38 397 
416 479 
199 524 
41 084 
40 592 
28 042 
39 019 
599 205 
10 202 
29 103 
80 914 

K. 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

Lira 

70 512 
6 062 
10 636 

• 37 593 
58 637 
224 331 
233 054 
200 737 
284 108 
225 468 
258 924 
786 386 

K. 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
02 
15 
31 
32 
14 
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408 10 Vergi komisyonlarının aylıklı olmıyan üyelerinin huzrır ücretleriyle vukuf ehli üc

retleri : .. .,;;,.,• ,;;,, 
Vergi Usul Kanununun 82 nci maddesi takdir, tahrir ve tadilât komisyonlarına iştirak 
edecek gayri muvazzaf üyelere verilecek huzur; ücretlerinin miktarının mahallî defter
darlıkların teklifi üzerine bakanlıkça âyinini âmir bulunmaktadır. 
Diğer komisyonlara i§tirak edecek gayrimuvazzaf üyelere verilecek yevmiyelerin de 
2339 sayılı Kanun mucibince bakanlıkça tesbiti icabetmektedir. 24 . VII . 1947 tarih 
ve 4845-62/10-16173 sayılı genel tebliğe bağlı cetvelde yazılı miktarlar üzerinden vu
kuf ehli bulmaya imkân olmadığı valilerin işarlarından anlaşılmaktadır. Bu itibarla 

. vukuf ehli ücretleri bugünkü iktisadi durum nazara alınarak yeniden tesbit oluna
caktır. 
5655 sayılı Kanunun 15 nci maddesiyle de gayrimuvazzaf itiraz komisyonlarına se
çilen üye adedi 1 den 2 ye çıkarılmıştır. Bu sebeple bu tertipteki ödeneğin artırıl
ması icabetmiştir. 

408 ' 20 Tahsil komisyonlariyle artırma, eksiltme ve ihale komisyonlarında bulunacak bele
diye üyelerinin huzur ücretleri : 
Sarfiyat seyrine göre bu tertipten 5 000 liranın tasarrufu mümkün olduğundan tek
lifin ona göre yapılması uygun görülmüştür. 

408 30 Malî Müşavere Komisyonu huzur ücretleri : 
Muhasebei Umumiye Kanununun 132 nci maddesi gereğince Malî Müşavere Komis
yonunun ayda 4 içtimai geçmemek üzere toplanması icabetmektedir. İçtima ve üye 
adedine göre bühesap .teklif olunmuştur. 

414 Taşıma giderleri : 
Başbakanlık ile Maliye Bakanlığının Yenişehir'deki Bakanlıklara nakli dolayısiyle ta
hakkuk edecek giderler karşılanacaktır. 

417 10 Kıymetli kâğıtlar ilk madde ve baskı giderleri : 
Kâğıt ve kıâğıt nev'inden olan malzeme fiyatlarında geçen yıla nazaran % 20 nis
petinde bir artış olmasına rağmen stoklardan da faydalanmak suretiyle 185 250 
lira ile ihtiyacın karşılanması temin edilecektir. 

417 20 Menkul ve gayrimenkul malların haciz, ilân, satış ve taşıma giderleri : 
Mahcuz malların haciz ve satışı dolayısiyle önceden ihtiyari lâzımgelen giderler 
karşılığı olan bu ödenek mahcuz malın satışını mütaakip satış bedellerinden tevkif 
olunarak bütçeye irat kaydedilmektedir. 
Bu tertipteki ödenek hâdisenin vukukuu halinde harcanmaktadır. 1946 - 1949 yıl
larında 1 100 - 2 000 lira arasında olan sarfiyat 1950 yılında birden 8 183 liraya çık
mış ve 1951 yılının 4 ncü ayı sonunda 3 214 lirayı bulmuştur. Eski yıllardaki sar
fiyat seyrine göre fazla ve 1951 yılının ilk aylarındaki sarfiyata nazaran mev
cut ödenek ihtiyacı karşılıyamıyacak gibi görülmekte ise de bu yılın ilk ayında il 

• ve ilçelere tevziat yapılmasından ileri gelmektedir. 
Bu itibarla 1952 yılı içinde 5 000 lira kabul edildiği taktirde işler sekteye, uğramı-
yacaktır. 

418 10 Faiz ve acyo ve para farkları : 
Hazine borçlu hesaplarının faiz ve muamele vergisiyle Hazine muamelelerine mü-
taallik bonoların faiz, komüsyon, Muamele Vergisi ve sair giderlerin ve para farkla
rı için 1952 Bütçe yılı zarfında yapılacağı tahmin olunan ödemeler aşağıda gösteril
miştir. 
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Müfredat icmal 

a) C. Merkaz Bankası kısa vadeli avans : 
1715 sayılı C. Merkez Bankası Kanununun 34 neü maddesi-
nin 2 nei fıkrası gereğince sermayesiylo ihtiyat akçasının yarı
sı miktarında olmak üzere Hazine emrindo bulunan 23 937 109 
liralık kredinin bütün yıl boyunca ortalama istima] olunacak . 
20 milyon lirası için 

!% 0,75 hGsabile faiz 150 000 
faizin |% 10 u hesabiyle Muvazene Vergisi 15 000 165 000 

b) 9 ay vadeli bonolar : 
1715 sayılı C. Merkez Bankası Kanununun 38 nci maddesi
nin 4 ncü fıkrası gereğince banka sermayesiyle ihtiyat akça-
sinin üç misline kadar ve hitam vâdesine âzami 9 ay kalmış 
ve bir banka tarafından ibraz edilmiş bulunan Hazino bono
ları iskonto etmeye yetki vermektedir. Halen bu had 
143 622 665 liradır. Bundan 25 milyonu piyasa ihtiyaçları
na tahsis edilmiştir. Hazine limiti olarak geri kalan miktarda . 
110 milyon liranın müstemiren istimal olunacağı tahmin 
edilmiştir. 

i% 0,75 hasabiylo faiz 825 000 
faizin 1% 25 hesabiyle komisyonu 110 000 
faizin 1% 10 hesabiyle Muamele Vergisi 82 500 1 017 500 

c) Plasman bonoları : 
Bütçe Kanununun 5 nei maddesi Hazineye 100 milyon liraya 
kadar bono çıkarmak ve banka ve ortaklarının Hazine 
hesabına tevdi edecekleri paralara mukabil bono çıkar
mak yetkisini vermiştir. Bu maddeye dayanılarak çıka 
rılan bonoların halen 73,8 milyon olan bakiyesinin 1952 yı
lında da devam edeceği ve son defa neşrolunan faiz had
lerini indirme hakkındaki kanuna göre faizin •% 3 olarak 
tadili mümkün olacağı tahmin edilmiştir. 

73,8 milyon >% 3 = . • 

d) Tasarruf bonolar : ' 
4120 - 4195 - 4802 sayılı Kannn hükümlerine göre 75 mil
yon liralık tasarruf bonosu çıkarılmasına mezuniyet veril
miştir. Bu bonoların 1952 yılı zarfında ihracı derpiş edile
memiştir. 
e) Tahvil terhin mukabilinde C. Merkez Bankasından kre
di : 
1715 sayılı C. Merkez Bankası Kanununun 40 nci maddesi 
Devlet, vilâyet ve belediyelerin borsada mukayyet tahvilleri
nin âzami % 80 i nispetinde bir kredi açmasına müsaade et
mektedir. Bu kredinin limiti 7 808 722 liradır. 
1952 Malî yılında bu kredinin istimal edilmiyeeeği tahmin 
edilmektedir. 
f) Osmanlı Bankası Nizami sterlin avansı : 

2 214 000 

3 396 500 
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2292 sayılı Kanunla tasdik olunan ve Osmanlı- Bankasının im-* 
tiyaz müddetinin uzatılmasına dair bulunan sö,zle§me gereğin
ce Banka Hazine emrine 1 250 000 sterlinlik kredi açacak
tır, Faiz % 5 civarındadır. Kredinin Türk Lirası muadili 
9 800 000 liradır. 
Kredinin 1952 yılında kullanılması derpiş edilmemiştir. 
g) Devlet Demiryolları bonoları : 
4516 sayılı Kanun Devlet Demiryolları İşletme idaresine 
sermayesinin dörtte üçü nispetinde bono . ihracına, bono
lardan kullanılmıyan kısmının faizi Hazinece ödenmek üze
re Hazinece istimaline yetki vermiştir. 
Devlet Demiryollarının 1949 yılında sermayesi 754 720 600 
liradan ibaret olup bu kanuna nazaran çıkarılacak bono
ların âzami haddi 566 040 451 liradan ibaret bulunmakta
dır. 
Bonolardan 1952 yılı zarfında 25 milyon liranın Hazinece 
kullanılması derpiş edilmiştir. 

25 milyon % 0,75 = 
Muamele Vergisi 

h) Tekel İdaresi bonoları : 
3627 sayılı Kanun Tekel idaresine mütedavil sermayesi 
haddini tecavüz etmemek üzere bono ihracına Maliye Ba
kanı da bonolara kefalet etmeye mezun kılınmıştır. 
Bono hâsılından istimal edilmiyen. kısmı Hazine cari hesa
bına yatırılacaktır. İdarenin mütedavil sermayesi miktarı 
105 295 175 liradan ibarettir. . 
1952 malî yılında istimali derpiş edilmemiştir. 
j) Aleyhte para farkları : .. 
1949 veya daha, evvelki malzeme avanslarından iade olu
nan bakiyelerden mütahassıl havale tarihiyle iade tarihi 
arasındaki satış ve alış farkları 

Para taşıma giderleri : 
1951 "yılı Bütçesinin para taşıma giderleri tertibindeki ödenek her ne kadar 10 000 
lira görülmekte ise de hakiki ihtiyaç 100 000 lira olup bütçe lâyihasının tab'ı esna
sında yapılan bir yanlışlık neticesinde 10 000 liraya inmiş bulunmaktadır. Bütçenin 
kısmı ve genel yekûnu 100 000 lira üzerinden yapılmıştır. Ancak bu yıl basılmakta 
olan ufaklık paraların malsandıklanna ve tedavülden ' çekilen nikel halitasından ma
mul beyaz 10, 5 ve 1 kuruşluklarla bronzdan mamul sarı on paralıkların darphaneye ia
desi için bu miktarın kifayet etmiyeceği düşünülerek 1952 yılı için 50 000 lira fazla-
siyle 150 000 lira teklif edilmiştir. 

Belirtme işleri : 
Yeniden tesbit edilecek Devlete ait gayrimenkuUerin mahallerinde veya kayıtları 

187 500 
18 750 206 250 

3 602 750 

22 250 

3 625 000 
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üzerinde tetkik ve tasnif işlerinde çalıştırılacak bilirkişilerin yolluk ve yevmiyeleri 
karşılığıdır. 

Menkul ve gayrimenkul mallar genel giderleri : % 

Bu tertibe konulan ödenek Devlete ait gayrimenkullerin yönetim giderleriyle 5237 
sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince ödenecek temizleme ve aydınlatma re
simleri ve bir kısım harcamalara iştirak payı ve kanunlarına göre ödenecek harç
lar karşılığıdır. 

İllerden toplanan malûmata nazaran Belediye Gelirleri Kanunu şümulüne giren resmî 
dairelere tahsisi binalarla iratlı arsaların kıymeti 147 458 543 lira ve belediye sınırları 
içinde olup da satılarak tasfiyesi icabedcn emlâkin kıymeti 517 418 lira ki ceman 
147 975 961 lira kıymetinde Devlet emlâki mevcuttur. 

5237 sayılı Kanuna göre Devlete ait binalarda resmin nispeti safi iradın %5 ini geçemez 
bu itibarla Bina Vergisinden müstesna olmaları dolayısiyle iradı bulunmıyanların Bina 
Vergisi tadilât komisyonlarınca takdir edilecek inşa kıymetlerinin % 10 u safi irat ka
bul edilmektedir. Kanunun bu hükmüne nazaran belediye sınırları içinde Devlete ait 
gayrimenkullerin safi iradı takriben 14 797 596 lira ve resim tutarı da ortalama bir 
hesapla - resmin nispeti safi iradın ilk bin lirası için % 5 i ve mütebakisi için yarısı 
ve miktarı da her gayrimenkul de 2000 lirayı geçeceğine göre - takriben 250 000 liradır. 
Harcamalara iştirak payı ve saire gibi Belediye Gelirleri Kanununun şümulüne giren 
sair harçlarla tescil masrafları, yönetim giderleri ve gayrimenkul malların satış, ilân 
ücretleri ve saire için takriben 40 000 lira harcanması lâzımgelmektcdir. Ancak 1951 
yılının harcamma ve vâki taleplere göre bu yıl bütçesindeki 200 000 liranın kâfi gele
ceği anlaşılmıştır. 

Memur konutları genel giderleri : 
Namık Kemal Mahallesindeki memur konutlarının idaresine taallûk eden bu ödenek ge
çen yıla nazaran 17 000 lira fazlasiyLe teklif olunmaktadır. Bu fazlalık kömür fiyatları-
na yapılacak zamlardan ileri gelmektedir. Ancak bu artış aynen kiracılara intikâl etti
rilmektedir. 

Bu mahalle 434 apartman dairesi ve 8 dükkândan müteşekkildir. Bu apartman ve daire
lerinden şimdiye kadar 351 909 lira 84 kuruş yıllık kira alınmakta idi. Son defa kömür 
tonunun 67 liraya çıkarılması dolayısiyle kiralara 24 200 liralık bir zam yapılmış ve bu 
suretle kira bedelleri 376 109 lira 84 kuruşa baliğ olmuştur. Dükkânlardan alınan yıllık 
kira 7 320 lira olup bu mahallenin bir yıllık bütün geliri 383 429,84 liradır. 

Buna mukabil ; 
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1060 ton kok kömürü 67 liradan 
2000 » linyit » ' 39 , » 
3060 » kömür nakliyesi r 3,25 » 
1200 » kül nakliyesi 3,25 

Elektrik sarfiyatı 
Su sarfiyatı 
Temizlik malzemesi bedeli 
Alât ve edevat bedeli 
Bahçe bakımı giderleri 
Amele yevmiyesi 
Telefon giderleri 

Bunun dışında GG 600 lira hizmetlilere ücret ve 63 319 lira da Bina Vergisi öden
mektedir. Bu duruma ıgöre Namık Kemal Mahallesinden 383 429,84 lira gelir sağlan
makta ve 315 754 lira gideri bulunmakta olup yılda 67 676,84 lira kâr temin edil
mektedir. 

Gelirleri : 

Cinsi Adedi Yıllığı 

Daireler 434 351909,84 
Dükkânlar 8 7 320,00 
î lk defa 'kömüre yapılan zam 
dolayısiyle kiralara yapılan 
zamlar , 24 200*00 

Toplam 383 429,84 

4353 sayılı Kanunun 36 ncı madesinin gerektirdiği giderler : 
4353 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak 1951 yılı içinde 
sözleşmeli ve aylık ücretli olarak çalıştırılmakta olan avukatların aded ve ücretleri aşa
ğıda gösterilmiştir. 
Bu yetkiye dayanılarak çalıştırılmakta olan avukatların yıllık istihkakları 114 360 lira 
tutmaktadır. 1951 yılında 105 000 liralık ödenek dâhilinde kalmabilmesi için inh.ilâl 
eden kadrolara zaruret olmadıkça tâyin yapılmamıştır. [Esasen inhilâl vukubuldukea 
yeni talipler aşağıdaki cetvellerde gösterilen ücret miktarını az bularak işe rağbet gös
termemektedir. Bunların dışında pek mühim ve istisnai hallerde de olsa teşkilât haricin 
de avukatlara dâva tevdii zaruretiyle karşılaşılması mümkün bulunduğu gibi Avukat 
Cafer Tüzel'e mevdu dâvaların hitamı halinde mukavelesine göre ödenmesi lâzımgelcn 
ücret bakiyesi olan 20 000 lira da bu tertipten ödenecektir. 
Bütün bu işler için 130 000 liraya ihtiyaç olacağı hesap edilmiş ve bu sebeple 1952 ma
lî yılı ödeneği geçen yıl ödeneğine nazaran 25 000 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 

Tutan 

71 020 
78 000 
9 945 
3 900 
6 000 
1 500 
1 000 
1000 
3 000 
7 275 

165 lira olmak üzen 

182 805 liraya baliğ olmakta-

http://inh.il
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Aded 

)->
• 

1 
2 

21 
1 
5 
4 

20 
17 
5 
6 

Aylık 
ücreti 

300 
225 
200 
150 
140 
125 
120 
100 
85 
75 
65 

Yıllık 
tutarı 

3 600 
2 700 
4 800 

37 800 
1 680 

'• 7 500 
5 760 

24 000 
17 340 
4 500 
4 680 

114 360 
20 000 Cafer Tüzel'e verilecek 

olan 
134 360 

4 360 Münhallerle karşılanma 
— sı mümkün görülen 
•130 000 

ÎJ'ort sözleşmesi gereğince ödenecek primler : 
Böyle bir prim tahakkuk etmemektedir. Ancak 1391 sayılı Tüakiye Cumhuriyeti Hükü
metiyle ford, motor kampanı Eksports Enkorporeytet Şirketi arasında akdedilen mu
kavelenin tasdikma dair olan kanun el'an bütçe kanunlarına bağlı (G) işaretli cetvel
de dâhil bulunduğundan bu bölümün muhafazası icap etmektedir. 

3242 ve 5254 sayılı kanunlar gereğince tohumluk işleri için Türkiye Cumhuriyeti Zi
raat Bankasına yapılacak ödemeler : 
2661, 2863, 3242, 3730 ve 3938 sayılı kanunlar gereğince muhtaç çiftçi, göçmen ve mül
tecilere tohumluk ve yemeklik olarak dağıtılan buğday bedelleriyle bu konudaki dağıt
malar için alâkalı bakanlıklar emrine açılan krediye tahakkuk ettirilen faiz, Muamele 
Vergisi, tahsil edilmedikleri için malsandıklarına devredilen senet bedelleri ve borçlan
dırmaya girmiyen masraflardan mütevellit 653 575,88 lira ile 5254 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesi gereğince dağıtılan tohum hık bedellerinden tahsil edilemiyen senetler tu
tarı olup bakanlık emrine zimmet kaydolunan 301 985,79 lira ki ceman 955 561,67 
liranın Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına ödenmesi için teklif olunmuştur. 

5420 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler karşılığı : 
5420 «ayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte valiliklerden toplanan malûmata 
göre 1 800 000 liraya baliğ olacağı tesbit olunan istihkaktan 1 350 000 lirası 1951 
yılı Bütçesine konulmuştur. 15 . IV . 1951 tarihine kadar 641 870 liralık ödeme 
emri istenilmiş ve mahallerine gönderilmiştir. Yıl sonuna kadar 1505 sayılı Ka
nuna göre alınıp dağıtılan daha ne miktar istihkak tesbit edileceğinin bu günden 
bilinmesine imkân görülmemektedir. Bu muameleler tekemmül ettiği takdirde 1951 
yılı Bütçesine mevzu ödenek tamamen harcanmış olacaktır. Ancak bu işler pek 
yavaş bir seyir takip etmekte olduğundan yıl sonuna kadar bitirilemiyeceği anlaşıl-



— 1% ~ 

maktadır. Bu itibarla 1951 yılı içinde muameleleri ikmal edileceği şüpheli bulu
nan istihkaklar ile evvelce tahmin edilen bedelleri aşan istihkakların ödenmesi için 
700 000 lira teklif edilmiştir. 

Yangın söndürme araç, gereç ve giderleri : . ; 
i l ve ilce Hükümet konaklarının yangın söndürme araç ve gereçleriyle teçhizi için 
İçişleri Bakanlığınca hazırlanmış olan programa göre bu yıl bütçesine de 100 000 li
ra ödenek konulması icap etmiştir. 

İlce teşkili giderleri : 
1952 malî yılı içinde yeniden beş ilce kurulmasına karar verilmiştir. Her ilçeye 
bir defaya mahsus olan döşeme ve demirbaş gibi tesis giderleri de dâhil olmak ve ay
lık ücret gibi özlük haklarla yönetim giderlerini de karşılamak üzere 800 000 li
raya ihtiyaç bulunduğu hesaplanmıştır. Bu itibarla yeni kurulacak beş ilce için 
bu ilçelerde teşkilâtı bulunacak daireler bütçelerinin ilgili tertiplerine aktarılmak 
kaydiyle 400 000 lira teklif olunmuştur. 

Malî istihbarat arşivlerinin kurulmasiyle ilgili her çeşit giderler : 
5432 sayılı Vergi Usul Kanununun 138 nci ve mütaakıp maddeleri gereğince kurul
ması lâzımgelen malî istihbarat arşivlerinin bir kısmının 1952 yılından itibaren faali
yete geçirilmelerine karar verilmiştir. Memleketimizde ilk defa kurulacak olan bu 
arşivlerin tesis ve idare giderlerinin her tertipten ne miktar ödeneğe ihtiyaç gösteri
leceği tahmin edilemediğinden her çeşit giderleri karşılamak üzere bu bölüme 
800 000 lira konulmuştur. 

Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrencilere yerilecek primler r 
Siyasal Bilgiler Fakültesinde bakanlığımız hesabına okuyan 37 öğrenci ile 1951 yılı 
başında alınacak 15 öğrencinin her biri için aylık 100 lira hesabiyle yıllık 1 200 lira 
burs ve 50 lira tedris giderleri karşılığı olarak konulmuştur. 

Satmalma ve abone (Malî Tetkik) : 
Malî mevzular üzerinde bilhassa yabancı memleketlerde neşredilen kitapların satn-
almması ye neşredilen ilmî ve meslekî gazete ve dergilerin aboneleri karşılığıdır. 

Başka her çeşit giderler : ' 
Malî ve iktisadi mevzular üzerinde memleketimizde ve yabancı memleketlerde vu-
kubulaiı hâdiseleri tetkik ve tahlil etmek ve meslek bilgilerinin inkişaf m sağlamak 
maksadiyle her hafta neşredilmekte olan bültenin kâğıt bedeliyle Bakanlkça lüzum
lu görülecek tercüme işlerinin gerektirdiği giderler karşılığıdır. Bunlardan başka 
İngiltere, Almanya ve İsviçre devletlerinin Gelir Vergisi mevzuatı ve bu vergiye ait 
içtihat ve kararları tercüme ettirilecektir. 

Düşünülemiyen giderler : 
Muhasebei Umumiye Kanununun 38 ve 59 ncu maddelerine göre Bakanlar Kurulun
dan karar alınmak suretiyle harcanmaktadır. Tertibin adından da anlaşılacağı üzere 
bütçenin hazırlanması sırasında düşünülemiyen ve bilnetice bütçede tertibi bulunmı-
yan hizmetlerin karşılığı olup miktarı hâdiselerin zuhuruna bağlı bulunmaktadır. 
1946 - 1950 yıllarında yapıları harcamalar aşağıda gösterilmiştir. 
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Senesi Miktarı 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

33 330,21 
234 078,48 
88 852,82 
64 692,99 Yalnız 14 aylıktır. 
49 009,14 

İhtiyat ödeneği : 
Bütçe Kanununa bağlı (F) cetveli gereğince bakanlıkların geçen ve eski yıllar borç-
lariyle mahkeme harçları ve mahkeme ilâmiyle borç gerçekleşmiş tertiplerden öde
nekleri kalmıyanlara aktarma yapılmak suretiyle kullanılmaktadır. 
• 
1946 - 1950 yılları bütçelerine konulan ödeneklerin hangi tertiplere naklolunduğu 
aşağıda gösterilmiştir. 

Aktarma yapılan bütçeler : 
1950 

30 000,00 Hükümete bağlı borçlar tertibine 
2 776,19 » » » » 
7 223,81 . » » » » 

40.000,00 

1949 

6 000 
1 000 
8 000 
6 500 

18 500 

40 000 

1948 

6 000 
6 500 
1 037 

91 
1 000 
25 000 

39 628 

1947 

Maliye eski yıllar borçları tertibine 
» » » » » 
» » » » » 

Adalet Bakanlığı Bütçesine 
Adalet, Tapu ve Kadastro Bütçesine 

Maliye B. borçlar tertibine 
Adalet » » » 
İçişleri » » » 
Geçen yıl harçlarına 
Maliye eski yıllar borçlarına 
İçişleri B. Bütçesine 

26 286 Maliye osld yıllar borçlarına 
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1946 

32 000 Maliye hükme bağlı borçlar tertibine 
1 200 Adalet B. Eski yıllar borçlarına 

33 200 

10 Maliye kursu genel giderleri : * 

Aşağıdaki hesaba göre 1952 yılı Bütçesiyle 115 000 lira ödenek istenilmektedir. 

Bir günlük yevmiye 
öğrenci mevcudu Yevmiyeler tutarı Süre gün 

1. sınıf 60 
2. sınıf 60 
. - , . . . 120 X 3 p= 360 X 300 = 108 000 
Tatilde kursta ka
lanlar 20 X 3 = 60 X 6p = 3 600 

Yevmiyeler toplamı 111 600 
Sınav giderleri 750 
Hizmetliler giyeceği 3 X 145 (Elbise, ayakkabı ve palto) 435 

Ton Fiyat 

Yakacak kok kömürü 18 X 67 = 1206 
Odun 5 . X 75 = ' • 375 

.' 1 581 
Elektrik 
Su 
Telefon 

115 926 

20 Gelir Vergisi kursları genel giderleri: , 
Yeni vergi kanunlarının bir buçuk senelik tatbikatı zarfında elde edilen neticelere gö
re mükelleflerin birçok noktalarda tereddüde düştükleri ve memurların da henüz mev
zuu tamamen kavrıyamadıkları anlaşılmaktadır. 

Bu durum karşısında yeni vergilerimizden beklenen faydaların elde edilebilmesi için 
mükellef ve memurlarımızı tenvir etmek üzere kurslar açılmasına, konferanslar veril
mesine ve radyoda konuşmalar yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

Bu işlerin gerektirdiği giderleri karşılamak üzere 476 ncı bölümde yeniden açılan 
20 nci maddeye 150 000 lira teklif olunmuştu*. 

1 581 
600 
360 
600 
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Kırtasiye, teksir malzemesi, temizlik, bahçe ve çeşitli giderleri 3 474 

120 000 
Haziran 1951 sonlarında 2 nci sınıfa geçemiyen 5 öğrencinin giderleri olup 
tenzi] edilen 5 000 

115 000 
Yevmiyelerden 4 500 
Diğer giderlerde 500 

S 000 

501 — Geçen yıl borçları : . • -

502 10 1947 - 1950 yılları borçları : 

502 20 1928 - 1946 yılları borçları : 

Bütçenin tanzimi sırasında miktarlarının kesin olarak bilinmesi mümkün olmıyan 
borçlar için bütçelere ihtiyaç nispetinde ödenek koymaya imkan yoktur. Ancak Büt
çe Kanununun verdiği yetkiye göre bu tertiplere konulan, ödenek tahakkuk eden borç
lara kâfi gelmediği takdirde taallûk ettiği veya gider tertipleri tasarruflarından 
karslığı tenzil edilmek suretiyle bu tertiplere aktarma yapılarak borçlar ödenmekte 
olduğundan, bütçe imkânları da göz önünde bulundurularak bu tertiplerin hizaların
daki ödenekler teklif olunmuştur. 

İkinci grup katma bütçeler, özel idare, belediye ve derneklere yaplan yardımlara 

ait ödenekler 

601 Devlet Havayolları Genel Müdürlüğüne yardın : 

602 Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne yardım : 

603 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne yardım : 

604 Vakıflar Genel Müdürlüğüne yardım : . 

605 Ankara Üniversitesine yardım : 

606 İstanbul Üniversitesine yardım : ^*'*• *"*' "** î****'* • ' ^ • \ V ^ - ^ ^ ^ ; ^ p 

607 İstanbul Teknik Üniversitesine yardım : <_."•• 

.609 . 5539 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gereğince Karayolları Genel Müdürlüğüne ya-

' pılacak ödemeler : 

611 özel idare ve belediyo hastâhaneleri genel giderlerine yardım : 
Katma bütçe ile idare edilmekte olan bu müesseselerin gelirleri ile giderleri arasın 
daki farkın karşılanması için konulmuştur. 

.612 . Türkiye Malûl Gaziler Birliğine yardım : 

614 Darülacezeye yardım : 
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Kızılay Kurumuna yardım : (Bu yıl eklenen 50 000 lira Yozgad Mülteciler Kampı 
giderleri karşılığı içindir.) • , 

Çocuk Esirgeme Kurumuna yardım : 

Darüşşefakaya yardım : . ' 

Yurtlar için Türk Eğitim Dcrneğino yardım : , 

Musevî hastahanesine yardım : 

Balıklı Rum Hastahanesine yardım : 

Ermeni hastahanesine yardım : ' 

Manisa'da Moris Şinasi Hastahanesino yardım : 

Esnaf hastahanesine yardım : 

Türkiye Sağır, Dilsiz ve Körler Derneklerine yardım : 

Şehitlikleri imar Derneğine yardım : 

Türk Tarih Kurumuna yardım : 
Kurum için * 
Kazı ve yayın işleri için 

Türk Hukuk Kurumuna yardım : 

Bâzı milletlerarası derneklere yardım: 

Menkul kıymetler ve kambiyo borsalarına yardım : 

Muhtelif turizm teşekküllerine yardım : 

2834 sayılı Kanuna göre lmrulmuş kurumların yönetim giderlerine yardım : 

izmir Fuarına yardım : , 

Millî Kütüphaneye, Yardım Drneğine yardım «• 
Bu tertipler bir kısım/dernek ve kurumlara'yapılan yerdımlara taallûk etmektedir. 

Üçüncü gurup Devlete ait bir kısım kurumlarla Devlet İktisadi Teşekküllerinin serma
yeleri karşılığı ödenekler 

Yapı onarımı : 
îl ve ilçelerde gerek resmî dairelerin işgalinde bulunan gerek diğer şekillerde kullanıl
makta olan Devlete ait binalardan birçoğu harap bir vaziyettedir. 1951 yılı Bütçesine konu
lan ödenekle bir kısımları onarılmış ise de 1 . VIII . 1951 tarihine kadar Bayındırlık 
Bakanlığından gelen keşiflere göre tamirlerine lüzum gösterilen binalardan ödeneksiz
lik yüzünden 165 787 liralık kısmı tamir ettirilememiştir. Yıl sonuna kadar gelecek ke
şiflerle 1951 - 1952 yılı kışını mütaakıp 1952 malî yılında gelecek keşiflerin 2 000 000 
liradan aşağı düşmiyeceği nazarı dikkate alınarak teklifte bulunulmuştur. 
Millî Emlâk tefevvüz ve satınalma giderleri : 
Vergi alacaklarının tahsili için yapılan takibat neticesinde Hazinece tefevvüzühe za
ruret hâsıl olan gayrimenkul bedelleriyle 1952 yılında yeniden yaptırılacak hükü
met konakları arsalarının satmalınması veya kamulaştırılması için konulmuştur. •' ' 
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3867 sayılı Kanım gereğince yapılacak ödemeler : 
3867 saylı Kanuna göre istimlâk edilmiş olan kömür ocakları sahiplerine verilmiş olan 
ve 28 . I I . 1952 tarihi ile 1 . III . 1953 tarihi arasında vâdeleri gelecek bonoların 
itfa karşılığıdır. • • • 

Onarmalar için İstanbul Teknik Üniversitesine : > ^ 

Tıp siteleri tesisi ve onarma işleri -için İstanbul Üniversitesine : 

Onarma işleri 'için Ankara Üniversitesine : 

Onarma işleri karşlığı olarak Hudut ve Sahiller Sağlık'Genel Müdürlüğüne : 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğüne her çeşit yatırımlar için : 

Fatih Külliyesi onarımı için Vakıflar Genel Müdürlüğüne : 

Katma bütçe ile idare edilmekte olan bu teşekküllerin bütçelerinin yatırımlar' kısmın
da yer alan ve kendi gelirleriyle karşılanamamış bulunan bir kısım hizmetleri için ve
rilmektedir. Baha geniş izahat ve yyapılacak işlerin müfredatı, bu dairelere ait bütçe
lerde gösterilmiş bulunmaktadır. 

Muhasabat Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan muhasebe makineleri için : 
İl, ilce ve kurumlar saymanlıklarında hor ay hazırlanarak Muhasabat Genel Müdürlü
ğüne gönderilen gider müfredat cetvellerinin merkezde tevhidi ve aylık mizanların kısa 
bir zamanda çıkarılmasının temini için şimdilik yalnız bu idarenin makine ile teçhizi dü
şünülmektedir. 
Bu makineleri memleketimize ithal etmekte olan firmalarla yapılan görüşmeye göre is
tenilen makinelerin 200 000 lira ile satınalmabileeeği anlaşılmış ve 1952 yılı Bütçesine 
bu miktar ödenek teklif- olunmuştur. ; -
Damga ve basımevi için : 
Yıllardan beri devamlı bir şekilde çalışmakta olan Damga Matbaasına ait makineler sık 
sık arızalar yapmaktadır. Buna mukabil Damga Basımevine verilen siparişler her gün 
mütemadi bir surette artmaktadır. Siparişleri zamanında yetiştirebilmek ve sürekli bir 
şekilde çalışmak üzere tamire muhtaç olanların esaslı bir şekilde tamiri ve bir kısmı küçük 
makine ve demirbaşların satn^ılmması için istenilmektedir. 
Darphane için : 
Para darbiyatı işlerinde kullanılmakta olan makineler para darbiyatı devam ettiği müd
detçe mütedavil sermayeden tamir ettirilmektedir. 1952 Malî yılından önce para darbi
yatı sona ereceğinden intizar devresinde bütün makinelerin birden revizyona tâbi tutu
larak tamir ettirilmesi ve her an arızasız olarak çalışmaya hazır bir duruma getirilmeleri 
için teklif olunmaktadır. 

Yatırımlar için Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne : 
Katma bütçe ile idare edilmekte olan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Bütçesinin ya
tırımlar kısmında yer alan ve kendi gelirleriyle karşılanamamış bulunan bir kısım onar
malar ve tesisler için verilmektedir. 
Bu hizmetlere ait daha geniş izahat ve yapılacak işlerin müfredatı adı geçen idare büt
çesinde yer almıştır. 

4604 sayılı Kanun gereğince sermayesine mahsuben Türkiye Zirai Donatım Kuru
muna : 
4604 sayılı Kanunla Zirai Donatım Kurumunun sermayesi 50 000 000 lira olarak 
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tesbit edilmiştir. Bu sermayeden şimdiye kadar tediye edilmiş olan 30 752 125,50 
liranın hangi membalardan sağlanmış olduğu aşağıda müfredatlı bir şekilde gösteril
miştir. 

Bütçelere ödenek konulmak suretiyle 
nakden ödenen 

876 000 1945 yılı bütçesinle 
1 500 000 
1 500 000 
1 500 000 
1 500 000 
1 500 000 
1 500 000 

9 876 000 

1946 
1947 e 
1948 
1949 
1950 
1951 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Sermaye hesabına yapılan mahsuplar 

565 239,67 
3 600 000 

565 239,67 

5 000 000 

398 sayılı Koordinasyon karariy-
3780* sayılı Kanunun 281, 303 
sayıh Koordinasyon kararları 
gereğince muhtaç çiftçiye ödünç 
tohumluk temini için verilen ser
maye olup Türkiye Ziraat Ban
kasından devrolunan. 
398 sayılı Koordinasyon kara-
riyle izmir Üzüm ve încir Tarım 
Satış Kooperatifine tahsis edilen 
bir milyon liradan Tarişten nak
den tahsil edilen. . 
3780 sayılı Kanuna istinaden 
tahsis edilmiş fondan nakden ku
rum sermayesine mahsup edilen. 

9 165 239,67 

Devre muallâk sermaye •: 
4 550 000 259, 275, 341 ve 352 sayılı Koordinasyon karariyle Devlet Ziraat İş

letmeleri Kurumuna verilen ve 430 sayıl] kararla da Donatım 'Kuru
muna devredilen. 

5 450 000 430 sayılı Koordinasyon karariyle teşkil edilen Birinci Donatım Kuru
mu bakiye sermayesi. 

434 760,33 398 sayılı Koordinasyon karariyle îzmir İncir ve Üzüm Satış Koopera
tifine tahsis edilen ve Tarişten5 nakden tahsil edilen miktardan bakiye 
kalan ve Birinci Donatım Kurumunca teslim alman göztaşlarr bedeli. 

1 276 125,50 378 sayılı Koordinasyon Heyeti karariyle patates müstahsıllarma veril
mek üzere Tarım Bakanlığı emrine verilen paradan sarfedilmeyip 4604 
sayılı Kanunla Birinci Donatım Kurumuna ödenen. 

11 710 885,83 
9 876 000 Bütçeye ödenek konulmak suretiyle nakten ödenen. 
9 165239,67 Se'rmaj^e hesabına yapılan mahsuplar. 

11 710 885,83 Devre muallâk sermaye. 

30 752 125,50 Toplam. 

Bu miktardan Ziraat Bankasının devrettiği sermayenin bilançosuna göre zarar olarak 
tesbit ettiği 427 491,71 lira ile 259, 275, 341, 352 ve 430 sayılı kararlarla sermaye ola
rak devredilen ve iktisap bedelleri Koordinasyon Heyetinin 26 . III . 1949 tarihli 
protokolüne istinaden eksper: heyeti karariyle rayiç kıymetlerine intibak ettirilen mal-
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ların zararını teşkil eden 4 190 855,77 lira ki ceman 4 618 347,48 liranın tenzili halin-' 
de geri kalan tediye edilmiş sermaye 26 133 778,02 liradır. 
1952 yılında da bu miktara ilâveten bütçeden 1 500 000 lira verilmesi düşünülmektedir. 

772 3202 sayılı Kanun gereğince sermaye olarak Ziraat Bankasına : 
3202 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin C fıkrası gereğince 1952 yılı teklif bütçesi 
toplamının i% 1/2 si nispetinde konulmuştu?. 

773 3202 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince ihtiyat sermaye olarak Ziraat Bankasına: 
3202 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına 
fevkalâde ihtiyat akçası olarak ödenmesi lâzımgelen miktardır. 

^75 Sermayesine mahsuben Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğüne : 
4911 sayılı Kanunla Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğüne verilmiş olan 20 000 000 
liralık sermayeden 10 000 000 lirası Millî Korunma fonundan yapılan tahsis ile 
2 116 929,52 lirası 1926 - 1946 yılları tasarrufundan ve 5 750 000 lirası da 1946 - 1951' 
yılları bütçelerine konulan ödenekle olmak üzere şimdiye kadar 17 866 929,52 lirası 
verilmiş ve geriye 2 133 071,48 lirası kalmıştır. Bu idarenin kanunun emrettiği vazife 
ve stokların yapılabilmesi için sermayenin takviyesi gerektiğinden bu yıl da 1 000 000 
lira verilecektir. 

791 5539 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gereğince Karayolları Genel Müdürlüğüne : 
5539 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 2 numaralı bendi gereğince Dahilî İstihlâk 
Vergisi Kanunundaki 1718 sayılı Kanun ile ek ve değişiklikleri ve 3828 sayflı Ka
nun gereğince akar yakıtlardan İstihlâk Vergisi, 3 numaralı bendi gereğince 533t) 
sayılı Kanunla benzin ve benzerlerinden alman Yol Vergisi, 4 numaralı bendi ge- • 
reğince akar yakıtların gümrük resimlerinden Hazinece cibayet olunarak Gelir Büt
çesine irat kaydolunan miktarın karşılığı, aynı kanunun 20 nci maddesi gereğince 
Karayolları Genel Müdürlüğüne verilmek üzere her yıl gelir tahminleri tutarında 
Maliye Bütçesine ödenek konulması icabetmektedir. Yıl sonunda sağlanan gelir, 
bütçeye konan ödenekten fazla veya eksik olduğu takdirde bu miktarın ertesi yıl 
ödeneği hesabında nazarı dikkate alınması icabetmektedir. Buna göre yukardaki * 
kaynaklardan 1952 yılında 72 o(>7 221 liranın sağlanacağı tahmin olunmuştur. 

792 ' 5539 sayılı Kanunun İS ncu maddesinin 5 nci fıkrası gereğince Karayolları" Genel 
Müdürlüğüne : 
5539 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 5 nci fıkrası gereğince yardım yapılmaktadır. 

_ _ . . •. .J^'?!'!.v *.T^ ' DEVLET BORÇLARI 

_. t.......... >-§©E&Ş»^ İkinci İmim . ^ 

801 Emeldi, dul ve yetim aylık ve Ödenekleri : 
Emekli, dul ve yetimlerin bir yıllık aylıklarını karşılamak üzere 1951 ve 1952. yıl
larında maaş haklarını kaybetmek suretiyle yapılacak tasarruf göz Önünde tutula
rak 1951 yılı Bütçesinde olduğu gibi 1952 yılı için de 79 431 '200 lira ödenek tek
lif olunmuştur. 
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802 Vatani hizmet karşılığı aylıklar : : ; ; • ; : '. ; '• . 
10 Aylıklar : ^ 

Vatani'' hizmet tertibinden bağlanan aylıklar için 1951 yılı Bütçesiyle alınan 450 000 
lira ödeneğe mukabil 1952 yılı için 350 000 lira fazlasiyle 800 000 lira ödenek tek- ; 
lii' edilmiştir. Fazlalık ise 5269 . sayılı Kanunla, Sivas Kongresince seçilen temsil 
heyeti üyeleriyle birinci devre Büyük Millet Meclisi üyelerine bağlanan aylık
ları alanlardan emekli, dul vo yetim aylığı bulunanların da vatani hizmet aylıkla
rının 1 . I I I . 1952 den itibaren tam olarak verilmesi bu kanuna ek 5814 numara
lı Kanunla kabul edildiğinden emekli, dul, yetim aylıklarının fazlalığı dolayısiyle 
evvelce vatani hizmet tertibinden aylık almıyanların istihkakları da nazara alın
mak suretiyle (Ç) cetvelinde tesbit olunan 707 216 lira 64 kuru§a, yıl içinde müra
caat edeceklere bağlanacak aylıkların da karşılanması için 92 783 lira 36 kuruşun 
ilâvesiyle 800 000 lira ödeneğe ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

20 4992 sayılı Kanun gereğince verilecek çocuk zammı : 
4992 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince işbu tertipten aylık alanların çocuk
larına ayda 5 lira hesabiyle ödenmesi gereken çocuk zammı olarak 1951 yılı Büt
çesiyle alman 5 000 lira ödenek 1952 yılı için de aynen teklif olunmuştur. 

803 Malûllerin mülga 551 sayılı Kanun gereğince tahakkuk etmiş arazi, bedelleri.: 
Askerî malûllerin terfihine dair. olan 551 sayılı Kanun 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 133 ncü maddesiyle 1 . I . 1950 tarihinden itibaren (yürürlük
ten kaldırılmış ise de; sözü geçen Kanunun yürürlükte bulunduğu sırada ikişer yüz 
liralık araziye müstahak oldukları resmî senetlerine işaret edildiği halde -bu .arazi 
haklarını şimdiye kadar alamıyan 5 ve 6 ncı dereceden 1562 er malûlden 1952 yı
lında verilmesi tahmin olunan 200 malûlün arazi bedellerimi! mahsubu karşılığı ola
rak 1951 yılı Bütçesiyle alman tahsisata nazaran 10 000 lira noksaniyle 1952 yılı 
için 40 000 lira ödenek teklif olunmuştur. 

5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler karşılığı : 
14 ncü maddenin (F) fkrası gereğince ödenecek J% İ l e r . ı 
14 ncü maddenin (F) fıkrasında tasrih edildiği üzere 55 nci maddeye göre bağlana
cak vazife malûllüğü aylıklariyle 66 ncı maddenin (Ç) fıkrasına tevfikan vazfeden 
mütevellit vefat eden iştirakçilerin dul ve yetimlerine bağlanacak aylıkları karşıla
mak üzere, Genel Bütçedeki maaş ve ücret tutarlarının |% 1 nin emekli sandğna 
ek sermaye olarak ödenmesi için 1951 yılı Bütçesiyle alman 4 500 000 lira Ödenek 
1952 yılı için bilhesap 4 900 000 liraya çıkarılmıştır. 
28 nci madde gereğince ödenecek yönetim giderlerinden Hazine payı : 
5434 sayılı Eemckli Sandğı Kanununun 28 nci maddesi gereğince yönetim giderlerin
den Hazine payı olarak Emekli Sandığına ödenecek para için 1951 yilı Bütçesiyle 
alman l1 200 001 lira 1952 yılı için de aynen teklif olunmuştur. 
65 nci madde gereğince harb malûllerine yapılacak yardımar : 
Ilarb malûllerinin eksilen vücut organlarının son usullere göre yapılması mümkün 
sunileriye tamamlat!ırılması ve tamir ettirilmesi ve yenilerinin yaptırılması, yurt 
dışında yaptırılacak tedavi masrafları, karşılıkları olarak 1951 yılı Bütçesiyle 
alman 50 000 lira ödenek 1952 yılı için de aynen teklif edilmiştir. 
89 ncu madde gereğince ödenecek emekli ikramiyesi : 
Fiilî hizmet müddetleri 30 yılı doldurmuş bulunanlara bir senelik maaşının tutarı 
ikramiye olarak ödenmek üzere 1951 yılı Bütçesiyle alman 5 000 000 lira ödeneğin • 
l . X . 1951 tarihinde tamamen verile emrine bağlandığını ve halon Emekli Sandığı-

804 
11 

.12 

13 
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na ödenmesi lâzımgelen 4 000 000 liraya yakın fatura mevcut bulunduğu ve sene 
nihayetine kadar bu miktarın 10 milyon liraya baliğ olacağı ve gelecek yılda bu mik
tardan aşağıya düşmiycceği tahmin edildiği cihetle 1952 yılı için 10 000 000 lira öde
nek teklif olunmuştur. 

15 42, 56, 64 ve 81 nci maddeler gereğince yapılacak ödemeler : 
Emekli Cumhurbaşkanının emekli aylıklarının, vazifeden mütevellit ve harbde malûl 
kalan erlere bağlanacak aylık ve harb zamlariylc subay ve askerî memurlardan harbde 
malûl kalanlara sandıkça verilecek harb malûllüğü zamlarının ve bunlardan ölenlerin 
dul ve yetimlerine bağlanacak aylıkların karşılığı olarak 1951 yılı Bütçesiyle alınan 
131 400 lira ödenek, Kore Harbinde malûl kalanlara şehit düşenlere bağlanan ve bağla
nacak aylıklar da nazara alınmak suretiyle 468 600 lira fazlalıkla 1952 yılı için 600 000 
lira teklif olunmuştur. 

16 Geçici 15, 16, 21, 22, 27, 28, 60 ve 61 nci maddeler gereğince yapılacak ödemeler : 
A)> 5434 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte orduda bulunan muvazzaf ve ge
dikli subaylarla askerî memurlardan emekli, âdi malûllük veya vazife malûllüğü aylığı * 
bağlanacak olanlara fiilî hizmetlerine eklenecek müddetlerin her ay için o tarihteki kese
neğe esas aylıkları tutarının % 10 u, 
B) Keza bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte polis meslekinde bulunanlardan 6-12 nci 
meslek derecesinde olanlarla meslekten yetişmiş emniyet müdürlerinden emekli, âdi. 
malûllük veya vazife malûllüğü aylığı bağlanacak olanların fiilî hizmet müddetlerine 
eklenecek müddetlerin geçici 15 nci maddesinin son fıkrası esasına göre aylıkları tuta
rının % 10 u, 
C) 4805 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1 . I . 1946 tarihiyle 5424 sayılı Kanunun 
yürürlüğe girdiği 1 . I . 1950 tarihi arasında 1693 sayılı Kanuna tâbi vazifelere geçen
lerin Bina ve Arazi vergileri memurlarının, Harb Okulu öğrencilerinin ve diğer okul
lar öğrencilerinin fiilî hizmet müddetleri için geçici 19 ncıı maddeye göre hesaplanarak 
Hazinece sandığa ödenecek paralar. , 
Ç) Geçici 1 ve 2 nci maddelerde yazılı hizmetlerle ilgili vezifelerde bulunanlardan 
aylıklı geçen hizmet müddetleri 15 yıldan az olduğu halde tazminat almamış olanla
rın bu hizmet müddetleri için geçici 19 ncu maddeye göre hesaplanacak paralar. 
D) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihto Millî Korunma Kanununa göre vazife verilmiş 
olanların ve 12 nci maddenin I I işaretli fıkrasında gösterilenlerin bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten evvel mülga 1683 sayılı Kanuna tâbi vazifelerden nakil suretiyle veya 
istifa ederek ayrıldıktan sonra Millî Korunma Kanununa göre vazifeleri geçmiş olan
ların fiilî vo itibarî hizmet müddetlerine eklenecek müddetler için geçici 19 ncu 
maddedeki esaslar dairesinde hesaplanacak paralar, 
E) Aylıklı vazifelerde iken kazandıkları (Harb, esaret, Millî Mücadele ve mıntaka 
zamları gibi) itibari müddet zamları karşılıkları olarak hesaplanacak aylık veya üc
retlerin tutarının % 15 i, . . . . • 
F) Mülga 1683 sayılı Kanuna göre vazifelerden istifa ve sair sebeplerle ayrılmış 
olup da 5434 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte açıkta bulunanlardan 4805 
sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra ayrılmış olanların hizmet müddetleri 
için geçici 19 ncu madde gereğince sandığa ödenecek paralar, 
G) 5434 sayılı. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Büyük Millet Meclisi Başkanlığın
da, Başbakan veya Bakanlıkta bulunanlara geçici 60 ve 61 nci maddeler gereğince 
sandıkça bağlanacak emekli aylıklarının, karşılıkları olarak 1951 yılı Bütçesiyle tah
minen 600 000 lira ödenek alınmış ise de, bu miktar Haziran 1952 sonu itibariyle 
tamamen verile emrine bağlandığından ve 15 . XI . 1951 tarihinde elde sandığa öden-
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mesi. gereken 1 500 000 liraya yakın tahakkuk evrakı mevcutbulunduğundan bıı ta-
< 'rihten 1951 yılı sonuna kadar gelecek tahakkuk evrakı da nazara alınmak suretiyle 

ve 1' 800 000 lira fazlasiyle 1952 yılı için 2 4p0 000 lira ödenek teklif olunmuştur. 

Beşinci hısım 
ı I - İçborçlar 

• A) 'Konsolide borçlar 
. . • • • . ' 

805 2094 sayılı Kanun gereğince yapılacak istikraz : 
10 Faiz 132 138 
20 .İtfa 990 000 
30 Genel giderler' 5 862 . 

1 128 000 

İkramiyeli % 5 faizli Ergani istikrazı 12 milyon liradır. Bu istikrazın faiz ve resülmali 
için ödenecek miktar itfa plânına göre hesap edilmiş olup genel giderler geçen seneye na
zaran 3 500 lira noksaniyle kifayet edeceğinden o miktar noksaniyle, ödenek teklif edil
miştir. 

800 2463 ve; 2614 sayılı Kanun gereğince yapılan istikraz : 
10 Faiz ve ikramiye 973 632 * 

.20 İtfa 1 858 160 
30 Genel giderler 16 708 

2 848 500 

: i% 7» gelirli (Sivas - Erzurum Demiryolu 1934 istikrazı) 30 milyon lira olup yedi ter-
i tipte tedavüle çıkarılmıştır. Faiz, ikramiye ve itfa miktarları itfa plânına göre hesap 

edilmiş olup :genel giderlerin 1 100 lira fazlasiyle kifayet edeceği anlaşıldığından o. 
miktar ödenek teklif edilmiştir. 

807 3322 sayılı Kanun gereğince yapılan istikraz : 
10 Faiz vei ikramiye 289 4.65 
20 İtfa 486 600' 
30 Genel giderler 5 135 

781 200 

1918 dahilî istikraz tahvilleriyle değiştirilen ikramiyeli ve |% 5.faizli 1938 ikramiyeli tah
villerinin itibari kıymeti 8.279 740 liradır. Faiz, ikramiye ve itfa miktarları itfa plâ
nına göre hesap edilmiştir/Genel giderlerin geçen seneye nazaran 1 900 lira noksaniyle 
kifayet edeceği anlaşıldığından o miktar noksaniyle ödenek teklif edilmiştir. 
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4057 ve 4625 sayılı kanunlar gereğin co yapılan istikraz; : 
10 Faiz ve ikramiye 3 075 021 
20 îtfa 2 509 920 
30 Genel giderler 23 059 

5 608 000 

4057 ve 4625 sayılı kanunlarla hasılatı demiryolu inşaatına sarf edilmek üzere 85 mil
yon liraya kadar istikraz akdine yetki verilmiştir: Buna kargı senevi ı% 7 faizli 30 mil
yon liralık 1 - 3 üncü tertip, ikramiye ve !% 5 faizli 20 milyon liralık 4 - 5 inci tertip, 
ve senevi :% 6 faizli 6 ncı tertip tahviller ihraç edilmiştir. Ceman 60 milyon liraya 
baliğ olan bu istikrazın faiz, ikramiye ve itfa miktarları itfa plânına göre hesap edil
miş olup genel giderlerin geçen seneye nazaran 6 bin lira noksaniyle kifayet edeceği 
anlaşılmakla o miktar noksaniyle ödenek teklif edilmiştir. 

4275 sayılı Kanun gereğince yapılan istikraz : , . . - . ' . . 
10 Faiz ve ikramiye 7 289 842 
20 îtfa 5 450 080 
30 Genel giderler 22 578 

12 762 500 

Millî Müdafaa istikrazı adiyle 150 milyon liraya kaçlar tahvil çıkarmaya 4275 sayılı Ka
nunla yetki verilmiştir. Bu miktara karşı 12 milyon liralık % o faizli ikramiyeli 1 nci, 
123 milyon liralık % 7 faizli 1 - 4 ncü tertip olmak üzere 135 milyon liralık tahvil ihraç 
edilmiştir. Bu istikrazın faiz, ikramiye ve itfa miktarları itfa plânına göre hesap edil
miş olup genel giderlerin geçen sene,ye nazaran 22 000 lira noksaniyle kifayet edeceği 
anlaşılmakla bu miktar noksaniyle ödenek teklif edilmiştir. 

4938 sayılı Kanun gereğince yapılan istikraz : 
10 Faiz 6 669 827 
20 itfa 4 587 400 . 
30 Genel giderler t 20 973 « 

11 269 200 

4938 sayılı Kanunla hasılatı ekonomi kalkınmasına sarf edilmek üzere 150 milyon lira
ya kaıdiar istikraz akdine yetki verilmiştir. 1946 - 1947 yılları bütçlerinde bütçe açı
ğından 130 milyon lirasının bu istikraz hâsılı ile karşılanacağı kayıt ! olunmuştur. Bu 
yetkiye karşılık 1946 yılında senevi % 6 faizli 50 milyon liralık 1 n'ci, 1947 yılında ay
nı faizle 40 ar milyon liralık 2 ve 3 ncü tertipler olmak üzere 130 milyon liralık tah
vil çıkarılmıştır. îşbu istikrazın faiz ve itfa miktarları itfa plânına göre hesap edilmiş
tir. Genel giderlerin geçen seneye nazaran 7 800 lira noksaniyle kifayet edeceği anla
şılmakla o miktar noksaniyle ödenek teklif edilmiştir. 
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5072 sayılı Kanun gereğince yapılan istikraz : 
10 Faiz İ l 945 556 
20 ttfa 7 777 800 
30 Genel giderler 19 4.44 

19 751 800 

Bankalar, şirketler ve tekaüt sandıklarının 4060 sayılı Kanun hükümleri dairesinde ayır
maya mecbur oldukları karşılık ve ihtiyatlar mukabilinde almış oldukları Hazine bono
larının değiştirilmesine tahsis edilmek üzere 5072 sayılı Kanunla 250 milyon liraya ka
dar tahvil ihracına yetki verilmiştir. Bu hükme dayanılarak 228 054400 liralık tahvil 
ihraç edilmiştir. İşbu istikrazın faiz ve itfa miktarları itfa plânına göre hesap edilmiştir. 
Genel giderlerin geçen seneye nazaran 31 200 lira noksaniyle kifayet edeceği anlaşılmak
la o miktar noksaniyle ödenek teklif edilmiştir. 

5185 sayılı Kanun gereğince yapılan istikraz : 
10 Faiz 6 573 567 
20 İtfa 3 807 700 
30 Genel giderler 14 733 

10 396 000 

1948 yılı Bütçe açığını karşılamak üzere 5185 sayılı Kanunla 125 milyon liraya ka
dar istikraz akdine yetki verilmiştir. Bu miktara karşı 65 milyon liralık 1 nci, 35 mil
yon liralık 2 nci, 19 989 400 liralık 3 ncü tertip olmak üzere 119 989 400 liralık 
tahvil çıkarılmıştır. İşbu istikrazın faiz ve itfa miktarları itfa plânına göre hesap 
edilmiş olup ödeneğin geçen seneye nazaran 20 bin lira noksaniyle kifayet edeceği 
anlaşılmakla bu miktar noksaniyle ödenek teklif edilmiştir. 

4753 ve 5618 sayılı Kanun gereğince çıkarılan tahviller : 
10 Faiz 210 354 , 
20 İtfa . 93 000 
30 Genel giderler ' * 6 646 

310 000 

4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 45 nci maddesi gereğince üç tertip
te 973 600 liralık % 4 faizli 1947-1949 toprak tahvilleri ihraç edilmiş ve bunlardan 
40 910 liralık kısmı itfa edilmiştir. Mezkûr kanunla çıkarılan toprak tahvillerinin 
faiz nispeti ve evsafiyle beraber istimlâkin matrahı 5618 sayılı Kanunla değiştirilmiş
tir. Bu kanuna nazaran 1947-1949 kamulaştırmaları için 1 334 400 liralık kıymet far
kı mukabili tahvil verileceği gibi 1950 yılı için 238 800 liralık ve 1951 yılı zarfında 
yapılan ve yapılacak olan yeni istimlâkler için tahminen 1 milyon liralık tahvil çıka
rılacaktır. Mecmuu 3 505 890 liraya baliğ olan bu miktar için verilecek % 6 faizli 
tahvillerin mürettebatı karşılığı olmak üzere 310 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 
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5382 sayılı Kanun gereğince çıkarılan .tahviller : 
10 Faiz ve ikramiye 6 766 578 
20 İtfa 3 682 100 
30 Genel giderler 17 322 

10 466 000 

•1949 yılı bütçe açığının kapatılması için 5382 sayılı Kanunla 120 milyon. liralık iç 
istikraz akdine yetki verilmiş olup bu miktara karşılık Ağustos 1949 ayı zarfında 
!% 4,5 faizli 5 milyon ve % 6 faizli 15 milyon ve ikinci tertip |% 6 faizli 100 milyon 
ki, ceman 120 milyon liralık tahvil tedavüle çıkarılmış bulunmaktadır. îşbu istikra
zın * faiz, ikramiye ve itfa bedelleri itfa plânına göre hesap edilmiş olup Ödeneğin 
geçen seneye nazaran 17 000 "lira noksaniyle kifayet edeceği anlaşılmakla o miktar 
noksaniyle ödenek teklif edilmiştir. 
( ) sayılı Kanun gereğince çıkarılan talıvillor : 

10 Faiz 3 500 000 
20 İtfa 2 116 981 
30 Genel giderler 20 019 

5 637 000 

1951 yılı bütçe açığının kapatılması için 60 000 000 liralık j % faizli iç istikraz tah
vili ihracı derpiş edilmiş ve bunun için muktazi ödenek teklif edilmiştir. 

B — Dalgalı borçlar 

459 sayılı Mahsubu Umumi Kanunu gereğince çıkarılan tahviller ve bunların nakden 
ödenecek kesirleri : 

10 Faiz 1 194 
20 itfa 59 877 
30 Nakden ödenecek kesirler 1 
40 Genel giderler 153 

61 225 

459 sayılı Mahsubu Umumi Kanunu gereğince sakıt Osmanlı Hükümeti borçlarına mu
kabil çıkarılan % 2 faizli 1 004 000 liralık tahvillerin 31 . V . 1952 tarihinde ödene
cek 20 sayılı kuponlarının faiz ve itfa ve komisyon bedellerini teşkil'eden 61 224 lira ile 
nakden ödenecek kesirleri için 1 lira ödeneğin kifayet edeceği anlaşılmıştır. Son yıllar
da nakit küsuratı ödemesi vukubulmamaktadır. Buna göre ödenek geçen yıla nazaran 
8 775 lira noksaniyle teklif edilmiştir v • 

1513, 2248, 2358, 2701, 2808 ve 3523 sayılı kanunlar gereğince nakden ödenecek borç
larla kaldırılmış Hatay Devletinden müdevver borçlar : 
Bu borçların miktarı malûm olmayıp tahakkuk ettikçe nakden ödenmektedir. Son se
nelerde yapılan ödemelere nazaran işbu borçlar için 10 000 lira kifayet edeceği anla
şılmakla o miktar ödenek teklif edilmiştir. 
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4649 sayılı Kanun gereğince su işleri kredisi için yapılacak ödemeler : • 
Büyük su işleri için 4649 sayılı Kanunla sarfına; mezuniyet vorilen 81 milyon lirayı 
tem inen açtırılan kredinin faiz, itfa tutarlarının Devlet borçları bütçesine konulacak tah
sisattan ödeneceği mezkûr kanunun verdiği yetki cümlesindendir. 1952 yılı içinde kre
dinin faizi için 889 000 lira ödenek teklif edilmiştinr. 

4604 sayılı Kanunun geçici birinci maddesi gereğince Zirai Donatım Kuramu sermaye 
kredisi için yapılacak ödemeler : 
Millî korunma sermayesinden ayrılarak Zirai Donatım Kurumuna verilen 14 600 000 
lira sermayenin 4604 sayılı Kanunun geçici birinci maddesi, her sene Devlet 
borçları bütçesine konulacak ödenekle kapatılmasını âmir bulunmaktadır. Halen 
11 726 000 lira bakiye arzeden kredinin faizi için 117 500 lira ödenek teklif edil
miştir. 

4911 sayılı Kanunun geçici maddesi gereğince Devlet kâğıt ve Basım Genel Müdür
lüğü sermaye kredisi için yapılacak ödemeler : 
Millî korunma sermayesinden indirilecek 10 milyon liranın her sene 1 milyon li
radan aşağı olmamak üzere Devlet borçları bütçesine konulacak ödenekle • kapatıl
ması 4911 sayılı Kanunun geçici maddesi iktizasındandır. Halen mevcut - bulunan 
6 889 000 lira resülmal bakiyesi ile faizi için 1 068 200 lira Ödenek teklif edil
miştir. 

'Hükme bağlı borçlar : 
Bu bölümden yapılacak ödemeler için katî miktarın tâyinine imkân görülmemekte
dir. evvelki seneler sarfiyatına göre 1952 yılı için 1 500 000 lira ödeneğin kifayet 
edeceği tahmin edilmekle o miktar ödenek teklif edilmiştir. . 

3892 sayılı Kanunla temin olunan ceza evleri kredisinin faizi için yapılacak ö-
demeler : 
Ceza evleri için 3892 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak temin olunan 
kredinin resülmalinin itfası Adalet Bakanlığı bütçesinden yapılmaktadır. Resül-
malin itfası kısmen yapılmış olması hasebiyle faiz miktarı azalmış bulunmasına bi
naen geçen yıla nazaran 1952 iptidasında resülmal bakiyesi 300 000 liraya inecek 
olan bu kredinin faizi için 32 100 liranın kifayet edeceği anlaşılmakla o miktar öde
nek teklif edilmiştir. 

5358, 5480 ve 5582 sayılı kanunlar gereğince T. C. Merkez Bankasınca yapılacak 
ödemeler : ' 
5358 ve, 5480 sayılı kanunlarla tasdik, edilen Avrupa, memleketleri arasında öde
me ve Takas anlaşmaları gereğince Türkiye'nin diğer, memleketler, lehine tanıdığı 
tiraj haklarının finansmanı 5256, sayılı Kanunla onanan sözleşmeye istinaden Ha
zine namına T. C. Merkez Bankasınca yapılmıştır. Bu finansmanlardan mütevellit 
Hazine borcunun 5582 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi mucibince müteakip yıl büt
çelerine konulacak ödeneklerle tediyesi gerektiğinden bu yıl için 11 000 000 lira öde
nek teldif edilmiştir. 

5433 sajyılı Kanunun geçici 1 nci maddesinin (B) fıkrası mucibince Devlet Üret
me çiftlikleri sermaye kredisi için yapılacak ödemeler : '•']••' 
Devlet Üretme çiftliklerinin sermaye kredisi için Millî., Korunma, sermayesinden 
9 844 567 liranın ayrılması ve bu paranın Devlet borçları bütçesine konulacak; Öde
nekle, itfası 5433 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesinin (B) fıkrası ahfcâmjn^n 
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bulunmaktadır. 1952 senesinde faizi-için '99 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 
5824 sayılı Kanunla tasdik olunan Avrupa v Tediye Birliği Anlaşması gereğince 
memleketimize tanınan ve 1951 Bütçe yılı'Kanununun 3 ncü maddesiyle bütçe açı
ğına tahsis edilen 25 milyon doârlık alacaklı başlangıç kredisinin T. C. Merkez 
Bankasına ödenecek faizleri karşılığı : 
5824 sayılı Kanunla tasdik olunan bir Avrupa Tediye Birliği kurulması hak
kındaki anlaşmanın 10 ncu maddesi mucibince tediye muvazenemizdeki açıklarımızı 
•karşılamak üzere Avrupa Tediye Birliği tarafından ikraz yoliyle memleketimize 25 
milyon dolarlık alacaklı meblâğ tahsis edilmiştir. Bu meblâğın Türk lirası karşı
lıkları 1951 Bütçe Kanunu gereğince gelir kaydedilmiştir. Bu kredinin tahak
kuk edeceği tahmin olunan faizine karşılık olmak üzere 1952 Bütçesiyle 2 933 079 
lira ödenek teklif edilmiştir. 

II - Dış borçlar 

2434 sayılı Kanun gereğince temin olunan kredi taksiti : , 
Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri ittihadı Hükümetiyle 1 . I . 1934 tarihinde akit 
ve 17 . V . 1934 tarihli ve 2434 sayılı Kanunla tasdik olunan anlaşma ile temin olu
nan 8 milyon altın dolarlık kredinin bu sene içinde ödenecek 35 ve 36 ncı taksitleri 
karşılığı olarak 1 653 İÖ5 lira ödenek teklif edilmiştir. Kredi faizsiz olduğun
dan bu para resülmal karşılığıdır. 31 . XII . 1951 tarihinde borç bakiyesi 1 422 572 
altın dolardır. Kredinin son taksidi 30 . VI . 1959 tarihinde ödenecektir. 

3525, 3738, 4171, 4882,5359, 5582, 5676 ve ( ) sayılı kanunlar gereğince temin olu
nan kredi ve istikrazlar : 
10 milyon sterlinlik İngiliz kredisinin ? 
Faizi 567 519 
îtfa 1 684 394 
Genel giderler 136 

2 252 049 

İngiltere Hükümetiyle 27 . V . 1938 târihinde akit ve 28 . VI . 1938 tarihli ve 3525 
sayılı Kânunla tasdik edilen anlaşma ile temin olunan % 5,5 faizli 10 milyon ster
linlik ^ticari kredinin bu yil içinde ödenecek 27 ve 28 nci taksitlerinden umumi mu
vazeneye dâhil daireler tarafından kullanılan (l% 25,656) kısmının karşılığı olarak 
2 252 049 lira ödenek teklif edilmiştir. Kredinin istimali devam etmekte olup 
31 . XII . 1951 de itfa edilecek bakiye 4 837 000 sterlindir. Bu kredinin son taksidi 
3 1 . XII . 1956 tarihinde ödenecektir. 
25 milyon sterlinlik İngiliz ve Fransıa kredisinin : 

4171 sayılı Kanunla tasdik olunan 8 . 1 . 1940 tarihli Anlaşma gereğince İngiltere 
ve Fransa hükümetlerinden temin edilen % 4 faizli 25 milyon sterlinlik malzeme 
kredisi dçin 1952 yılında ödenek teklii edilmemişti*. 



15 milyon sterlinlik ingiliz ve Fransa isiktrazının : 
31 Faiz 1 620 046 
32 itfa 6 242 009 

7 862 055 

19 . I . 1942 tarihli ve 4171 sayılı Kanunla tasdik olunan 8 . 1 . 1940 tarihli Anlaşma 
gereğince ingiltere ve Fransa hükümetlerinden temin edilen [%' 3 faizli 15 milyon 
sterlinlik istikrazın 1952 yılında ödenmesi iktiza eden 25 ve 26 ncı taksitlerin karşı
lığı olarak 7 862 055 lira ödenek teklif edilmiştir, istikraz Anlaşmasının 31. XII. 
1951 tarihindeki borç bakiyesi 7 085 508,17/9 sterlindir. Son taksit 31 . XII . 1959 
tarihindo ödenecektir. 
2 milyon sterlinlik ingiliz istikrazının : 

41 Faizi 216 007 
42 itfa 832 268 

1 048 275 

19 . I . 1942 tarih ve 4171 sayılı Kanunla tasdik olunan 8 . I . 1940 tarihli anlaşma 
gereğince ingiltere Hükümetinden temin edilen % 3 faizli 2 milyon sterlinlik istikra
zın 1952 yılında ödenmesi iktiza eden 25 ve 26 ncı taksitleri karşılığı olarak itfa plâ
nına göre 1 048 275 lira ödenek teklif edilmiştir. 31 . XII . 1951 tarihinde borç baki
yesi 944 734,10 sterlindir. Son taksit 31 . XII . 1959 tarihinde ödenecektir. 
264 750 000 Fransız franklık istikrazın : 

51 Faiz 29 178 
52 itfa 112 420 

141 598 

19 . I . 1942 tarihli ve 4171 sayılı Kanunla tasdik olunan 8 . 1 . 1940 tarihli anlaş
ma gereğince Fransa Hükümetinden temin edilen % 3 faizli 264 750 000 FF.lık istik
razın 1952 yılında ödenmesi iktiza eden 25 ve 26 ncı taksitleri için itfa plânına göre 
141 598 lira ödenek teklif edilmiştir. 31 . XII . 1951 tarihindeki borç bakiyesi 
125 059 216,99 franktır. Son taksit 31 . XII . 1959 tarihinde ödenecektir. 
10 milyon dolarlık Amerikan kredisinin : 

61 Faiz 81 390 
62 itfa 843 472 

924 862 
8 . V. 1946 tarih ve 4882 sayılı Kanunla tasdik olunan 27 . I I . 1946 tarihli Anlaşma gere
ğince % 2 3/8 faizli 10 milyon dolarlık kredinn 1952 Malî yılı zarfında ödenmesi iktiza 
eden 7 nci taksidinden umumi muvazeneye dâhil daireler tarafından kullanılan kısmın 
karşılığa olarak itfa plânına göre 924 862 lira ödenek teklif edilmiştir. 1952 Malî yılı ba
şında kredinin istimal edilip ödenmesi iktiza eden borç bakiyesi 2 463 299,45 dolardır. 
Son taksit 1.1.1058 tarihinde ödenecektir. 



• — İ4â — 
k M. 

12 500 000 dolarlık Milletlerarası îmar ve Kalkınma^Bankası kredisinin : 
71 Faiz 850 000 
72 Genel giderler 1 

850 001 

14 . V I I . 1950 tarih ve 5676 sayılı Kanunla tasdik olunan 7 . V I I . 1950 tarihli Anlaşma 
gereğince Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasından temin edilen % 4 1/4 faizli 
12 500 000 dolarlık limanları geliştirme ve inşa kredisinin 1952 yılında ödenmesi iktiza 
eden 3 ve 4 ncü faiz taksitleri karşılığı olarak 850 001 lira ödenek teklif edilmiştir. Re
sülmal itfasına 1 . I V . 1956 tarihinde başlanacak ve son taksit 1 . X . 1975 tarihinde öde
necektir. 'Kredinin kullanılmasına başlanılmıştır. 

81 38 milyon dolarlık Marshall Kredisinin faizi : 
24 . XII , 1948 ve 25 . I I I . 1949 tarih ve 5282 ve 5359 sayılı kanunlarla tasdik olunan 

2 . XI . 1948 ve 4 . I I I . 1949 tarihli anlaşmalar gereğince Birleşik Amerika devletleri 
ajanı sıfatiyle hareket eden Export - Import Bank'tan Avrupa Kalkınma programı 
çerçevesi dâhilinde (1948 - 1949 devresine ait) temin edilen ı% 2,5 faizli 38 milyon 
dolarlık kredinin bu yıl içerisinde ödenmesi iktiza eden birinci faiz taksidi karşılığı 
olarak 1 341 970 lira ödenek teklif edilmiştir. Resülmal itfasına 30 . VI . 1956 tari
hinde başlanacak ve 31 . XII . 1983 tarihinde son verilecektir. 

91 36 milyon dolarlık Marshall Kredisinin faizi : 
27 . X . 1950 tarihli Anlaşma gereğince Amerika Birleşik devletleri ajanı sıf atiyle 
hareket eden Export - Import Bank' tan Avrupa Kalkınma programı çerçevesi dâhi
linde (1949 - 1950 devresine ait) temin olunan % 2,5 faizli 36 milyon dolarlık kre
dinin bu yıl içinde ödenmesi iktiza eden birinci faiz taksidi karşılığı olarak 1 271 340 
lira ödenek teklif edilmiştir. Anlaşmanın tasdikma ait kanun tasarısı halen Büyük 
Millet Meclisindedir. Resülmal itfasına 30 . VI . 1956 tarihinde başlanacak ve 
31 . XII 1983 te son verilecektir. 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Bölüm : 101 
1951 yılı 
ödeneği 

Lira 

~ Bakan ödeneği 
1952 yılı 
teklifi 
Lira 

5 320 5 320 

"1051 yılı ödeneğinin aynı olarak teklif edilmiştir. 

Bölüm 201 •- Madde 11, 12 ~ Merkez ve iller memurları aylığı 

1951 yıh 
ödeneği 

Lira 

. 1T61 000 
109 678 W0 

111'448 900 

1952 yıh 
teklifi 
Lira 

1 761 000 
119 628 000 

121 389 000 

Fazlası 
Lira 

9 940 100 

9 940 100 

Merkez memurları aylığı 
İller memurları aylığı 

5479 îsayıh Kanun gereğince 1951 yılında aylığa geçen ve 1952'yılında da ücretten aylığa ge
çecek olan -köy enstitüsü mezunu öğretmenlerin aylıklariyle 2919 sayılı Katıuna göre kadrosuz 
istihdam edilenlerin aylıklarını, 4598 sayılı Kamın gereğince 1 ve 2 üst derece aylık alanların 
aylık farklarını ve L, cetvelinden serbest bırakılacak öğretmen kadroları aylıklarını karşılamak 
üzere 9 940 100 liranın eklenmesi lüzumlu görülmüştür. Buna ait müfredat aşağıda gösterilmiş
tir^ ' . . 

Lira 

2 450000 -1951 ide'5479 sayılı Kanun gereğince'ücretten aylığa geçen 2000 öğretmen için 1951 
yılı bütçesine 5 aylık olarak konulmuş olan ödeneğin yıla :çi'ka*rilmasindan 
(2 0 0 0 X 1 7 5 = 350 0 0 0 X 7 = 2 450 000). 

679 800 5761 sayılı Kanunla ilkokul öğretmenleri kadrosunda 1951 de yapılan değişiklik do-
layısiyle Dışişleri Bakanlığı Bütçesinden aktarma ile karşılığı temin edilmiş olan ve 1952 
yılı için açıktan eklenmesi gereken aylık farkları. 

2 897 900 2919 sayılı Kanuna göre kadrosuz istihdam olunanlarla 4598 sayılı Kanun gereğince 
1 ve 2 üst derece aylık farkları için. 

2 432 500 5479 sayılı Kanun gereğince 1952 de ücretten aylığa geçecek 2 500 öğretmenin aylık
ları için L. cetvelinden serbest bırakılması zaruri görülen kadrolar karşılığı: 

200 X 175 = 35 000 X 1 2 = 420 000 
2 300 X 175 = 402 000 X 5 = 2 012 000 

2 500 ' • 2 432 500 

40 800 5822 sayılı Kanunla eklenen Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesi kadrosu karşılığı. 

8 501000 
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Lira 

799 200 Orta öğretim: Okulların öğretmen kadrolarını tamamlamak ve bu yıl açılan okullar 
ile 1952-1953 ders yılında açılacak okullara öğretmen kadrosu verilmek ve yardımcı 
öğretmen istihdamı cihetine gidilmiyeceğinden bu ihtiyacı da asıl öğretmenlerle kar
şılamak üzere L. cetvelinden 209 öğretmen kadrosunun,, fiilî kadroya alınması lâzııiı-
gelmektedir. 

499 800 Teknik öğretim: 1952 yılında yeniden açılacak kurslarla mevcut okulların noksan 
kadrolarının tamamlanması için L. cetvelinden serbest bırakılması istenilen kadrolar 
karşılığı. 

120 000 ilk öğretim: 1950-1951 ders yılı sonunda .Gazi.-Eğitim Enstitüsü Pedagoji bölümün
den mezun olan stajyer müfettişler, 2919 sayılı Kanun hükmüne uyularak aylık üc
retle çalıştırılmaktadırlar. Bunların sayışı 30 dur, önümüzdeki ders yılında mezun ola
cakların sayısı da bu adede yakındır. Gerek bunlar,için aylık mebdeine göre 30 liralık 
kadroda gerekse kadro bekliyen müfettişlerin terfilerini sağlamak maksadiyle L. cet
velinden 30 müfettiş kadrosunun serbest bırakılması için. 

20 100 Kütüphaneler: Müdür ve memuru bulunmıyan bâzı kütüphanelerimizle kütüphanele
rin mikrofilm ve fotokopi servislerine memur verilebilmesi ve yüksek-tahsil görmüş 
olup da aşağı kadrolarda çalıştırılan memurların müktesep haklarının* sağlanabilmesi 
için L. cetvelinden serbest bırakılması istenilen kadrolar karşılığı. 

9 940 100 

Bölüm 202 - Madde 11, 12 — Merkez ve iller hizmetlileri ücreti 
1951 yıb. 1952 yılı 
ödeneği teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

5,580 780 5 616 960 38 180 

. 1951: yılı Bütçesine bağlı D, cetvelindeki kadro tutarı ile 5822 sayılı Kanunlaı Bakanlığımıza 
devrolunan Sağır, Dilsiz ve Körler müessesesi ücretli kadroları eklenmiştir. Bunun için 12 nci 
madde ödeneği 38 180 lira fazla teklif edilmiştir. 

Bölüm 202 - Madde 20 — Köy öğretmenleri ücreti 
1951 yılı ' 1952 yılı 
ödeneği teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

9 198 000 9 208 500 10 500 
1952 yılında 5479 sayılı Kanuna göre 2500 köy öğretmeni 20 lira asli maaşa geçirilecektir. Bun

lardan 200 adedi Mart 1952 de maaşa, geçecekleri için ücret hesaplanmamıştır, 2300 ü Ekimde 1952 
de maaşa geçeceği için bunlar için de 7 aylık ödenek hesaplanmıştır." Köy Enstitülerinin, 2000. me
zun vereceğine göre halen 105 lik fiilî kadro sayısı 7300, olduğuna göre,maaşa içeçirileceklerden 
4800 köy öğretmeni için 12 aylık ve yeniden meslekö girecek 2000 öğretmen için 7 aylık ödenek 
konmuştur. 

4 800 X 105 X 12 = 6 048 000 
2 300 X 105 X 7 = 1690 500 
2 000 X 105 X 7 = 1470000 

9 2Q8;50Qj 
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Bölüm 202 - Madde 30 — Eğitmenler ücreti 

1951 yılı 1952 yılı 
ödeneği teklifi Noksanı 

Lira Lira Lira 

3 099 000 2 394 220 704 780 

1951 yılında başarısızlıkları görülen 940 eğitmen tasfiye edilmiş bulunduğundan eğitmen mev
cudu '5 000 e düşmüştür. 1952 Ağustos ayında da programa göre 1 000 eğitmen daha tasfiye 
edileceğinden bunlar için yalnız 5 aylık ödenek hesaplanmıştır. Şöyleki: 

2 5 1 0 X 4 1 X 1 2 = 1,234920 
1 0 0 0 X 4 1 X 5 = 205 000 

9 0 0 X 5 0 X 1 2 = , 540 000 
5 9 0 X 6 0 X 1 2 = 424 800 

5 000 2 4 0 4 720 

10 500 liralık fark tasarrufla karşılanacaktır. 

Bölüm 203 - Madde 11 -12 — Merkez ve iller geçici hizmetlileri Ücreti 

1951 yılı 1952 yılı 
ödeneği teklifi 

Lira Lira 

'321 500 1321 500 

Bakanlar Kurulundan alınacak kadrolar karşılığı olarak 3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi 
gereğince geçici «mahiyetteki hizmetler için 1952 yılında Bakanlar Kurulu karariyle çalıştırılacak
ların kadro karşılığı için 1.951 yılı ödeneğinin aynı olarak teklif edilmiştir. 

Bölüm 204 — Yabancı uzman ve öğretmenlerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 

1951 yılı 1952 yılı 
ödeneği teklifi 

Lira Lira 

; 662 052 İ662 052 

^Sözleşmeleri gereğince halen istihdam edileu yabancı uzman, , öğretmen ve yardımcılarının, 
1952 yılı ücretleri karşılığı olarak 1951 yılı ödeneğinin aynı konulmuştur. 

"""""'''-:A; Bölüm 206 - Madde 11; 12 — Merkez ve iller memurları çocuk zammı 

.1951 yılı ; •..„ 
ödeneği 

Lira 

80 000 
3 769 000 

3 849 000 

1952 yılı . . ' - . 
teklifi 
Lira 

50 00P 
4 409 922 

4 459 922 

Fazlası 
• . L i r a 

640 

640 

922 

922 

Noksanı 
Lira 

30 000 

30 000 

30 000 Merkez memurları çocuk znna
iller memurları çocuk zammı 

Yıllardan beri yapılan sarfiyata1 göre bu bölümün 12 nci maddesine konulan ödenek yetmemek-
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te ve yıl içinde aktarma suretiyle temini yoluna gidilmektedir. Bu ise öğretmen ve memurların 
haklı sızıltı ve şikâyetlerini mucip olmaktadır. Buna mahal kalmamak ve köy enstitülerinden me
zun . olarak geçen yıl kadroya katılan ve bu yıl katılacak olan 4000 öğretmenin çocuk zamlarını 
karşılamak üzere 12 nci maddeye 640 922 liranın eklenmesi lâzımgelmektedir/ 

Bölüm 206 - Madde 21, 22 — Merkez ve iller memurları doğum yardımı 

1951 yılı 
ödeneği 

Lira 

1952 yılı 
teklifi 
Lira 

Fazlası 
Lira 

11 000 11 000 — Merkez memurları doğum yardımı 
162 000 332 000 170 000 iller memurları doğum yardımı 

173 000 343 000 170 000 

Yıllardan beri yapılan sarfiyata ıg'öre bu bölümün 22 nci maddesine konulan ödenek yetme
mekte ve yıl içinde aktarma suretiyle temini yoluna gidilmektedir. Bu ise öğretmen ve memur
ların haklı sızıltı ve şikâyetlerini mucip olmaktadır. Buna mahal kalmamak ve köy enstitülerin
den mezun olarak geçen yıl kadroya katılan ve bu yıl katılacak olan 4000 öğretmenin doğum 
yardımlarını karşılamak üzere bu maddeye 170 000 lira eklenmiş bulunmaktadır. 

Bölüm 206-Madde 31, 32— Merkez ve iller memurları ölüm yardımı 

1951 yılı 1952 yılı 
ödeneği teklifi •• ; 

Lira Lira • 

10 000 10 000 Merkez memurları ölüm yardımı 
60 000 60 000 iller memurları ölüm yardımı 

70 000 • • ' . . . 70 000 

Yıllardan beri yapılan sarfiyata göre bu bölümdeki ödenek kâfi geldiğinden. 1951 yılının aynı 
olarak teklif edilmiştir. . . 

" Bölüm 206 - Madde 40 — Yakacak zammı 

1951 yılı 1952 yılı 
ödeneği teklifi 

Lira Lira 

98 000 98 000 

1951 yılı Bütçesindeki ödeneğin aynı olarak. 1952 yılı için de teklif edilmiştir 

Bölüm 207 — Yabancı dil bilenlere 3655 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince 

1951 yılı 
ödeneği 

Lira 

para mükâfatı 

1952 yılı 
teklifi 
Lira 

50 000 50 000 

3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince yabancı dil para mükâfatı için alman 50 000 lira-
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lık ödenekten Mayıs 1951 devresinde imtihana girip kazanan 17 kişiye 25 000 lira; sarf ^edilmiş "geri 
kalan 25 000 liranın da Kasım 1951 devresinde imtihana gireceklere ayrılmış bulunmaktadır.' ()ğ+ 
retmen ve memur kadrosunun çokluğu göz önünde tutularak 1952 yılı içinde 50 000 lira teklif 
edilmiştir. 

Bölüm 209 — 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin; D. fıkrasiyle 34,ı 38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 

1951 yılı 1952 yılı 
ödeneği teklifi Fazlası 

Lira ' Lira Lira 

6 703 751 7 4 9 1 7 9 5 788:044' 

Aylık, ücret ve köy öğretmenleri ücretleri bölümündeki ödenekler esas tutularak % 5,5 hesabiyle 
bu miktar ödeneğin ilâvesi gerekmiştir, 

201-11 ' 
201 - 12 
202.- 11 
202-12 
202 - 20 

• 

Bölüm 210 — 

1951 yılı 
ödeneği 

Lira 

1.761 000 
119 628 000 

168 900. 
5 448 060 
9 208 500 

136 214 460 
5,5 

7 491 795 

Temsil ödeneği 

1952 yılı 
teklifi 
Lira 

2 100 2 100 

5027 sayılı Kanunla kadromuzda mevcut bir müsteşara ayda 175 liradan verilmesi gereken 
temsil ödeneği karşılığıdır: 175 X 12 =<-2 100 

Bölüm 217 - Madde 10 — 789 ve 4644 sayılı kanunlar gereğince verilecek ek görev tazminat
ları ile başöğretmen ücretleri 

1951 yılı 1952 yılı 
ödeneği teklifi Fazlası 

0 Lira Lira Lira 

4 902 932 5 193 747 290 815 

1951 yılı Bütçesind.e iki madde halinde olan bu ödenekler 1952 yılı için birleştirilmek suretiyle 
teklif edilmiştir. 1951 yılında 2000 başöğretmenin 5 aylık olarak' konulmuş olan ek görev tazmi
natının yıla çıkarılmasından, 1952 de yeniden vazifeye katılacak olan 1500 başöğretmenin' 7 
aylık ücretleri için bu maddeye 290 815 lira eklenmiştir. 
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Lira 

166 180 lirası: 1951 de 2000 adecl, başöğretmen için bütçeye 5 aylık konulan ödeneğin yıla 
çıkarılmasından: 2 000 X 11,87 = 2 3 740 X 7 = 166 180, 

124 635 » İlköğretim: 1500 başöğretmen kadrosunun 7 aylık ücret tutarı 1 500 X 11,87 = 
17 805 X 7 = 124 635 

,290,815 

Bölüm 217 - Madde . 2 0 — Askerlik dersleri öğretmenlerinin ücretleri 

1951 yılı 1952 yılı 
ödeneği teklifi 

Lira Lira 

.82 600 82-600 

Millî Savunma Öğretimi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi gereğince lise ve dengi okulların üç sı
nıfında muvazzaf subaylar tarafından haftada birer saat millî savunma dersi okutulmaktadır. 
Müfredatı aşağıda görüleceği üzere 1950 -.1951 öğretim yılında sayısı 117 olan lise ve dengi okulla
rın 908 dershanesinde' haftada bir satten on ay içinde 36320 ders okutulmuş ve öğretmenlere 
5040 sayılı Kanunun 4. maddesine göre her ders saati için 2 lira, ayrıca da 41.78 sayılı Kanunun 
7 nci maddesine göre 1% 25 fevkalâde zamlar verilmiştir. Buna göre 1951 yılında verilen 82 600 
liralık ödeneğe tamamen sarf edilmiş nazariyle bakılabilir. 

Bir yıl öncekine' nazaran okullarımız sayı bakımından önemli bir değişikliğe uğramadığı halde 
dershane adedi 816 dan (908) e yükseldiği görülmektedir. Buna göre geçen öğretim yılında okutu
lan 32 640 ders saati bu yıl 36320 saate yükseltilmiştir. Bir yıl öncekine nazaran 3680 saat fazladır. 
36320 ders saatine, saat başına 2,5 liradan ödenek verileceğine göre 90 800 liralık ödenek konulması 
icabeder. 

Bu miktara 1951 - 1952 öğretim yılında yeniden.açılacak lise ve dengi okul ve dershaneler için 
3 200 lira eklendiği takdirde 1952 bütçesinin bu bölümüne 94 000 lira, konulması gerekmekte ise de 
tasarruf vâki olmadığı ve bölümün diğer maddelerinde tasarruf vukubulduğu takdirde yıl içinde 
aktarma yapılması düşüncesiyle 82 600 lira olarak teklif edilmiştir. 

Bir ayda okutu- • Bir yılda okutu- Beher saati 

.' 

Liseler 
öğretmen Okulu 
Ticaret liseleri 
Lise -dengi okullar 
Köy enstitüleri 

Okul 
sayısı 

59 
10 
20 

7 
21 

117 

Dershane 
sayısı* 

627-
65 
83 
30 

103 

908 

lacak ders sayısı 
(haftada 1 sa 

2508 
260 
332 
120 
412 

3632 

at) 
lacak ders sayısı 

(10 aylık) 

25080 
2600 
3320 
1200 
4120 

36320 

250 kuruşta 
Lira 

62 700 
6 500 
8.300 
3 000 

10 300 

90 800 
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Bölüm 217 - Madde 30 — Meslekî ve teknik okullar öğretmenlerinin ders, ekzersiz ve şeflilc ücretleri 

1951 yılı 
ödeneği 

Lira 

1552 yılı 
teklifi 
Lira * 

1 000 000 1 000 000 

3007 sayılı Kanuna göre verilmekte olan öğretmen ders ücretleri 1951 yılının aynı olarak teklif 
edilmiş ve takribi hesabı aşağıda gösterilmiştir. . 

Lira 

3< 
4 
5 
6 
7 
8 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

Ders saati 

14 941 
5 448 
3 528 
•1-108 

992 
350 

Aylık tutarı 

44 823 
21 792 
17 640 
6 648 
6 944 
2 800 

1 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

10 aylık 
ıesabiyle 

10 
10. 
10 
10 
10 
10 

Bir öğretim 
yılı tutarı 

448 230 
217 920 
176 400 
66 480 
69 440 
28 000 

1 006 470 

Bölüm 217 - Madde 40. ~— Ders ücretleri 

1951 yılı 
ödeneği 

Lira 

1952 yılı 
teklifi 
Lira 

Noksanı 
Lira 

612 000 500 000 142 000 

yardımcı öğretmen çalıştırılmasına dair 2624 sayılı Kanunun yenilenmemesi düşünülmekte ise 
de yeni açılacak okullar ile mevcut okullara eklenecek olan şube ve sınıfların derslerinden açık 
kalacak kısmının da 2517 sayılı Kanun gereğine ce ilâve ders ücretleriyle kapatılmsaı zaruri bu
lunduğundan öğretmen ders ücretinden aneka 142 000 liralık bir indirme yapılabilmiştir. 

Lira Ay 

Liselerden ayda verilen ders ücreti tutarı 
Orta okullarda ayda verilen ders ücreti 

30 000 
20 000 

X 
X 

10 
10 

Tutarı 

300 000 
200 000 

500 000 

Bölüm 219 — Türk Ansiklopedisi ile İslâm Ansiklopedisinin ve klâsik eserlerin tercüme ve hazır
lanması işlerinde çalıştırılacak memurlara ve mesai saati dışında çalıştırılacak Cumhurbaşkan

lığı Filârmonik Orkestrası üyelerine verilecek fazla mesai ücretleri : 

1951 yılı 
ödeneği 

Lira 

1952 yılı 
teklifi 
Lira 

34 500 34 500 

Türk Ansiklopedisi ile İslâm Ansiklopedisinin ve klâsik eserlerin tercüme ve hazırlanması iş-
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ilerinde çalıştırılacak' memurlara, mesai saati dışında çalıştırılacak Cumhurbaşkanlığı Flârmo-. 

nik Orkestrası üyelerine verilecek fazla mesai ücretleri karşılığı olarak 1951 yılı ödeneğinin ay
nı olarak teklif edilmiştir. : 

Bölüm 301 - Madde 10. — Kırtasiye 

1951 yılı 1952 yılı 
ödeneği teklifi 

Lira Lira 

5 500 5 500 

6 genel ve 13 müstakil müdürlükle idare edillen bakanlığımızın kırtasiye ihtiyacı 5 500 lira 
ile karşılanamamaktadır. Dairelerden alman ihtiyaç rakamı bunun üstünde ise de âzami tasar
rufla idaresi cihetine gidilmek suretiyle bu tertip ödeneği 1951 yılının aynı olarak teklif edilmiş
tir. 

Bölüm 301 - Madde 20, 30. — Döşeme ve demirbaş 

1951 yılı 1952 yılı 
ödeneği teklifi Noksanı 

Lira Lira Lira 

3 000 
, 20 000 2 000 Döşeme 

15 000 Demirbaş 

20 000 18 000 2 000 

1947 yılında Bakanlık binası yangınından sonra mülga genel müfettişlerinin bâzı eşyası Bakanlığı
mıza devredilmiştir. Ancak bu eşyaların kullanılış ve nakil esnasında hırpalanmış bulunmuş olması 
bunların tamamen olmasa bile peyderpey değiştirilmesine katî zaruret vardır. Bu iki madde ödeneği 
2 000 lira noksaniyle 18 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

Bölüm 301 - Madde 40. — öteberi giderleri . 

1951 yılı 1952 yılı 
ödeneği teklifi 
Lira Lira 

6 000 6 000 

Şehir suyu için Sular İdaresinden gelen faturalara göre iki binanın su ve Bakanlığımızca yapılması 
zaruri gazete ve radyo ilân bedelleri ile temizlik ve müteferrik masraflar karşılığı olmak üzere 1951 
yılı ödeneğinin aynı teklif edilmiştir. 

Bölüm 301 - Madde 50. — Aydınlatma 

1951 yılı 1952 yılı 
ödeneği teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

7 000 12 000 5 000 

Otobüs, elektrik ve havagazı işletmesinden gelen üç aylık faturalarla bozulan ampul, anahtar, düy, 
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kordon gibi ihtiyaçlar da goz önünde tutularak bu 'madde ödeneği ,5 000 lira fazlasiyle 12 000 lira 
teklif edilmiştir. ' ' , 

Bölüm 301 - Madde 60 — Isıtma 

1951 yılı * 1952 yılı 
ödeneği teklifi 

Lira ' Lira 

10 000 10 000 

Bakanlığımızın senelik kömür kontenjanı 176 tondur. Bunun 36 tonu kok kömürü ve 140 tonu 
linyit kömürüdür. Hesabı aşağıdadır. 

Kok kömürü 
Nakliye 
Linyit kömürü 
Nakliyesi 
Odun 

Bölüm 302 
1951 yılı 
ödeneği 

Lira 

Ton 

36 
36 

140 
140 
,20 

ı 

• Madde 10 

Lira 

X 67 = 
X 3 = 
X 39 = 
X 3 •-• . .= 

X 75 = 

— Kırtasiye 
1952 yılı ' 
teklifi 
Lira 

2 412 
108 

5 460 
420 

1 500 

9 900 

11700 11700 

03 ildeki Milli Eğitim .Müdürlüğü kırtasiye ihtiyacı karşılığıdır.. Beher millî, eğitim müdürlüğü
nü asgari hesapla 186 lira isabet etmektedir. 186X63=11 718 lira: 

Bölüm. 302 -Madde 2 

1951 -yılı. 
ödeneği 

l i ra 

17 000 

0-30 — J )öşeme ve _demir" 

1952, yıh 
; teklif i 

Lira * 

3 000 
14 000 

aaş 

Döşemo 
Demirbaş 

17 000 17 000 

Millî Eğitim müdürlüklerinin iş gördükleri yerlerin döşeme ve demirbaş eşyası derme çatma ve 
pek eskidir. 63 Millî Eğitim Müdürlüğü'mevcut olduğuna göre, beherine ancak 270 lira isabet et
mektedir. Bu miktar ödenekle yeni eşya alınması-şöyle dursun, mevcut eşyanın kullanılacak hale 
getirilmesi mümkün görülmemekte 4se de bütçe, durumu göz önünde tutularak 1952 yılı için de 
17 000 lira olarak teklif edilmiştir. 
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Bolüm: 302 - Madde 4̂0 — öteberi giderleri 

1951 yılı 1952'yılı 
- ödeneği; ^teklifi 

Lira Lira 

9300 9 3 0 0 
63 millî eğitim müdürlüğünün öteberi giderlerine karşılık olmak üzere her biri için ancak vasati 

148 lira hesabiyle konulmuştur. 148 X 63 = 9324 lira 

Bölüm''302 - Madde 50 — Aydınlatma 

1951. yılı 1952 yılı! ' 
ödeneği teklifi 

Lira Lira 

'4>200 4 200 

63 millî eğitim müdürlüğünün aydınlatma ihtiyacı karşılığı olarak her birine ortalama 67 lira 

hesabiyle 67 X 63 = 4221 lira • < 

Bölüm 302 - Madde 60 — Isıtma 

1951 yılı 1952 yılı 
ödeneği teklifi 

Lira Lira 

20 000 20 000 

63' millî eğitim müdürlüğünün ısıtma ihtiyacı için 1951 Bütçesine konulan 20'000 liralık ödenek
ten her birine 320 lira isabet etmektedir 63 X 320 = 20.160 

Bölüm 3 0 3 — Basılı kâğıt ve defterler 

1951 yılı 1952^11 
ödeneği teklifi , 

Lira Lira 

90 000 90 000 

Bakanlık Binası yangınında basılı kâğıt ve defterlerle öğrencilerin çeşitli kayıt ve muamelâ
tına ait defter ve basılı kâğıtyları yanmıştır. Okullarda bulunan mevcutlar da ' tamamen kulla
nılmıştır. Bakanlığımız teşkilâtının genişliği ve okullara öğrenci tehacümü dolayısiyle öğrenci
lerle ilgili birçok defter ve basılı kâğıda ihtiyaç hâsıl olmaktadır. Bu sebeple .bu bölüm ödeneği 
1951 yılının aynı teklif edilmiştir. 

Bölüm 304- Madde. 11, 12 — Merkez ve iller posta ve telgraf ücret ve giderleri 

1951 yılı 1952 yılı • 
ödeneği teklifi Noksanı 

* Lira Lira Lira 

75 000 75 000 — Merkez 
280 000 277 000 3 000 İller 

355 000 352 000 3 000 
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Yıllardan beri yapılan sarfiyata göre 352 000 liranın kâfi geleceği anlaşılmış olduğundan 1952 

yılı için bu madde ödeneği 3 000 lira noksanı ile teklif edilmiştir. . . •' 

Bölxüm 304 - Madde 21, 22 — Merkez ve iller daireleri telefon giderleri 

1951 yılı 1952 yılı 
ödeneği teklifi 

Lira * Lira 

24 000 24 000 tiler 
10 000 10 000 Merkez 

. 34 000 • 34 000 
Bakanlığımız dairelerinde mevcut telefonlar 46 dır. Bunların 7 si parasızdır. Merkez daire

lerinin ayrı ayrı binalarda bulunması ve taşra teşkilâtımızın da çok genişlemiş olması tabiatiyle 
telefon konuşma, kurma giderlerini artırmaktadır. 63 ildeki millî eğitim müdürlüğünün telefon 
mükâleme - bedeli karşılığı olarak vasati hesapla her birine yılda 160 lira isabet etmektedir. Bu 
hizmetler karşılığı olarak bu tertipler ödeneği 1951 ödeneğinin aynı teklif edilmiştir. 

Bölüm 305 - Madde 11, 12 — Merkez ve iller kira bedeli 

1951 yılı , 1952 yılı 
ödeneği teklifi 

Lira Lira 

.140 000 140 000 

Halen kira ile tutulan ve 1952 de.de devam edecek olan kiralı okulve daireler listesi aşağı
dadır : 

Lira , 

2 615 Ankara Genel Kitaplığı (Konfor Apt.) 
45 000 Merkez (Devlet D. Y. İstasyondaki bina) 
2 340 İstanbul Vefa Lisesi 

375 Adana Erkek Lisesi 
900 Balıkesir Lisesi 

1 800 İstanbul Erenköy Kız Lisesi 
25 '000 Ankara I. nci Ortaokulu 
4 200 Ankara Bahçelievler Ortaokulu 

400 Bandırma Ortaokulu 
1 575 Çorlu Ortaokulu 

Lira 

600 Fethiye Ortaokulu 
1 125 İst. Bakırköy Ortaokulu 
2 700 İst. Beyoğlu Ortaokulu 
2 955 İst. Cibali Ortaokulu 
1 800 İst. Fatih Ortaokulu 

810 İst. Heybeliada Ortaokulu 
825 izmir Bornova Ortaokulu 

3 000 İzmir Tilkilik Ortaokulu 
2 .475 İzmir Tilkilik Kız Ortaokulu 
2 700 Karaköse Ortaokulu . 
2 700 Muğla Ortaokulu 
1125 Samsun Ortaokulu 

http://de.de


m 
Lira Lira, Lira 

1 440 
i5 400 
5 400 

600 

3 000 
' 450 

25 

•-

<• 

Siird Ortaokulu 
Konya Lisesi 
Konya Kız Ortaokulu 
Konya Uygulama 
taokulu, 

Or-

Kayseri Kız Ortaokulu 
Amasya M. E. Md 
Bitlis M. E. Md. 

1951 

. İ 080 
780 
750 
600 
535 
270 
180 
750 

1 000 
300 
540 
'540 

Bursa M. E. 
ıÇoruh » 
'Çorum '» 
(Denizli » 
Gazianteb » 
iGriresun » 
Hakkâri » 
(Hatay » 
İçel - » 
Konya » 
(Maraş ' » 
Mardin » 

Md. 

Bölüm 306 — Giyecekler 

yılı 
ödeneği 

Lira 

1952 yılı " 
teklifi 
Lira 

'540; 
•600-

1 200 
180 
180 
240 
35 

750 
• 2 000 

3 116 

140 000 

Noksanı 
Lira 

Rize M. E. Md. 
Tokad » 
Urf a » 
Ergani M. E, Me. 
Mucur » 
Kastamonu M. E. Md. 
Ürgüb » 
Afyon » 
İzmir ' » 
Ortaöğretimce 1952 de 
kiralanacak binalar için 

• 

000 6 000 2 000 

05 hizmetli kadrosu meyanmda 52 si erkek, 13 ü kadındır. Ticaret Odasından alman yazıya 
göre erkek elbiselerinin 80, kadın elbiselerinin 60, 
ceği anlaşılmıştır. 

Erkek elbisesi 
Kadın » 
Ayakkabı 

birer çift ayakkabının da 18 liraya almabile-

Bölüm '307 - Madde 10 

1951 yılı 
ödeneği 

Lira 

52 
13 
G5 

Su 

X 
X 
X 

ırel 

80 = 4 
60 = 
18 = 1 

6 

di görev 

1952 yılı 
teklifi 
Lira 

160 
780 
170 

110 

yollı 

225 950 225 950 

Çeşitli okullardan mezun olup da öğretmen vasfını haiz ve aynı zamanda mecburi hizmete tâbi 
bulunanlarla mecburi nakil ve tahvilleri gereken öğretmen ve memurların zati ve aile yollukları kar
şılığı için 225 950 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 307 - Madde 20 
1951 yılı 
ödeneği 

Lira 

Geçici görev yolluğu 
1952 yılı 
teklifi 

Lira 

125 000 125 000. 
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63 il millî eğitim müdürü ve 65 bölge kesin denetmeninin bir yıllık devir ve teftiş yollukları 

ile 4926 sayılı Kanunun 5 nci maddesine göre -müfettişlik görevini ifa etmekte bulunan 10 öğretme
nin ve 1952 yılında toplanması muhtemel bulunan Millî Eğitim Şûrasına katılacak olanların geçici 
görev yolluklarını karşılamak üzere 1951 yılının aynı olarak teklif edilmiştir. ; 

Bölüm 307 -Madde 30 — Müfettişler yolluğu . 

1951 yılı 1952 yılı > 
ödeneği teklifi Noksanı' ' 

Lira Lira Lira ' ' 

480 000 450000 • 30 000 

Müfettiş sayısının fazlalaşması ve ihdas edilen bölgelerdeki bütün okul ve kurumların denetlen
mesinin sağlarimasi ve sık sık vukuagelen hâdise'erin zamanında tahkiki, gün geçtikçe önemli bir 
hal almakta olduğundan müfettişlerimiz daima fa'.diyettedir. Bundan başka 310 ilk öğretim müfetti
şimiz de yılda en.az 150.gün teftiş yapmak durumundadır. Geçen yıllardaki sarfiyat göz önünde 
tutularak 1952 yılı ödeneği 30 000 lira noksaniyle teklif edilmiştir. . 

Bölüm 307 - Madde 40 — Yabancı memleketler yolluğu ~ -

1951 yılı 1952 yılı •. 
ödeneği teklifi Noksanı \ : 

Lira Lira Lira 

10 001 9 000 1001 

. Bakanlığımızca katî lüzum görüldüğü takdirde yabancı memleketlere geçici olarak gönderilecek 
öğretmen ve memurların yollukları olarak 1951 yılı ödeneği 1 001 lira noksaniyle 1952 yılı için 
9 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

Bölüm 307 - Madde 50 — Yabancı uzman, öğretmen vo hizmetlilerle bunlara yardımcı perso
nelin; yolluk ve başka giderleri 

1951 yılı 1952 yılı 
ödeneği teklifi Noksanı • 

Lira Lira Lira 

25 000 ,.. 23 000 2 000 

Mevcut- yabancı uzman ve öğretmenlerden sözelşmesi bitenlerin, sözleşmesi yenilenmediği tak
dirde bunların dönüş yollukları ile yeniden getirtileceklerin yollukları ve sair giderlerinin karşılı
ğı olmak .üzere 1951 ödeneğinden 2 000 lira noksaniyle 1952 yılı için 23 000 lira. konulmuştur. 

' • • . , ' Bölüm 307 - Madde 70 — Ge/dei başöğretmenlerin yollukları ' ' • 

1951 yılı ' 1952 yılı ' . ' . • 
- ödeneği teklifi Noksanı 

Lira Lira Lira " 

230 000 170 000 60 000 

Gezici başöğretmenlerin sayıları da eğitmenlerin sayıları ile mütenasiben indirilmekte olduğun
dan 60 000 lira eksik ödenek konmuştur. (Kanun 3238. ayda 30 lira) (20 gün 150 kr. hesabiyle) 
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Bölüm 307 - Madde 80 -— Köy öğretmenlerinin gerekli1 yol paraları 

1951 yılı o:.... . 1952 yılı ; 

ödeneği teklifi , Noksanı 
Lira Lira Lira 

75 000 60 000 • . • 15 000 
Gelecek yıl köy enstitülerinden 20p0 mezun verileceğine göre bunlar için 60 000 liralık ödenek 

konulmuştur. (5129 sayılı Kanunun 1 ııci mad./.arrui yol parası vasati 30 lira) 

Bölüm 308 - Madde 11, 12 .— Merkez ve iller memurları tedavi ve, yollukları 

1951 yılı 1952 yılı 
ödeneği teklifi 

Lira . Lira 

141 500 141 500 

4598 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin tatbik «eklini uygulayan 1926 sayılı Talimatname ge
reğince müessesatı sıhhiyeden sayılan Yalova ' ve Bursa Askerî kaplıcalarında tedavi görecekle
rin yol paraları hariç bir memur veya Öğretmenin bir .günlük tedavi ücretinin (Yalova için) 
18 - 28 lira arasında olması" ve bakanlığımız mensuplarının 50 000 i aşmış bulunması hasebiyle 
1952 yılı ihtiyacı için de 141 500 lira konulmuştur. * 

Bölüm 309 - Madde 11, 12. —• Bakanlık otomobili işletme ve onarma giderleri 

1951 yılı 1952 yılı 
ödeneği " teklifi 

/ Lira • Lira 

4 000 4 000 
Makamın'binek otomobili 1938 kadillâk modeli olup 1944 yılında Ticaret Ofisinden kullanılmış 

olarak alınmış ve bugüne kadar 245 000 kilometre yapmıştır. Miadını çoktan doldurduğu için 
normalin üstünde pek fazla benzin ve yağ sarfettiği gibi onarımı için de 2 000 liradan fazla öde
neğe ihtiyaç' göstermekte ise de .1952 yılı için de 1951 yılı ödeneğinin aynı teklif edilmiştir. 

Bölüm 309 - Madde 31. — İller taşıtları işletme giderleri 

1951 yılı 1952 yılı 
ödeneği teklifi Noksanı 

Lira Lira Lira 

57 000 . 55 000 2 000 

Taşıtların işletme giderleri (Müfredatı) 
40 000 Ilköğ. köy enstitüleri (21 jeep ve kamyon) 
"2 300 Prevantoryum ve sanatoryum için. 
3 500- Rasathane. 
2 000 G.azi Eğitim Enstitüsü. 
1 700 İstanbul Teknik Okulu. 
5 500 Meslekî ve teknik okullar. • # • • 

5 5 0 0 0 • ' ' • . . 
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Bölüm 309 - Madde 32. —.İller taşıttan onarma giderleri 

1951 yılı 1952 yılı 
Ödeneği teklifi [ Noksanı 

Lira Lira'v Lira 

25 200 25 000 200 

îlldr taşıtları onarma giderleriyle lise ve ortaokullar taşıtları işletme giderleri için dağıtılan öde
nekler aşağıda gösterilmiştir. . 

'• '.•"•••• L i r a 

21 000 llköğ. köy enstitüleri (21 jeep ve kamyon) 
700 Prevantoryum ve sanatoryum 

1 500 Rasathane 
1 000 Gazi Eğitim Enstitüsü 

300 istanbul Teknik Okulu 
500 Meslekî ve teknik okullar 

25 000 

Bölüm 309 - Madde 50. — Lise ye ortaokullardaki atlı araba giderleri 

1951 yılı 1-952 yılı 
ödeneği teklifi 

Lira Lira 

• • • : • • • 1 310 ' 1 310 ' . 

Ortaöğretime bağlı okullarda 6 binek, 15 yük arabası, bir kamyon, bir kamyonet olmak üzere 23 
parça taşıt bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmı uzun yıllardanberi kullanıldıklarından son derece es
kimiş bulunmaktadır. Bir kısmı da esaslı bir şekilde onarılmaya muhtaçtır. Çalışamıyacak kadar yaş
lanmış veya ölmüş olan hayvanların yerlerine başkalarının satmahnması, araba ve koşumların onarıl
ması için en az 1 310 lira lâzımdır. 

Bölüm 310 - Madde 10, 80. — Yabancı memleketlerdeki müfettişler giderleri 

119.51 yılı ' , 1052 yılı 
ödeneği teklifi " 

Lira • Lira 

50 000 50 000 

Yabancı memleketlerdeki öğrenci müfettişliği -i tür. Bunların aydınlatma, ısıtma, haberleşme, kır
tasiye, döşeme ve. demirbaş, öteberi giderleri ihtiyacı ilzam i tasarrufa riayet suretiyle idaresi cihetine 
gidileceğinden bu bölüm maddeleri ödenekleri geçen • yılın aynı olmak üzere teklif edilmiştir, 
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Bölüm 310 - Madde 91, 92 — Sürekli ve geçici görev yolluğu 

1951 yılı 1952 yılı 
ödeneği teklifi 

Lira Lira 

26 765 
8 000 Sürökli görev yolluğu 

18 765 Geçici görev yolluğu 

26 765 26 765 

Yabancı memleketlerde tahsilde bulunan resmî ve özel öğrencilerle 4489 sayılı Kanun uyarınca 
staj ve inceleme maksadiyle bu memleketlere gönderilenlerin öğrenim mahallerinde teftişleri ile il
gili masraflarla Türk ataşeliklerine tâyin edilenlerlo merkeze'eelbedilen müfettişlerin gidiş-dönüş 
yollukları bu maddeye konulan ödenekten verilmektedir. Bu ödeneğin artırılması halinde müfet
tişlerimizin görevlerinde daha verimli olabilecekleri aşikâr ise do başkaca ödenek eklenmesi müm
kün görülemediğinden 1951 ödeneğinin aynı olarak teklif edilmiştir. 

Bölüm-408 — 5805 sayılı Kanun gereğince anıtlar Yüksek .Kurulu üyelerine verilecek huzur 
hakları ile yollukları* karşılığı 

1951 yılı 1952 yılı 
ödeneği teklifi Fazlası , 

Lira Lira Lira 

— : 5 000 5 000 

Gayrimenkul Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Teşkiline ve vazifelerine dair 5805, sayılı Kanu
nun geçici maddesi gereğince verilecek huzur haklariyle yollukları karşılığı olarak 1952 yılı için 
yeniden açılan bu bölüme 5 000 lira konulmuştur. 

Bölüm 415 —• Müzeler ve 

1951 yılı 
lödeneği 

Lira 

500 000 

anıtla r giderleri 

1952 yıh 
teklifi 
Lira 

32 Müzenin giderleri 
-

•İhtiyaçlar 

Yakıt 
Aydınlatma 
Müteferrika 
Teşhir ve tanzim giderleri 
Müzelik eser satınalınması ve 
Demirbaş eşya satınalınması 
Kitap, mecmua satınalınması, 
kitap ciltlenmesi 
Kırtasiye 

nakli 

abone 

500 000 

Tutarı 
Lira 

41 759 
22 270 
17 742 
8Q 750 

= : 40, ıoo 
30 535 

ve 
21 945 

t 6 350 • #&$£K%ı9& 



- 160 — 
Tutarı 

İhtiyaçlar Lira 

Fotoğrafhane, lıeykcltraş atelyesi ve 
iâboratuvar masrafı ' .16 030 
Bekçi elbisesi, ayakkabı ve palto gi
derleri 
Yangın söndünne alet ve ecza giderleri 
Telefon bedeli 

Anıtların âcil onarımı 

Bölüm 417 - Madde 10 — Yüksek öğretmen Okulu giderleri 
1951 yılı 1952 yılı 
ödeneği teklifi Noksanı 

Lira ' Lira Lira 

16 
2 
4 

300 

235 
085 
199 

000 
' 200 000 

500 000 

110 000 96 000 14 000 

tstanbul Yüksek öğretmen Okulu-genel giderleri karşılığı olarak 1952 yrh Bütçesinin 417 nci bö
lümünün 1 nci maddesine konan ödeneğin sarf yerlerini .gösterir cetvel 

• (öğrenci sayısı 80-dır) 
Lira . Sarf yeri . . * 

39 600 Yiyecek : Her öğrenciye günde 150 kuruş hesabiyle 80 öğrenci için yılda 330 günlük: 
80 X 150 X. 330 = 39 600 -

11 200 Giyecek : Her öğrenciye yılda 140 lira hesabiyle 80 öğrenci 80 X 140 = 11 200 
4 800 öğrencilere verilecek kitap, kırtasiye ve harçlık. Her öğrenciye yılda 60 lira hesabiyle 

60 X 80 = 4 800 ; 
4 000 öğrencilerin Üniversiteye yazılma, sömestr, İâboratuvar ve diploma harçları. Her öğren-

: ciye yılda 50 lira hesabiyle : 80 X 50• = - 4 000 lira 
16 750 Yakacak giderleri : Kömür, odun ve havagazı masrafları. (Beyanı aşağıdadır.) 
3 500 Aydınlatma giderleri • 

*2 000 Su masrafları i 
1 000 Telefon kurma ve konuşma giderleri . . s 
2 P00 Yönetim giderleri, kırtasiye, temizlik, bahçe bakımı ve öteberi masrafları 
3 000 Tesisaty satıhalma ve onarma giderleri \ •.'" 
1 500 Parasız yatılı öğrencilerin ilâç ve tedavi giderleri 
1 500 İnceleme gezisi giderleri 
1 250 Hizmetlilerin iş elbiseleri giderleri: Her hizmetliye 50 lira hesabiyle 25 hizmetliye 

25X50 = 1 250: lira , 
2 900 Küçük onarmalar giderleri . , -
1 000 Kitaplık giderleri, okul kitaplığına alınacak kitap bedelleriyle kitap ciltleme ve'bakım 

. giderleri : . .'.-: _.'•••.'•.•. ; 

9 6 0 0 0 ••'• ' . , " '•'/•• - .. , , ' 
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Yakacak gideririnin beyanı 

Kok kömürü 
Linyit kömürü 
Odun 
Mangal kömürü 
Nakliye 
Havagazı 

Bölüm 417 - Madde 

1951 yılı 
ödeneği 

Lira 

Miktarı 
Ton Kilo 

130 
130 
10 

500 
270 

20 — Eğitim 

Fiyatı 
Lira 

69 
40 
70 
— • 

4 

enstitüleri 

1952 yılı 
teklifi 
Lira 

' 
K. 

— 
.— 
25 
— 

Tutarı 
Lira 

8 970 
5 200 

700 
125 

1 080 
670 

16 750 

giderleri 

- ' 

480 000 480 000 

Eğitim enstitüleri genel giderleri kargılığı olarak 1952 yılı bütçesinin 417 nci bölümünün 20 nci 
maddesine konulan ödeneğin sarf yerini gösterir cetveldir 

(öğrenci kadrosu 550. dir) 

Lira Sarf yeri 

Yiyecek: Her öğrenciye günde 150 kuruş hesabiyle 550 öğrenci için yılda 330 günlük: 
5 5 0 X 1 5 0 X 3 3 0 = 272 250 
Giyecek: Her öğrenciye yılda 140 lira hesabiyle 550 X 140 = 77 000 lira 
Öğrencilere verilecek kitap, kırtasiye ve harçlık.Her öğrenciye yılda 60 lira hesabiyle 
550 X 60 = 33 000 
Yakacak giderleri: Kömür odun ve havagazı masrafları (beyanı aşağıdadır) 
Aydınlatma giderleri •. 
Su masrafları 
Telefon kurma ve konuşma giderleri 
Yönetim giderleri : Kırtasiye, temizlik, bahçe bakımı, not teksiri ve öteberi giderleri 
Tesisat, satmalma ve onarma giderleri 
Ders aletleri, ders ve lâboratuvar malzemesi satmalma ye onarma giderleri. • . 
Parasız yatılı öğrencilerin ilâç ve tedavi giderleri. Her öğrenciye yılda 6 lira hesabiyle : 
550 X 6--= 3 300 lira 
İnceleme gezisi, kamp ve kurs giderleri: Her öğrenciye ortalama 15 lira hesabiyle 
15 X 550 = 8 250 lira 
Hizmetlilerin iş elbiseleri masrafları : Her hizmetliye 50 lira hesabiyle 67 hizmetliye : 
67 X 50 = 3 350 lira * 
Küçük onarım giderleri . •»• 

272 250 

77 000 
33 000 

45 000 
12 000 
4 000 
2 000 
8 000 
8 000 

10 000 
3 300 

8 250 

"3 350 

15- 000 

491 190 Toplam [1] 

[1] Aradaki fark tatil aylarındaki yiyecekten tasarruf edilmek suretiyle kapatılacaktır. 



Kok kömürü 
Linyit kömürü 
Nakliye 
Odun 
Havagazı 

1 
2 
3 
4 
5 

•6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

14 
15 
16 

—••162 ..--
yakacak giderinin beyanı . 
Miktarı 

Ton Kilo 

350 — 
350 — 

.; 1030 — 
30 — 

Fiyatı 
Lira K. 

67 ~-
39 — 
4 — 

.• 70 — 

Tutarı 
Lira 

23 450 
13 650 
4 120 
2 100 
1 680 

45 000 

K 

Bölüm 417 - Madde 30 — 10 öğretmen okulları giderleri 
grenci sayısı 1493 tür. 

1951 yılı 
ödeneği 

Lira 

1952 yılı 
teklifi 
Lira 

Fazlası 
Lira 

846 840 862 220 15 380 

Yiyecek 1493 X 110 = 16423 X 300 — 
Yakacak her okula ortalama 7 000 lira hesabiyle 

1 500 lira hesabiyle 
250 

1 000 
300 

1 000 
500 
300 

2 000 
500 X 

» 
• » 

» 
» 
» , '.• 
» 
» 
10 = 

» 
» 
» 
» 
3» 
» 
» 

Aydınlatacak: i ler okula ortalama 
Telefon tesisatı ve mükâleme » 
Lâboratuvar masrafı » 
Kırtasiye » 
Temizlik malzemesi » 
Beden eğintimi ve müsabakalar» 
Benzin ve hayvan yem bedeli » 
Çeşitli idare giderleri ° » 
Su » 500 » ' • ' • » ' • 

ilâç 6 lira X 1 493 = 
Kitap, defter ve sair ders levazımı, hamam, traş, 
harçlık, ve yol gideri: 1 493 X 10 = 
Giyim masraf l a n : 1 493 X 100 — 

'Tesisat : 1493 X 10 = 
Donatım: 586 öğrenci hesabiyle 586 X 80 = 

Bölüm 417 - Madde 40 — Ankara Devlet Konservatuvarı 

1951 yılı 
ödeneği 

Lira 

1952 yılı 
teklifi 
Lira 

Noksanı 
Lira 

Lira 

7 000 X 
1 500 X 
250 X 

1 000 X 
300 X 

1 000 X 
500 X 
300 X 

2 000 X 

10 = 
10 .'==• 
ıo ===• 
10 == 
10 = 
10 = 
10 =,• 
10 = 
10 =.• 

\ 

492 690 
70 000 
15 000 
2 500 
10 000 
3 000 
10 000 
5 000 
3 000 
20 000 
5 000 
8 958 

14 930 
149 300 

"'• 14 930 
46 880 

871 188 

190 000 185 000 5 000 
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'Ankara Devlet Konservatuvarı 1952 yılı ödeneği 5 000 lira noksanı ile 185 000 lira teklif edil

miştir. Hesabi aşağıdadır. 
Lira 

Yiyecek 150 öğrenci X 140 Kr. X 360 gün = 
öğrenci giyimi 150 öğrenci X 150 Li. = 
Mezun ve müstahdemlerin giyimi: 21 X 130 = 

2 X 250 = 

Yakacak ve nakliye = 
Elektrik, su, gaz ve telefon = 
Müteferrika = 
öğrenci elbise ve dolabı = 
Ders aleti ve orkestra sazları = 
Folklor derleme işi ve plâkaların teksiri = 
Ders kitaplarının bilûmum ders ve öğrenim kitapla
rından lüzumlu görülenlerin hazırlattırılması, yazdırıl-
ması, adaptasyonlar 10 000 

= 2 730 
= 500 > 

3 250 

* 

75 600 
22 500 

3 250 
16 310 
15 000 
20 000 
2 340 

10 000 
10 000 

185 000 

Yakacak müfredatı 

Kok kömürü 
Nakliyesi 
Linyit 
Nakliyesi 
Odun A 

140 
140 
150 
150 

3 

ton X 67 — 9 380 
» X 3 = 420 
» x 39 ~ 5 850 
» X 3 = 450 
» x 70 = 210 

16 310 

Bölüm 418. —- Lise ve ortaokulların genel giderleri 
1951 yılı 1952 yılı 
ödeneği ' teklifi Noksanı 

Lira Lira Lira 

850 300 850 000 300 

Lira 

280 000 
177 000 
50 000 
40 000 
40 000 
20 000 
10 000 
40 000 
20 000 

403 okulun yıllık 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
•» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

kömür gideri 
odun » 
Aydınlık » 
Su » 
Temizlik malzemesi gideri 
Telefon konuşma gideri 
Telefon tesisatı gideri 
Kırtasiye gideri 
Beden eğitim hareket ve müsabakala 
rı gideri 
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Lira 

10 000 403 okulun yıllık îlâç gideri 
100 000 >> 
60 000 >> 
3 000 » 

850 000 Toplam 

Çeşitli idare gideri 
Lâboratuvar malzemesi gideri 
Hayvan yem bedeli 

Bölüm 419 - Madde 10. — Teknik, Teknik öğretmen, Yüksek Ekonomi ve Ticaret okulları giderleri 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18, 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

'.' 

Yiyecek ve burs 
Temizleme 
ilâç 
Yakacak 

11951 yılı 
ödeneği 

Lira 

1 007 600 

1952 yılı 
teklifi 
Lira 

1 007 600 

1951 yılı 1952 yılı 
ödeneği teklifi 

Lira Lira 

407 600 407 600 
10 500 10 500 
6 200 6 200 

37 200 37 200 
Aydınlatma ve makine yağı muharrik 
kuvvet 
Su 
İlân 
İdare kırtasiyesi 
Müteferrika 
öğrenci kitap ve 
Okul kitaplığına 
dergi 
Lâboratuvar 
Temrin 
Telefon 
öğrenci, hamam ' 
öğrenci harçlığı 
Yol parası (fennî 

kırtasiyesi 
alınacak kitap ve 

ve traşı 

gezi) 
Stajyer öğrenci masrafı 
Ders ve atelye levazımı 
Tesisat 
Giyim 
Onarım 
Spor 
Bastırılacak kitap •• 

33 900 33 900 
16 300 16 300 
3 150 3 150 
3 200 3 200 

21500 21500 
4 000 4 000 

88 750 88 750 
141 100 141 100 
13 500 13 500 

• 3 300 3 300 
800 800 
100 100 

5 500 '•' 5 500 
2 000 2 000 

63 500 63 500 
17 500 . 1 7 500 
53 500 53 500 
64 000 64 000 

500 500 
10 000 10 000 

1 007 600 1 007 600 



— 165 — 
Bölüm 419 - Madde.20 — Ticaret ve diğer meslek okulları ve enstitüleri giderleri 

1951 yılı 
ödeneği 

Lira 

1952 yılı 
teklifi 
Lira 

4 368 722 4 368 722 

1951 yılı 1952 yılı 
ödeneği teklifi 

Lira Lira 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 
7. 
8. 
9-

10. 
11. 
12. 

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

25. 

Yiyecek ve bura ücreti 
Temizlik 
İlâç 
Yakacak ve sınai kömür 
Tenvirat, muharrik kuvvette ma
zot, makine yağı, benzin 
Su 
İlân 
İdare kırtasiyesi 
Matbu evrak ve defterler 
Müteferrika 
öğrenci kitap ve kırtasiyesi 
Okul kitaplığına alınacak kitap ve 
dergi 
Lâboratuvar 
Temrin 
Telefon 
Kira 
öğrenci yol parası 
öğrenci hamam ve traşı 
öğrenci harçlığı 
Ders ve atelye levazımı, malzeme 
Tesisat ve mefruşatı 
Onarma 
Giyim 
Kitap, telif, tercüme ve öğrenci fi
lim ve makineleri 
Yangın söndürme araçları 

1 009 250 
72 000 
28 100 

540 387 

387 000 
62 000 

9 840 
33 500 

— 
108 500 
15 000 

51 000 
38 000 

540 000 
28 000 

102 575 
11 270 
5 000 
8 000 

412 000 
285 000 
218 000 
378 000 

25 000 
1 300 

1 009 250 
72 000 
28 100 

540 387 

387 000 
62 000 
9 840 

33 500 
— 

108 500 
15 000 

51 000 
38 000 

540 000 
28 000 

102 575 
11 270 
5 000 
8 000 

412 000 
285 000 
218 000 
378 000 

25 000 
1 300 

'Bölüm 420 - Madde 10 

1951 yılı 
ödeneği 

Lira 

1952 yılı 
teklifi 
Lira 

4 368 722 4 368 772 

Köy enstitüleri 

Noksanı 
Lira 

•8 800 000 7 900 000 900 000 



öğrenciler 
öğretmen ve diğer hiz
metliler 

öğrenci (son sınıf) 
öğrenci (1 ve 4. sınıf) 

Yakıt ve aydınlatma 
Kitap, kırtasiye, ders le
vazımı 
öteberi giderleri 
öğrenciler yolluğu 
Revir ilâç 
İstimlâk bedeli 
Tesis eşyası 
Spor işleri 
Dergi yayım • 
Su ve elektrik tesisatı 
Yarı kalan inşaat ve ka
nalizasyon ikmali 
Tamamlayıcı kurslar 

Aded Krş. 

13 102 X, 100 

1 310 X 100 

- im — 
Gün Tutarı 

X 320 = 4 192 640 

X 300 = 393 000 

2 009 X 180 lira 
10 093 X 130 » 

4 585 640 Yiyecek 
361 620 ('Giyecek (palto ve pija-

1 099 800 ) ma, öğrencilerin yarısı-

13 102 X 

13 102 X 
13 102 X 
13 102 X 
13 102 X 

8 kuruş X 

20 lira 
21 ensti. X 
5 lira 
9 » 

Bölüm 420 - Madde 20 -

1951 yılı 
lödeneği 

Lira 

365 = 

" = 
5000 = 
. ' = 

menlerin 

1952 

882 5'28 

'262 040 
105 000 
65 510 

117 918 
, 10 000 

30S 794 
10 500 
130 650 

135 000 

300 000 
125 000 

7 900 000 

na verilecektir. 

dn donatım giderleri 

yılı 
teklifi 
Lira 

120 000 120 000 

3803 sayılı Kanunun 10 ncu maddesine göre köy enstitülerinden mezdn olanlara bir defaya 
mahsus olmak üzere vazifeye başladıkları ay içinde zatî teçhizat bedeli olarak 60 lira verileceğine 
göre 1952 de mezun adedi 2 Ö00 dir. (2 000 X 60 = 120 000) lira. 

Bölüm 420 - Madde 30 — Uygulama bahçeleri tesis ve tanzim giderleri ile çalışma 
aracı bedelleri 

1951 yılı 
ödeneği 

Lira 

1.952 yılı 
teklifi 
Lira 

Noksanı 
Lira 

80 000 50 000 30 000 

5129 sayılı Kanunun 2 ve 3 ncü maddelerine göre önümüzdeki yıl içinde uygulama bahçelerine 
tesis ve çalışma vasıtalarının ikmali için bu maddeye 50 000 lira konulmuştur. 



421 - Madde 11. -

1951 yılı 
ödeneği 

Lira 

- 167 — 
— Kütüphaneler genel giderleri 

1952 yılı 
teklifi 
Lira 

90 000 90 000 

' 1952 malî yılı Bütçesine konulan, 90 000 liralık ödenek Bakanlık bütçesinden yönetilen 54 kü
tüphanenin yakacak ve aydınlatacak giderleriyle pek zaruri olan ihtiyaçlarını ancak karşılıyabil-
mektedir. 

a) Kütüphanelerimizin birçoğu, dolap, raf, masa ve sandalya gibi zaruri tesislerden âdeta mah
rum durumdadır. Mevcut tesisleri de işe yaramaz bir haldedir. Bundan, başka günden güne 
artmakta olan kitap sayısı kütüphanelerimiz için dolap ve raf ilâvesini zaruri kılmaktadır. 

b) Ayniyat talimatnamesine göre kütüphane lerimizin defterlere ve diğer matbu evraka ve de
vam etmekte olan tasnif işleri için ayrfıca muhtelif matbu evraka ve katalog fişlerine ihtiyaçları 
vardır. 

c) Kütüphanelerimizde mevcut kitapları ciltlemek maksadiyle istanbul ve Ankara'da kurul
muş bulunan, cilt atelyelerinde lüzumlu bulunan makinelere ve kütüphanelerimizde büyük yekûn
lar teşkil eden ciltsiz kitaplar için cilt levazımına ihtiyaç vardır. 

d) Kütüphanelerimizden yabancı ilim müesseseleriyle üniversitelerimiz tarafından istenilen 
yazmaların fotokopilerini ve mikrofilmlerini çekip göndermek ve şimdilik tek nüshadan ibaret olup 
mürekkebinin ve kullanılan malzemenin cinsi bakımından zamanla çürümeye ve yanmaya yüz tut
muş bulunan kitapların filimlerini çekmek için İstanbul Süleymaniye Kütüphanesinde tesis edil
miş bulunan fotokopi ve mütrofilm servisinin noksanlarının ikmaline ve malzeme alınmasına ve bir 
filim arşivi kurulmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu ihtiyaçları imkân nispetinde karşılamak üzere 
90 000 lira konulmuştur. 

Bölüm 421 - Madde 12 — Bakanlık kütüphaneleri giderleri 

1951 yılı 1952 yılı 
ödeneği teklifi 

Lira Lira 

3 000 3 000 

Bakanlık daire kitaplıkları için satmalmacak izerlerle abone olunacak dergi ve gezetelerin gi
derleri karşılığı olarak 3 000 lira konulmuştur. 

Bölüm 421 - Madde 13 — Okul kütüphaneleri genel giderleri 

. . . 1951 yılı 1952 yılı 
ödeneği teklifi 

Lira Lira 

6 000 6 000 

Bu maddeye konulan ödenek ile halen mevcut 366 okulun kütüphanelerindeki kitapların yalnız 
cilt ve temrinine bile kifayet etmemekte ise de 1951 yılı ödeneğinin aynı olarak 1952 yılı içinde teklif 
edilmiştir. 
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Bölüm 421 - Madde 14 — Millî Kütüphane genel giderleri 

1951 yıll 1952 yılı 
ödeneği! teklifi Noksanı 

Lira Lira Lira 

101 000 100 000 1 000 

, 1952 yılı Bütçesinden Millî Kütüphane için istenilen 100 000 liralık ödeneğin hangi hususlara 
sarf edileceği aşağıda müfredatlı olarak gösterilmiştir. 

Lira 

4 000 
3 000 
2 000 
10 000 
18 000 
10 000 

20 000 
1 500 
1 500 
1 000 
29 000 

Isıtma masrafları 
Aydınlatma masrafları 
Su 
Depolarda raf tesisatı 
Cilt atelyesi için satmalınacak malzeme 
Mikrofilm ve fotokopi atelyesi için getirilecek maki
neler ve malzeme için 
Periyodik eserlerin abone bedelleri 
Telefon masrafları 
Temizlik masrafları 
Kırtasiye masrafları 
Kitap satmalmaları için 

100 000 

Bölüm 422 — Güzel Sanatlar Akademisi genel giderleri 

1951 yılı 1952 yılı 
ödeneği teklifi 

Lira ._ • Lira 

120 000 120 000 
İstanbul Güzel sanatlar Akademisi binası yangını dolayısiyle bu müessese ihtiyaçlarının yeni

den sağlanması zarureti karşısındayız. Aşağıdaki cetvelde görüleceği üzere dairelerince yapılan 
teklif 197 000 liradır. Başkaca ödenek temin edilniödiği için ehemnıi, mühimme tercih suretiyle 
hizmetlerin ayarlanması ciheti göz önünde tutularak bu bölüm ödeneği 120 000 lira olarak konul
muştur. 

İstanbul Güzel San,atlar Akademisi genel giderleri ; .,.<,•.,,, 

' Sarf yeri Masraf vasati Lira 

Su Yıldızdaki mimari bölümü, resim ve heykel müzesi ve 
akademide her üç ayda 500 liradan 2 000 

Elektrik Müze ve mimari bölümü de dâhil her iki ayda 450 liradan / 2 700 
Yakacak Nakliyesi ile 67 liradan 60 ton kömür ve çekisi 12,5 lira

dan 160 çeki odun 6 000 



— 169 — 
Sarf yeri Masraf vasati * Lira 

16 000 

8 000 

2 000 

15 000 

5 000 

Model Bir ders yılında müessesenin faaliyette bulunduğu 160 
günde her birinin yevmiyesi brüt 10 liradan canlı mo
del 

Tamir Akademi, mimarlık bölümü ve resim ve heykel müzesin
de zaruri tamir ve tadiller 

Burs , Yönetmeliğine göre ve öğretmen kurulları kararma gö
re fakir öğrenciye her ay 25 lira 

Demirbaş Yangında tamamen mahvolan eşyanın ve ders aletleri
nin en mübremleri 

Kitap Yangında bir tek kitap kurtarılamıyaıı Akademi kütü-
panesinin yeniden tesisi için her yıl 

Modelâj sehpası, büst demiri tahtası ile el su pompası, su kovası, kabartma tahtası, rölyef 
istnat demiri, yüksekte çalışmak için merdiven 2 ve üç basamaklı , çamur sandığı için çinko 
kapaklı çamur mevcut sehpa ve levazımın tamiri, sınıfların penceresi ve muallim atelyesi 
damlarının tamiri 4 000 
Tedris malzemesi olan antika eşya kopyaları yangında mahvolmuştur. Bu malzemeden bü
tün şubler istifade etmekte idi. 
Bu heykellerin tekrar tedariki icabetmektedir. Yalnız bütün şubelerin tedarik eyliyeceği 
katalog yardımı ile cinsleri ve adedleri tesbit etmeleri lâzımdır. Bizce tahminî fiyat 10 000 

Mimari masa 250 — 80 = 170 aded X 120 = 
Sıra ve bank 120 kişilik X 30 = 
Tabure 250 — 80 = 170 aded X 2 0 = . 
Projeksiyon makinesi 
Mahrukat 
Tenvirat 
Tathirat ve idare masrafı 
Müzenin üçüncü kısmı için re
sim mubayaası 
Orijinal okazyon eserlerin 
mubayaası için ' 
Demirbaş . 

20 000 
3 600 
3 400 
800 
760 
960 

3 510 
3 000 

3 000 

10 270 

120 000 
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Bölüm 423 — Cumhurbaşkanlığı Filârmonik Orkestrası giderleri 

1951 yılı 1'952 yılı 
ödeneği teklifi 

Lira Lira 

20 000 20 000 

(1200 X 2) 2 aded flüt (Yeniden mubayaa olunacaktır) 
(1250 X2) 2 aded obua (Yeniden mubayaa olunacaktır) 
Orkestra Kütüphanesinde eksik bulunan bota, alınması için 
Ağız sazları için, kamış ve enstrüman yayları mubayaası 
Yaylı sazlar için tel ve reçine mubayaası için 
Yaylı sazlar için arşe kılları mubayaası için 
Kırtasiye ihtiyacı 
Elektrik cereyan bedeli 
Telefon mükâleme bedeli 
Saz tamiri ve malzemesi 
Müteferrik masraflar 

Lira 

2 400 
2 500 
2 000 
1 500 
1 850 
1 000 
650 
600 
650 

5 000 
1 850 

20 000 

B,ölüm 424 — istanbul Kandilli Rasathanesi genel giderleri 

1951 yılı 1952 yılı 
ödeneği teklifi 

Lira Lira 

60 000 . 60 000 . . 

Bu bölüme konulan ödeneğin sarf yerlerini gösterir cetveldir. 

Yönetim giderleri: 

Lira * Sarf yerleri 

Yakacak 
Elektrik, aydınlatma, motörlerin ve aletlerin çalıştırılmaları için sarfolunacak elektrik 
ile pil, akümülâtör, ampul ve saire gibi elektrik malzemesi giderleri 
Su ve su tesisatı giderleri 
Bina ve aletlerin, sigorta giderleri 
Yangın söndürme tesisatı giderleri 
Bahçe giderleri (rasathanenin 3 000 m2 lik sahası vardır.) 
Kırtasiye, temizlik, döşeme ve öteberi giderleri 
Zelzele, mıknatıs ve radiyasyon aletleri için hassas fotoğraf satmalma ve banyo mal
zeme giderleri 

1 000 Telefon giderleri 
Fennî alet ve avadanlık satmalma, kurma ve onarma giderleri : 

2 500 Rasathane atelyesinin onaramıyacağı aletlerin onarma giderleri. 
2 000 İşlik (Atelye) gi4erleri. 

9 800 
5 000 

4 000 
1 500 
1 500 
3 000 
3 500 
2 500 

a) 
b) 

c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
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Lira Sarf yerleri 

3 500 İlmî inceleme, yolluk ev zaruri giderleri, mıknatıs rasatları için 3 kişilik postanın iki ay
lık masrafları 1 500 lira; cazibe rasatlarıiçin 3 kişilik postanın 1,5 ve bir kişilik postanın 
iki haftalık masrafları 1 500 lira, zelzele tetkiki için iki kişilik postanın iki haftalık 
masrafları 500 lira. 

8 000 Yayım giderleri: 1948 - 1949 meteoroloji mecmualarının basımı için 4 500 lira, 1949-1950 
mıknatıs rasatları broşürlerinin basımı için 200 lira, 1951 güneş rasatlarının broşürü
nün basımı için 500 lira, memleket cazibe rasatları broşürünün basımı için 1 000 lira. 

3 000 Kitap ve dergi satmalma ve ciltleme giderleri. 
3 000 Başka rasathane ve bilim kurumları ile yapılacak temasların gerektirdiği giderler. 
4 000 Küçük onarmalar: Sismograf, dürbün binalarının badanalanması, meteoroloji binasının 

iki odası ile Zenith Teleskopu paviyonunun boyanması ve rasathane tel örgülerinin onarıl-
msaı giderleri. 

2 200 Hizmetlilerin giyim eşyası giderleri: Her hizmetliye 100 lira hesabiyle 22 hizmetliye 22 X 
100 = 2 200 lira. 

60 000 

Bölüm 425 - Madde 11 — Basın, Yayını ve Turizm Genel Müdürlüğü 

1951 yılı 1952 yılı 
ödeneği teklifi 

Lira Lira 

65 000 65 000 

Halen yabancı memleketlerde tahsilde bulunan öğrencilerden bir adedi Amerika'da, 5 i Fran
sa'da, 5 i İngiltere'de olmak üzere öğrenci sayısı 11 dir. 

a) Amerika'da Devlet hesabına okuyan bir senede bir öğrenciye 8 000 lira verilmektedir. 
b) Diğer, memleketlerde Devlet hesabına okuyan bir öğrenciye bir senede 6 500 lira veril

mektedir. 

8 000 liranın hesabı 

Aylık- ' Yıllık 

Aylık 480 X 12 = 5 760 
Okul ücreti 1 600 
Tedavi ve diğer zaruri 
giderler 640 

8 000 
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6 500 liranın hesabı 

Aylık Yıllık 

Aylık 
Okul ücreti 
Tedavi, tez, tezin dak 
tilosu, tashihi ve ba
sım ile öğrenci müfet
tişinin lüzum göste
receği diğer zaruri gi
derleri 

320 X 12 = 3 840 
1 500 

. 

1 160 

6 500 

11 öğrenci tahsilde bulunduğuna göre : 
Amerika'da 1 X 8 000 = 8 000 
Fransa'da 5 X 6 500 = 32 500 
İngiltere 'da 5 X 6 500 = . 32 500 

73 000 

Bölüm 425 - Madde 12 — Adalet Bakanlığı 

1951 yılı 1952 yılı 
ödeneği teklifi 

Lira Lira 

32 500 32 500 

Bu bakanlık hesabına yabancı memleketlerde okuyan 4 öğrenci, vardır. 2 si Fransa'da 2 si de 
isviçre'dedir. 6 500 X 4 == 26 000 lira. 

Bolüm 425 - Madde 13 — Millî Eğitim Bakanlığı 

1951 yılı 1952 yılı 
ödeneği teklifi 

Lira Lira 

296 760 296 760 

Millî Eğitim Bakanlığı hesabına Amerika'da tahsilde bulunan öğrenci sayısı 18 dir. Bunların 
bir yıllık giderleri 8 000 X 18 = 144 000 liradır İngiltere'de 6', Frannsa'da 8 ve İtalya'da bir 
plmak üzere 1.5 öğrencisi daha vardır. Bunların yıllık masrafı da 15 X 6 500 = 97 500 liradır. 
Bu duruma göre halen tahsilde bulunan öğrencilerin yıllık masrafları 144 000 + 97 500 = 241 500 
liradır. Geri kalan 55 200 lira ile de 1952 yılında Bakanlığımızın muhtelif şubeleri için, Amerika 
dı§ı memleketlere öğrenci gönderilecektir. 
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Bölüm 425 - Madde 14 — Bayındırlık Bakanlığı 

1951 yılı 
ödeneği 

Lira 

1952 yılı 
teklifi 
Lira 

45 500 45 500 

Iİalcn bu bakanlığın 3 Amerika'da 4 isviçre'de olmak üzere 7 öğrenci vardır. 

Amerika 
İsviçre 

4 X 8 000 = 24 000 
4 X 6 500 = 26 000 

50 000 

Bölüm 425 - Madde 15 — Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 

1951 yılı 
ödeneği 

Lira 

1952 yılı 
teklifi 
Lira 

6 500 6 500 

Halen bu bakanlığın Amerika'da okuyan 1 öğrencisi vardır. 1X8 000=8 000 

Bölüm 425 - Madde 16 — Çalışma Bakanlığı 

1951 yılı 
ödeneği 

Lira 

1952 yılı 
teklifi 
Lira 

Noksanı 
Lira 

30 000 13 000 17 000 

Bu bakanlık hesabına İngiltere'de iki öğrenci tahsilde bulunmaktadır. 2X6 500=13 000. 

Böİüm 425 - Madde 17 — 5245 sayılı Kanun uyarınca yabancı memleketlere gönderilecek olağan
üstü sanat istidatlı çocukların her çeşit giderleri , 

1951 yılı 
'ödeneği 

Lira 

1952 yılı 
teklifi 
Lira 

27 000 27 000 

5245 sayılı Kanuna göre Paris'te Suna Kan ile Icİil Biret müzik öğrenimi yapmaktadırlar. Sözü 
geçen kanun gereğince annelerine de aylık ödeıi3k verilmektedir. Suna Kan ile İdil Biret ve anne
leri Şazimet Kan ile Leman Biret'in bir yıllık aylıkları 320X4=1 280X12=15 360 liradır. Bu öde
nek 27 000 liradan düşülecek olursa 11 640 lira kalır ki, öğrencilerin bir yıllık öğrenim ihtiyaç
larını ancak karşılıyabilmektedir. 
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Bölüm 425 -Madde 20 — Aylık vo sair istihkakları yollama giderleri 

1951 yılı 1952 yılı 
ödeneği teklifi Noksanı 

Lira Lira Lira ; 

' • • • • , c 

10.000 • 6 000 4 000 

Bütün bakanlıklar hesabına okuyan öğrencilerin aylık ve diğer-istihkaklarının vaktinde i mahal» 
lino ulaştırılmasını teminen yapılan masraflar karşılığıdır. 

Bölüm 426, — Sağır, Dilsiz ve Körler Okulu genel giderleri 

1951 yılı 1952 yılı 
i. ': ödeneği teklifi Fazlası 

Lira Lira o Lira 

: ' ;l ^ - 78 250 78 250 

5387 sayılı Kanunla bakanlığımıza devredilen bu okulun giderleri karşılığı olarak yeniden 
açılan bu bölüme 78 250 lira konulması teklif edilmiştir. Karşılığı Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı bütçesinin 416 neı bölümünün 1 nci maddesinden indirilmiştir. 

Bölüm 427; f— Korunmaya muhtaç çocuklar genel giderleri 

t- ;: ;..•,<. 1951 yılı .; . : 1952yıli : ; ,:. .;:^V ,. . : : / v . 
a ödeneği teklifi 

t/irâ Lira 

1 000 000 *'l 000 000 

5822 sayılı Kanunla kurulan yetiştirme yurtlarından Genel Bütçeden idare edilenlerin sayı
sı 7 ye çıkarılmış ve bu müesseselerde korunan çocukların miktarı 1 100 e baliğ olmuştur. Ba
kanlığımız aldığı yeni tedbirler ve yaptığı teşebbüslerle korunmak üzere mahkemelerimizden i-
lâm almış bulunan 3 000 ,den fazla çocuğun bir kısmının, aynı kanunun 3 ye 4 ncü, maddeleri 
hükmüne uyularak mahallin köy ve belediye özel muhasebelerinde korunmasını sağlamış izmir, 
Tekirdağ, Ankara ve Kayseri -do mâlı allî idarel erin' teşebbüsü ile ayrıca yetiştirme yurtları ku
rulmuş, bunların da sayıları eskilerle birlikte 5 i bulmuştur. Bunlarda 312 çocuk vardır. Fa
kat bütün bunlara rağmen 2 500 kadar çocuk ilâm almış, yer bulunmadığı için sıraya alınmış 
bulunmaktadır, Bu gibilerin miktarı yılda ortalama olarak 2; 000 i bulacağı tahmin olunur. 
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Aded Kuruş Gün Tutarı 

Yiyecek .• öğrenciler 2 000 80 365 584 000 
Giyecek 2 000 120 lira 240 Uuu 
Yakıt ve aydınlatma 2 000 8 365 58 400 
Kitap, kırtasiye ve ders 
levazımı 2 000 5 10 000 
öteberi giderleri 6 yurt için 1 000 liradan 6 000 
İlâç, revir 2 000 5 » 10 000 
Tesis eşyası 59 600 
Yarı kalmış inşaatın ik
mali •'• 32 000 

1 000 000 

Bölüm 428. — Kamp giderleri 

1951 yılı 1952 yılı 
ödeneği teklifi 

Lira Lira 

10 000 10 000 

Yıırt içi izci gezilerine her yıl çıkılmakta olduğundan 1952 yılı için de 10 000 lira konulması 
teklif edilmiştir. 

Bölüm 450 — Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrencilere verilecek burslar 

1951 yılı 1952 yılı 
. ödeneği teklifi Noksanı 

Lira Lira Lira 

220 000 113 750 106 250 

öğrenci sayısı 91 dir. Bir öğrenciye ayda 100 lira hesabiyle-ve tatil.ayları-.da dâhil olmak üze
re burs verilmektedir. Ayrıca öğrenim, lâboratuvar, diploma, tasdikname harçları ile diğer öğre
nim giderleri butartiptçn ödenmektedir. Burs için yılda 1 200 lira harç ve öğrenim giderleri için 
ortalama 50 lira hesap edilmiştir. 1250 X 91 = 113 750 lira. 

Bölüm 451 

1951 yılı 
ödeneği 

Lira 

- Madde 10 — Yayım, giderleri 

1952 yılı 
teklifi Noksanı 
Lira Lira 

320 000 310 000 10 000 
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Harcanacağı yer Lira 

Okullara, kurumlara parasız dağıtılmak üzere Do.let kitapları mütedavil sermayesinden 
satınalmacak kitapların parasını karşılamak üzere 
Okullara, kurumlara parasız dağıtılacak olan kitap ve dergilerin baskı parası olarak 
Millî Eğitim'Bsımevine ödenmek üzcro , 
Yayımlarına yardım için satmalınan kitaplar 
Yayımlarına yardım için abone olunan dergiler 
Türk Ansiklopedisi Bürosu için telefon : giderleri r. ! ••:-.<• 
Türk Ansiklopedisi Bürosu kitaplık giderleri -
Bakanlığımızca yayımlanan çeşitli eserler için verilecek telif ve redaksiyon; telif hak
larını karşılamak üzere r •••••'•• ' •• : . '. 
Yayım ve tercüme bürolarının telefon giderleri 
Tercüme bürosu kitaplık ve tesis giderleri . * ' 
Okullara, kurumlara yollanan kitap ve dergilerin sevk ve ambalaj masraflarını karşı
lamak üzere 
İzmir Kültür Paviyonu " ' ' 
Türk kültürünün yayılması amacı ile yabancı memleketlere yollanan kitap ve dergi 
giderleri ° 
Okullara, kurumlara parasız olarak dağıtalan kitap ve dergilerin baskısında kullanılan 
kâğıtların pararsı olarak 
Çeşitli giderler ".:'•• ! , 

100 000 

40 000 
20 000 
1 200 
2 000 

20 000 
2 000 
2 000 

15 000 
3 000 

10 000 

40 000 
4 800 

310 000 

Bölüm 451 - Madde 30 — İnceleme giderleri 

1951 yılı 
ödeneği 

Lira 

1952 yılı 
teklifi 
Lira 

Fazlası 
Lira 

6 480 İG 480 10 000 
1951 yılı bütçesi ile bu bölüme konulan 6 480 liralık ödenek 1952 yılındaki ihtiyaç ve masraf

ları karşılıyamıyacaktır. Bu bakımdan ,bu madde ile ilgili hizmetlerin tam olarak yapılmasını 
sağlamak için bu yıl bit ' maddeye 16 480 liralık ödenek konulmuştur. Bu ödeneğin bir kısmı ba-, 
kanlığa tetkik için gelecek okul kitaplarının müsveddelerini inceliyen öğretmenlerin tetkik ücret
lerinin karşılanması içindir. ;%••:;:::.r-,'.-.:.' 

Bilindiği üzere 5429 sayılı Kanun la okul k i tap lar ı ' serbest basma bırakılmış bu lunmaktad ı r . 
Bu durum, karşıs ında okul ki tabı yazan şahıslar k i t ap müsveddelerini basılmış hale get i rmeden 
önce bakanlığımıza göndermek zorunda ve bunlar Talim, Terbiye Dairesince incelendikten sonra 
seçilmektedir. Tetkik için bakanl ığa gönderilen ve ayr ı ayr ı b ranş la ra ai t bu lunan k i t ap müsved
delerinin te tk ik i işi gerek Talim ve Terbiye K u r u l u üyelerinin sayısının azlığı ve gerek bu üye
lerin. günlük işlerinin fazla sayıda gelen bu kabî l k i tap lar ın t e t k i k m a imkân vermiyeeek k a d a r 
çok oluşu, uzun zaman ist iyen ve ayr ı ayr ı b ranş la ra a i t bu lunan bu işin belirli iş saat ler i dışında 
ve bu hususta yetkilerine güvenilen öğretmenlere yaptırılması zarurtini doğurmaktadır. 

Bu madde ile istenen 16 480 liralık ödeneğin bir kısmı ile de ortaokullara, liselere, erkek 
sanat okullariyle yapı enstitülerine parasız yatılı olarak alman öğrenciler için açılan müsabaka 
imtihanlarına katılanların imtihan kâğıtlarını inceliyen öğretmenlere ödenmek üzere 1951 yılında 
verilen 6 4S0 liralık ödenek okul sayılarının çoğalması ve dolayısiyle müsabifck© îmtiiaîîlarujö 
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katılacakların da geçen yıllara nazaran daha büyük, bir yekûna ulaşması yüzünden önümüzdeki 
yıl ihtiyacını karşılıyamıyacaktır. Bu bakımdan 451 nci bölümün 3,0 ucu maddesiyle istenen İG 480 
liralık ödenekle imtihan evrakını tetkik edenlerin ücretleri ve okul kitapları:dışında kalan eser
lerin inceleme ücretlerini karşılıyabilecektir. Bu bakımdan şimdiye kadar yapılagelmekte olan 
işler için yerilen 6 480 liralık ödeneğe ilâveten-3G5G sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca 
belirli iş saatleri dışında kitap müsveddelerini tetkik eden öğretmenler imtihan kalıtlarını in-
celiyen ölretmenlere yerilecek inceleme ücretlerini karşılamak üzere bu bölümelO 000 liralık mun
zam ödenek konulmasına mecburiyet hâsıl olmuş ve bu suretle 1952 yılı için bu maddeye İG 480 
liralık ödenek istenmiştir. 

Bölüm 451 - Madde 40—-Derleme 

1951 yılı .... 1952yılı.: 
ödeneği teklifi 

Lira Lira 

1 140 1 140 

Bu madde için 1951 yılında kabul edilmiş bulunan 1 140 liralık ödenek yurdumuzun günden 
güne çoğalan yayım işleri dolayısiyle iş hacmi genişliyen basmayazı ve resimleri Derleme Müdür
lüğünün hazırladığı hem yurt içinde ve hem de yurt dışında dalıtılmakta olan Türkiye Bibliyog
rafyasının dağıtım yerlerinin yıldan yıla çoğalmış bulunması sebebiyle bu iş için yapılan masraf
ları karşılamak mümkün görülememekte ise de âzami tasarrufa riayetle bu madde ödeneği 1951 
yılının aynı olarak teklif edilmiştir. 

Bölüm 452 — 4489 sayılı Kanun gereğince yabancı memleketlere staj için gönderileceklerin yol-
luklariyle başka her çeşit giderleri s 

1951 yılı 1952 yılı 
ödeneği teklifi 

Lira Lira "" 

G9 500 ; 09 500 

4489 sayılı Kanun uyarınca staj için yabancı memleketlere gönderilecekler için Maliye Bakan
lığından Bakanlığımıza 7 si dolar 2-si İsviçre frangı ve 5G sı da diğer sahalar olmak üzere 65 ki
şilik döviz kadrosu ayrılmıştır. Bakanlığımız her gün bu kadroya göre yabancı memleketlere 
stajyer göndermektedir. Bu memleketlere gönderilen stajyerlere, bulundukları memleketlerde Dev
let hesabına okuyan öğrencilere verilen aylık ödenek ile almakta oldukları, aylık arasındaki fark 
bahis konusu ödenekten tediye edilmektedir. 

Bölüm 453 - Madde 10 — Kurum ve derncklero katılma payı 

1951 yılı 1952 yılı -.:; 
ödeneği teklifi 

' " ' ' . - • .. 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 kurulun Kasım ayında toplanan genel kurulunca ka
rarlaştırılmakta olduğundan bütçe hazırlanırken kesin bir takam teklifine imkân yoktur. Yalnız 
1951 yılı katılma payı 83 243 dolar olarak tesbit edilmiştir. Bunun Türk parası tutarı 235 178 li-
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ra '•. olduğuna göre fKavale parası da • göz önünde tutularak 1952 yılı için bu maddeye 240 *Ö00 İîı'a-
mn konulması zaruri görülmektedir. 

Bölüm 453 - Madde 20 — Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve giderleri 

1951 yılı • 1952 yılı '' 
ödeneği teklifi 

Lira Lira 

20 000 20 000 . 

Milletlerarası kongre ve konferanslara katılacak olan Türk delegelerinin gidiş-dönüş yolluk
ları zaruri giderleri karşılığı olarak teklif edilen bu ödeneğin 1952 yılı içinde hangi kongre ve 
toplantılara iştirak edebileceği bugün için malûm değildir. 

Bölüm 453 - Madde 30 —> Fulbrîght Kültür Anlaşması giderleri 

1951 yılı 1952 yılı 
ödeneği teklifi 

* Lira - Lira •,•-••> 

10 000 • 10 000 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti •• ile Amerika?Birleşik Devletleri^ arasında (Fulbriğht) ! vakfı 
adı altında imzalanan Kültür Anlaşması gereğince çalışacak elemanlara verilecek ücretlerden 
mevzuatımıza göre alınması gereken vergi bu anlaşmanın gerçekleşmesi amacı ile hariçten 'getir*' 
tileeek eşyalardan alınması gereken Gümrük Resmi ve sair bedeller ile bu teşekkülün gerektirece
ği her türlü giderler, karşılığı olarak 10 000 lira konulmuştur. 

Bölüm 453" - Madde 40 — Kültür münasebetleri genel giderleri 

1951 yılı 1952 yılı 
'ödeneği teklifi 

Lira Lira 

• 100 000 100 000 

Bütçeye konulan 100 000 lira formülü.gereğirce ayrı ayrı üç .işe esas olmaktadır. 

1. Milletlerarası kültür münasebetlerinin gerçekleştirilmesi amacı ile öğrenimleri devletçe de-
ruhde edilen ve edilecek yabancı'5uyruklu öğrencilerin1 her türlü giderleri ile mübadele suretiyle 
okutulacak öğrencilerin masrafları. 

2. 4895 sayılı Kanunla onanmış bulunan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu 
ile ilgili her türlü masraflar. 

3. Milletlerarası kültür münasebetlerinin gerçekleştirilmesi amacı ile yabancı memleketlerden 
memleketimize gelecek öğrenci gruplarının:her türlü ağırlama masrafları ile memleketimize gelecek 
milletlerarası kurumlar temsilcilerinin ağırlanması ve memleketimizden yabancı memleketlere gide
cek öğrencilerle idarecilerin yolluk ve zaruri giderleri; himaye görmesi gereken öğrenci kadrosu 50 
dir. Bu öğrencilere ayda 100 lira burs verilmekte ve bunun i dışında öğrenim giderleri ile giyim ve 
yollukları da ayrıca ödenmektedir. Bir öğrencinin senelik masrafı ortalama 1,500 liradır.. Bu du
ruma göre 1 500 X 50 = 75 000 liraya ihtiyaç vardır. ' , . - * 

4895 sayılı Kanunla üyesi bulunduğumuz Unesko'nun yurt içi; ve; dışı faaliyetlerinin gerektireceği 
her türlü yolluk ve: masraflarda: yine* bu -tahsisattan ödenmektedir, Bunun niçin i de senede^ asgari 
25 000 liraya ihtiyaç vardır. 
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Bölüm 455—Prevantoryum ve sanatoryum genel giderleri 

1951 yılı 1952 yılı 
ödeneği teklifi Noksanı 

Lira Lira Lira 

390000 340 000 50 000 

Sanatoryum binasının eksik kanadı tamamlanmış, prevantoryum kısmında yeni bir paviyan yap
tırılmış olduğundan prevantoryum ve sanatoryuma 200 yatak daha ilâve edilerek hasta sayısı *500 e 
yükselmiştir. 

Lira 

30 975 
8 000 
1 500 
2 500 
10-000 
5 657 
35 000 
8 000 
10 000 
192 720 

1 000 
5 000 
500 

24.148 
5 000 

340 000 

Yakacak 
Aydınlatacak 
Telefonla konuşma bedeli 
Kırtasiye 
Temizlik malzemesi „ * 
Su 
İlaç " 
Taşıt vasıtaları gideri 
Çeşitli giderler 
Yiyecek, parasız yemek yiyen hasta, dok 
tor, hemşire, memur 240X220X365. 
gün = 192 720 
Yol giderleri 
Giyim eşyası 
Kitaplık 
Tesisat ve demirbaş 
Yangın tesisatı 

Bölüm 458 - Madde 10 — Yurt içinde ve dışında açılacak resim "ve heykel sergilerinin 
her türlü giderleri 

1951 yılı 1952 yılı 
ödeneği' • teklifi 

Lira Lira 

5 700 5 700 

Yıllardan beri sergi masrafları için bütçede kabul edilen ödenek miktarı 5 700 liradır. Yönetme
liği gereğince her yıl Ankara'da Bakanlığımız tarafından bir (Devlet Resim ve Heykel Sergisi) açıl
makta ve bu sergiye bütün memleket sanatkârları iştirak etmektedir. Serginin esas gayesi bir taraf
tan güzel sanatların gelişmesini ve yurtta yapılmasını sağlamak, diğer taraftan memleket sanat ve 
sanatkârlarını korumak olduğu halde bu maddeye konulan ödeneğin azlığı dolayısiyle bu gayeye lâyı-
kı ile hizmet edilememektedir. Yıllardan beri yapılan tecrübeye göre serginin hazırlanması ile her 
türlü masraflar âzami tasarrufa riayet edilmesine rağmen 3 000 lirayı bulmaktadır. Geriye kalan 
2 700 lira ise sergiden satmalmacak eserler karşılığıdır. 
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Bölüm 458 - Madde 20 — îzmir Fuarında açılacak eğitim paviyonunun bütün giderleri 

1951 yılı 1952 yılı . '>':'• / ; \ " V 
JÖdeheği teklifi 

Lira / Lira 

/ 9 500 9 500 

îzmir Fuarındaki Millî Eğitim Paviyonu giderleri : 

Lira 

Badana, çatı onarması 500 
Elektrik "" 1 000 

, Onarım 1 000 
Teşhir, camakân ve saire 7 000 

9 500 

Bölüm 476 - Madde 10 — Kurslar genel giderleri 

1951 yılı 1952 yılı 
ödeneği teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

25 000 50 000 25 000 „ • 

1950 - 1951 öğretim yılında öğretmenleri kendi branşlarında bilgilerini artırmak için fizik ve 
coğrafya kursları açılmıştır. Bunlardan fizik kursunda Ifıboratuvar çalışmalarından faydalanmak 
usulleri coğrafya kursunda da mahallî etüdlerin arazide nasıl yapılacağı üzerinde durulmuştur. 
önümüzdeki yılda resim-iş, izcilik, fizik ve coğrafya kursları açılacaktır. Kesim-iş kursunda bu yıl 
okullara yeniden verilecek 100 takım iş aletinin nasıl kullanılacağı ve çalıştırılacağı, bunlardan 
en iyi şekilde ne yolda istifade edileceği, izcilik kursunda izci lideri yetiştirilmesi, fizik kursunda 
bu yıl okullara verilecek' 100 takım yeni fizik aletinin kullanılması, «manupulation» ve bu aletler
den en. iyi şekilde faydalanma usulleri ile yeni metotlar coğrafya kursunda mahallî etüdlerin nasıl 
yapılacağı, arazînin nasıl tetkik edileceği üzerinde durulacaktır. Bu kurs olduğu gibi mahallî ve 
gezici bir kurs olacaktır. Tabiiye kursunda «excusion>> 1ar yaptırılacak, mahallî «flöre» m tanıtıl
masına çalışılacak ve bu tetkikler üzerinde durulacaktır, önümüzdeki sene bu kursların yapıla
bilmesi için' kurs ödeneğinin 25 000 liradan 50 000 liraya çıkarılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

Bölüm 476 - Madde 20 — Meslek ve teknik kursları 

1951 yılı 1952 yılı * 
• Ödeneği teklifi Fazlası 

Lira Lira ;Lira 

213 700 680.800 467 100: v 

1952 yılında mevcutlariyle birlikte faaliyete geçecek çeşitli meslek ve gezici kurslar için 
680 800 liraya ihtiyaç vardır. 1951 yılı bütçesinde 213 700 lira mevcuttur. Bu duruma göre 1952 
yılı Bütçesinde bu bölüm ve maddeye 467 100 lira eklenmiştir. 



İ3ölüm 501 — Geçen yıl borçlari 

1951 yılı 1952 yılı 
lödeneği teklifi 

Lira Lira 

33 000 33 000 

Her hangi bir sebeple yılı zarfında tahakkuk edip de istihkak sahiplerine ödenemiyen ve öden
mesi gereken borçlar için tahminen 33 000 lira konulmuştur. 

Bölüm 502 - Madde 10 — 1947 - 1950 yılları borçları 

1951 yılı 1952 yılı ' 
lödeneği teklifi 

Lira Lira 

•' « - " 180 000 i 180 000 

Malsandıklarından gelen düyun ilmühaberlerine göre 1952 yılında da 180 000, veya daha fazla 
borcun ödenmesi lâzımgeldiği anlaşılmış olduğundan yılı içinde tasarrufu mümkün tertiplerden 
karşılanması, cihetine gidilmesi düşüncesiyle 1952 yılı için de 180 000 lira konulmuştur. 

Bölüm 502 - Madde 20 — 1928 - 1945 yılları borçları 

1951 yılı 1952 yılı 
ödeneği teklifi 

Lira Lira 

10 000 10 000 

Malsandıklarından gelen düyun ilmühaberlerine göre 1952 yılında da 10 000 veya fazla bor
cun ödenmesi lâzımgeldiği anlaşılmış olduğundan yılı içinde tasarruf mümkün tertiplerden kar
şılanması cihetine gidilmesi; düşüncesiyle 1952 yılı içinde 10 000 lira konulmuştur. 

Bölüm 504— 5434 sayılı Kanunun geçici 8 nci maddesi gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına 

1951 yılı 1952 yılı '. ' ' ."• 
ödeneği ü teklifi ' • k 

Lira Lira 

700 000 700 00 

5434 sayılı Kanunun 8 nci maddesi gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler karşılığıdır. 

Bölüm 601 - Madde 10 — Parasız yatılı talebenin yatılı pansiyon ücretleriyle başka giderleri 

' . 1951 yılı 1952 yılı 
lödeneği teklifi 

Lira Lira 

• v 646 500 646 500 

1951 - 1952 öğrenim yılında olduğu gibi 1952-İ953 öğrenim yılında da 1250 parasız öğrenci 
okutulması için 1952 yılı Bütçesine 84 750 lira fazlasiyle 731 - 250 lira konulması lâzımgelmek •% 
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tedi'ı\ ^Ancak mevcutların mezun oluşu ile yerlerine yenilerinin alınması arasında bir tasarruf sağ. 
lıyacağı düşüncesiyle'-bu ödenek 19,51 yılının aynı olarak konulmuştur. d 

- . ; ; ) . - : • \ i il ü ; ; ' » . • .'..'''-i • 

1 250 X 450:=F 562 500 • ' 
1 250 X I 350 ?= 168 750 (Elbise, palto, potin, kasket, iç çamaşırı, havlu, pijama, terlik, bir .yıl-

t lık hamam, harçlık, kitap, defter, kalem ve diğer ihtiyaçlar karşılığı} 

'731.25,0,.. 

Bölüm 601 - Madde 20 —- Memur çocuklarının pansiyon ücretinden yapılacak indirmeler karşılığı 

1951 yılı 1952 yılı 
«deneği teklifi 

Lira lira 

35 000 .35 000 . 

2005.(-sayılı Kanunun 2 nci.maddesi gereğince maaşları 1452 sayılı Kanunun 7 nci ve dah-t 
aşağı derecelerine tekabül eden miktarlarda bulunan devlet memurları çocuklarından-^ 1.0 tenzilât yapı
lacağı ve bu tenzilât farkının Millî Eğitim/Bütçesindeld ödenekten ve devlet tarafından ödeneceği 
•kabul edilmiş olduğuna ıgtöre 1951 de olduğu gibi 1952 yılı Bütçesine de 35 0ÖÖ lira olarak ko
nulmuştur. 

Bölüm 602 — Üniversite ve yüksek 'okulların muhtaç öğrencilerine tedavi ve para yardımları 

1951yılı 1952 yılı • 
»deneği teklifi 

ı Lira Lira 

* ' 100 000 100 000 • 

Üniversitelerle yüksek okullarda okuyan muhtaç öğrencilere kurumlarca gösterilen lüzum üze
rine gerekli yardım yapılmaktadır. Yardım görecek öğrenci sayısının tesbiti; şimdiden mümkün 
•değildir. Aynı zamanda bu ödenekten ayrıca Türk. mülteci öğrencilere de yardım yapılmaktadır 

t Bölüm 605 — Prevantoryum ve sanatoryuma yardım 

1951.yıl; ' 1952 yılı 
J ödeneği teklifi G Noksanı 

Lira Lira Lira ' 

' 90 000 „ 60 000 30 000 

Prevantoryum ve sanatoryum pansiyonunda ücretle tedavi edilen hasta sayısı 370 dir. Hasta öğ
retmen ve öğrencilerden günde ortalama 150 kuruş ücret alınmaktadır. Bunun % '88 i 132 kuruştur. 
Tedavide en başta gelen kuvvetli gıdayı sağlıyabilmek için günlük tabelânın 240 kuruştan aşağı düş
memesi gerekiyor. Bu "itibarla 1952 yılı için 60 000 lira konulmuştur. 

Bölüm 608 — Türk dili ve kültür dersleri öğretmenlerinin aylıkları için özel okullara 

1951 yılı 1952 yılı 
ödeneği teklifi 

Lira Lira 

385 000 385 000 
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Azınlık okullarında çalışan Türkçe kültür dil ve Türkçe dersleri öğretmenlerinin ücreti Bakan

lığımız bütçesinden ödenmektedir. Bu okulların orta kısımlarımla çalışan öğretmenlere 250"-kuruş 
lise kısımlarında ise ders saati 300 kuruş ve ilk kısım öğretmenlerine de ders başman 150 kuruş ve
rilmektedir. Bu ödenek öğretmenlerin ders ücreti karşılığı olarak 385 000 lira olarak konulmuştur. 

Bölüm 609 — Memleket içi ve dışı bilim, öğretim ve meslek kurumlariyle gençlik teşekküllerine ya-
ı pılacak yardım 

1951 yılı 1952 yılı 
ödeneği teklifi 

Lira Lira 

.50.00.0.... 50 000 

Memleket içi ve dışı bilim, öğretim ve meslek kurumlariyle gençlik teşekküllerine yapılacak 
yardım 1951 yılı Bütçesine konulmuş olan 50 000; lira sayısı 70 i bulan öğretim derneklerinden bâ
zılarına' İstanbul, Ankara üniversitelerindeki ve yüksek okullardaki 'talebe derneklerine, öğret
men ve talebe birliklerine ayni zamanda bâzı ilmî ve meslekî teşekküllere yardım olarak dağıtılmış 
ve dağıtılmak üzeredir. Sözü geçen teşekküller kongre ve konferanslar tertiplemekte,, milletler
arası teşekküllere katılmakta, memleket içi ve dışı geziler tertiplemekte, yabancı, memleketlerden 
gelen misafirleri karşılamakta olduklarından talepleri üzerine bu işler' için imkân nispetinde 
kendilerine yardım yapılmaktadır. 1952 yılı Bütçesine de aynı şekilde yardımda bulunabilmek 
için 50 000 lira öıd'enek konulmuştur. • 

Bölüm Gll. —:' Devlet tiyatrosuna yardım 

1951 yılı 1952 yılı / . 
ödeneği teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

700 000 1 250 000 550 000 

Devlet Tiyatrosuna yardım olmak üzere 1951 yılı Bütçesiyle 700 000 ve sonralan da aktar
ma yolu ile 310 000 lira ki, ceman 1 010 000 liralık ödenek verilmiştir. 1952 yılı hizmetleri için 
bu müessese ihtiyacının 1 470 000 liraya baliğ olacağı müessese tarafından ifade edilmiştir. Bu
nun 220 000 lirası müessesenin hâsılatından temin edileceğine göre umumî bütçeden de 1-250 000 
lira yardım yapılmak suretiyle karşılanması zaruridir. Devlet Tiyatrosu yeni bir kuruluş, oldu
ğuna göre bu müessesenin ,sanatkâr, yabancı uzman, hizmetli ve geçici hizmetli kadrolarında 
müstahdem bulunanların yıllık olarak tahakkuk edecek aylık ve ücretlerini ödiyebilmek ve ye
niden kurulmuş olan bu müessesenin yönetim giderleriyle, zaruri tesis eşyesı karşılığı olarak 1952 
yılı için 1 250 000 lira konulmuştur. 

Bölüm 612. — Unesko Türkiye Millî Komisyonuna 

1951 yılı 1952 yılı 
ödeneği teklifi 

Lira Lira 

3.0 000 30 000 

4895 sayılı Kanunla üyesi bulunduğumuz .Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kuru
mu (Unesko) sözleşmesi uyarınca her üye devletin millî komisyonla temsili gerekmiş ve bu 
maksatla (Türkiye Unesko . Millî Komisyonu) teşekkül ederek faaliyete geçmiştir. Büro çalışma
ları, başın, .yayım, işleri, telif ve tercüme, teknik çalışmalarla bu çalışmaların gerektirdiği her 



türlü, giderler bu bölümden ödenmektedir. 1952 yılı için de bu ödeneğin muhafazası "-gerekmek
tedir. - . , r:0': 

Bölüm 701 - Madde 10. — Devlet malı olan binaların onarımı 

1951 yılı 1952 yılı 
ödeneği teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

400 000 - 600 000 ' 200 000 

.Yalnız ortaöğretime bağlı okul binalarının onarımı için 1 589 895 liralık ödeneğe ihtiyaç 
vardır. -Buna diğer dairelere bağlı okul ve kurumlar binalarının onarımı için de bir miktar ek
lenmek icabederse de " bu miktar ödeneğin sağlanmasına imkân görülemediğinden en mübrem 
ihtiyaçların karşılanabilmesi için 200 000 liralık bir zam. yapılmakla iktifa edilmiştir. 

Bölüm 701 - Madde 2 0 — Devletçe-intifa edilen âmme tüzel kişiliklerine ait binaların onarımı 

_ -'•'•" V 1951 yılı : • 1952 yılı ^ • -:;: <• -': ' - - ••"• " 
Ödeneği , '.• teklifi 

Lira Lira 

100 000 100 000 • 

Devletçe intifa edilen âmme tüzel kişiliklerine ait okul binalarınm onarımı için 246 849 li
raya ihtiyaç varsa da bu miktar ödeneğin sağlanmasına imkân görülmediğinden 1952 yılı için 
de 1951 yılının aynı olarak 100 000 lira konulmuştur. 

Bölüm 711 — Lise ve ortaokulların dershane, yatakhane, mutfak ve hastanelere ilişkin her 
* „ " türlü gereçlerinin, döşeme, demirbaş ve ders aletlerinin onarımı 

1951 yılı 1952 yılı 
ödeneği teklifi • Noksanı 

Lira Lira Lira 

;•"*•' "' ' .f?î' 200 000 50 000 150 000 

Okullarımızın, dershane, yatakhane, mutfak ve hastanelere ilişkin her türlü gereçlerini, döşe
me, demirbaş ve ders aletlerinin onarımının karşılığı olarak bu bölüme 50 000 lira konulmuştur. 

Bölüm 731— Kamulaştırma ve satmalma giderleri 

1951 yılı 1952 yılı 
ödeneği ı teklifi ' 

Lira Lira 

. 50 000 50 000 

1. Okulların bir kısmının binalarının yapıldığı arsalar belediyeye, özel idareye ve şahıslara 
aittir. Tapu muamelelerinin tekemmül ettirilmesi için bu arsaların satmalınması lâzımdır. 

2. Bir kısım okul bahçelerinin, içinde şahıslara ait arsalar ve evler bulunmaktadır. Bunların 
da satmalınması zaruridir. 

3. Bir kısım okul binaları belediyeye, özel idareye ait olup bunların da ufak bir bedel muka
bilinde Hâzineye devri istenilmektedir. . . 

"4.-Şehir imar plânlarına göre bir kısım arsa ve evler okullara; ayrılmış bulunmaktadır. Yıl-
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lardan beri bunların sahipleri ya satmalmmasım veya arsa ve evlerinin serbest bırakılmasını iste
mekte bu yüzden şikâyetlere yol açılmaktadır. Bunların kamulaştırılması veya satınalmması 
için 1 550 223 liraya ihtiyaç var ise de bu miktar ödeneğin sağlanmasına imkân görülemediğin
den 1951 yılı ödeneğinin aynı 1952 yılı için de konulmuştur. 

Bölüm 742 — 5210 sayılı Kanuna göre yapılan köy okullariyle ve köy sağlık memurları evleri 
yapımı için para vo ayın yardımları / . « 

1951 yılı " 1952 yılı -
ödeneği teklifi Noksanı ' < * • 

Lira Lira ' Lira 

8 800 000 8 000 000 800 000 

Halen nüfusları 250 den yukarı olan köylerimizden 8069 unda ve nüfusları 250 ye kadar olan
lardan 10247 sinde okul ve öğretmen yoktur. 5210 sayılı Kanunun birinci maddesini değiştiren 5, 6 
ve 7 nci maddelerini ilga eden 5828 sayılı Kanunla köy halkının okul inşaatiyle ilgili her türlü 
mükellefiyeti kaldırılmıştır. Bu şartlar içinde okulsuz köylerimizin okul ve öğretmene kavuşabil
mesi, için bugünkü rayiçle 230 000 000 liraya ihtiyaç göstermektedir. Bu ihtiyaç karşılığı olarak 
8 000 000 lira konulmuştur. . . . . . . . . . . ^...^ _^....._........ -;-.•-, :«,y«j 

Bölüm 743 — il ve ilce merkezlerinde halk tarafından yaptırılan okul binaları için müteşebbis der
nekler 

1951 yılı * 1952 yılı * 
ödeneği teklifi 

Lira Lira 

300 000 300 000 

Bütün ilçelerimizin kısa zamanda ortaokula kavuşabilmesi için her yıl 50-60 ortaokul açılma
sı bir zarurettir. 4 yıldan beri Bakanlık bu yolda yürümektedir. Ortaokulların binalarının mahallî 
yardımlarla yaptırılmasına çalışılmakta ise de birçok ilçelerin ekonomik durumu bu binaları yap
tırmaya imkân vermemektedir. Devlet Bütçesinden teşvik mahiyetinde bir miktar yardım yapılması 
bu büyük dâvanın tahakkukunu kolaylaştıracaktır. Bu sebeple 1952 yılı için de 300 000 lira ko
nulmuştur. 

Bölüm 751 — Lise ve ortaokullar için satınalmacak her çeşit dershane, yatakhane, mutfak ve 
hastane gereçleri, döşeme, demirbaş, ders aletleri giderleri 

1951 yılı 1952 yılı . 
ödeneği teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

100 000 350 000 250 000 
Halen 307 orta okuldan 225 inde fizik, 264 ündo kimya, 282 sinde tabiiye ve 307 sinde resim-iş 

atelyo aletleri yoktur. 59 liseden 23 ünde fizik, 32 sinde kimya, tabiiye, 59 unda resim-iş atelye ale
ti yoktur. Târih-coğrafya, müzik dersleri için lüzumlu aletler de pek az okullarımızda mevcuttur. 
Gözlem ve deneylere dayanan verimli öğretim yapılabilmesini sağlamak için okullarımızın ders 
aletleriyle teçhiz edilmeleri bir zarurettir. Okulların' yeni araç ve gereçleri Bütçenin bu bölümün
den temin edilmektedir. Bu itibarla her sene olduğu gibi aktarmaya mahal kalmamak üzere 1952 
Bütçesine 711 nci bölümden bu bölüme 150 000 lira eklenmiştir., r 
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Bölüm 261 - Madde 10 -— 5375 sayılı Kanuna göre açılacak yurt ve aşevlerinin gerektirdiği 

" - , . - • . ilk tesis giderleri 

1951 yılı 1952 yılı 
ödeneği teklifi 

Lira Lira 

150 000 • 150 000 

İstanbul ve Ankara 'daki yüksek öğrenci .yurtlan ve aşevleri için 5375 sayılı Kanun gereğince 
bu yıl da ilk tesis masrafı olarak 150 000 lira konulması ieabedeeektir. Bu para ile Ankara ve 

^İstanbul'da birer mekanize çamaşırhane, ütüvhane tesis edilecek ve yurtların çok noksan olan 
elbise dolabı, masa, sandalye, karyola, yatak takımı gibi en zaruri ihtiyaçları temin olunacaktır. 

Bölüm 761 - Madde 20 — Meslek ve tekilik okulları açılması ve mevcutların genişletilmesine dair 
olan 4304 sayılı Kanuna ek 5642 sayılı Kânun gereğince yapılacak hizmetleri 

• . . ; ;> ' ' ' ; } 1951 yılı • 1952 yılı 
ödeneği teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira, 

2 000 000 2 500 000 500 000 

Meslek ve teknik okullar açılması, ve mevcutların genişletilmesine dair olan 4304 sayılı Kanu
na ek 5642 sayılı Kanun gereğince yapılacak hizmetlerden bir kısmı ile memleketin çok muhtaç 
bulunduğu motor ve ziraat aletleri , tamircileri getirtilmek için kurulacak yeni tesisler • karşılığı 
Olarak 500 000 lira fazlasiyle konulmuştur. v- • ; * ı " • 

Bölüm, 7 7 1 — 2133 sayılı Kanun gereğince kurulan Devlet kitapları Döner Sermayesi açığı karşılığı 

1951 yılı. 1952 yılı 
ödeneği teklifi 

Lira Lira 

50 000 5 0 ÖÖÖ 

2133 sayılı Kanunun verdiği yetki ile Devlet kitapları mütedavil sermayesi olarak kullanılmak 
üzere Maliye Bakanlığının kefaleti ile T. C. Ziraat Bankasından Bakanlığımız lehine 1 000 000 
liralık bir'kre'di artırılmıştır. ' . '• 

İlk,* orta ve lise müfredat programlarının değişmesi dolayısiyle geçen yıl olduğu gibi içinde 
bulunduğumuz ders yılında da Bakanlığımızca bastırılmakta olan okul kitaplarından müfredat ba
kımından değişiklik yapıldığı gibi bâzı kitaplarda da Bakanlıkça görülen lüzum üzerine resim ve 
metin değişiklikleri yapılmıştır. Bu durum karşısında basılmış olup da satış için bekliyen bu kabîl 
okul kitaplarının öğretimden kaldırılması gerekmiştir. 

öğretimden kaldırılan bu kabîl kitaplar Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesinin zararını 
mucip olmUştür. Diğer taraftan 3 yıldan beri Millî Eğitim Basimevinin işçi ücretlerine tahminen 
P/o .40 nispetinde zam yapılmış bulunmaktadır. Bu hal okul kitaplarının ve diğer bakanlığınıız 
yayımlarının maliyetini yükseltmekle beraber kültürümüzün kolayca yayılması ve inkişaf etmesi 
balaminclân gerek öğrencilerin ve gerek vatandaşların, neşriyatımızı ucuza terhin etmeleri 
esa'si" göz önünde tutularak mümkün olduğu kadar fiyatlar sabit tutulmaya çalışılmıştır. Bâzı 
hallerde bu keyfiyet sermayenin zararını mucip Olmüştüi'.* 

Yukarda arzedilen sebepler dolayısiyle bu yıl mütedavil sermayenin zararı karşılanmak üzere 
1951 yılı bütçesiyle alman 50 000 liraya 100 000 lira ilâvesiyle 1952 yılı bütçesi için bu bölüme 
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150 000 liralık Ödeneğe zaruret hâsıl olmuş ise de bütçe durumu dolayısiyle 50 000 lira konul-
muştur. , 

İnşaat ve esaslı onarımlar için 

Lira 

1. — Millî Eğitim Bakanlığı 2 000 000 
2. — öğrenci yurtları için 500 000 

1. 28 okul binası tamamen ahşap ve yangın tehlikesine mâruz bulunmaktadır, (yarı ahşap 
olan 40 bina bu rakama dâhil değildir). İçişleri ve Bayındırlık bakanlıklarının bu husustaki teb
ligatına tevfikan, valiliklerce ve belediyelerce bu binaların betonlaştırılması için okul idareleri sı
kıştırılmaktadır. Bunların her yıl en aK 5 şer tanesini betonlaştırmak suretiyle yangın tehlikesini" 
önlemek gerekmektedir. 

2. Yurdumuzun doğu bölgesindeki ilçelerinin bir çoğunda henüz ortaokul. yoktur. Bütün 
ilçelerimizin ortaokula kavuşturulabilmesi için bu ilçelerde yılda en az 20 ortaokul açılması lâ
zımdır. Bu 20 ortaokulun bir kısmını mahallî yardımlarla yaptırmak mümkün olsa bile bir kısmı
nın da Devletçe yaptırılmasına zaruret görülmektedir. 

3. Binası kifayetsiz olup yeni bina eklenmesi veya çok eski olduğu için büyük tamir yaptı
rılması gereken okul binaları ödenek ihtiyacı 8 362 927 lira tutmaktadır. Yukarda üç maddede 
belirtilen ihtiyaçların pek az bir kısmının karşılanması için 2 000 000 lira, öğrenci yurtları için 

' de ayrıca 500 000 lira konulmuştur. 
1 1951 yılı 1952 yılı 

* ödeneği teklifi Fazlası 
Lira Lira Lira 

— 25 000 25 000 

Bakanlık otomobili ile Prevantoryum ve Sanatoryum Müessesesinin doktor ve hastalariyle," mü
essesenin diğer ihtiyaçlarının nakil işlerinde kullanılmakta olan otobüs kanuni miadını geçmiş ve 
şimdiye kadar yapılan ve bundan sonra da yapılacak olan zaruri tamirler için birçok masrafa 
ihtiyaç gösterecekleri halde yine servisler aksamadan temin edilemiyecektir. Bu hizmetler için 
satınalmacak taşıtlar karşılığı olarak 25 000 lira konulmuştur. 

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI 

B. M". . 

201 1.1 Merkez memurları aylığı : 
Bakanlık dairelerinin iş hacmi geçen senelere nazaran en az % 40 nispetinde artmış 
olmasına rağmen bugünkü iş ihtiyacına cevap vermiyen ve halen münhal bulunan 
(9) kadro tasarruf mülâhazasiyle (L) cetveline ilâve edilmiştir. Bu suretle 1952 mer
kez (L) cetveline dâhil kadro (74) adedine baliğ olmuştur.' Daha rasyonel çalışıla 
rak fiilî kadroyu teşkil eden memurlarla işlerin tedviri mümkün olacaktır. 
Merkez teşkilâtına dâhil kanuni, kadro 365 olup bunun 74 adedi L cetveline alındı
ğından adedi 291 olan fiilî kadronun senelik tutarı 1 386 300 liradır. 12 yıl evvel 
yapılmış olan Teşkilât Kanununa bağlı kadrolarımız çok mahdut bulunduğundan, 
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memurların terfiine imkân görülememiş, bu sebeple 4598 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desine göre yapılagelmekte olan ay-nı kadrodaki bir veya iki üst derece terfiler her 
sene artmıştır. Bunların kadro m aaşlariyle müktesep hak olarak almakta bulunduk
ları maaş arasındaki farkın senelik tutarı 150 600 liradır. Bütçeye 1 536 900 lira 
konulması lâzımgelmekte ise de 89 297 lira nöksaniyle geçen yıl olduğu gibi 1 447 603 
lira konulmuştur. Aradaki farkın ek görevlerden yapılacak 1/3 tasarruflarla karşılan
ması mümkün, görülmektedir. • 

• 12 İller memurları aylığı : f 

c Bakanlığın taşra teşkilâtına dâhil kanuni kadrosu 860 tır. Bu sene yeniden ilâve olu-
••••. ' nan 2 memurla 1952 L cetveli 140 adedine baliğ olmuştur. 720 memurdan ibaret bu

lunan iller fiilî kadrosunun senelik tutarı 2 861 400 liradır. 4598 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesine göre bulundukları kadroda 133 memur bir üst derece, 125 memur da iki 
üst derece maaşı almaktadır. Bunların senelik tutarı 274 200 liradır. Bu suretle büt
çeye 3 135 600 lira konulması lâzımgelmekte ise de 143 410 lira noksaniyle 2 992 190 
lira konulmuştur. Aradaki fark ek görevlerden yapılacak 1/3 tasarruflarla karşılana
caktır. l 

21 Merkez memurları açık aylığı : . . • - . . . . 
Merkezde 25 lira maaşlı bir memur bakanlık emrine alınmıştır. Hizmet müddetine 
göre ayda ödenmekte olan 50 liranın bir yıllığı olarak 600 lira konulmuştur. 

22 îller memurları açık aykğı : 
î l memurlarından 30 lira maaşlı bir memur bakanlık emrinde bulunduğundan hizmet 
müddetine göre maaşının dörtte biri üzerinden senelik istihkakı 675 lira tutmaktadır. 
Bütçeye konulan ödenek fazlası sene içinde bâzı memurların bakanlık emrine alınması 
iktiza ettiği takdirde maddeler arasında aktarma yapılıncaya kadar istihkaklarının 
ödenebilmesi için takribi olarak konulmuştur. 

202 11 Merkez hizmetlileri ücreti : 
Geçen sene merkez D cetveli kadrosu 127 iken bu sene 154 olarak teklif edilmiştir. 
1951 yılı E cetveline dâhil müstahdemlerden vazifeleri daimî mahiyet arz etmeleri 
hasebiyle 32 müstahdem bu sene D cetveline, alınmıştır. Aylık ücretli 59 280 lira
dır. Bu miktar 203 ncü geçici hizmetliler bölümünden düşülmüştür. • 
Taşra D cetvelinden 4 müstahdem Su İşleri Eeisliğine bağlı Çubuk Barajı İşletmesine 
nakledilmiş olup senelik tutarı 5 040 liradır. Buna mukabil 75 lira aylıklı. 9 aded 
odacı kadrodan çıkarılmıştır. Bunun senelik tutarı 8 100 liradır. Bu suretle bu madde
ye geçen seneye nazaran 56 220 lira fazlasiyle 258 660 lira konulmuştur. 

12 İller'hizmetlileri ücreti : 
G ecen sene 103 olan taşra hizmetlileri bu sene 139 dur. Su İşleri Reisliği E cetve
li taşfra kısmında vazifeleri daimî mahiyet arzeden 40 müstahdem aynı ücretle bu 
sene D cetveline nakledilmiştir. Bu kadroların senelik tutarı 73 380 liradır. 
Sular İdaresi Taşra Teşkilâtından 4 aded .müstahdem merkezin Çubuk Barajı kısmı-
.na alınmıştır. Senelik ücretleri 5 040 liradır. Eklenen kadrolarla çıkarılan kadrolar 
arasındaki fark olan 68 340 lira iazlasiyle 236 340 lira teklif olunmuştur. 

; 203 11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti : 
Merkez geçici hizmetlileri ücreti tertibine geçen seneye nazaran 107 200 lira noksa
niyle 590 990. lira konulmuştur. Görevleri itibariyle şimdiye kadar bu tertipten ücret 
alan ve vazifeleri daimî mahiyet arzettiğinden D cetveline nakledilen*32 müstahde
min senelik: ücreti olan 59 280 lira indirilerek 202 nci bölümün Hinc i merkez hiz-
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metlileri ücretine eklenmiştir. Ayrıca 47 920 lira tasarruf maksadiyle ; tenzil edil
miştir. 
İller geçici hizmetliler ücreti : 
1951 (E) cetveli taşra kadrosunda vazifeleri daimî mahiyet arzeden 40 müstahdem 
1952 (D) cetveli iller kısmına nakledilmiştir. Bunların senelik ücret tutarı olan 
73 380 lira bu maddeden indirilerek202 nci bölümün 12 nci maddesine eklenmiştir. 

-Ayrıca24 380 lira tasarruf maksadiyle tenzil, edilmiştir. Bu suretle bu maddeye ge
çen seneye nazaran.97 760 lira noksaniyle 845 430 lira konulmuştur. 

Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri : 
Bu bölüme geçen sene olduğu gibi halen su, demiryolu ve yapı işlerinde istihdam 
olunan 3 yabancı uzmanın senelik ücret tutarı olarak 49 200 lira konulmuştur. 

Merkez memurları çocuk zammı : 
Merkez memurlarının zamma tâbi çocuk .adedi 389 dur. Bunun seneliği 46 680 lira 
tutmaktadır. Aradaki fazlalık 1952 yılındaki doğumları karşılamak için konulmuş-

' tur. 
İller memurları çocuk zammı : 
İller memurlarının zamma tâbi çocuk adedi geçen seneler, sarfiyatına göre tahminen 
815 dir. Bunun seneliği 97 800 lira tutmaktadır. 1952. yılı içinde vukua gelecek 
doğumları karşılamak üzere geçen seneye nazaran 1 000. lira fazlasiyle 100 000 lira 
teklif edilmiştir. 
Merkez memurları doğum yardımı : 

-"Geçen-soneler.sarfiyatı göz önünde tutulark 3 800 lira teklif edilmiştir. 
İller memurları doğum yardımı : 
Geçen* sene olduğu gibi 9 000 lira konulmuştur. i 
Merkez memurları ölüm yardımı : 
Geçen seneler sarfiyatı göz önünde bulundurularak 3 300 lira teklif edilmiştir. 
İller memurları ölüm yardımı : • • • . 
Geçen sene oldğu gibi 4 500 lira konulmuştur. 
Yakacak zammı : 
Zamma tâbi bölgelerde 40 memur mevcuttur. Maaş-durumlarına, göre senelik ya
kacak zammı istihkakları 3 780 liradır. İllerdeki terfiler de :göz önünde . tutulmak 
suretiyle geçen seneye nazaran 1 000 lira fazlasiyle 4 000 lira teklif edilmiştir. 

Yabancı dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para 
mükâfatı • 
1950 yılında bu tertipten ödeme yapılmamıştır . 1951 yılında 1 500 lira ödenmiş
tir. 1952 yılında fazla tediye umulmadığından 1 500 lira konulmuştur. 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin D fıkrasiyle 34, 38, 39 ncu maddeleri gereğin
ce 'Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
Memur aylıklariyle hizmetliler ücret i bölümlerine mevzu ödeneğin % 5,5 nispetinde 
hesap edilerek konulmuştur. 

Temsil ödeneği : '' 
Müsteşarlık makamının temsil ödeneği olup ayda 175 lira üzerinden 2 100 lira konul
muştur. 

Kırtasiye : 
Geçen yıl olduğu gibi 4 200 lira teklif edilmiştir. 
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20 Döşeme : 
Geçen yıl aynı maddede toplanan döşeme ve demirbaş giderleri bu sene ayrılarak 
ayrı maddeler halinde tertiplenmiştir. Bu maddeye bakanlığın merkez dairelerindeki 
döşemelerin tamiratı karşılığı olarak 1 000 lira konulmuştur. Yeni bir mubayaa ya-
pılmıyacaktır. 

30 Demirbaş : 
Merkez dairelerindeki demirbaş eşyanın tamir ücretleriyle satmalmması zaruri görü
lecek demirbaş bedellerini karşılamak üzere 1 560 lira teklif edilmiştir. 

40 öteberi giderleri : 
Bu maddeye geçen seneye nazaran 2 000 lira fazlasiyle 14 00O lira teklif edilmiştir. 
Bu artış şu sebepten ileri gelmektedir. 1938 yılında 3132 sayılı Kanunla büyük su 
işleri için verilen 31 000 000 liralık yetki kanununa istinaden su işleri işletme mer
kez binası olarak yaptırılan binanın su, aydınlatma ve ısıtma giderleri binanın ya
pıldığı tarihten beri işletme tertibine mevzu ödeneklerden tediye edilmekte iken 1951 
yılı içinde tahakkuk eden bu kabil masraflar Sayıştayca bütçede tertibi bulunduğu 
cihetle vize edilmiyerek iade edilmiştir. 
Filhakika Su İşleri Reisliği Bakanlık teşkilâtına dâhil diğer inşaat daireleriyle ay.n 
durumda olduğundan bu reisliğin işgali altında bulunan binanın yukarıda yazılı mas
raflarının bütçedeki tertibinden ödenmesi uygun görülmüş, bu sebeple reislik binası
nın su sarfiyatı ile diğer öteberi giderlerini karşılamak üzere 2 000 lira ilâve edil
miştir. 

50 Aydınlatma : 
!Su İşleri Reisliği binasının aydınlatma masraflarinı karşılamak üzere 6 000 lira faz
lasiyle 12 000 lira teklif edilmiştir. 

60 Isıtma : 
Bu bölüme geçen seneye nazaran 9 040 lira fazlasiyle 18 000 lira. teklif edilmiştir. 
Bu artış kömür fiyatlarına yapılan zammı ve Su işleri Reisliği binasının kömür ihti
yacını karşılamak zaruretinden ileri gelmiştir. 
iller büro giderleri 

10 Kırtasiye : 
Tasarruf edilebileceği anlaşıldığından 760 lira noksaniyle 3 000 lira teklif edilmiştir. 

20 Döşeme : 
Geçen sene bir maddede toplanan döşeme ve demirbaş bu sene.ayrı tertiplerde gös
terilmiştir. Bu maddeye iller teşkilatındaki döşemenin lüzumlu tamirlerinin yapılabil
mesi için 1 500 lira konulmuştur. 

30 Demirbaş : 
Bakanlığın Taşra teşkilatındaki demirbaş eşyanın lüzumlu tamirleriyle yeniden muba
yaası zaruri demirbaş eşya bedellerini karşılamak üzere 3 500 lira konulmuştur. Ge
çen sene müşterek olan her iki bölümden bu suretle 5 000, lira tasarruf edilmiştir. 

40 öteberi giderleri : 
Tasarruf edileceği anlaşıldığından geçen seneye nazaran 1 440 lira noksaniyle 4 000 
lira konulmuştur. 

50 Aydınlatma : 
Geçen seneki ödenek ihtiyacı karşılıyamadığmdan 400 lira fazlasiyle 1 500 lira teklif 

'edilmiştir. 
60 Isıtma : 

Kömür fiyatlarına yapılan zammı karşılamak üzere geçen seneye nazaran 900 lira 
fazlasiyle 6 000 lira teklif edilmiştir. 
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Basılı kâğıt ve defterler : 
Bakanlık dairelerinin basını kâğıt, -defter ve cetvel gibi matbualarının eski seneler
deki sarfiyatı göz önünde tutularak geçen sene olduğu gibi 5 000 lira teklif edil
miştir. 

Merkez posta ve telgraf ücretleri : 
İnşaat işlerinin ihaleleri merkezde yapılmakta olduğundan merkez posta ve telgraf 
muamelâtı artmış buna mukabil iller muamelâtı azalmış olduğundan iller posta ve 
telgraf ücreti tertibinden 5 000 lira inilerek bu maddeye eklenmiştir. 
Bu suretle geçen seneye nazaran 5 000 lira fazlasiyle 25 000 lira konulmuştur. 
İller posta ve telgraf ücretleri : 
Geçen seneye nazaran 5 000 lira noksaniyle 15 000 lira teklif edilmiştir. 
Merkez daireleri telefon giderleri : 
301 nci bölümün mucip sebeplerinde izah edildiği veçhile Su İşleri Reisliği binasın
daki telefonların tesis ve konuşma ücretlerinin işletme tertibinden ödenmemesi hu
susunda Sayıştay noktai nazarı uygun görüldüğünden bu binada mevcut telefonların 
geçen .senelerde tahakkuk eden konuşma ücretleri göz önünde tutulmak suretiyle 
bu maddeye 5 000 lira fazlasiyle 25 000 lira konulmuştur. 
İller telefon giderleri : 
Bu maddeye geçen yıllar ödeneklerinin kifayetsizliği sebebiyle 960 lira fazlasiyle 
2 000 lira konulmuştur. 

İller kira bedeli : . * 
Bursa ve Konya Şirketler Komiserlikleri vazifeleri mahallî Bayındırlık müdürlükle
rine gördürüldüğünden bu komiserliklerin kira ile oturdukları binalar. tahliye edil
miş ve bu-suretle 700 lira tasarruf edildiğinden 400 lira teklif edilmiştir. 

Giyecekler : 
Bütçe Kanununun 6 ncı maddesine istinaden E cetveline dâhil tertiplerden geçici 
hizmetliler için Bakanlar Kurulu karariyle alman kadrolarda daimî mahiyet arzeden 
hizmetlilerin istihdam edilmemesi -hakkında Bütçe Encümenince izhar olunan temen
niye uyularak 1951 yılı için alınmış olan E cetveli kadrolarında mevcut odacı, bekçi 
ve kaloriferci gibi müstahdemler bu sene Bütçenin D cetveline ithal edilmiş olduğun
dan geçen seneye nazaran 4460 lira fazlasiyle 12 300 lira teklif edilmiştir. 

Sürekli görev yolluğu : 
Geçen senelerde bu tertibe konulan ödenek kâfi gelmediğinden aktarma yapılması, 
zarureti hâsıl olmuştur. Bu sebeple müfettişler yolluğu maddesinden 5 000 lira düşü
lerek bu maddeye eklenmiştir. 
Geçici görev yolluğu : 
Geçen sene olduğu gibi 14 000 lira teklif edilmiştir. 
Müfettişler yolluğu : 
Tasarrufu mümkün görüldüğünden geçen seneye nazaran 5 000 lira noksaniyle 19 000 
lira konulmuştur. 
Yabancı memleketler yolluğu : 
Meriç Islah Projesi Beynelmilel Komitesi, yapılan anlaşma greğince bir yıl memleke
timizde bir yıl -da Yunanistan'da vazife görecektir. 
Şimdiye kadar memleketimizde çalışan komite 1952 yılında Yunanistan'da mesaisine 
devam edecektir. Murahhasımızın bu memlekette kalacağı zamana ait yolluğunu kar
şılamak üzere geçen seneye nazaran 8 000 lira fazlasiyle 12 000 lira teklif edilmiştir. 
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50 Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin yolluk ve başka giderleri: 
Memleketimizde çalışan 3 yabancı uzmandan birinin memleketine avdeti ieabettiği 
takdirde dönüş yolluğunu karşılamak için geçen sene olduğu gibi 1 000 lira kanul-
muştur. " 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları : 
11 Merkez : 
12 iller : 

Geçen seneler sarfiyatı göz önünde tutularak iller tedavi giderleri maddesinden 3 800 
lira bu maddeye eklenmek suretiyle 7 000 lira teklif edilmiştir. * 
1950, 1951 yıllarında yapılan aktarmalar göz önünde tutularak 3 800 lira noksaniyle 
9 000 lira konulmuştur. » 

309 11 Bakanlık otomobili işletme giderleri : 
Geçen seneler sarfiyatı göz önünde tutularak 2 000-liıfa teklif edilmiştir. 

12 : Bakanlık , otomobili onarma : gideri eri : 
Geçen sene "olduğu gibi 2 000 lira teklif edilmiştir. . „' 

403 Temsil giderleri : 
« Geçen sene olduğu gibi 3 000 lira konulmuştur. 

420 Atatürk Anıt - Kabri Parkının bakım giderleri : 
Park sahasının plânına göre ağaçlandırılması ve bakım masraflarını karşılamak üze
re geçen sene olduğu gibi 85 000 l ira konulmuştur. 

42)1 4623 sayılı Kanun gereğince yer sarsıntısından evvel ve sonra yapılacak işler gi
de r l e r i : . 
4623 sayılı Kanunun tahmil ettiği vecibeler 40 000 lira ile karşılanabileceğinden ge
çen seneye nazaran 60 000 lira noksaniyle 40 000 lira teklif edilmiştir. 

.451 Yayım giderleri : 
10 Satmalma ve abone karşılığı : 

Yerli ve yabancı kitap, mecmua, gazete ve ; risale bedelleriyle abone ücretlerini 
karşılamak üzere geçen seneye nazaran 1 000 lira noksaniyle 7 000 lira teklif edil
miştir; 

20 Başka her çeşit giderler : 
Telif ve tercüme haklariyle basım, yayın, cilt ve klişe giderlerini ve bunlara ben
zer diğer ihtiyaçları karşılamak üzere geçen seneye nazaran''. 3 000 lira noksaniyle 
5 000 lira konulmuştur. 

453 10 Kurum ve derneklere katılma payı: 
Üyesi bulunduğumuz Milletlerarası kurumlara iştirak payı olarak geçen sene oldu
ğu gibi 500 lira konulmuştur. 

476 4585 sayılı Kanun gereğince açılacak Yapı Kalfa kursu her türlü giderleri : 
Kanunu gereğince bu sene 8 ilde yapı kalfa kursu açılacaktır. Bu kursların ilân mas-
raflariyle kırtasiye ve idare masraflarını karşılamak üzere geçen seneye nazaran 
1 000 lira noksaniyle 5 000 lira teklif edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları : . 
1951 yılında tahakkuk etmiş ve. edecek borçları karşılamak.üzere, geçen sene olduğu 

, gibi 20 000 lira konulmuştur. . 
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1947 -1950.'yılları borçları : 
Eski senelerden tahakkuk edecek borçları karşılamak üzere geçen sene olduğu gibi 
3 000 lira konulmuştur. , . . - . . : . 
1928 - 1946 yılları borçları : ' ' 
Bu ısenelerden tahakkuk edecek borçları karşılamak üzere geçen sene olduğu gibi 
1 000 lira teklif edilmiştir. 

Yatırımlar 

Yapı işleri ve esaslı onarmalar : 
Adalet Bakanlığı : 
1951 yılında ihalesi yapılmış olan izmir ve Zonguldak ceza evleri 1 nci kısım inşaa
tının 1952 yılma sirayet eden taahhüt bakiyesini karşılamak üzere 900 000 lira tek
lif edilmiştir. ' 
5032 sayılı Kanun gereğince istanbul Adalet binası yapımı her türlü giderleri : 
Sözleşmeleri gereğince İstanbul Adalet Sarayı inşaat ve tesisat müteahhidine 1951. yılı 
içinde 484 116 liralık bono verilmiştir. Bu miktarın sene sonuna kadar 1 800 000 li
raya baliğ olacağı anlaşılmaktadır. 
Bu bonolar muhteviyatını ve 1952 yılındaki ödemeleri karşılamak üzere kanunda 
yazılı olan 2 000 000 lira teklif edilmiştir. • 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı : 
1951 yılında ihaleleri yapılmış olan Sivas, Rize, Van, Trabzon, izmir, Bitlis hastane
leri inşaatının 1952 yılma sirayet eden taahhüt bakiyelerini karşılamak üzere 
2 210 000 lira konulmuştur. 
Bayındırlık Bakanlığı •: 
Bayındırlık Bakanlığı binası ile iller Bayındırlık Müdürlükleri binalarının esaslı ta
mirleri ile sabit tesisleri için 30 000 lira konulmuştur. 

5011 sayılı Kanun gereğince Büyük Millet Meclisi binası eklentileri yapımı giderleri : 
Sözleşmeleri gereğince 1952- yılma sirayet-eden taahhütleri karşılamak üzere 3 100 000 
lira konulmuştur. 5011 sayılı Kanunla, verilen -20- milyon-liralık yetkinin 35 milyon 
liraya çıkarılması için kanun teklif edilmiştir. . • - - . < •• • 

Doğu bölgesi memur evleri yapımı giderleri ': 
Doğu'da ikmal edilmiş ve edilmekte olan memur evlerinden henüz sıhhi tesisatı ya-
pılmıyan evlere bu tesislerin yapimı karşılığı olarak geçen seneye nazaran 55 000 
lira noksaniyle 945 000 lira konulmuştur. ' . 

5511 sayılı Kanun gereğince Gördes ilçesinin . nakledileceği yerde yapılacak mes
kenler : . , . . . . " . 

. 1951 yılında girişilen taahhütlerden 1952 .yılma sirayet eden, miktarı karşılamak 
ve yeniden inşa olunacak evlerin bedelini ödemek .üzere geçen seneye nazaran 50 
bin lira. noksaniyle 450 000 lira teklif. edilmiştir. , . . . 

5367 sayılı Kanun gereğince hava meydanları yapımı için. girişilecek yüklenmeler : 
Yayım giderleri : - , • • • • 
Yeşilköy, Esenboğa, Adana Trabzon meydanlarının inşası için.-girişilen yüklenme
lerden^ 1952 yılma sirayet eden taahhütleri "ve emaneten yapılmakta olan pist.inşaatı 
ile izmir, Afyon, Konya, Diyarbakır, Elâzığ, Erzurum Sivas meydanlarında uçuşa 
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yardımcı tesislerin montaj masraflarını karşılamak üzere 9 027 043 lira teklif edil
miştir. 

20 Makine ve araçların onarımı : , 
Amrika'dan satmalman ve hava meydanları inşaatında kullanılmakta olan makine 
ve araçların onarılması ve yedek parçalarının temini için geçen' seneye nazaran 
150 000 lira noksaniyle 148 000 lira konulmuştur. 

30 Satmalmacak makine ve araçlar : 
Amerika'dan "VVestinghause Firmasından satmalman makine ve cihazların 1952 yılın
da ödenecek bonoları tutarı ile gümrük, nakliye ve sigorta masraflarını karşılamak 
üzere geçen seneye nazaran 1 369 291, lira noksaniyle 1 274 957 lira konulmuştur. 

4677, 5585 sayılı kanunlar gereğince yapılacak Atatürk Anıt - Kabri yapımı ve her 
türlü giderleri : 
4677 sayılı Kanunla verilmiş olan 10 000 000 liralık gelecek yıllara geçici yüklen
melere girişme yetkisi 5581 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle 24 000 000 liraya ve yıl
lık ödeme miktarı da 4 000 000 liraya çıkarılmıştır. . 
'Bu bölüme 1951 yılında verilmiş VH verilecek olan 1952 vadeli bonolarla Anıt - Kabri 
ikinci, üçüncü ve dördüncü kısım inşaatı taahhütlerinden 1952 yılma sirayet eden 
miktarları ve tezyini işler bedelini karşılamak üzere 4 000 000 lira konulmuştur. 

4879 sayılı Kanun gereğinre Ankara Tıp Fakültesi yapımı her türlü giderleri : 
Tıp Fakültesi proje mimarı Jean Walter'in sözleşmesi gereğince tahakkuk eden proje 
bedelini karşılamak üzere bu sene tekrar açılan bu bölüme 1 600 000 lira teklif olun
muştur. 

Demiryollar, yapım giderleri : 
11 3262, 3813, 4643 ve 5075 sayılı kanunlarla yapılacak Diyarbakır - Cizre, Elâzığ -

Van hudut hatlariyle Bitlis şube hattı yapım giderleri : 
Elâzığ - Van hattında 7 - 14 ncü kısımlar üzerinde inşaata devam edilmektedir. Bu 
hat inşaatı için 1951 yılı bütçesiyle verilen ödenek 8 500 000 liradır. Bunun 2 358 000 
lirası 1950 yılı zarfında verilmiş olan 1951 vadeli bonolara tahsis edilmiştir. 1951 
yılında yapılacak iş bedelinden bakiye ödenek üstünde kalan miktar için 1952 va
deli bono verilecektir. 
tş programına göre bu hat üzerinde 1952 yılında yapılacak işlerin bedeli vâdesi ge
lecek bonolarla birlikte 18 400 000 lira tahmin edilmektedir. 
Bir kısım işlerin bedeli-1953 vadeli bonolarla karşılanmak üzere bu tertibe 8 500 000 
lira konulmuştur. 

•12 4643 sayılı Kanun gereğince yapılmakta olan Erzurum hattı uaztma giderleri ;> 
Erzurum temdidi hattında üç kısım üzerinde çalışılmış bu kısımların inşaatı* bitiril
miş ve Horasan'a kadar işletmeye açılmıştır. Bu hat inşaatı için 1951 yılı bütçesiyle 
verilmiş olan 2 500 000 liralık ödenekten 1 524 000 lirası bu hat inşaatı için 1950 yılı 
zarfında verilmiş olan 1951 vadeli bonolara tahsis edilmiştir. Artan 976 000 lira ile 
bu yıl içinde yapılmış ve yapılacak hizmetler karşılanacağı gibi Export - împort 
Bankasından hat ihtiaycı için temin edilmiş bulunan bir milyon dolarlık kredinin 
ilk taksidi ödenecektir. Bu taksit bono faizleriyle birlikte 700 000 liraya baliğ ol
maktadır, 
Almanya'ya sipariş edilmiş olan ve Ereğli'de tesellümüne başlanılan demiryol mal
zemesi kısmen nakit ve kısmen de 1952 ve İ953 vadeli bonolarla Ödenmiş olduğundan 
bu hattın malzeme bedeline tekabül eden 1952 vadeli bonolar tutarını ve Export -
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împort Bankasının ilk taksitini ödemek, hattın işletilmesini temin maksadiyle yapıl-
ması zaruri işleri tamamlamak üzere bu maddeye geçen seneye nazaran 500 000 lira 
noksaniyle 2 000 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

13 4643 ve 5413 sayılı kanunlar gereğince yapılacak Maraş şube hattı ile Narlı - Gazi-
anteb - Karakamış hattı yapı giderleri : 
Narlı - Gazianteb hattında üç kısım üzerinde çalışılmakta ve ayrıca Köprüağzı - Ma
raş istasyon binaları inşaatına devam edilmektedir. 
Bu hat inşaatı için 1951 Bütçesiyle 4 000 000 liralık ödenek verilmiş ve bunun 
2 805 000 lirası 1951 vadeli bonolara tahsis edilmiştir. Bakiye kalan 1 195 000 lirası 
ile 1951 yılı zarfında yapılması icabeden işlerin bedeli kısmen karşılanacak ve„ bu 
işlerin tamamlanması için yeniden 1952 vadeli bono verilecektir 
1952. yılı zarfında bu hatta yapılacak işlerin bedeli vâdesi gelecek bonolarla birlikte 
12 '960 000 lira tahmin edilmektedir, 1952 yılı zarfında yapılacak işlerden bir kısmı
nın bedeli 1953 vadeli bonolarla karşılanmak üzere 7 000 000 lira teklif edilmiştir. 

14 5414 sayılı Kanun gereğince yapılacak Kozlu - Ereğli hattı ile Armutçuk şube hattı 
yapim giderleri : ' 
Ereğli - Çataldere - Armutçuk hattının Ereğli - Armutçuk kısmında inşaata devam 
edilmekledir. 1952 yılı zarfında ikmaline çalışılacaktır. 
1952 yılı zarfında bu hatta yapılacak iş ve hizmetler karşılığı-olarak geçen seneye 
nazaran 1 375 000 lira noksaniyle 1 900 000 liralık ödenek konmuştur. 

20 Makina ve araçların onarımı : • 
Muhtelif hatlarda mevcut 36 kamyonun muhtemel tamirleriyle yedek parçaları kar
şılığı olarak geçen sene olduğu gibi 5 000 lira teklif edilmiştir. 

30 Satmalmacak makina ve araçlar : 
. Ereğli'de kurulacak atelye için 1952 yılı zarfında alınacak makinalarla Elâzığ - Van 
hattında mevcut mozaik hava tesislerinin yenilenmesi için alınacak elevatör ve ye
deklerinin temini maksadiyle bu maddeye geçen seneye nazaran 200 000 lira fazla-
siyle 205 000 liralık ödenek konulmuştur. 

40 istikşaf, Etüd, aplikasyon, proje ihzarı ve kamulaştırma giderleri : 
İşletmeye açılmış bulunan hatlarda yapılmasına lüzum görülen kamulaştırmalar ile 
evvelce yapılmış kamulaştırmalardan dolayı bedel tezyidi olarak ilâma müstenit 
ödemeleri ve Gazianteb - Karkamış arasında inşa edilecek demiryolu kısmının etüd 
masraflarını karşılamak üzere geçen sene olduğu gibi 225 000 lira teklif edilmiştir. 

60 Kaza tazminatı, tedavi, teçhiz ve tekfin giderleri : 
înşa edilmekte olan hatlarda çalışan hizmetlilerle işçilere 3487 sayılı Kanun ve tali
matı gereğince verilecek kaza tazminatı ile bunların tedavi, teçhiz ve tekfin giderle
ri karşılığı olarak beş bin lira noksaniyle 10 000 liralık ödenek konulmuştur. 

Limanlar yapım giderleri. 
11 Ereğli Limanı ikmal inşaatı giderleri : 

Ereğli Limanı inşaatı devam etmektedir. 1952 yılı zarfında ikmaline çalışılacak
tır. 2214 ve 5223 sayılı kanunlarla bu liman inşaatı için kabul edilmiş olan 20 
milyon liralık yetkiden 2 454 000 lira bakiye kalmıştır. 
îşin mütehavvil fiyatlı olması, çimento ve demir gibi inşaatın esasını teşkil eden 
malzeme fiyatlarının zaman zaman değişmesi dolayısiyle maliyeti artmıştır. Bu 
sebeple 1951 yılı Bütçesiyle bu liman inşaatı için verilmiş bulunan 1 200 000 li
ralık ödeneğin kâfi gelmiyeceği görülerek sene zarfında yapılacak iş bedellerinin 
kısmen 1952 vadeli bonolarla karşılanması maksadiyle mütaahhit firma ile bir an
laşmaya varılmıştır, 
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Liman inşaatının tamamlanabilmesi için bu tertibe 3 500 000 lira konulmuştur. 
Bu suretle Ereğli Limanı inşaatı için 2214 ve 5223 sayılı kanunlarla kabul edilmiş 
bulunan 20 milyon liralık yetkiye 1952 yılı Bütçesiyle 1 046 000 lira ilâve edil
miş bulunmaktadır. -
4643 ve 5222 sayılı kanunlar gereğince yapılacak Trabzon Limanı yapım giderle
ri : 
Trabzon Limanı inşaatında çalıştırılacak makinalar tamamlanmış ve tamamen yur
da getirilerek Trabzon'a sevkedilmiş vo liman inşaatına esaslı surette başlanmıştır. 
1951 yılı Bütçesiyle 'bu liman inşaatı için verilmiş bulunan 2 750 000 liralık öde
nekten 920 000 lirası 1950 yılı zarfında .verilmiş bulunan 1951 vadeli bonolara tah
sis edilmiştir. 
ödenek bakıyesiyle bu yıl zarfında yapılacak iş bedelleri kısmen • karşılanacak ve iş 
bedelinden artan kısmı için yeniden 1952 vadeli bono verilecektir. 
Bu bonolar tutarı ile 1952 yılı zarfında yapılacak inşaat bedellerine karşılık olmak 
üzere geçen seneye nazaran 150 000 lira noksaniyle 2 600 000 lira teklif edilmiştir. 
4870 ve 5241 sayılı kanunlar gereğince yapılacak Amasra - İnebolu limanlarının 
yapım giderleri : 
Amasra - İnebolu limanları inşaatına devam edilmektedir. 1951 yılı Bütçesiyle bu li
manlar inşaatı için verilmiş olan 1 325 000 liralık ödenekten 390 000 lirası 1950 yılı 
zarfında verilmiş olan 1951 vadeli bonolara tahsis edilmiştir. Bakıyesiyle bu yıl zar
fında yapılacak iş ve hizmetler karşı]anaca!?: ve iş bedelinden artan.kısmı için yeni
den 1952 vadeli bono verilecektir. 
1952 yılı zarfında yapılacak iş bedelleriyle 1952 vadeli bonoları karşılamak üzere bu 
tertibe geçen seneye nazaran 25 000 lira noksaniyle 1 300 000 liralık ödenek konul
muştur. 
Makine ve araçların onarımı : 
Limanlar inşaatında kullanılan Seyhan Tarak Gemisi, Römorkör ve dubalarla diğer 
muhtelif inşaaat makinelerinin tamirleri karşılığı olarak geçen sene olduğu gibi 
150 000 lira teklif edilmiştir. 
•Satınalmaeak makine ve araçlar : 
Trabzon Limanı inşaatında kullanılmak üzere 1952 yılında satınalmaeak bir aded 
vinç bedeli için bu maddeye geçen sene olduğu gibi 150 000 lira teklif edilmiştir. 
İstikşaf, Etüd, Aplikasyon, Proje ihzarı ve kamulaştırma giderleri : 
İnşa edilmekte olan limanlarda yapılmasına lüzum ve zaruret bulunan kamulaştırmalarla 
evvelce yapılmış kamulaştırmalardan dolayı bedel tezyidi olarak ilâma müstenit öde
meleri yapabilmek üzere geçen sene olduğu gibi 50 000 lira teklif edilmiştir. 

4514 sayılı Kanun gereğince yapılacak İskele ve ufak barınaklar yapım giderleri 
Yapım giderleri : 
5414 sayılı Kanunla inşaları kabul edilmiş vo Bakanlar Kurulunca pragrama bağlan
mış bulunan iskele ve ufak barınaklardan Çanakkale, Taşucu, Anamur ve Akçakoca 
iskeleleri ihaleleri 1950 yılı zarfında yapılmış olup inşaları devam etmektedir. Bunlar
dan Taşucu, Anamur, Akçakoca iskeleleri bu yıl zarfında, Çanakkale iskelesi 1952 yı
lında ikmal edilecektir. 
Bu yıl zarfında yeniden Alanya, Fenike, Rize, Mudanya ve Marmaris iskelelerinin 
ihaleleri yapılmış ve inşaatına başlanmıştiî. 
Küçük iskele ve barınaklar mevzuunda mahallî idareler ve halk tarafından vukubu-
lan ısrarlı talepleri kısmen de olsa karşılamak üzere kanuna göre Hükümetçe tesbit 
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edilecek yerlerde yeniden iskele inşasına başlanması için bu maddeye geçen seneye 
nazaran 500 000 lira fazlasiyle 2 200 000 lira ödenek konulmuştur. 
Makina ve araçların onarımı : 
iskele ve küçük barınaklar inşaatında kullanılan duba ve vinç gibi makin alarm ta
mirleri karşılığı olarak geçen sene olduğu gibi 10 000 lira konulmuştur. 
Satmalınacak makina ve araçlar : 
İhaleleri yapılmış olan Çanakkale, Mudanya iskeleleri inşaatında kullanılmak üze
re 1952 yılı içinde satın alınacak 2 vinç karşılığı olarak 280 000 lira teklif edilmiştir. 
Onarmalar : 
inşaları ikmal olunan küçük iskele ve barınaklarla mendireklerin muhtemel esaslı 
tamirlerine karşılık olmak üzere 10 000 lira konulmuştur. 

5775 sayılı Kanun gereğince yapılacak liman ve sair deniz tesisleri 
Yapım'giderleri : 
5775 sayılı Kanun gereğince inşa edilecek olan Salıpazan Rıhtımı ile Haydarpaşa, 
Âlsancak Samsun ve İskenderun limanlarına ait hazırlıklar tamamlanmak üzeredir 
Bunlardan Salıpazan, Haydarpaşa, İskenderun limanları bu yıl nihayetine kadar, 
Samsun 1952 yılı başında ihale edilmiş olacaktır. 
Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasiyle yapılan ve 5675 sayılı Kanunla tasdik 
edilen anlaşmada yazılı işlerin tesbit oluna'n. müddetler zarfında tamamlanabilmesi 
için bu maddeye 11 000 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
istikşaf, etüd, aplikasyon proje ihzarı ve kamulaştırma giderleri : , 
Yeniden yapılacak limanlar inşaatı için Kampsax müşavir mühendislik firmasiyle ak-
dolunan sözleşme gereğince iç tediye olarak 385 000 liralık taahhüt bakiyesi mevcuttur. 
Bu miktarı ve diğer idare masraflarını karşılamak üzere bu.bölüme geçen seneye na
zaran 300 000 lira fazlasiyle 500 000 lira konulmuştur. 

4373 sayılı Kanun gereğince taşkın sulara ve su baskınlarına karşı yapılacak korun
ma giderleri : 
Memleketin, her tarafında her sene rastlanmakta olan sel ve su taşkınlarına karşı ace
le alınması gereken lüzumlu tedbirler karşılığı olarak 47 500 lira konulmuştur. 

Su işleri : x 

3132, 4100, 4649 ve 5259 sayılı kanunlar gereğince yapılacak su işleri yapım ve esaslı 
onarım giderleri : 
Daha önceden başlanıpta büyük paralar harcandığı halde yarıda kaldığı için bekleni
len faydaları sağlamıyan su işlerinden en mühimlerini bir an evvel istifade edilir şe
kilde tamamlamak maksadiyle gerek ihale edilmiş bulunan,, gerekse yeniden ihale edi
lecek olan işler için geçen seneye nazaran 643 000 lira fazlasiyle 20 000.000 lira. teklif 
edilmiştir. 
5259 sayılı Kanunun 1 nci maddesi gereğince yapılacak diğer su işleri yapım ve esas
lı onarım giderleri : 
Memleketin muhtelif yerlerinde münferit su mevzulariyle, bir havzada başlanmış işler
le irtibatı bulunmayan veya yalnız münferit bir havzayı alâkadar eden ve kısa bir 
zamanda derhal faydalanılması mümkün görülen yer üstü ve yer altı su işleri 1951 yı
lında, programa bağlanmış ve bunların mühim bir kısmının ihaleleri yapılmıştır. Se
ne sonuna kadar ihalesi yapılacak olanlarla birlikte inşasına başlanmış ve başlanacak 
işlerin 1952 yılma sirayet eden taahhüt miktariyle 1952 yılında yeniden ele alınacak 



münferit su işleri için geçen seneye nazaran 6 900 000 lira fazlasiyle İ4 900 000 lira 
konmuştur. 

20 Makina ve araçların onarımı : 
Muhtelif su mevzularında 64 aded ekskavatör ve muhtelif cins 109 aded taşıt vası-
talariyle diğer inşaat makinalârı kullanılmaktadır. Bunların heyeti umumiyesinin 
takribi kıymeti 6 600 000 liradır. Bu makinalarm tamirleri ve yedek parçaları için 
geçeri-sene olduğu gibi 200 000 lira konulmuştur. 

30 Satmalmacak makinalar ve araçlar : 
Marşal yardımından temin olunan makinalarm Gümrük Resmi ve diğer masrafları 
için geçen sene olduğu gibi 50 000 lira konmuştur. • . \ 

40 İstikşaf, etüd, aplikasyon giderleri : 
Büyük ve münferit su işlerinin etüd, istikşaf ve aplikasyon işleri için geçen seneye 
nazaran 100 000 lira fazlasiyle 260 000 lira teklif edilmiştir. 

,70 İşletme giderleri : 
Adedi 18 e baliğ olan işletme tesislerinin bakım, muhafaza ve işletilmesi için bu ter
tibe geçen seneye nazaran 20 000 lira noksaniyle 2 480 000 lira konulmuştur. Bütçe
nin yönetim giderleri kısımlarının ilgili tertiplerinde izah edildiği üzere Su İşleri 
Reisliği Merkez binasının şimdiye kadar bu tertipten ödenen bir kısım masraflarına 

. • . ait ödenekler ait olduğu tertibe ilâve edilmiş olduğundan bu miktara tekabül eden 
20 000 lira işletme maddesinden düşülmüştür. 

787 Ankara lâğımlarının yapım giderleri : 
Ankara lâğımlarının inşası için 4099 sayılı Kanunla verilen 7 200 000 liralık yetki 
tamamlanmıştır. Daha çok bir şehir hizmeti olan bu iş için konulan ödenek muta-
ahhidi tarafından ikmal edilen ana kanalizasyona yapılacak bağlantıların inşası ile 
bozulan yolların yapımı ve kanalizasyonun belediyeye devri tarihine kadar zaruri olan 
diğer masrafları karşılığı olup geçen seneye nazaran 130 000 lira noksaniyle 370 000 
lira teklif edilmiştir. 

788 Teknik hizmetler geçici görev yollukları : , 
10 Demiryollar ve limanlar : 

Demiryol, liman, küçük iskele ve barınaklar inşaatı işlerinin keşif, denet, kabul vö 
sair işler için gönderilecek teknik elemanların yollukları karşılığı olarak geçen sene ol
duğu gibi 60 000 lira konmuştur. 

20 Yapı ve imar işleri: / 
Geçen sene olduğu gibi 165 000 lira teklif edilmiştir. 

30 Su işleri : 
Su İşleri Reisliğinin iştigal mevzuuna giren işlerin hacmi artmış olduğundan bu mad
deye geçen seneye nazaran 30 000 lira fazlasiyle 200 000 lira teklif edilmiştir. 

791 Köylerde halkın yapacağı su işlerine yardım : 
Hükümetço ehemmiyetle ele alman köy su dâvasının halli için geçen sene bütçesine 
nazaran 2 500 000 lira fazlasiyle 7 500 000 lira teklif edilmiştir. 

792 Yer sarsıntısı ve diğer âfetlerden zarar gören bölgelere yardım : 
Memleketimizde sık sık vukuagelen yer sarsıntısı ve diğer âfetlerden zarar gören böl
gelere yapılacak yardımlar karşılığı olarak 1 000 000 lira teklif edilmiştir. 

793 2819 sayılı Kanun gereğince Elektrik İşleri Etüd İdaresine yardım : 
Büyük havzalarda ele alınacak işlerin münferit birer mevzu halinde mütalâa edilmi-
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yerek heyeti umumiyesinin bir kül olarak düşünülmesi zarureti karşısında bu yıl 
Gediz, Büyük Menderes amenajman plânlarına ilâveten Yeşilırmak, Kızılırmak ve An
talya ovalarının da amenajman plân ve etüdlerinin yapılması kararlaştırılmış oldu
ğundan bu bölüme geçen seneye nazaran 508 000 lira fazlasiyle 1 850 000 lira teklif 
edilmiştir. 

Sarıyar barajı inşası için Etibank'a yardım : 
Etibank tarafından inşasına girişilmiş bulunan Sarıyar barajının taşkınlardan korun
ma hissesi karşılığı olarak bakanlığımız bütçesinden karşılanması gereken paranın 
yekûnu 12 000 000 liradır. 4 yılda 4 taksitte ödenecek olan paranın ikinci taksitinin 
karşılığı olarak 3 000 000 lira konulmuştur. 

EKONOMİ VE EÎCABET BAKANLIĞI 

Bakan ödeneği • : . ' • ' 
Bir yıllık ödenek tutarı konulmuştur. 

Merkez memurları aylığı : 
Merkez memurları esas kadro tutarı 2 103 300 
1951 L cetveli tutarı 522 900 

1 580 400 
iller kadrosundan L cetveline alman Hukuk Müşavirliği kadrosuna mu
kabil merkezden serbest bırakılan 70 lira maaşlı Hukuk Müşavirliğinin 
bir yıllık aylık tutarı 5 700 

1 586 100 
Maden Genel Müdürlüğü kadrosunda münhal bulunan mühendisliklerle 
ehliyeti haiz mühendis bulunmadığından 90 lira aylıklı bir, 80 lira. ay
lıklı iki mühendisle Sanayi Genel Müdürlüğü kadrosunda münhal bulu
nan 90 lira aylıklı bir sanayi başmüfettişinin L cetveline alınmasından 28 200 

1 557 900 
4598 sayılı Kanun gereğince bulundukları kadroda bir ve iki üst derece 
alanların terfi farkları 118 800 

Fiilî kadro tutarı 1 676 700 
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201 12 İller ve yabancı memleketlerdeki memurlar aylığı 
Esas kadro tutarı 
1951 L cetveli ; : 

70 lira aylıklı bir Hukuk Müşavirliği yeniden L cetveline alınmış 

İller memurları üst derece farkı 
Dış kuruluş emsal farkı 

1 220 400 
427 800 

v__. 
792 600 
5 700 

786 900 
63 300 
349 800 

1 200 000 
201 21 Merkez memurları açıkaylığı : 

Halen açık aylığı alan bir memur bulunduğundan bu maddeye 250 lira noksaniyle 
3 750 lira ödenek konulmuştur. 

201 22 İller memurları aylığı : 
Bakanlık emrine alınmış memur olmadığından bu tertibe 1 399 lira düşülmek sure-

'" tiyle 1 lira konulmuştur. , 
202 11 Merkez hizmetlileri ücreti : 

Dokuma tezgâhları ustası iş hacmma göre kâfi gelmediğinden 250 liralık bir usta, 
175 lira ücretli bir şapoğraf, Teşkilât Kanununda mevcut maden mühendisliği kad
rolarına talip bulunmadığından maden, keşif, harita ve plân işleri yapılmamaktadır. 
Bu işlerin düzenlenmesi için 550 lira ücretli iki topoğrof ve bir aded 350 ve bir aded 
de 300 lira ücretli kartograf kadrosunun ilâvesine zaruret hasıl olmuş, bir aded 200 
ve bir aded de 140 lira ücretli daktilo kadrosu kaldırılmıştır. Bu değişiklikler do-
layısiyle merkez hizmetlileri ücretine 22 020 lira f azlasiyle 225 900 lira konulmuştur. 

202 12 İller ve yabancı memleketlerdeki hizmetliler ücreti : 
1951 yılı Bütçe Kanununa bağlı kadrolardan 175 lira ücretli bir telefoncu, iki aded 
100, iki aded 90, bir aded 80 liralık odacı kadrosu kaldırılmış ve İstanbul Bölge Mü
dürlüğü için 150 lira ücretli bir kâğıt dağıtıcı kadrosu ilâve edilmiş, bu kadro değişiklik
lerinden dolayı 13 620 lira noksaniyle 138 900 lira ödenek konulmuştur. 

203 11 Merkez geçici hizmetliler ücreti : 
12 İller geçici hizmetliler ücreti : 

Tertipleri muhafaza için birer lira ödenek konulmuştur. 

206 11 Merkez memurları çocuk zammı : 
'pL5 . VIII . ,1951 deki duruma göre merkez memurlarının çocuk zammına müstehak 
381 çocuğu vardır. Yıllık tutarı 45 720 liradır. Bu miktara yeni doğacak için 280 
lira ilâvesiyle 46 000 lira konulmuştur. 

12 İller ve yabancı memleketler memurları çocuk zammı : 
İller ve yabancı memleketlerdeki ' memurların halen çocuk zammına müstehak 290 
çocuğu vardır. Bunların bir yıllık tutarı 34 800 liradır. Bu miktara yeni doğacak
ların zamlarını karşılamak üzere 1 200 lira ilâvesiyle 36 000 lira teklif edilmiştir. 

207 Yabancı dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para 
mükâfatı : 

.Geçen yıl ödeneğinden 2 000 lira tenzil edilmek suretiyle 3 000 lira konulmuştur. 
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5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddele
ri gereğince T. C. Emekli Sandığına-yapılacak ödemeler : 
Aylıklar ve hizmetliler ücreti bölümlerino konulan (Emsal farkı hariç) ödeneğin 
% 5,5 üzerinden 159 ,794 lira konulmuştur. 

Temsil ödeneği : 
Bir yıllık ödenek tutarı konulmuştur. 

Merkez kırtasiye : 
Bu tertibe konulan ödenek ihtiyacı karşılıyamamakta olmasına rağmen bütçe du
rumu göz önünde bulundurularak 1951 yılı ödeneğinin aynen konulması icabetmiştir. 
Döşeme : 
Demirbaş : 
Bu tertipteki ödenek mevcut yazı ve hesap makineleriyle diğer mefruşatın onarılmala
rına dahi kâfi gelmemekte olmasına rağmen geçen yıl ödeneği aynen muhafaza edil
miştir ve 2 maddeye aynimi';rir. 
öteberi giderleri : : 

Bu maddeye konulan ödenek temizlik malzeme fiyatlarmm yüksekliği dolayısiyle ih
tiyacı karşılayamamaktadır. Tasarruf tedbirleri, dolayısiyle aynen konulmuştur. 
Aydınlatma 
Bakanlık merkez binasının aydınlatma .hizmet ve masrafları işletmeler Bakanlığı büt
çesinden temin edildiğinden bu maddeye yalnız Toprak Mahsulleri binasında bakan
lığımız teşkilâtına tahsis edilen kısmın masrafları karşüıgı olarak 500 lira noksaniyle 
1 500 lira konulmuştur. 
Isıtma : 
Merkez binasının ısıtma hizmet ve masrafları İşletmeler Bakanlığı bütçesinden temin 
edildiğinden bu maddeye yalnız Toprak Mahsulleri binasında bakanlığımız teşkilâtına 
tahsis edilen kısmın masrafı karşılığı olarak 2 500 lira konulmuştur. 

İller kırtasiye : 
Geçen ve eski yıllar sarfiyatı göz önünde bulundurulmuş, bu tertipten tasarruf imkâ
nı olmadığından 1951 ödeneğinin aynen konulması icabetmiştir. 
-Döşeme : 
Demirbaş : 
öteberi giderleri : 
Ehmmiyetli iki yerde daha ihracat kontrolörlüğü ihdas edileceğinden bunların ihtiyaç-' 
larını karşılıyabilmek üzere bu tertiplere zam yapmak icabederse de sırf tasarruf düşün
cesiyle geçen yıl ödeneği aynen konulmuştur. 
Aydınlatma 
Geçen ve eski yıllar harcamaları göz önünde bulundurularak geçen yıl ödeneği aynen 
konulmuştur. 
Isıtma* : 
Kömür fiyatlarının yükselmiş olması yüzünden bu tertibe ödenek ilâvesi icabederse de 
tasarruf tedbirlerine uyularak mevcut ödenekle idare edilmesi düşünülmüştür. 

Basılı kâğıt ve defterler : 
Bâzı illerde yeniden ihdas olunan ihracat kontrollükleriyle maden irtibat memur
luklarına lüzumlu basılı kâğıt ve defterler bu bölümden verilmekte olmasına göre 
esasen tasarruflu bir şekilde idare edilen bu ödenek geçen senelorde olduğu gibi^ 
konulmuştur. 



11 Merkez posta ve telgraf ücretleri : 
Bu tertipten 4 ay zarfında yapılan sarfiyat 7 700 liradır. Geçen senelerde olduğu gibi 
teklif edilen 20 000 lira ile 1952 yılında da idare edilmesi düşünülmüştür. 

12 İller posta ve telgraf ücretleri : < 
Bu tertibe konulan ödeneğin 31 . 8 . 1951 tarihine kadar 7 200 lirası ödeme emrine 
bağlanmıştır. Yeniden açılması düşünülen ihracat kontrolörlükleri ve maden irtibat 
memurluklarının giderleri de göz önünde tutularak geçen yıl ödeneği aynen ka-
nulmuştur. :'•••' 

21 Merkez daireleri telefon giderleri : 
Bu maddede mevcut 36 000 liralık ödeneğin 6 000 lirası düşülmek suretiyle 30 000 
lira konulmuştur. 

22 İller telefon giderleri : 
1951 Bütçesiyle bu maddeye konulan 10 000 liradan 6 405 lira malî yılın 6 ncı ayında 
ödeme emrine bağlanmıştır. Geri ka1an ödenekle ancak yıl sonuna kadar idare edile
bileceğinden 1952 yılı içinde bu ödeneğin aynen konulması icabetmiştir. 

îller kira bedelleri : 
Yeniden açılan İskenderun, Görele ihracat kontrolörlük] eriyle bâzı illerde açılması 
düşünülen maden irtibat memurlukları için tutulacak bina kiraları da göz önünde 
bulundurularak 5 000 lira ilâvesiyle 40 000 lira teklif edilmiştir. 

Giyecekler : 
Tasarruf tedbirleri ve iller odacılarına ötcdenberi verilmekte olan giyim eşyasının 
1952 yılında verilmesinden dolayı geçen yıl ödeneğinden 6 400 lira indirilerek 
5 000 lira teklif edilmiştir. ^ 

10 Sürekli görev yolluğu : 
ötcdenberi 9 400 lira olarak konulmakta olan bu ödeneğin 400 lirası düşülerek 9 000 
lira teklif edilmiştir. s • 

20 Geçici görev yolluğu : 
Bu tertibe konulan ödenek esasında Bakanlık bünyesine kâfi gelmemekle beraber 
bâzı hizmetlerden zaruri feragatler yapılmak suretiyle mevcut ödenek dâhilinde işle
rin yürütülmesi temin edilebilmekte ve bu sebeple geçen senenin ödeneği aynen ko
nulmuştur. 

30 Müfettişler yolluğu : 
Bakanlığın teftiş ve murakabesine tâbi bankalar, yerli ve ecnebi sigortalar, bilû
mum şirketler, dokumacılar, küçük sanat, tarım, kredi, satış, yapı, istihsal ve istih
lâk kooperatifleri, birlikler, ofisler, ticaret oda, ve borsaları ve Bakanlığın merkez 
ve iller teşkilâtı 24 müfettişin hummalı faaliyetiyle başarılabilmektedir Üç senelik 
vasatiye göre bir müfettişin seyahat masrafı 8 000 lira ve yevmiyeleri de 3 000 - 4 800 
lira, arasında olmakla senede 83 000 küsur lira tutan bu harcırah için tasarruf ted
birlerine uyularak geçen yıl ödeneği aynen konulmuştur. 

40 Yabancı memleketler yolluğu : 
Tertibi muhafaza için 1 lira ödenek konulmuştur. 

11 Merkez tedavi giderleri : 
İ951 yılında 7 000 liradan ibaret bulunan ödenek sene ortalarında bitmiş ve müna
kale çareleri aranmıştır. Bu itibarla 3 000 lira ilâvesiyle 10 000 liraya çıkarıl
mıştır, 
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12 İller ve yabancı memleketler : -
1951 yılında 4 000 liradan ibaret olun ödenek tamamen harcanmıştır. Bu tertibe de 
2 000 lira eklenmek suretiyle 6 000 lira teklif edilmiştir. 

11 Bakanlık otomobili işletme, giderleri: 
Bütçe Komisyonu prensibine göre diğer bakanlıklarda olduğu gibi konulmuştur. 

12 Bakanlık otomobili onarma giderleri: 
Geçen yıl ödeneğinin aynen konulması icabetmiştir. 

Ticaret Ataşelikleri giderleri : 
Tasarruf tedbirleri dolayısiyle geçen yıl ödeneğinden 1 000 lira düşülerek 5 000 lira 
teklif edilmiştir. 

10 Kırtasiye : 
20 Döşeme : 
30 Demirbaş : 
40 öteberi giderleri : 
50 Aydınlatma : 

-60 Isıtma : ' 
70 Posta, Telgraf ve Telefon giderleri : ' 
80 Kira karşılığı : . 

Bu maddelerdeki ödeneğin ataşeliklerimizin ihtiyaçlarını karşılıyamamakta olmasına 
rağmen tasarruf tedbirlerine uyularak geçen yıl ödeneğinin aynen konulması icabet
miştir. 
Atina ve Londra Ticaret Müşavirliklerinin bürolarım Elçiliklere nakletmeleri derpiş 
edilmişti. Son defa alman haberlerden, bu teşebbüsün daha bir müddet tahakkuk et-
miyeceği ve müşavirliklerimizin yine eskiden olduğu gibi müstakil binalar işgal etme
lerine zaruret hâsıl olacağı anlaşılmış ve mevcut kira mukavelelerine göre kâfi gel-
miyen kira ödeneğinin artırılması ieabettiğinden bu tertibe 3 900 lira ilâve edilmek 
suretiyle geçen yıl ödeneği 58 000 lira çıkarılmıştır. 

91 Sürekli görev yolluğu : 
1952 yılı dış kollar memurlarından bir kısmının merkeze nakli ve yerlerine merkez
den yenilerinin gönderilmesi - yılıdır. Bu sebeple geçen yıl ödeneği aynen konulmuştur. 

92 Geçici görev yolluğu : 
Geçen ve eski yıllar harcamaları göz önünde bulundurulmak suretiyle geçen yıl öde
neğinden 5 000 lira noksan teklif .edilmiştir. 

99 Basılı kâğıt ve defterler : . 
Geçen ve eski yıllar sarfiyatı göz önünde bulundurularak (500) lira noksan teklif edil
miştir. 

Temsil giderleri.: 
' Yabancıların izaz ve ikramına ve bakanlıkta yapılan zaruri ziyafetlerin masraflarına 

ait bulunan bu ödenek geçen yılın aynı olarak konulmuştur. 

Tahlil ve ölçüler lâboratuvarları giderleri *: 
Ticari tahlil ve ölçüler işlerinin günden güne ehemmiyet kesbetmesi dolayısiyle lâbo-
ratuvarların ecza ve malzemeye fazl asiyle ihtiyaçları bulunduğu göz önünde tutularak 
geçen sene ödeneğine ilâve yapılmak icabederse de tasarruf tedbirleri dolayısiyle zam 
yapılmamıştır. 

Mekşuf madenlerin ilân ve sair giderleri : 
1952 yılında takriben 92 ilân yapılacaktır. Beher ilân vasati 24 satırdan 4 defa ilân 
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edilecektir. Beher satır 150 kuruş hesabiyle ilân bedeli yekûnu 13 000 küsur lira tut
makta olduğu halde geçen yıl ödeneği aynen konulmuştur. 

422 Pamuk standardizasyonu genel giderleri : -
'Pamuklarımızı yabancı memleketlerdeki alıcılarımızın ve dahilî sanayiimizin arzu ve 
ihtiyaçlarına uyacak şekilde standart hale koymak, pamuklarımızı her türlü hile ve 
tağşişden korumak, bütün vasıfları evvelden bilinen, her zaman beğenilen, aranılan, rağ
bet edilen, emniyetle alınıp satılan bir mal haline getirmek ve netice itibariyle yabanm 
piyasalarda ticari şeref ve haysiyetimizi yükseltmek, pamuklarımızın değer ve sürü
münü artırmak, bu yoldan da pamuk ziraatimizin kalkınma ve inkişafına hizmet etmek 
ve pamuğu sürekli, emin, bol bir döviz kaynağı haline koymak için yapılacak hizmet
lerin gerektireceği masrafları karşılamak üzere yeniden açılan bu tertibe 700 000 lira 
konulmuştur. " . 

451 10 Satmalma ve abone karşılığı : 
Günlük siyasi, iktisadi ve ticari gazeteler ile iktisadi ve ticari dergiler, iktisat ve ti
caret ansiklopedisi, ecnebi gazete ve dergiler ve sair kitap alımlariyle Anadolu Ajan
sına yapılan 15 000 liralık yardım bu tertipten ödenmektedir. Bu itibarla geçen yıl 
ödeneği aynen konulmuştur. 

20 Başka her çeşit giderler : 
Yılda 4 sayı 1 300 nüsha olarak 26 forma üzerinden basılmakta bulunan Konjonktür 
dergisiyle yılda 12 sayı ve 1 600 nüsha olarak 24 forma üzerinden yayınlanan Ticaret 
Haberleri bülteni. ve bakanlıkça tescil edilen, marka ve ihtira beratlarının 
yayınlanmasına ait 35 formadan ibaret 250 aded Sınai Mülkiyet Mecmuasının kâğıt ye 
sair malzeme masraflariyle baskı ücretleri bu tertipten verildiğine göre bilhesap 16 170 
lira tutmakta ise de, bu işlerin geçen yıl ödeneği olan 15 000 lira ile yaptırılabileceği 
düşüncesiylo artırılmamıştır. 

453 10 Katılma payı karşılığı : . J 

Beynelmilel Paris Ölçüler ve Ayar Bürosu aidatı olarak 1951 yılında yapılan ödeme 
göz önünde bulundurularak geçen yıl ödeneğinden 1 000 lira düşülmek suretiyle 4 000 
lira konulmuştur. ' * \ , 

20 Kongre ve konferanslara iştirak ede eklerin yolluk ve giderleri : 
Kongre ve konferanslara iştirak eden memurlarımızın yolluk ve yevmiyelerini bu bölü
me konulan ödenek karşılamamaktadır. Her yıl bütçedeki bu .ödenek sarfedildikten 
sonra yolluk ve yevmiyeler Dışişleri Bakanlığı Bütçesinden yerilmek üzere kongre 
ve konferanslara memur gönderilmektedir. İhtiyaç olmasına rağmen tasarruf tedbir
lerine uyularak geçen yıl ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

457 îç kongreler : 
Memleket dâhilinde yapılan toplantı ve kongre masrafları bu tertipten ödenmektedir. 

458' 10 Hükümetçe katılmasına karar, verilecek dış sergiler : 
Memleket mahsul Ve -mamullerinin hariçte tanıtılmasına imkân verecek olan yabancı 
memleketlerdeki beynelmilel mahiyette sergi ve fuarlara iştirakimiz zaruri bulun
makta, tahsisatın kifayetsizliği buna imkân vermemektedir. Bu sene dış ticarette in
kişaf seyrine ve îzmir Enternasyonal Fuarına iştirak eden devletlere muvazi olarak 
bâzı ehemmiyetli fuarlara katılmamız düşünülmekte ve bundan tediye muvazenemize 
tesir eden maddi faydalar umulmaktadır. Bu cümleden olmak üzere, bilhassa Fransa, 
Amerika, îtalya, tspanya, Belçika, Almanya, Şimal memleketleri, Orta Avrupa ve 
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hattâ Hindistan ve Pakistan'da açılacak olan fuarlardan hiç olmazsa beş, altı fuara 
iştirak etmemiz için gerekli tahsisata zaruret vardır. Bu itibarla ehemmiyet sırasına 
göre bakanlığımızca tercih yapılmak üzere iştirakte fayda mülâhaza edilecek fuarlara 
katılmamızı mümkün kılmak üzere bakanlığımız bütçesinin bu fasılda mevcut 50 000 
liranın 150 000 liraya çıkarılması icabettiği halde % 5 tasarruf tedbirleri dolayısiyle 
geçen yıl ödeneği aynen konulmuştu?. 

Dış kollarda açılacak numune meşherleri : 
Tertibi muhafaza için bu sene de 1 lira ödenek konulmuştur. 

Geçen yıl borçları : . " 
Geçen ve eski yıllar ödemeleri göz önünde bulundurularak ' 1951 ödeneğinin eynerı 
konulması icabetmiştir. 

1947 - 1950 yılları borçları : 
Tahakkuk eden ve karşılıkları ait olduğu yıllar bütçelerinde mevcut bulunan ve 1951 
yılı içinde tediyesi mümkün olmıyan harçların tediyesini sağlamak üzere 3 500 lira 
fazlasiyle 7 500 lira konulmuştur. 
1928 - 1946 yılları borçları : 
Tahakkuk eden borçlara nazaran bu maddeye 500 .lira noksan ödenek konulmuştur. 

Yapı onarımı : 
1952 yılında onarılacak bina bulunmadığından bu yıl için ödenek konulmamıştır. 

Tahlil ve ölçüler lâboratuvarları makine, alet ve araçların onarımı : 
Çimento tahlil makinesinin tamiri ve montajı, eskimiş bulunan diğer makinelerin 
tamir masraflarını karsılıyabilmek üzere bu tertibe 1 750 lira eklenmek icabederse 
de tasarruf tedbirleri dolayısiyle zam yapmak mümkün olamamış ve bu sebeple 
geçen yıl ödeneği aynen konulmuştur, 

Tahlil ve ölçüler • lâboratuvarları için satmalınacak makine,- alet ve gereçler : 
Yeni açılan merkezlerin etüv ihtiyaçlarını karşılamak üzere geçen yıl ödeneğine 250 
lira noksaniyle 4 000 lira teklif edilmiştir. 

Sanat modelleri satın alınması ve dağıtılması : 
Köylü vatandaşların boş zamanlarını kıymetlendirmek ve verimsiz topraklar üze
rinde yaşıyan kimselerin çekmekte oldukları geçim zorluklarını hafifletmek, bunla
rı bir meslek sahibi yapmak maksadiyle açılacak kursların çeşitli giderlerini kar
şılamak ve küçük sanat erbabının ( kalkındırılması, teşkilâtlandırılması ve küçük sa
nat kooperatifleri etrafında toplanmış ve iktisadi olmak vasfını muhafaza etmiş 
bulunan çeşitli küçük sanat kollarında çalışanların memleket ekonomisinde kendi
lerine terettübeden vazifeyi lâyıkı veçhile yapabilmelerini sağlamak ve dokumacı 
küçük sanat kooperatifleri ortaklarına, büyük pamuklu mensucat sanayii yanında 
otomatik ve mekanik cihazlarla mücehhez bir hale getirebilmek için R formü
lü ile bu cihazların kooperatifler için alınması hususunda uzun vadeli ve faizsiz kre
di temini işinde kullanılmak maksadiylo toptan yardım olarak Halk Bankasına ve
rilebilmek üzere 1951 malî yılı Bütçesine konulan ödeneğin 25 000 lirası düşülerek 
475 000 lira konulmuştur. 

Et ve balık işleri yatırımları için Toprak Mahsulleri Ofisine : 
Et işleri : 
1952 yılında et işleri için sarf edilecek mebaliğin mucip sebepleri aşağıda gösteril-
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mistir. 
1..— Erzurum Et Kombinası : 
Bu tesisin inşaat, elektrik, iltisak hattı, montaj, gümrük resmi, dahilî nakliye ve mon-
tör ücretleri olarak 6 507 334 lira tahmin edilmiştir. 1950 yılında Toprak Mah
sulleri Ofisince karşılıksız olarak 3 000 000 * lira sarf edilmiş ve 1951 yılında 
1 453 740 lira tahsisat alınmış olduğundan bu kombinanın ikmali için 2 053 594 
liraya ihtiyaç görülmüştür. Ancak, tesisin 1952 yılında ikmali mümkün görüle
mediğinden 1953 yılma intikal edecek 1 053 594 liralık sarfiyat dışında kalan ve 
İ952 yılında sarfı zaruri bulunan 1 000 000 lira, 
2. Konya Et Kombinası : 
Bu kombinanın tahminî maliyeti 3 163 679 lira olarak hesaplanmış ve 1951 yılında 
1 454 880 lira tahsisat alınmış olduğundan tesisin ikmali için 1 708 799 liraya ihti
yaç duyulmuştur. 
Ancak, bu tesisin de 1952 yılında ikmali mümkün görülemediğinden 1953 yılma ak
tarılacak 608 799 liralık iş çıktıktan sonra geri kalan ve 1952 yılında sarfı zaruri bu
lunan 1 100 000 lira, 
3. Kayseri Buz Fabrikası : 
Bu fabrikanın tahminî maliyeti 454 000 lira hesaplanmıştır. Bu tesis için 1951 yılın
da 320 000 liralık tahsisat alındığından ikmal edilebilmesi maksadiyle daha 134 000 
liraya ihtiyaç görülmüştür. Ancak bu fabrikanın da 1953 yılında tamamlanabilece
ğinden 34 000 liralık iş çıktıktan sonra; 1952 yılında sarfı lüzumlu bulunan 100 000 
lira, 
4. Haydarpaşa ve Fındıklı Soğukhava depoları : 
Et muhafazası için kurulacak Haydarpaşa Soğukhava deposunun tahminî maliyeti 
2 086 120 lira ve Fındıklı Soğukhava deposunun maliyeti ise 2 905 065 lira olarak 
hesaplanmıştır. Bu tesisler için, 1951 yılında 2 435 660 lira tahsisat alındığından her 
ikisinin ikmali 2 555 525 liraya ihtiyaç göstermektedir. Ancak; bunda da 1953 yılma 

* devri zaruri .• görülen 1 071 305 liralık iş düşüldükten sonra 1952 yılında sarfı gere
ken 1 484 220 lira, 
5. Nakil vasıtaları : 
Kurulacak et kombinalarında soğutulacak veya dondurulacak etlerin nakilleri için 
sipariş olunan vagonların tahminî maliyeti 378 900 lira olarak hesaplanmıştır. Bu 
maksatla 1951 yılında 263 120 lira alınmış ve yurda 1952 yılı içinde tamamen gele
cek bulunan bu vasıtaların masraflarını karşılamak üzere lüzumlu 115 780 lira, 
6. Yeni malzeme siparişi : 
Evvelce sipariş edilmiş malzeme meyanmda bulunmıyan ve kurulacak 4 kombinama 
işletilmeleri için mubayaası zaruri bulunan bir kısım malzemenin tahminî maliyeti 
1 450 000 lira olarak hesaplanmıştır. Ancak, kombinaların 1952 yılında tamamlanma
ları mümkün görülmediğinden bu eksik malzemenin 1953 yılmde. tesellümü gereken 
650.000 liralık kısmı düşüldükten sonra: geri kalan 800 000 liranın 1952 yılında sarfı 
gerekmektedir. 
Bu itibarla et işleri için ceman 4 600 000 liranın konulması icabetmiştir. 
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Geçen yün 
1 210 200 
133 500 
,124 800 

Fiilî kadro tutarı : 
1 ve 2 üst derece karşılığı. " 
( l j Yeni Hijiyen ve Halk Sağlığı Okulu kanun tasarısına bağlı kadrola
rın tutarı (6 aylık). 

(D 
. 140 400 Yeni teklif 

15 600 Mevcut fiilî kadro 

124 800 Farkı 
12 17 975 400 Fiilî kadro tutan 

884 100 5479 sayılı .Kanuna göve- 3 senelik müddeti ikmal etmiş olan 299 stajyer 
köy sağlık memurunun 1952 malî yılı başında ve 244 memurun da Eylül 
1952 tarihinden itibaren aylığa geçirileceklerine göre aşağıdaki şekilde he
saplanmıştır : 

299 X 175 X 12 — 627 900 • ' 
244 X 175 X 6 = 256 200 

Toplam 884 100 
1 452 200 1 ve 2 üst derece karalığı. 

88 200 Stajyer olarak halen kadro fevkinde çalışan 84 sağlık memurunun, altı 
aylık ödenekleri tutarı olup bunların yeni kadro kanununun tatbika başlana
cağı tarihten sonra kadroya geçirilecekleri için ödenekleri altı aylık hesap
lanmıştır. 84 X 175 X 6 = 88 200 

69 300 1952 yılında mezun ola-;ak 154 sağlık memurundan 88 i yeni Kadro Kanu
nunun yürürlüğe gireceği tarihten itibaren kadroya geçirilecekleri cihetle 
bakiye kalan 172 sağlık memurunu ihtiva eden ve stajyer olarak kadr<> 
fevkinde istihdamı icabeden 88.i için 6 aylık ödenek hesaplanmıştır.. 
66 X 175 X 6 = 69 300 

58 500 1951 yılı sonunda mezun olarak hizmete girecek 39 stajyer tabibin bir Ey
lülde yürürlüğe girecek olan yeni Kadro Kanununun tatbikatına başlan
dığı tarihte kadroya geçirilecekleri nazarı itibara alınarak 6 aylık ödenek 
teklif olunmuştur. 39 X 250 X 6 = 58 500 

1 155 750 Yeni Kadro Kanunu teklifinin ihtiva ettiği kadroların 6 aylık tutarı. 

21 683 450 Toplam " 
21 1 500 mülga iskân kadrosundan açıkta kalan bir buğday memurunun açık aylığı kar

şılığıdır. 
22 30 000 mülga iskân kadrosiyle talebe yurdundan açıkta kalan ve bakanlık emrine alın

mış olan 11 memurun açık aylıkları karşılığı olup geçen yıla nazaran 100 000 lira nok-
saniyle teklif olunmuştur. 

'202 11 154 260 Hükümetimizin Birleşmiş Milletlerin muhtelif teşekküllerinde üye bulunması 
ve yabancı memleketlerin memleketimizin sağlık durumuna karşı olan bilgisinin artmış 
ojması hasebiyle dış muhabere ve münasebetler çoğaltılmış olduğundan * İngilizce tereü-
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manlık ve mütercimlik hizmetlerinin tedviri için 475 lira ücretli bir torcümecinin D 
cetveline eklenmesi zaruri görülmüş' ve'bu sebeple geçen yıla nazatan 5 700 lira fazla 
siyle teklif olunmuştur. ~ 

12 7 232 915 1951 yılı (D) cetveline dâhil kadrolardan 2000 verem yatağına ait olan 
676 personelin ücretleri ,5 aylık hesap edilmiş olduğundan bunların ödenekleri 1952 
yılı için senelik olarak hesaplanmıştır. Bu, ilâve haricinde 1952 yılında yapılması 
derpiş olunan yeni hizmetler ve açılacak yeni müesseseler için ceman 707 kadronun 
D cetveline ilâvesine lüzum görülmüş ve bu sebeple 1952 yılı için 1951 ödeneğine 
nazaran 6 aylık hesabiyle ve 1 035 ,955 lira f azlasiyle teklif olunmuştur. 

6 196 960 1951 Bütçe ödeneği 
36 240 Sağır, Dilsiz ve Körler müessesesinin 5822 sayılı Kanunla Millî Eğitime 

devri dolayısiyle düşülen 

6 160 720 
452480 1951 yılı Bütçesinde 5 aylık olarak -hesaplanan 2 000 verem yatağına 

ait 676 personelin yıllık ücret farkları 
619 715 1952 yılında aşağıda yazılı hizmetler için eklenen 707 kadronun 6 aylık 

ödenek tutarı 

7 232 915 Toplam 
105 1951 yılında imkân ve zaruretlere binaen muhtelif o hastanelere ilâve edilmiş 

olan 860 hasta yatağının icabettirdiği ücretli personel 
70 Yeniden iki hemşire ve laporant okulu açılabilmesi için 
85 Yeniden açılacak 250 cercm yatağı için. . . 
74 Marshall Yardımından temin edilip memleketimize gelmiş olan 74 nakil vasıta

sı için lüzumlu şoför kadrosu olarak 
,. 54 1951 yılında açılması lâzım geldili halde personel kadrosu mevcut olmaması lıa-

. sebiyle açılamıyan 7 sağlık merkezi için 
180 '1952 yılında yeniden açılacak olan 30 sağlık merkezi için 
52 1952 yılında yeniden açılacak 11 verem dispanseri için. 
19 1952 yılında yeniden açılacak Manisa Doğumevi için., 
38 Mersin ve Antakya'da açılacak iki doğumevi için. 
12 Trahom, frengi ve verem savaşında kullanılmak üzere satmalmacak Jip ve bin

dirilmiş mikr of ilim arabalarının şoförkadrosu olarak. 
4 Zonguldak ve iskenderun'da açılacak iki frengi dispanseri için. 

14 Hıfzı ssıhha Okulu. 

707 Toplam. 
13 1951 yılı Bütçesine bağlı K işaretli cetveldeki stajyer köy-sağlık memuru sayısı 919 

dan ibarettir. Buna mukabil mezkûr yıl içinde maaşa geçirilen 186 stajyer yerine yine 
aynı yıl içinde mektepten mezun olan 186 stajyerin, tâyini yapılmak suretiyle kadro 
mevcudunda bir değişiklik olmamıştır. Ancak 919 stajyerden 299 zu malî sene 
bidayetinde ve 244 de malî yılın ikinci yarısı başından aylığa nakledilecekleri için 
mütebaki 376 stajyerin ücretleri senelik ve 244 adedinin altı aylık hesaplanmıştır, 
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919 1951 kadrosu (K) cetveli. 
299 1952 bidayetinde aylığa nakledilecekler. 

620 [1] 
[1] 376 X 1260 = 473 760 senelik 

244 X 630 = 153 720 altı aylık 

620 X 627 480 toplam. 

204 ; Hükümetimizle Birleşmiş Milletler arasında yapılmış ve Büyük Millet Meclisinin ta 
svibine arzedilmiş olan anlaşmalar gereğince Dünya Sağlık Teşkilâtı, Milletlerarası 
Çocuklara Yardım Teşkilâtı ve E. C. A. gibi teşekküllerden « celbedilecek mütehassıs
larla bunların tercüman ve sekreterlerine verilecek ücretler ilâve edilmek suretiyle 
bu tertibin ödeneği geçen yıla nazaran 87 004 lira fazlasiyle 129 700 lira teklif olun
muştur. 

, 1951 kadroları 1952 Teklifi -
Şehri Aylık , 

Aded ücret Aded Ücret tutarı 

Mütehassıs (Refik Saydam Merkez Hıfzıssıh-
. ha Müessesesinde) 

Mütehassıs (Ankara Numune Hastanesinde) • 
Cam ve aletler uzmanı (Ankara Numune 
Hastanesinde) 
Hemşire (Heybeli ve Behçet Uz hastanele
rinde) 
Tercüman (Amerikalı sıtma uzmanları nez-
dinde) 
Tercüman (Verem savaşı için) 
Sekreter (Verem savaşı için) 
Tercüman (Zührevi hastalıklar savaşı için) 
2. aylık 

1 X 450 = 450 (1) Sekreter (Zührevi hastalıklar savaşı için) 
2 aylık 

X 608 = 1216 Tercüman (Beslenme için) 
X 456 = 456 ^ Sekreter (Beslenme için) 
X 600 = 600 (1) Tercüman'(Trahom için) 2 arjik -
X 608 = 1216 Tercüman (Anne ve çocuk sağlığı için) 
X 456 = 456 Sekreter (Anne ve çocuk sağlığı için)-
X 608 = 608 Tercüman (Hemşire okulları için) 
X 456 = 456 Sekreter (Hemşire okulları için) 
X ' 600 = 1800(2) Tercüman (Anne ve çocuk beslemi, göğüs 

cerrahisi için 20 gün) 

1 

1 
1 

2 

1 

1908 

500 
500 

300 

650 

I X 

• I X 
I X 

2 X 

1 X 

2 X 
1 X 
1 X 

1900 = 1900 

500 == 500 
700= 700 

300 = 600 

650 = 650 

608 = 1216 
456 = 456 
Ç00 = 600 

(1) 1650 X 2 
(2) 600 X 2/3 

10430 X 12 

13880 • 
= 3 300 İki aylık 
= İ 200 20 günlük 
= 125 160 Senelik 

129 660 Toplam. 
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11 Çocuk adedlerinin yeni doğumlarla artmakta olmasa hasebiyle 1951 Bütçesine mevzu 
ödeneğin kifayet etmiyeceği anlaşılmış ve yeniden teşkili teklif olunan Hıfzıssıhha 
Okulunun kadrolarının icabettirdiği miktarda nazara alınarak 1951 yılına nazaran 
12 000 lira fazlasiyle 47 000 lira teklif olunmuştur. 

12 Çocuk adetlerinin yeni doğumlarla artmakta olması hasebiyle 1951 ödeneğinin ihti
yacı karşılamıyacağı anlaşılmış ve 1952 yılında yeniden teşkili teklif olunan muhte
lif sağlık tesislerinin kadrolarının icabettirdiği ödenek ile 5825 sayılı Kanunla kabul 
olunan kadrolar ve stajyer olarak kadro fevkmda istihdam edilecek olan sağlık me
murları da hesaba katılarak 1952 yılı için 117 000 lira fazlasiyle 942 000 lira teklif 
olunmuştur. 

21 Sarfiyat miktarına göre,- mevzu ödenek ihtiyâçtan fazla olduğu görülmüş ve 6 000 
lira ile hizmetin ifası mümkün görülerek 4 000 lira noksaniyle 6 000 lira konulmuştur. 

22 1951 Bütçesine mevzu ödeneğin sene sonuna kadarki ihtiyacı karşılamıyacağı anlaşılmış 
ve 5825 sayılı Kanunla yapılan kadro ilâveleri ve 1952 yılında kurulması teklif olunan 
sağlık tesisleri kadrolarının icabettirdiği miktar da hesaba katılarak 49 000 lira fazlasiy
le 124 000 lira teklif olunmuştur. 

31 Hazırlanan kanun tasarısı ile yeniden teşkili teklif olunan Hıfzıssıhha Okulu kadroları 
nazarı itibara alınarak 1952 yılı için 800 lira fazlasiyle 4 300 lira teklif olunmuştur. 

32 5825 sayılı Kanunla eklenen kadrolarla 1952 senesinde teşkili düşünülen sağlık tesisleri 
kadroları nazara alınarak 1 000 lira fazlasiyle 23 .500, lira konulmuştur. 

•40 Yakacak zammı mmtakasında bulunan hastane-kadrolarına yapılması düşünülen müta-
hassıs ilaveleriyle aynı mmtakada bulunan bucaklardan bir kısmına tâyin edilecek Hü
kümet tabiplerinin istilzam eylediği miktar da hesaba katılarak 1952 yıl1 için 1 000 lira 
fazlasiyle 21 000 lira teklif olunmuştur. 

3 memurun yabancı dil imtihanına girerek muvaffak olabileceği mülâhazasiyle beheri için 
1 500 lira hesabiyle 4 500 lira konulmuştur. /• ' 

Aylık ve ücret ödeneği olarak teklife mevzu miktarın % 5,5 üzerinden hesaplanmıştır. 

Müsteşara verilecek miktar olup 5027 sayılı Kanundaki nispete göre hesap olunmuştur. 

Fiilî kadro tutarına ve yeniden teklif edilen sağlık merkezleri ve verem hastaneleri baş
hekimlerinin kadrolarına göre aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır. 
179 400 Fiilî kadrolara göre tazminat tutarı 
23 343 Teklif edilecek teşkilâta ait tazminat tu tan 

202 743 Toplam. 

Hıfzıssıhha Okulunun Hijiyen ve Halk Sağlığı Okulu adiyle yeniden teşkiline dair olan 
kanun tasarısında serbestçe icrayi tababetten menolunan öğretmenlerden müdüre şehri 400 
ve öğretmenlere 300 er lira hesabiyle verilecek tazminat karşılığı olup yeniden açılan 
bu tertibe 6 aylık istihkakları mukabil olarak 11 400 lira konulmuştur. 

10 Geçen yılın aynıdır. ' * . - ' . - ' 
20 1951 Bütçesinde döşeme ve demirbaş adı altında ve bir maddede toplanan . ödenek, 

döşeme ayrı demirbaş ayrı «olarak iki maddeye ifraz edilmiştir. 
30 Yukarıki maddedeki- izahat veçhile 2 000 lira konulmuştur. 
40 ödeneğin yuvarlak rakama ircaı için 300 lira noksaniyle 10 000 lira teklif olun

muştur. Bu ödenekler bakanlığın akar ve içme su sarfiyatı, cereyan bedeli temizlik 
malzemesi gibi ihtiyaçları karşılanmaktadır. •• 
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50 Geçen yılın aynıdır. 
60 Bakanlık kaloriferlerinin linyit kömürü yakamadığı Kömür Tevzi Müessesesinin 

gönderdiği mütehassıslarca tesbit edilmiş ve linyit yerine kok kömürü almak mec
buriyeti karşısında 6 400 lira fazlasiylo 20 000 lira teklif edilmiştir. 

10 Geçen yılın aynıdır. -
20 301 nci bölümün 2 nci maddesinde izahatı arzedilmiştir. 
30 301 nci bölümün 2 nci maddesinde izahatı arzedilmiştir. 
40 Geçen yılın aynıdır. 

> 50 Geçen yılın aynıdır. 
60 63 sağlık müdürlüğü ve 575 hükümet tabipliğinin ihtiyacı karşılığı olarak bütçe

ye konulmuş olan ödenekle hizmetin tedvirine imkân görülmemiş ve 64 ilce ve bu
cakta yeniden teşkil edilen hükümet tabiplikeri bu ihtiyacı bir kat daha tazyik et
miş ve bu sebeple ödenek taleplerinin karşılanmasına ve valilerin yazıları ve mü
fettişlerin raporları ile bakanlığa akseden şikâyetlerin önlenmesine imkân hâsıl ol
ması için geçen yıla nazaran 10 000 lira fazlasiyle 50 000 Uta, teklif olunmuştur. 

Geçen yılın aynıdır. -

11 60 000 lira ile hizmetin tedviri ve bu suretle tasarruf icrası mümkün görüldüğün
den 5 000 lira noksaniyle 60 000 lira konulmuştur. 

12 160 000 lira ile hizmetin tedviri ve bu suretle tasarruf icrası mümkün görüldüğün
den 15 000 lira noksaniyle 160 000 lira konulmuştur. 

21 Geçen yılın aynıdır. 
22 Geçen yılın aynıdır. ,• 

,, 11 Merkez ihtiyacı için bir bina tutulması mecburiyeti karşısında kalındığı takdirde 
ödenek temin edilmek üzere tertibin muhafazası maksadiyle 1 lira konulmuştur. 

12 1951 yılında 64 ilçe ve bucakta açılan ve 1952 yılında 40 bucakta açılması düşünü
len hükümet tabibliklerinin ihtiyacı ile eski icara tâbi binaların mahkeme karariyle 
tahliyesi mecburiyeti karşısında yeni binalara nakleden teşkilâtın kira farkları na
zara alınarak 35 000 lira fazlasiyle 95 000 lira konulmuştur. 

Kumaş ve malzeme ve işçilik fiyatlarının artması ve ödeneğin kifayetsizliği sebe
biyle 61 hizmetliye giyim eşyası verilememekte olduğundan beherine 165 lira üzerin
den hesaplanan palto, elbise ve ayakkabı bedellerini karşılamak üzere 10 000 lira 
konulmuştur. 

İ0 1952 yılında yeniden açılması derpiş olunan 30 sağlık merkezi ve 11 verem dispan-
seriyle 40 bucakta hükümet tabiplikleri ihdas ve mevcut hastanelere yeniden 69 mü-
tahassıs tâyini için geçen yıla nazaran 30 000 lira fazlasiyle 240 000 lira teklif olun
muştu?. 

21 * Kesirli olan ödeneğin yuvarlak rakama ircaı maksadiyle ve 274"lira fazlasiyle 190 000 
lira konulmuştur. 

22 Emrazı sariye mücadelesinin tevsii ve yeniden alınacak vasıtalarla tarama teşkilâ
tının faaliyet sahalarının genişletilmesi düşünülerek 20 000 lira fazlasiyle 300 000 
lira teklif olunmuştur. 

23 Geçen yılın aynıdır. 
24 Geçen yılın aynıdır. 
25 . Yeniden 3 mıntakanm sıtma savaşı altına alınması derpiş olunarak bu fazla hizmetin 
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icabettirdiği ödenek miktarı nazara alınmış ve bu sebeple 25 000 lira fazlasiyle 425 000 
lira fazla konulmuştur. 

26 B. C. G. aşısının '6 ilden 20 ile teşmil edilmiş olduğundan bu hizmet genişlemesinin is
tilzam eylediği ödenek de hesaba katılarak 20 000 lira fazlasiyle 40 000 lira konul
muştur, - * •• 

30 Şikâyetleri önlemek ve teşkilâtın iyi çalışmasını temin eylemek maksadiyle teftiş he
yetinin devamlı faaliyette bulunması icabetmekte ve her yıl bu tertibe aktarma su
retiyle ödenek ilâve edilmekte olduğundan 1952 yılı için 20 000 lira fazlasiyle 60 000 
lira teklif olunmuştur. -

40 Geçen yılın aynıdır. 
50 Verem, zührevi hastalıklar, beslenm e, trahom, anne ve çocuk sağlığı, hemşire okul

ları ve göğüs cerrahisi için anlaşma hükümlerine göre Amerika'dan gelecek 24 uz
man ile tercüman ve sekreterlerinin. bakanlıklararası komisyon marifetiyle kararlaş
tırılan gündelikleriyle yol masraflarını karşılamak üzere ve memleketimizde ikamet 
ve seyahat müddetlerine göre hesaplanan miktar 269 000 liradan ibaret olup buna 
'Marşhall yardımından gönderilen sıtma ilâcı ve malzemesinin tatbikatına nezaret 
etmek üzere gönderilen 4 uzman için konulan ve 1951 de de mevcut olan 80 000 lira-

': ya ilâve edilmek suretiyle bu tertibin ödeneği geçen yıla nazaran 249 000 lira faz
lasiyle 349 000 lira olarak konulmuştur. ' . - , ' -

11 Geçen yılın aynıdır. " . 
12 Yeni teklif edilecek Kadro Kanunu ile, sağlık merkezleri, verem dispanserleri, bu

cak hükümet tabiplikleri ve devlet hastanelerine mürettep olan aylıklı personelin 
istihkak kesbedeceği miktarlar hesaplanarak ve esasen bütçeye mevzu ödeneğin ki
fayet etmediği nazara alınarak 1952 yılı için 7 40Q lira fazlasiyle 25 400 lira teklif 
olunmuştur. " 

11 Geçen yılın aynıdır. . • 
12 ödeneğin ihtiyaca yetmediği nazara alınarak ve diğer bütçelerdeki emsaline kıyasen 

400 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. . 
21 ödeneğin intiyaca yetmediği nazara alınarak1100 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 
22. Motosikletin tamire muhtaç bir hale gelmiş olması hasebiyle (300X lira fazlasiyle 420 

lira konulmuştur. 
42 Geçen yılın aynıdır. 
43 Geçen yılın aynıdır. 
44 Geçen yılın aynıdır. 
45 Marşal yardımından gönderilen 74 nakil vasıtasının faaliyete geçirilmesi ve sıtma -

savaşının yeniden 3 bölgeye teşmili için 149 500 lira fazlasiyle 2 950 000 lira teklif 
• olunmuştur. 

46 B. C. G. Aşısının 6 ilden 20 il'e teşmili ve yeniden bir bindirilmiş mikrofilim cihazı 
alınmasına tevessül olunması dolayısiyle ,1952 yılı için 8, 000 lira fazlasiyle 16 000 lira 
konulmuştur. 

47 Sağlık merkezleri, için 1951 yılında 13-jip satmalmmış ve 1952 yılında daha 15 ade
dinin mubayaası teklif edilmiş olduğundan bu vasıtaların icabettirdiği işletme ve 
tamir giderlerini karşılamak üzere 20 000 lira fazlasiyle 90- 000 lira teklif olun
muştur. 

48 Geçen yılın aynıdır. 

Geçen yılın aynıdır. 
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405 Teşkilâtta mevcut 1319 seyyar sağlık memuru ile 850 sıtma koruyucusuna şehrî 15 
" lira hesabiyle verilmesi lâzmıgelen hayvan yem bedellerine bu memurlardan bir kıs-

, mmın hayvan tedarik edememeleri yüzünden istihkak kesbedemedikleri cihetle büt
çeye konulan ödenek miktarmca sarfiyat vukubulmadığı anlaşılmış ve bu vaziyet 

. karşısında 285 000 lira ile tedviri mümkün görülmüş . olduğundan 1952 yılı için 
15 000 lira noksaniyle konulmuştur. 

408 Sağlık şûrasının âza adedine vukubulan sarfiyat miktarına göre 2 500 liranın tenzili 
mümkün görüldüğünden bu miktar noksaniyle 14 000 lira konulmuştur. 

415 Ankara, İstanbul ve İzmir sağlık müzelerinin cari masrafları olarak bütçeye konul
makta olan 15 000 liraya ilâveten 1953 yılı bidayetinde memleketimizde toplanacak 
olan milletlerarası tropikal hastalıklar ve sıtma kongresi için Türkiye 'de sıtma tevzi 
coğrafyası, Türkiye 'de sivrisinek nevileri, 26 senenin sıtma çalışmaları ve sivrisinek 
ve sıtma parazitlerine ait mulajlar muhtelif grafikler sivrisinek ve insan vücudunda 
sıtma parazitinin geçirdiği safahatı, hareketleri gösterir levhalar . hazırlattırılması 
maksadiyle 15 000 lira ki, 1951 ödeneğine nazaran 15 000 lira fazlasiyle 30 000 lira 
teklif olunmuştur. 

416 10 Sağlık memurları okullarından 1951 senesinde mezun olan 150 öğrenci yerine 1952 
senesinde 60 öğrenci alınmak suretiyle okul kadrolarının daraltılması takarrür eyledi
ğinden aşağıda sureti hesabı gösterildiği veçhile 1952 yılı için 73 825 lira noksaniyle 
260 175 lira teklif olunmuştur. 

150 X 270 X 120 = 49 500 (3 ncü sınıf) 
210 X 275 X 270 = 155 925 (1 ve 2 nci sınıflar) 

. 6 0 X 250 X 3 6 5 = 54 750 (Personel) 

260 175 Toplam 

20 İstanbul Yatılı Ebe Yurdunun 50 öğrenci kadrosu muhafeza edilmekte olduğundan 
1952 yılı içinde aşağıda sureti hesabı gösterildiği veçhile'1951 ödeneğine nazaran 750 
lira fazlasiyle 59 250 lira teklif olunmuştur. 

50 X 325 X 270 = 43 875 öğrenci 
5 X 250 X 270 = 3 375 Personel (D cetvelino göre) 

12 X1000 = 12 000 Kira 

59 250 Toplam. 

30 Mevcut Hıfzıssıhha Okulunun hijiy en ve Halk Sağlığı. Okulu adiyle yeniden teşkili 
için hazırlanan kanun tasarısının malî yılın 6 ncı ayında yürürlüğe gireceği mülâhaza 
edilerek okulun 6 aylık genel giderleri karşılığı olarak 1951 ödeneğine nazaran 45 000 
lira fazlasiyle 50 000 lira teklif olunmuştur. 
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1951 ödeneğinin aynı olup sureti hesabı aşağıda gösterilmiştir : 
300 000 D. D. T. ve diğer dezenfektan ve ensektisit maddeler satmalıhması için 
100 000 îki ton sulfaguanidin bedeli 
100 000 Muhtelif sülfamitler , 
100 000 Motrlü pulvarizatör, buz dolapları ye mikroskop bedeli. 

5 000 İşçi gündeliği 
10 000 Nakliye e ' " 

160 000 Etüv garajları, tebhir ve temizleme yerleriyle ihtiyar edilecek genel giderler 

775 000 Toplam 

Geçen yılın aynı :olup sureti hesabı aşağıda.arzedilmiştir : 
184 000 Mevcut trahom hastane, dispanser ve köy tedavi evlerinin idare ve masraf

ları 
35 000 Kira bedeli 

150 000 ilâç, âlet ve tıbbi malzeme bedelleri 
30 000 Nakliye ve ambalaj 
1 000 Küçük onarımlar 

400 000 Toplam 
Zonguldak ve İskenderun'da açılması, hükümetimizin iltihak ettiği Brüksel Anlaş-
masiyle iki frengi dispanserinin icabettirdiği masraflar karşılığı olan 20 000 liranın 
ilâvesi suretiyle 320 000 lira teklif olunmuştur. 

Aşağıda sureti hesabı gösterildiği veçhile ve 1951 ödeneğine nazaran 272 229 lira 
fazlasiyle 2 883 329 lira teklif olunmuştur. 

ıSıtma ilâçları. 
750 ton D.D.T. nin tatbikatı ve sürfe savaşı için ihtiyar olunacak işçi 
gündelikleri.. 
Lorisit ve Kolisit maddeler mubayaası için. 
Ardiye, depo ve bina kiraları ve diğer müteferrik masraflar. 
Marshall yardımından gelen 750 ton D.D.T. için alınacak mayi mahru
kat ve muhallil maddeler bedeli. 
Marshall yardımından gelen malzemenin Gümrük Resmi. 

2 883 329 Toplam 

Mevcut verem savaş dispanserlerinin ilâç, röntgen filimi ve diğer malzeme bedelle
riyle kira karşılıkları ve yeniden açılacak 11 verem dispanserinin genel giderleriyle 
5368 sayılı Kanun gereğince verem savaşının icabettirdiği bilûmum masrafları kar
şılığı olarak 1951 ödeneğine nazaran 600 000 lira fazlasiyle 2 100 000 lira konulmuş
tur. • 

Aşağıda sureti hesabı gösterildiği veçhile 1 '550 233 lira fazlasiyle 16 762 772 lira 
teklif olunmuştur. 
Yatak : 
8039 1951 de mevcut yatak sayısı. 

861 1951 de imkân ve zaruretlere binaen yeniden ilâve olunan. 

400 000 
1 372 000 

400 000 
175 000 
250 000 

286 329 

8900 Toplam. 
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Verem yatağı : . 
4107 1951 de mevcut yatak sayısı 
250 1952 yılında ilâve edilecek olan 

4357 Toplam. 

öğrenci : -
260 1951 de mevcut öğrenci 
60 1952 yılında yeniden açılacak iki hemşire ve Laborant Okulu için alınacak 

öğrenci sayısı 

320 Toplam. • . . . _ - * 

Personel : 
4513 1951 D cetveline ve hastaneler talimatnamesine göre iaşeye tâbi personel sa

yısı 
105 1951 de mevcut hastanelere ilâve olunan 861 yatağın icabettirdiği personel 

95, 1952 de açılacak 250 verem yatağı için 85 ve iki hemşire ve Laborant Oku
lu için 10 personel < 

4713 Toplam. 
8900 X 
4107 X 
250 X 
250 X 
260-X 
60 X 
60 X 

4513 X 
105 X 

95 X 

215 X 
300 X 
300 X 
1000 X 
215 X 
215 X 
300 
215 X 
215 X 

215 X 

365 
365 
180 

365 
180 

365 
365 

180 

20 Geçen yılın aynıdır. 
30 Geçen yılın aynıdır. 
40 istanbul Kuduz Müessesesine ilâveten 1952 yılında Elâzığ'da açılacak olan kuduz mües

sesesinin bir yıllık genel giderlerine karşılık olmak üzere ve 1951 ödeneğine nazaran 
35 000 lira fazlasiyle 100 000 lira teklif olunmuştur. 

= 7 471 549 Hasta yatağı 
= 4 497 165 Verem yatağı 
i= 135 000 1952 de ilâve edilecek verem yatağı 
= 250 000 1952 de ilâve edilecek verem yatağı tesis masrafı 
= 204 035 1951 de mevcut öğrenci 
= 23 220 1952 de ilâve edilecek öğrenci k 

= 18 000 Tesis masrafı 
= 3 451 577 1951 de mevcut personel 
= 82 399 19.51 de eklenen 861 yatağın icabettirdiği 

personel « 
= 36 765 1952 de açılacak 250 verem yatağı ile 2 hem

şire okulunun icabettirdiği personel 
503 062 Bakanlığa devredilecek olan Gülhane Hastane

sinin genel giderleri karşılığı. 

16 762 772 Toplam. 
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50 Aşağıda sureti hesabı gösterildiği veçhile 1951 ödeneğine nazaran 724 760 lira fazla ko-

1951 de mevcut yatak sayısı (1 merkez 10 yatak * 
hesabiyle) 
1951 de mevcut personel 
1952 de açılacak 30 sağlık merkezinin yatak sayısı 
Tesis masrafı -
1952 de açılacak 30 sağlık merkezinin personeli 

Toplam. 

60 Aşağıda sureti hesabı gösterildiği veçhile ve 1951 ödeneğine nazaran 126 346 lira faz-
lasiyle 1 273 546 lira konulmuştur. 
800 X 230 X 365 = 671 600 1951 de mevcut doğum yatağı 
456 X 100 X 365 = 166 440 1951 de mevcut çocuk yatağı ' 
330 X 215 X 365 = 258 967 1951 de mevcut personel i ' 
150 X 230 X 180 = 62 100 1952 de açılacak Menisa, Mersin ve Antakya do-

* - ğumevleri yatakları için 
100 X 100 X 180 = • 18 000 1952 de açılacak Manisa, Mersin ve Antakya ço-

.cuk evleri yatakları için 
Tesis masrafı 
Personel 

nulmuştur. 
360 X 230 

396 X 215 
300 X 215 
. 30 X 20 000 
180 X 215 

X 

X 
X 

X 

365 = 

365 = 
180 = 

= 
180 = 

302 220 

.310 761 
124 200 
600 000 
69 660 

1 406 841 

150 X 500 = 
56 X 215 X 180= 

75 000 
21 672 

1 273 779 Toplam 

70 1951 yılı bütçesinin A2 cetvelinde 902 nei bölümde yer almış olan bu ödenek yeni
den açılan bu tertibe nakledilmiş Ve 1951 yılının aynı olarak 7 000 lira teklif olun
muştur. 

428 Aşağıda sureti hesabı gösterildiği veçhile 1951 yılı ödeneğinin aynı olarak 700 000 
. lira teklif olunmuştur. 

150 000 Laboratuar malezmesi ' 
Kimyevi maddeler ". v * ' ' ' * 
Serom ve tecrübe hayvanlarının mubayaası 
Serom ve tecrübe hayvanlarının yem bedeli 
Atelye masraflariyle giyecekler kitap ve mecmua, baskı ve kırtasiye bedelleri 
Yakacak kuvvei muharrike, aydınlatma havagazı su " '' . 
.Müteferrik masraflar 

700 000 Toplam 

429 Mahkeme karariyle himaye altına alman çocuk miktarı artmakta olup 1951 yılı Bütçe-
*sine konulan ödeneğin kifayet etmiyeceği anlaşıldığından 50 000 lira fazlasiyle 
200 000 lira teklif olunmuştur, 

430 Geçen yılın aynıdır. 

431 Geçen yılın aynıdır. 

432 Geçen yılın aynıdır. 

450 Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinin 416 ncı bölümün 3 ncü maddesini teşkil ederi bu 

50 000 
100 000 
190 000 
40 000 
150 000 
20 000 
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ödenek bakanlığımız bütçesine nakledilmiş ve öğrenci başına yıllık 1 250 lira üze
rinden hesaplanmakta olan kurs için 499 öğrenci hesabiyle 623 750 lira konulmuştur. 

Halk sağlık bilgi ve terbiyesini yükseltmek için muhtelif mevzularda propaganda 
afişleri yaptırmak ve bu suretle halkı bulaşıcı hastalıklardan da korumak, tıp alemin
deki tekâmülleri geniş mikyasta takip etmek maksadiyle 1951 ödeneğine nazaran 
10 000 lira fazla konulmuştur. 
Hastalıklardan korunma tedbir ve gereçlerini gösteren yazılı ve resimli afiş ve bro
şürlerden bastırılıp memleketin her köşesino dağıtmak, sağlık propaganda filimle-
rini köylere kadar gönderebilmek % 20 nispetinde zamma tâbi tutulan kırtasiye fi
yatlarının bu farkını karşılamak için 3 000 lira fazlasiyle 15 000 lira teklif olun
muştur. 

1952 yılında yeniden memur gönderilmesi. mutasavver olmadığından 1951 yılında 
gönderilenlerin avdet harcırahlarını karşılamak üzere "Ve geçen yıla nazaran 14 900 
lira noksaniyle 6 000 lira teklif alunmuştur. 
Zührevi hastalıklar, trahom, anne ve çocuk sağlığı ve hemşire okulları mevzularını 
tahsil ve tetebbuda bulunmak üzere Amerika'ya gönderilecek yedi bursiyenin yolluk
larını karşılamak üzere yeniden açılan bu tertibe 14 700 lira konulmuştur. 
Yeniden açılan bu tertibe ihtiyaç zuhurunda ödenek aktarılabilmesi ve tertibin mu
hafazası maksadiyle rl lira konulmuştur. „ 

Milletlerarası Dünya Sağlık Teşkilâtına iştirak hissesi olarak verilecek olan 79 214 
dolar mukabili 223 796 lira ile Milletlerarası çocuklara Yardım fonuna iştirak için 
ödenek 50 000 lira ki, ceman 273 796 lira hesap ve teklif olunmuştur. 
Geçen yılın aynıdır. 

1952 de toplanacak olan Millî Türk Tıp Kongeresinin icabettirdiği masrafların öde
nebilmesi için 10 000 lira konulmuştur. 
1951 yılı Bütçesinin 408 nei bölümünün 1 nci maddesine mevzu huzur ücretlerinin 
bu teklifteki 427 nci bölümün hizmetle ilgili tertiplerinden ödenebilmesini tcminen 
408 nci bölümün 1 nci maddesi bütçeden çıkarılmış ve E cetveline bu hususta izahat 
dere edilmiştir. ; 
Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesi 5822 sayılı Kanunla Millî Eğitim Bakanlığına 
devredilmiş olduğundan ödenek bütçeden çıkarılmıştır. 
Köy enstitülerindeki sağlık kollarında Bakanlık hesabına okuyan öğrenci kalma
dığından tertip bütçeden çıkarılmıştır. 

Geçen yılın aynıdır. . ' 

Geçen yılın aynıdır. 
Geçen yılın aynıdır. . ' . 

5434 sayılı Kanunun geçici 8 nci mad desino göre bir defaya mahsus olarak ödenmek üze
re 1951 Bütçesine konulmuş olan mikt ar 1951 yılında ödenmiş olduğundan 1952 yılı için 
ödenek teklif olunmamış ve tertip bütçeden çıkarılmıştır. 

Geçen yılın aynıdır. 

Sıhhi müesseselerden tamire muhtaç ol anların tamiri için bütçelere konulan ödenekler ki
fayet etmemekte olduğundan 1952 yılı için 150 000 lira fazlasiyle 300 000 lira konulmuş
tur. 
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îki buçuk milyon lira bedelle Kızılay D emeğinden satmalınan Cebeci'deki natamam hasta
nenin anlaşma gereğince ödenecek yıllık taksitine karşılık olmak üzere 500 000 lira konul
muştur. 
1952 yılmda satınalmması derpiş olunan 27 nakil vasıtasının bedeli olarak Maliye Bakan-. 
lığı Bütçesine aktarılmak ve aşağıda sureti hesabı gösterildiği veçhile 1951 ödeneğine na
zaran 156 000 lira fazlasiyle 261 000 lira teklif olunmuştur. , 

2 X 6 950 = 13 90Q 
2 X 6 950 = 13 900 
2 X .6 950 = 13 900 
5 X 6 950 = 34 750 

15 X 6 950 = 104 250 
1 X 80 000 = 80 000 

Laıı,drover 
» 
» 
> 
» 

veya 
» 
» 
» 
» 

Amerikan jibi 
» » 
» » 
.» • » 
» » 

Bindirilmiş mikrofilim cihazı 

(Bulaşıcı hastalıklar için) 
(Trahom savaşı için) 
(Firengi savaşı için) 
(Verem savaşı için) 
(Sağlık; merkezi için) 
(Verem savaşı için.) 

260 700 Toplam 
Bayındırlık Bakanlığı bütçesine aktarılacak olan bu ödenek, aşağıda sureti hesa
bı gösterildiği veçhile ve 1951 yılı ödeneğine nazaran 2 533 522 lira fazlasiyle 
6 967 726 lira olarak teklif olunmuştur. * 

350 000 Sağlık merkezi ittihaz edilecek binaların tamir ve tadilleri, 
Diyarbakır Hıfzıssıhha Estitüsü 
Eskişehir Devlet Hastahanesi -
Şişli Cerrahi ve Nisaiyo Paviyonu • 
Gazianteb Doğum Evi 
Sinob Devlet, Hastanesi ; 
Bucak, Yeşilova, Tefenni, Çayeli, Şarki Karaağaç, Hendek, Devrekân.i 
Ürgüp, Senirkent, Buldan, Burhaniye, Nizip, 
Arhavî, Kandıra; sağlık merkezlerinin ikmal inşaatı 
Kalorifer olmıyan hastanelerin kalorifer tesisatı için 
Edirne, Bartın, Van ve Siird hastahanelerinin ikmal inşaatı 
Ankara Numune Hastanesine ek paviyon inşaatı 
Aydın Doğum Evi ilave inşaatı 
İslâhiye Sağlık Merkezi inşaatı 
Manisa Doğum Evi ikmal inşaatı _ 
Kızılay Derneğinden satmalınan Ankara Hastanesinin ikmal inşaatı 
Haydarpaşa Numune Hastanesine ek paviyon inşaatı 

Toplam. 

Natamam . kalan sağlık merkezlerinin ikmal inşaatı için Bayındırlık Bakanlığı 1951 
yılı Bütçesinin 903 ncü bölümünün 6 ncı maddesine bir def aya mahsus olmak üze
re konulmuş olan bu ^ödenek bütçeden -çıkarılmıştır. 
(5368 sayılı Verem Savaş Kanunu gereğince vücuda getirilecek yapı ve tesis işleri 
her türlü giderleri) karşılığı olarak bayındırlık bütçesinde mevcut tertibe, 1952 yı
lında yeniden tesis olunacak 250 yataklı verem hastanelerinin kamulaştırma ve 
tamir bedeli olarak 250 000 ve Heybeli Sanatoryumuna ek paviyon inşaatı için 
150 000 lira ki cemtn 400 000 lira konulması zaruri görülmüş ve bu sebeple 1951 
ödeneğine nazaran 760 000 lira noksaniyle teklif olunmuştur. 

100 000 
200 000 
250 000 
100 000 
200 000 

700 000 
217 726 
300 000 
200 000 
100 000 
100 000 
200 000 

3 800 000 
150 000 

6 967 726 
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Gümrük ve Tekel Bakanlığının (Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı dâhil) 1952 yılı Bütçe
si 1951 yılı Bütçesine nazaran (751 575) lira eksiğiyle (19 088 932) liradır. 

a) Bütçenin (5 726 950) lirası Bakanlığın gümrük kısmına ve (13 361 982) lirası da Güm
rük Muhafaza Genel Komutanlığına aittir. . 

b) Ayrıca yapı ve esaslı onarmalar için (157 000) lira Bayındırlık Bütçesine konulmuştur. 

B. M. 

101 Bakan ödeneği : 
• Geçen yılın aynı olarak ödenek konulmuştur. 

201 11 Gümrük merkez memurları aylığı : 
Gümrük merkez memurları aylığı tertibino konulan (770 5.00) liradan (739 200) lira
sı, geçen yılın aynı olan fiilî kadro tutarı karşılığı; (31 300) lirası da üst derece far
kı karşılığıdır. Merkez teşkilâtı memurlarından halen üst derece aylığı almakta bu
lunanlar „ile 1951 ve 1952 malî yılı sonuna kadar terfi edeceklerin 1952 malî yılma 
ait üst derece farkları yekûnu (111 300) liraya baliğ olmakta ise de bunlardan bir 
kısmının ilerde daha yüksek kadroda açılacak münhallere tâyini, bir kısmının da 
terfie yeterliği bulunmamalarından terfi ettirilmiyecekleri mülâhazasiyle üst derece 

. farkı için konulan (31 300) liranın kâfi görüleceği düşünülmüş ve bu tertibe geçen 
yıla nazaran (65 612) lira noksan tahsisat teklif olunmuştur. 

12 Gümrük iller memurları aylığı : 
Gümrük iller memurları aylığı tertibino geçen yıla nazaran (125 603) lira eksiğiyle 
(3 435 850) lira ödenek teklif edilmiştir. Bu tahsisatın (3 069 300) lirası geçen yılın 
aynı olan fiilî kadro tutarı karşılığı; (366 550) lirası da üst derece farkı karşılığıdır. 
(125 603) lira eksikliğin tamamı üst derece, farkından mütevellittir. . Gümrük iller 
memurlarının 1952 malî yılı üst de'rece farkları yekûnu bilhesap (658 425) liraya 
baliğ olmakta ise de yukarda arzedilen açıklama gereğince bunun (366 550) lira 
ile idaresi mümkün olacağı düşünülmüştür. 

13 Muhafaza merkez subay, memur ve eratı aylığı : 
Gümrük Muhafaza merkez teşkilâtı aylığı- tertibine konulan (387 475) liradan 
(373 275) lirası fiilî kadro tutarı karşılığı; (14 200) lirası da üst derece farkı kar
şılığıdır. Muhafaza merkez teşkilatı memurlarından halen üst derece aylığı almakta 
bulunanlar ile 1951 ve 1952 malî yıb sonuna kadar terfi edeceklerin üst derece fark
ları yekûnu (17 200) liraya baliğ olmakta ise de yukarclaki izahat veçhile üst derece 
farkı olarak (14 200) lira kâfi görülmüştür. Diğer taraftan muhafaza merkez teş
kilâtı fiilî kadrosundan: 15 lira aylıklı iki muamele memurluğu kadrosu düşülmesi ve 
yüksek maaşlı subaylar yerine daha küçük rütbelilerin ikamesi suretiyle yapılan t a 
sarruflar neticesinde bu tertibe geçen yıla nazaran (49 700) lira noksan tahsisat 
teklif olunmuştur. 

14 Muhafaza iller subay, memur ve eratı aylığı : 
Muhafaza iller teşkilâtı aylığı tertibinden geçen yıla nazaran (184 875) lira eksiği 
ile (5 755 550) lira ödenek teklif edilmiştir. Bu tahsisattan (5 368 095) lirası fi
ilî kadro tutarı karşılığı; (387 455} lirası da üst derece aylığı farkı karşılığıdır, 
Muhafaza iller teşkilâtı memurlarından bug'ün üst derece aylığı almakta bulunanlar 
ile 1951 ve 1952 malî yılı sonuna kaçlar terfi edeceklerin 1952 Bütçesinden ödenmesi 
gereken üst derece farkı tutarı (836 200) liraya baliğ olmakta ise de aynı veçhile 
bu fark için (387 455) lira kâfi görülmüştür. 
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Diğer taraftan muhafaza iller teşkilâtı fiilî kadrosunda da geçen yıla nazaran: 
ı; ;> a) Askerî kadrodan 30 subay, 3 kaptan ve 1 sivil memurun düşülmesi; 

b) Sivil kadrodan; 31 sivil muamele ve muhafaza memuru kadrosunun yeniden (L) 
cetveline alınması; . 
c) Bir kısım yüksek rütbeli subaylar yerine daha küçük rütbeli subay kadrosu tek
lif edilmesi; 
d) Deniz teşkilâtında müstahdem 115 sivil personel yerinde çalıştırılmak, üzere kad
roya 50 deniz eri ilâvesi; -
suretiyle fiilî kadroda geçen yıla nazaran (314 130) liralık bir tasarruf sağlanmış ise de 
bunun (129 255) lirasının, iller muhafaza teşkilâtı memurlarına üst derece farkı olarak 
ilâvesine zaruret görülmüştür. 

21 Gümrük merkez memurları açık aylığı : - . • 
Merkezde halen bakanlık emrinde kimse yoktur. 1952 yılı zarfında bakanlık emrine me
mur alındığı takdirde aylıklarını bu tertipten verebilmek için ödenek konulmuştur. 

22 Gümrük iller memurları açık aykğı : 
Gümrük iller teşkilâtında halen bakanlık emrinde bulunan 3 memur için (1 900) lira, 
işten el çektirilerek haklarında takibat yaptırılmakta olan 2 memurun bakanlık emrine 
alınmaları halinde kendilerine ödeme yapılmak üzere (2 800) lira ki, ceman (4 700) lira 
ödenek teklif edilmiştir. 

23 Muhafaza merkez memurları açık aylığı .-
Muhafaza merkez teşkilâtında halen açıkta kimse yoktur. Lüzum hâsıl olduğu takdirde 
tediye yapılabilmek üzere Ödenek konulmuştur. 

24 Muhafaza iller memurları açık aylığı : 
Muhafaza iller teşkilâtında halen açıkta kimse yoktur. Lüzum hâsıl olduğu takdirde te
diye yapılabilmek üzere ödenek konulmuştur. 

11 Gümrük merkez hizmetlileri ücreti : 
1951 yılı (D) cetveline" dâhil müteferrik müstahdemler kadrosuna 1952 yılında da 
aynen ihtiyaç görüldüğünden ödeneği geçen yılki gibi konulmuştur. 

12 Gümrük iller hizmetlileri ücreti : 
1951 yılı (D) cetveline dâhi] müteferrik müstahdemler kadrosuna 1952 yılında da 
aynen ihtiyaç bulunduğundan ödeneği geçen yılki gibi konulmuştur. 

13 Muhafaza merkez, hizmetlileri ücreti : 
1951 yılı (D) cetveline dâhil müteferrik müstahdemler kadrosuna 1952 yılında da 
aynen ihtiyaç görüldüğünden ödeneği geçen yılki gibidir. 

14 Muhafaza iller hizmetlileri ücreti : 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığının 1951 yılı (D) cetveline dâhil çeşitli hizmet
lilerinden 119 u kadrodan çıkarılmak suretiyle (181 970) liralık bir tasarruf temini 
mümkün olmuştur. Kadrodan çıkarılmış bulunan bu müstahdemlere ait hizmetler 
Deniz muhafız erlerine gördürülecektir. Esasen bu maksatla er kadrosuna 50 kişi 
ilâve edilmiştir. 

11 Gürük merkez geçici hizmetlileri ücreti : 
3888 sayılı Kanun gereğince her öğretmene haftada 4 saat hesabiyle ve 5 lira üze
rinden 11 aylık ücret hesap edilerek bütçeye konulmuştur. Şimdiye kadar 150 lira 
ücret üzerinden hesap edilmiş bulunan vergiler 1952 yılında saat hesabiyle ödene
cek miktarlara göre tesbit edilmiş ve (2 600) lira noksanlık da bundan ileri gelmiştir. 
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13 Muhafaza merkez geçici hizmetlileri ücreti : 
Muhafaza kursu her yıl iki devre tedriat yapmakta iken•' 1952 yılında bir devreye 
indirilmiş bulunması hasebiyle (6 800) lira noksaniyle ödenek teklif edilmiştir. 

11 Gümrük merkez memurları, çocuk zammı : 
1 Temmuz 1951 tarihine kadar merkezde 145 çocuk için zam venim ektedir. Sonradan 
doğması muhtnmol olan 37 çocuk için ödenek hesap edilmesi d-jlayısiyle geçen yıla 
nazaran (3 240) lira eksik ödenek konulmuştur. 

12 Gümrük İller memurları çocuk zammı : 
1 Temmuz 1951 tarihine kadar iller gümrük teşkilâtında 1772 çocuk için zam veril
mektedir. Sonradan doğması muhtemel çocuklar da nazara alınarak (215 760) lira 
ödenek teklif edilmiştir. 

13 Muhafaza Merkez subay ve memurları çocuk zammı : 
Halen 116 çocuk için zam verilmektedir, ödeneği de buna gere hesap-edilerek bütçe
ye konulmuştur. Esasen 1950 yılında (13 570) lira sarf edildiği anlaşılmıştır. 

14 ' Muhafaza iller subay ve memurları çocuk zammı •: 
Geçen yılların çocuk zammı gideri nazara alınarak (4 000) liranın indirilmesi müm
kün görülmüştür. 

21 Gümrük merkez memurları doğum yardımı : 
Doğumun artması ihtimali göz Önünde tutularak geçen yıla nazaran (1 000) lira faz^ 
la ödenek konulmuştur. Esasen 1950 yılındaki fiilî sarfiyat (2 600) liradır. 

22 Gümrük iller memurları doğum yardımı : 
Fiilen yapılan sarfiyata ve 1952 yılında doğması muhtemel çocuk adedine göre hesap 
edilmiştir. Geçen yıla"'nazaran (5 900) lira fazla ödenek konulmuştur. 1951 yılı
nın doğum vaziyeti de bütçeye konulan ödeneğin isabetli olduğunu göstermektedir. 

•"23 Muhafaza merkez subay ve memurları doğum yardımı : • 
Fiilen yapılan sarfiyata ve 1952 yılında doğması muhtemel çocuk adedine göre hesap 
edilmiştir. • • > 

24 Muhafaza iller subay ve memurları doğum yardımı : 
Fiilen yapılan sarfiyata ve 1952 yılında doğması muhtemel çocuk adedine göre hesap 
edilmiştir. 

± 31 Gümrük merkez memurları ölüm yardımı : . • ' . , 
Geçen yılın aynı olarak tahmin edilmiştir. 

.32 Gümrük iller memurları ölüm yardımı : ' 
Geçen yılın aynı olarak Ödenek tahmin edilmiştir. 

33 Muhafaza merkez subay ve memurları ölüm yardımı : 
Geçen yılın aynı olarak tahmin edilmiştir. 

34 Muhafaza iller subay ve memurları ölüm yardımı : 
Geçen yılın aynı olarak konulmuştur. 

41 Gümrük yakacak zammı : ! 

Yakacak zammı alacak olan yerlerde 39 memur istihdam edildiğine göre ödenek he
sap edilerek.bütçeye konulmuştur. 

42 Muhafaza yakacak zammı : 
Yakacak zammı alacak yerlerde 180 memur istihdam edildiğine göre ödenek hesap 
edilmiştir. 

Yabancı dil para mükâfatı : • 
Geçen yılın aynı olarak tahmin edilmiştir. 
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209 11,12 T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler:: ^ 
Gümrük ve Muhafaza merkez, iller subay ve mcmurlariyle • (D) cetveline dâhil hiz
metliler aylıkları için bütçeye konulan ödeneklere göre hesap edilmiştir. Muhafaza 
merkez ve iller kadrolarındaki değişiklik dolayısiyle (24 115) ve gümrük üst derece 
farklarında elde edilen tasarruf dolayısiyle de (10 615) lira noksan ödenek konul
muştur. 

210 1.1,12; Temsil ödeneği : 
5027 sayılı Kanun gereğince hesaplanarak konulmuştur. <,•_'. 

212 4367 sayılı Kanun gereğince verilecek er tayım. : 
4632 ve 4644 sayılı kanunlara bağlı, kadro cetvelinde bulunan 1777'muhafaza ve mu
amele memuruna ayda 25 lira hesabiyle verilen er tayını karşılığıdır. Senesi içinde 

; ı; vukubulacak münhallerden elde edilecek tasarrufa karşılık (2: 000) lira indirilmiştir. 

220 1615 sayılı Karnin gereğince verilecek yemeklik bedeli : 
Deniz bölgeleri dışında muhafaza deniz vasıtalarının seyir yaptıkları müddet zarfın
da kaptan,. makinist, elektrikçi, lostromo, ateşçi,.yağcı ve tayfa gibi deniz persone
line ıgünde 60 ve 30 kuruş hesabiyle yemeklik verilmektedir. 1952 yılı (D) cetvelin
den çıkarılan deniz personelinin yemeklik bedellerinden tasarruf ; edilen (8 000) lira 
düşülmüştür. 

301 11 Gümrük merkez kırtasiyesi : * 
İhtiyaca göre teklif edilmiştir. 1950 yılındaki gider (2 157) liradır. 

12 Muhafaza merkez kırtasiyesi : ' -
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı mahkemesinin «mahkeme giderleri» tertibin
den temin edilmekte olan kırtasiyenin bu tertipten ödenmesi lâzımgeldiğinden mah
keme giderleri tertibinden (500) lira düşülmüş, bu tertibe (200) lira eklenmiştir. 

2.1,31 Gümrük merkez döşeme ve demirbaşı': 
İhtiyaca göre tesbit edilerek geçen yıla nazaran (1 500) lira indirilmiştir. 

22,32 Muhafaza merkez döşeme ve demirbaşı: 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı mahkemesinin «mahkeme giderleri» tertibin
den temin edilmekte olan döşeme ve demirbaş ihtiyacının bu tertipten ödenmesi lâ
zımgeldiğinden (750) lira mahkeme giderleri tertibinden düşülmüş bu tertibe eklen
miştir. r- . * 

41 Gümrük merkez öteberi giderleri : ' •. 
İhtiyaca göre tesbit edilerek geçen yıla nazaran f .(l 500) lira indirilmiştir. 

42 Muhafaza merkez öteberi giderleri : 
Gümrük Muhafaza Gene! Komutanlığı mahkemesinin «mahkeme giderleri» tertibin
den temin edilmekte olan öteberi giderlerinin bu tertipten ödenmesi ltîzımgeldiğinden 
(750) lira mahkeme giderleri tertibinden düşülmüş; bu tertibe eklenmiştir. 

51 Gümrük merkez aydınlatması : ; . . " . ' - . 
Elektrik sarfiyatına göre hesaplanmış ve geçen yıla nazaran (1 000) lira indirilmiştir. 

61 Gümrük merkez ısıtması : 
İhtiyaç miktarına ve yakacak bedellerine göre hesap edilmiş ve geçen yılın aynı olarak 
tesbit olunmuştur. 

302 11 Gümrük iller kırtasiyesi : . 
Bu tertipten tasarruf maksadiyle (1 000) lira indirilmiştir. 

12 Muhafaza iller kırtasiyesi : 
İhtiyaca göre .tesbit edilmiştir. Geçen yılın aynıdır. 
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21.31 - Gümrük iller döşeme ve demirbaşı : '• ' 
•Tasarruf maksadiyle bu tertipten (3 000) liranın indirilmesi mümkün görülmüştür. 

22.32 Muhafaza iller döşeme ye deniirbaşı : \{ 
İhtiyaca göre tesbit edilmiş ve geçen yılın aynı olarak, konulmuştur. 

41,42 Gümrük ve muhafaza il öteberi gideHeri : 
İhtiyaca göre tesbit edilmiş ve geçen yılın aynı olarak konulmuştur. 

51 Gümrük il aydınlatması : . 
İhtiyaca göre tesbit edilmiş ve geçen yılın aynı olara* konulmuştur: 

61 ; Gümrük il ısıtması : { • •• 
Bu tertipten (3 000) liranın indirilmesi, mümkün görülmüştür. 

11 Gümrük defter ve diğer basılı kâğıtları : 
Gümrük teşkilatının kullanmakta oldğu basılı kâğıt ve defter ihtiyacına ve geçen yıllar 
sarfiyatına göre hesap edilerek ödenek konulmuştur. ; 

\ 12 Muhafaza defter ve diğer basılı kâğıtları : 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı mahkemesinin şimdiye kadar (mahkeme giderleri) 
tertibinden temin edilmekte olan basılı kâğıt ve defterlerinin' bu tertipten alınması 
lâzımgeldiğinden mezkûr • tertipten indirilen (5 000) liradan (3 220) lirasının bu 
maddeye ilâvesi zaruri görülmüştür. ' : 

13 Bedeli mukabilinde iş sahiplerine satılacak basılı kâğıtlar • giderleri : 
iş sahiplerine satılmakta olan basılı kâğıt gideridir. İş hacminin gelişmesi dolayı
siyle daha fazla basılı kâğıt tabettirilin esi icabettiğinden geçen yıla nazaran (5 000) 
lira fazla ödenek konulmuştur; 

11,12 Gümrük merkez ve iller posta, telgraf ücretleri 
Geçen yıllar sarfiyatına göre tahminî olarak konulmuş ve ( 8 500) . lira indirilmiştir. 

21 Gümrük merkez telefon giderleri : 
Telefon muhaberelerinin azaltılması hususunda alman tedbirler dolayısiyle (3 000) 
liranın tasarrufu mümkün görülmüştü]?. 

22 Gümrük iller Telefon giderleri : 
Telefon muhaberelerinin azaltılması hususunda alman tedbirler dolayısiyle (3 000) 
liranın tasarrufu mümkün görülmüştür. 

23 Muhafaza merkez telef on giderleri : 
Telefon muhaberelerinin azaltılması hususunda alman tedbirler dolayısiyle (1 500) 

, liranın tasarrufu mümkün•• görülmüştü!*; • • 
24 Muhafaza iller telefon giderleri : 

İhtiyaca göre tesbit edilerek ödenek konulmuştur. 

11 Gümrük iller kira bedeli : 
Gümrük idareleri için tutulan kiralık binalar icar bedellerine göre hesap edilmişti]*. 
1952 yılında (1 500) liranın indirilmesi mümkün olmuştur. 

12 Muhafaza iller kira bedeli : 
Kiralık binalarda bulunan bâzı birliklerin Devlet tasarrufundaki binalara yerleştiril
miş bulunması hasebiyle (15 000) liranın tasarrufu mümkün görülmüştür. 

Giyecekler : 
Salonlarda çalışan muayene memurlariyle kadın ve erkek-kolcuların ve merkez müs
tahdemlerinin-elbise; ayakkab ı , ^ gömleği, giderleri karşılığıdır. Üç yılda bir yap
tırılan palto ve 100 kolcu için alınacak olan muşamba bedeli olarak geçen yıla naza 
ran (5 000) lira fazla ödenek konması icabetmektedir. ' • • . . . 
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307 11 Gümrük sürekli görev yolluğu : 
'Müddetini doldurmuş olan memurlardan emekliye sevkedileceklerleŞark bölgesinde 

. hizmetini tamamlamış olanların Garbenakil ler i ; cloİâyısiyle yerlerine gönderilecekle
rin zat ve aile harcırahlarının karşılanabilmesi için (38 000) lira konulmuştur. Ge
çen yıla nazaran (2 000) lira eksiktir. 

12 Muhafaza sürekli görev yolluğu : 
• Müddetini doldurmuş olan muhafaza teşkilâtı mensuplarından emekliye sevkedilecek- * 

lerle Şark bölgesinde hizmetini tamamlamış olanların Garba nakilleri dolayısiyle yer
lerine gönderileceklerin zat ve aile harcırahlarının karşılanabilmesi için (69 700) li
nin konulması zaruridir. 

21 'Gümrük geçici görev yolluğu : • 
'Tahkikat ve tetkikat için geçici görevle gönderilen memurlarla mezuniyet veya inhi-

ı lal.dolayısiyle memursuz kakın tek memurlu idarelere başka mahallerden gönderilen 
vekil memurların yevmiye ve yolluklarını karşılamak üzere geçen yıl ödeneğine na-

;zarân (5 000) lira eksiğiyle "konulmuştur. 
22 Muhafaza geçici'görev yolluğu : 

Geçici görevle ıgönderilen memurlarla transit olarak geçen ve yabancı vapurlarda va
zife alan muhafaza memurlarınınyolluklarını karşılamak, üzere (264) lira küsurat 
eksiğiyle teklif olunmuştur. 

31 Gümrük müfettişler yolluğu: 
Müfettiş ve muavinlerinin yolluklariyle yevmiyelerini karşılamak lüzere konulmuş
tur. Geçen yıla nazaran (5 532) lira eksiktir. 

32 Muhafaza müfettişler yolluğu : \ - -
2875 sayılı Kanun gereğince muhafaza birliklerinin ayniyat/hesaplarını tetkik ede-

:"-" cek müfettişlerin yolluklariyle yevmiyelerine karşılıktır. 
40 Tetkik için yabancı memleketlere gönderileceklerin yolluğu : " ' 

1952 yılı içinde yabancı memleket gümrüklerinde yeni işlem, ve telâkkileri görmek 
1 üzere gönderilecek bir müfettiş veya memurun • senelik oturma ve yolculuk günde-

liğiyle yol giderleri karşılığıdır. Geçen yıla nazaran (2 000) lira eksiktir. 

308 11- Gümrük merkez memurları tedavi giderleri ve yallukları : 
Gümrü kmerkez memurları arasında tedaviye muhtaç olacakların iyileştirilmesi için 
konulmuştur. Geçen yıla nazaran (5 000) lira eksiktir. • ^ 

İ2 Gümrük iller memurları tedavi giderleri ve yollukları : 
Gümrük iller memurları arasında tedavisine lüzum hâsıl olacakların iyileştirilmesi için 
konulmuştur. 

13 Muhafaza merkez memurları ledavi giderleri ve yollukları : 
Muhafaza merkez memurları arasında ledaviye muhtaç olacakların iyileştirilmesi için 
konulmuştur. ••'•'• 

14 Muhafaza iller memurları tedavi giderleri ve yollukları : 
•Muhafaza iller memurları arasında tedaviye muhtaç olanların artması hasebiyle 
1951 yılı Bütçesine konulan'ödeneğin ydnıiycceği ve munzam ödenek istenilmesine 
zaruret hâsıl olacağı anlaşıldığından bu yıl için de (1 000) lira fazla ödenek teklif 
edilmiştir. ' '.•''. 

15 Muhafaza merkez" subay, astsubay ve erlerinin tedavi giderleri : 
Tedaviye muhtaç olanların iyileştirilmesi için konulmuştur. Geçen yılın aynıdır. 

16 Muhafaza İller subay, astsubay ve erlerin tedavi giderleri : . 
Tedaviye muhtaç, olanların iyileştirilmesi için konulmuştur. Geçen ydm aynıdır. 
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309 11 Bakanlık otomobili işletme giderleri: - •; ./ 
Bakanlık otomobilinin, benzin ve yağ giderlerine kargılıktır. Geçeiı yılın aynıdır* 

12 Bakanlık otomobili onarma giderleri: 
Bakanlık otomoi3İlinin tamir ve yedek parça giderlerine karşılıktır. Geçen yılın aynı-
dıi\ . . 

21 Merkez taşıtları işletme giderleri : 
Merkezde çalıştırılan motosikletin işletmo giderleri karşılığıdır 

22 Merkez taşıtları onarma giderleri : 
Merkezde çalıştırılan bir motosikletin tamir ve yedek parça giderleri karşılığı 

23 Merkez muhafaza taşıtları işletme ve kira bedeli : , 
Karargâhla hava- alanları arasında muhafaza memurlarını taşımak ve ambarlarda 
mevcut birliklere ait eşyayı istasyona römorkla sevk işlerinde kullanılan iki jeepih iş
letme giderleri kargılığıdır. 
1951 yılında bu işlerde kullanılan üç jecp ikiye indirilmiş ve bu suretle (7 000) lira ta
sarruf sağlanmıştır. 

24 Merkez Muhafaza taşıtları onarma giderleri : 
Yukarda zikrolunan hizmetlerde kullanılan iki jeepin tamir ve yedek parça karşılığı
dır. - ' ' 
Bir" jeepin hizmetten alınması hasebiyle (1 000) lira tasarruf edilmiştir. 

31 iller taşıtları işletme giderleri : 
3 motosiklet, 1 kaptıkaçtı için lüzumlu benzin ve yağ masrafları karşılığıdır. Geçen 
yıla nazaran (400) lira eksiktir. 

32 İller taşıtları onarma giderleri : . " 
3 motosiklet, 1 kaptıkaçtı ve bisikletin tamiri gideridir. Geçen yıla nazaran (200) 
lira fazladır. 

33,34 iller kara, hava taşıtları ve deniz muhafaza vasıtaları işletme, kira bedeli ve onar
ma giderleri : 
Kara ve deniz vasıtalarında aded itibariyle bir değişiklik yoktur. Bu vasıtaların 

* işletme ve onarımı .için bütçeye yeter ödenek konulmuştur. Ancak, deniz ve kara 
vasıtalarının bâzı yedek parçalarının mubayaası işletme tertibinden yapılmakta idi. 
Halbuki bu gibi parçaların onarmr, maddesinden satmalmması icap ettiğinden 
(111 576) lira bu bölümün 33 neü maddesinden indirilerek 34 ncü maddesine ek
lenmiştir. ) 

403 Temsil giderleri : Tj 

İhtiyaca göre konulmuştur. 

405 10 Hayvan satınalma ve tanzimi : . 
a) 3944 .sayılı Kanunun 8 nci maddesi gereğince vazife esnasında ölen ve sakatla
nan hayvanların tazmini, 
b) 5013 sayılı Kanun gereğince subayların ölen hayvanlarının tazmini : . 
c) -Mirî hayvan alımı aynı olarak ödenek konulmuştur. 

20 3944 sayılı Kanun gereğince atlı muhafaza memurlarına verilecek hayvan yem bedeli: 
104 baş hayvanın ayda 14 lira hesabiyle tutarı bulunan ödenek bütçeye konulmuş
tur. Geçen yıla nazaran hayvan adedinde noksanlık husule geldiğinden (6 178) lira 
indirilmiştir. 

406 Haberalma giderleri : 
Geçen yılın aynı olarak konulmuştur. 
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407 20 Nispeti kanunla belirtilmiş. ikramiyeler : 
Geçen yılın aynı olmak üzere tahminî konulmuştur. 

30 Geri verilecek paralar : • 
Geçen yılın aynı olmak üzere tahmini konulmuştur. 

408 Gümrük tahsilat komisyonlarında bulunacak belediye üyelerinin huzur ücretleri : 
• 5385 sayılı Gümrük Kanununun 89 ncu maddesi: gereğince gümrük başmüdür ve 

müdürlüklerinde kurulmuş olan gümrük tahsilat komisyonlarında bulunacak belediye 
meclisi üyelerine verilecek huzur ücreti.için geçen yılın aynı olarak ödenek konul
muştur. 

409 10 Tayınat : 
Subay, assubay, memur, hizmetli ve erlerin iaşesi mukabili olarak günde 73 kuruş 
55 santim üzerinden ödenek hesap -edilmiş ve bütçeye mevcut er kadrosunun °/o 3 nün 
izinli olacakları düşüncesiyle (52 331) lira eksik konulmuştur. 

20 Yem : . ' '• • . i 
Mevcut hayvan adedine göre günde 1.26 kuruş 58 santim üzerinden yem * karşılığı 
konulmuştur. Geçen yılın aynıdır. 

30 Yakacak, aydınlatma ve ısıtma : 
Subay, assubay, e r ve memurlarla hizmetlilerin kanuni yakacak istihkakıariyle 
muhafaza daire ve karakollarının yakacak ve aydınlatma giderleri için konulmuştur. 
Geçen yıla nazaran (19 000) lira eksiktir. 

410 10 Giyecekler : . 
Subay, assubay, er, memur ve hizmetlilerin kanuni giyecek bedelleri hesap edi
lerek geçen yılın aynı olarak ödenek konulması icabetmiştir. 

20 Teçhizat :* 
Beher rerin teçhizatı gideri için vasati olarak 30 lira 39 kuruş tespit .edilmiştir. An
cak er kadrosuna göre ödenek konulduğu takdirde geçen yıl bütçesindeki miktarı 
aşacağından halen kullanılmakta olan er teçhizatından bir kısmının tamiri yapılmak 

,ve muayyen miadl arından fazla kullanılmak suretiyle geçen yi İm aynı olarak bütçe
ye ödenek konulması sağlanmıştır. ' • .' 

41.1 Harb gereçleri ve teçhizatı : 
'Muhabere şebekelerinin idame masraflariyle ;silâhların bakımı ve alımı ve mevcut 
mirî hayvanların muytabiyesi karşılığıdır. (16 000) lira eksiktir. 

412 Tıbbi ecza ve sağlık gereçleri : 
Şubat, assubay ve erlerin ilâç, sıhhi malzeme ihtiyaeiyle sivil bölgelerdeki muhafaza 
karakollarına verilecek ecza sandığının bedelleri karşılığı olarak geçen yılın aynı 
ödenek konulmuştur. 

413 Veteriner ecza ve gereçleri : 
Mevcutimirî: hayvanların, ecza ve gereçlerinin valimi; için «geçen yılın aynı olarak ko
nulmuştur. - . . 

414 11 Gümrük taşıması : 
Gümrüklerin taşıma masraf lariyle kurşun pulu ve sicim bedeli karşılığıdır. (500) 
lira tasarruf maksadiyle indirilmiştir. . 

12 Muhafaza taşıması: 
Devlet Demir ve Denizyollarında yapılan er ve askerî e,şya nakli,için -konulmuştuı\ 
Geçen yılın aynıdır. 
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•Teçhiz,; tekfin ve kabir yapma giderleri : 
Gecen yılın aynıdır. . . 

Kimyahaneler giderleri ve dışarıda yaptırılacak tahlil ücretleri : 
istanbul, İzmir, İskenderun ve Meı sin gümrüklerindeki kimyahanelere alınacak tah
lil maddeleriyle lüzumu halinde dışarıdaki müesseselerde yaptırılacak tahlil ücretle
rine karşılık konulmuştur. Geçen yılın aynıdır. 
Satınalmaeak örnekler : 
Merkez ve gümrüklerde tarife müzeleri için lüzum görüldüğü takdirde satınalmaeak 
örnekler için konulmuştur. Geçen yılın aynıdır. 
Kaçak eşya ve hayvanların taşıma, yiyecek, bakım ve koruma giderleri : 
Kaçak eşyanın taşıma ve muhafazası sırasında kullanılacak sicim, kurşun mühür, ip 
ve sair malzeme ile 'kaçak hayvanların yiyecek, bakım, koruma ve yediemin masrafla
rına-karşılık'olarak konulmuştur. Geçen yıla nazaran (500) lira noksandır. 
Kaçak eşya satış giderleri : 
1918 sayılı Kanunun 21 nci maddesine göre kaçak eşyanın satışında heyette bulun
ması icabeden ticaret odası üyelerinin ve bulunmıyan yerlerde belediye üyelerine ve
rilecek huzur ücreti ve kaçak eşyanın satışına taallûk eden diğer masraflar karşılığı
dır. Geçen yıldan (300) lira noksandır. 
Para gönderme giderleri : 
Gümrük hasılatmm Hazineye gönderilmesi için Merkez Bankası bulunmıyan yerler
de Ziraat Bankasına ve posta idarelerine verilen acyo karşılığıdır. Geçen yıllar gider
lerine ve gümrük vâridatmdaki artmalara nazaran bu tertibe (10 000) liranın eklenme
si zaruri görülmüştür. 

Mahkeme giderleri : 
Tanık, bilirkişi ve sanıkların her nevi giderleri ve hâkimlerle koruyucuların yolluk
ları bu tertipten ödenmektedir/Mahkemelere ait mefruşat, basılı kâğıt ve kırtasiye 
için şimdiye kadar bu tertipten yapılan sarfiyatın taallûk ettikleri tertiplerden öden
mesi maksadiyle bu tertipten (7 000) lira indirilerek ilgili tertiplere eklenmiştir. Ay
rıca da (1 000) lira tasarruf edilmiştir. 

2550 sayılı Kanun gereğince verilecek tazminat : 
1918 sayılı Kanunun 3777 sayılı Kanunla değişik 60 ncı maddesi gereğince kaçak para 
cezalarından % 35 nispetinde tefrik olunan tazminattan müstehliklerine ödeme yapıl
mak üzere bütçeye ödenek konulmaktadır. Kaçak para cezalarından tefrik olunan 
miktar bir taraftan gelir ve diğer tarfaftan bütçeye ödenek konulmaktadır. 

Gümrük ambarlarında kaybolan eşya tazminatı : 
Ambarlarda eşyanın zıyaı halinde ödenecek bedeline karşılıktır. 

İşçi Sigortaları Kurumuna verilecek prim : • ı . 
İstanbul muhafaza deniz atelyesin.de çalıştırılan işçilerin iş kazaları ve meslek hasta
lıkları ve ihtiyarlık, hastalık sigortası kargılığıdır. 5837 sayılı Kanun gereğince tatil 
günlerinde verilecek yevmiyeye mukabil geçen yıldan fazla olarak (2 100) lira eklen
miştir. •• .-•-• . . . . . . • • • • 

Satırialma ve abone : 
Kitap, dergi satınalınması ve abone karşılığı olarak konulmuştur. Geçen yılın aynıdır. 
Başka her çeşit giderler : •' 
Gümrük tarifesi,.ve- ticaret genel, anlaşması hükümlerine göre her türlü gümrük mev-
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zuatının tatbikiyle ilgili kararların muntazaman yayınlanması için her ay Gümrük 
Bülteni neşredilmektedir. Bu bültendeki neşriyattan teşkilât mensupları da fayda
lanmaktadır. Bülten masraflariyle lüzumu halinde satmalmarak bastırılacak yazı ve 
tercüme ücretleri, genel buyruk cilt ve sair giderleri de bu tertipten verilmektedir. 
Geçen yılın aynıdır. 

453 Milletlerarası kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve giderleri : 
Bakanlığı ilgilendiren Milletlerarası kongre ve konferanslara gönderileceklerin yolluk 
ve zaruri masrafları için geçen yılın aynı olarak ödenek konulmuştur. 

476 11 Gümrük kursu öğrenci yevmiyeleri : 
Gümrük tatbikat kursuna gelen ve yatacak yer temin edilemiyen 25 öğrenciye 3888 
sayılı Kanun gereğince verilecek yevmiye karşılığıdır. 

12 Gümrük kursu öğrenci yolluğu : 
Gümrük tatbikat kursuna iştirak eden öğrencilerin gelip gitme yol masrafı olarak ko
nulmuştur. Geçen yılın aynıdır. 

21 Muhafaza kursu öğrenci yevmiyeleri : 
Geçen yıllarda senede iki devre olarak yapılan muhafaza kursu için 1952 yılında yal
nız bir devre tedrisat yapılacağına göre ödenek hesap edilerek (13 500) lira eksiği ile ko
nulmuştur. 

22 Muhafaza kursu öğrenci yolluğu : 
Muhafaza kursuna gelen öğrencilerin gelip gitme masrafları karşılığıdır. Yalnız bir 
devre tedrisat yapılacağına göre (2 800) liranın tasarrufu mümkün görülmüştür. 

13,23 Gümrük ve muhafaza kursu genel giderleri : 
öğrencilerin ders malzemesi ve kitap bedeli karşılığıdır. Bu tertipten (1 700) lira 
tasarruf edilmiştir. 

701 10 Gümrük yapı, onarma : 
Bakanlık ve gümrüklerin bir yıl içinde (3 000) liraya kadar zuhur edecek tamirleri 
karşılığıdır. Geçen yıla nazaran (5 003) lira noksaniyle konulmuştur. 

20 Muhafaza yapı, onarma : 
Gümrük muhafaza teşkilâtı tarafından işgal edilmekte bulunan 415" mirî binanın 
(10 000) lira ve daha aşağı yapım, onarım ve donatım giderleri karşılığıdır. Geçen 
yılın aynıdır. 

711 10 Kimyahaneler makine, alet ve gereçlerinin onarımı : 
istanbul, Yeşilköy, izmir, iskenderun vo Mersin gümrüklerindeki kimyahanelerde 
mevcut makine ve aletlerin onarılması için konulmuştur, ödenek ihtiyaca göre tesbit edi
lerek geçen yıla nazaran (500) lira indirilmiştir. 

20 Tartı aletlerinin onarımı : 
Merkez vo gümrüklerde mevcut kantar, baskül ve terazi gibi tartı aletlerinin muba
yaa bedeliyle bunların tamirleri, muhafazaları ve ölçüler Kanununa göre yaptırıla
cak muayene ve ayarı ve yedek parçalan mubayaa masrafları karşılığıdır. Bu tertip
ten (1 000) lira tasarruf edilmiştir. 

751 Gümrük kimyahaneleri için satmalınacak makine, alet ve gereçler : 
Yukarda yazılı gümrük kimyahaneleri için ilâveten satmalmacak makine ve malzeme 
bedeli olarak konulmuştur, yeniden tesis edilen Yeşilköy kimyahanesine alınacak ma
kine ve aletler için (500) lira artırılmıştı]'. 

752 Satın alınacak kara, hava taşıtları vo deniz muhafaza vasıtaları : 



Bir açık deniz motörü makinelerinin tebdili için ve 2 aded 300 beygirlik motörle 6 
aded açık deniz motörti yardımcı makinesi alımı için geçen yıla nazaran (83 000) 
lira fazlasiyle ödeiîek tesbit edilmiştir. 

Yapı işleri ve esaslı onarmalar (Bayındırlık Bakanlığı bütçesine) : 
Cilvegöz'de (Ayındelfi) yaptırılacak gümrük bina ve lojmanlariyle îzmir deniz atel-
yesi inşası, İstanbul, îzmir ve diğer gümrüklerin esaslı onarmaları için konulmuştur. 

TARIM BAKANLIĞI 

Bakan ödeneği : 
Geçen yıl ödeneği aynen teklife alınmıştır. 

Merkez memurları aylığı : 
Geçen yıl ödeneğinde dâhil bulunan 401 200 liralık stajyerler ödeneğinin . tamamın
dan iller maddesine .alınmasından dolayı tertipte bu miktar eksiklik ve üst derece 
farkının artışından 9636 ve 6 kadronun L cetvelinden fiilîye alınmış bulunmasından 
dolayı da 30 600 ve,maddi hatâ neticesi geçen yıl eksik konulduğu anlaşılan 10 500 
liranın zammından dolayı da ceman 50 736 lira artış bulunmaktadır. 
İller memurları aylığı : 
Geçen yıl merkez memurları aylığı ödeneği meyanında bulunan 401 200 liralık staj
yer ödeneğinin bu yıl iller maddesine alınmış . olmasından, stajyerler ödeneğinin 
434 700 lira artışından, üst derece farkının 115 800 lira artışından ve L cetvelinden 
fiilîye alman 14 kadro karşılığı olarak da 33 000 liralık ödenek konulmasından dola

yı madde ödeneğinde ceman 984 700 lira artış mevcuttur. 
Merkez memurları açık aylığı : 
Geçen yıl ödeneği aynen teklife alınmıştır. 
İller memurları açık aylığı : 
Geçen yıl ödeneği aynen teklife alınmıştır. 

Merkez hizmetlileri ücreti : 
Geçen yıla kadar ödeneği merkez ücretlileri tertibinden bulunan 45 kadronun karşı
lığı olarak 51 240 liranın bu yıl iller maddesine naklinden dolayı maddede bu miktar 
eksiliş ve yeniden 8 kadro ilâvesi sebebiyle 23 700 lira ve 13 hizmetlinin ücret 
artışından dolayı da 6 840 lira ki, ceman 30 540 lira fazlalık bulunmaktadır. 
İller hizmetlileri ücreti : 
Maddede görülen artışın 51 240 lirası merkez hizmetliler ücreti maddelerinden nak
ledilen 45 hizmetli kadrosu karşılığı ödeneğin maddeye ilâvesinden ve 534 680 lirası 
da 145 adedi ziraat ve 95 adedi veteriner servisleri hizmetlisi olmak üzere ceman 240 ' 
aded hizmetli zammından ve 24 500 lirası veteriner hizmetlilerinden 139 u arasında 
ücret zammı yapılmış bulunmasından mütevellittir. 

Merkez geçici hizmetlileri ücreti : 
Madde ödeneğinde görülen artış geçici olarak alınacak 7 aded hizmetlinin ücret tu
tarı karşılığı bulunmaktadır. 
İller geçici hizmetliler ücreti : 
Maddede görülen 195 900 liralık artış zirai mücadele servisi için alınacak pilot ve, 
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makinistlerle su işlerine alınacak 25 hizmetimin ücreti kargılığı bulunmaktadır. 

Yabancı uzman ye hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri : 
Madde ödeneği 16 yabancı uzman ve bir aded yabancı budama ustasiyle bir ter-
cüma'mn tazminat ve ücretleri karşılığı bulunmaktadır. • , i ; ; ' / 

11 . Merkez memurları çocuk zammı : • ; < 
Merkez aylıklarına 260 çocuk için zam ödenmekte olduğu tesbit edildiğinden 272 aded 
olan merkez memurlarının .% 10 u kadar muhtemel artış da nazarı dikkate alınarak 
maddeye geçen yıla nazaran 15 600 lira noksaniyle teklif yapılmıştır. 

12 llller memurları çocuk zammı : 
iller aylıklarına 3 886 aded çocuk için zam ödenmekte olduğu tesbit edildiğinden, 
3273 aded bulunan iller memurlarının ,% 10 u kadar da muhtemel bir artış nazarı 
dikkate alınarak maddeye geçen yıla nazaran 15 600 lira noksaniyle teklif yapıl
mıştır., "" ' ' . . ' • • 

21 Merkez memurları doğum yardımı: 
Merkez memurları adedinin % 10 u kadar : tahmin olunan doğum için mad&öye 
geçen yıl ödeneğine nazaran 9 000 lira noksaniyle teklif-yapılmıştır.''•'••' 

22 İller memurları doğum yardımı : !. 
İller; memurları ve stajyerler adedinin % u kadar ; muhtemel doğum itibar olunarak 
yapılan hesaba nazaran maddeye geçen yıl ödeneğine nazaran 5 000 lira noksaniyle 
teklif yapılmıştır. 

31 Merkez memurları ölüm yardımı : • , •• '• ' - " : 

Geçen yıl ödeneği aynen teklifolımmuştur: 
32 ' İller memurları ölüm yardımı : 

• Geçen yıl ödeneği aynen teklif olunmuştur. :/ 
40 Yakacak zammı : 

Evvelki yıllar sarfiyatı ve geçen yıl tevziatı göz önünde tutularak maddeye, geçen yıl 
ödeneğine nazaran 1 000 lira noksaniyle teklif yapılmıştır. 

Yabancı dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince .ödenecek para 
mükâfatı : ; 

Tahakkuk etmiş istihkak bulunmadığından bölüm kaldırılmıştır. 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin. (D), fıkrasiyle 34ı, ,38 ve 39 ncu^maddeleri ge
reğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : ; 
Aylık tertibi - 'stajyerler..ücreti, hariç - ile ücretler tertibi ödenek yekûnunun % 5,5 u ola
rak hesaplanan madde ödeneği geçen yıla nazaran 107 256 lira noksaniyle teklif olunmuş
tur. • • • ,. ••: 
Temsil ödeneği. : ' , . 
Geçen,yıl,Ödeneği aynen teklife aunmıştır. ' 

10 Ek görev tazminatları : . 
Geçen yıl ödeneği aynen teklife alınmıştır. 

20 Askerlik dersi öğretmenlerinin ücretleri : 
Evvelki yıllar sarfiyatı nazarı dikkate alınarak maddeye geçen yıl ödeneğine nazaran 5.00 

.< lira noksaniyle teklif yapılmıştır.- , • •:..'.•,••• > ; 

10 Kırtasiye : ' 
Artmakta olan ihtiyaca binaen, maddeye geçen yıl ödeneğine nazaran 1'500 lira1 fazlasiyle 

- teklif yapılmıştır. ; 
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20 Döşeme : . . ;.'. £ 
Maddeye mütenazıran ikiye ayırmak suretiyle geçen yıl ödeneği aynen teklif olun
muştur. t " • • 

30 Demirbaş : 
Geçen yıl ödeneği aynen teklif olunmuştu?. 

40 öteberi giderleri : 
Geçen yıl ödeneği ayneri'teklif olunmuştur. 

" ! 50 'Aydınla tma : , 
Geçen yıl ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

60 Isıtma : 
Yakıt fiyatlarındaki artış sebebiyle maddeye geçen 'yıl ödeneğine nazaran 2^500 lira 
fazlasiyle teklif yapılmıştır. ' , 

' 3 0 2 < 10 Kırtasiye : •/ • • : . , , 
Artmış..bulunan-.ihtiyaca binaen madde ödeneği geçen yıla nazaran. % 20'hesabiyle 
5- 200 lira-fazlasiyle teklif edilmiştir. 

20 Döşeme : 
Genişletilmekte- olan -teknik ziraat teşkilât, ve kurumlarının gerekli ihtiyaçları kar
şılanmaküzere 'her•'• iki maddeye 2G0 000 lira fazlasiylo ödenek teklif edilmiştir. 

30 Demirbaş : 
Genişletilmekte olan teknik ziraat teşkilât ve-kurumlarının gerekli ihtiyaçları1 kar
şılanmak üzere her iki maddeye 2G0 000 lira fazlasiyle ödenek teklif cdilıtıiştır. 

40 Öteberi giderleri : 
Geçen yıl ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

"'•''' '50 Aydınlatma: 
• ' ' "' Geçen yıl"ödeneği : ayinin teklif edilmiştir. 

60 Isıtma : : , 
•: ; ..u'...' Yakıt fiyatlarındaki artış sebebiyle madde'ödeneğine 5 000 lira fazlasiylo teklif ya

pılmıştır. 

303 Basılı kâğıt ve defterler : 
Geçen yıl ödeneği aynen teklif edilmiştir. •, 

304 11 Merkez posta ve telgraf ücretleri : ;,:; 
: - .r. Geçen yıl ödeneği, aynen, teklife alınmıştır. 

12 İller posta ve telgraf ücretleri : 
İller ve teknik ziraat teşkilâtının <\> nişlemekle olması hasebiyle kifayet etmemekle 
olan madde ödeneği geçen yıla na/aran 15 000 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 

2.1 Merkez telefon giderleri : 
f..-; : Geçen yıl; ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

22 İller telefon giderleri : 
İller ve teknik ziraat teşkilâtının genişlemekte olması sebebiyle kifayet etmemekte 

,«.... .! ,...-• .olan madde ödeneği, geçen-yıla nazaran 10 000 lira fazlasiyle teklif edilmişi ir. 

•: 305 '<"•' 11: •'. M^erkez kira : : - • •' •"';'_ ' 
' Mukavele icabı ödenecek belediye resimlerini karşılamak üzere maddeye geçen yıla 

•s nazaran 750 lira fazlasiyle ödenek teklifinde bulunulmuşun'. 
•r:'-1 - - 12- İller kira : : • 

Mukaveleye bağlı kira bedeli 82 000 iivaya baliğ olduğundan maddeye geçen seneye 
nazaran 4 250 lira noksaniyle: ödenek teklif edilmiştir,-
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306 Giyecekler: , !.:̂ ,ivr.l̂ g r. | ' .şı 
, Hizmetlilerin palto ihtiyaçlarını karşılamak üzere maddeye geçen yıla nazaran 2 Süt). 

lira fazlasiyle teklif yapılmıştır. a 

307 10 'Sürekli görev yolluğu : 
, Geçen yıl ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

20 Geçici görev yolluğu : 
Geçen yıllarda iller ziraat ve veteriner teşkilâtının geçici görev yolluklarını da ihti
va eden madde, bu yıl münhasıran bakanlık merkez teşkilâtının yolluğuna tahsis 
olunmuş ve iller teşkilâtının geçici görev yollukları yeniden açılan mütaakıp mad
delerde, teklife alınmış bulunduğundan tertip 130 000 lira noksanlık arzetmektedir. 

21 ^Ziraat işleri geçici görev yolluğu : 
i Geçen yıla kadar her biri ayrı maddeler halinde bulunmuş olan Ziraat idari ve teknik 

işlerine ait geçici görev yollukları bu yıl yeniden açılan işbu maddede tevhiden teklif 
edilmiştir. Birleştirilmiş geçen yıl ödeneği toplamı 1 226 001 lira bulunduğuna naza
ran geçen yıl için 110 001 lira noksaniyle teklif yapılmış bulunmaktadır. 

22 Veteriner işleri geçici görev yolluğu : 
/ Geçen yıla kadar her biri ayrı ayrı maddeler halinde bulunan Veteriner idari ve tek

nik işlerine ait geçici görev yollukları bu yıl yeniden açılan işbu maddede tevhiden 
l̂ eklif edilmiştir. Birleştirilmiş olan geçen yıl ödeneği toplamı 586 000 lira bulundu
ğuna nazaran 54 000 lira noksaniyle teklif yapılmış bulunmaktadır. 

30 ; Müfettişler yolluğu : 
Geçen yıl ödeneği aynen teklif olunmuştur. 

40 Sabancı memleketler yolluğu : 
Madde ödeneği aynen teklif olunmuştur, 

50 Sabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin yolluk ve giderleri ; 
Madde ödeneğindeki 224 000 liralık fazlalık yeniden memlekete gelecek 15 yabancı uz
manın geliş ve yurt içi gezileri giderlerini karşılamak üzere teklif edilmiş bulunmaktadır. 

11 Tedavi giderleri (Merkez) : 
Geçen yıl ödeneği aynen teklif olunmuştur. 

12 Tedavi giderleri (İller) : 
Geçen yıl ödeneği aynen teklife alınmıgtır. 

309 11 Bakanlık otomobil işletme giderleri : 
Bakanlık otomobil işletme giderleri 2 000 ve onarma giderleri 2 000 lira olarak teklif 
edilmiştir. 

12 Bakanlık otomobil onarma giderleri : 
21 Merkez taşıtları işletme giderleri : 
22 Merkez taşıtları onarma giderleri : . . . ' . 

Bir sepetli motosikletten ibaret olan mekez taşıtı için 500 lira işletme ve 300 lira 
onarma giderleri karşılığı ödenek teklif olunmuştur. 

41 Ziraat işleri taşıtları işletme giderleri : 
Geçen yıllara kadar ziraat, iller idari ve teknik teşkilâtı ve lrarumları taşıtlarının 
işletme ve onarma giderleri ayrı ayrı maddeler halinde iken bu yıl yeniden açı
lan iş bu maddede tevhiden teklife alınmıştır. Birleştirilmiş olarak geçen yıl öde
neklerinin toplamı 718 001 lira işletme ve 189 001 lirası onarma bulunduğuna na
zaran yeni yıl ihtiyacı için işletmeye 106 999 lira fazlasiyle ve onarmaya da 84 001 
lira eksiğiyle teklif yapılmıştır. 

$5 $iraat isleri taşıtları onarma giderleri ; 
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5% Veteriner işleri taşıtları işletme giderleri : ,.., •*•••>;. 
5 î EÎJE G(eçen yıllara kadaE&Veteriner Illel'^tdariıTeşkilâtii mücladelc işleri ve kurumları ta

şıtlarının işletme ve onarma giderleri ayh a,yrı evmâddeler halinde iken bu yıl iç|n 
yeniden açılan iş bu maddede tevhiden teklif edilmiştir. Birleştirilmiş olarak ge
çen yıl ödeneklerinin toplamı 157 500 lira işletme ve 51 500 lira onarma bu
lunduğuna nazaran yeni yıl ihtiyacı' için işletmeye 9 500 lira fazlasiyle ve onarnla-
ya da 3 500 lira fazlasiyle teklif yapılmış bulunmaktadır. ' 

52 Veteriner işleri taşıtları onarma giderleri : 

312 4481 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince verilecek zaruri masraflar : ij 
Teknik ziraat teşkilâtı genişletilmekte olduğundan bu teşkilâtta vazife verilecekle
rin zaruri giderleri karşılanmak üzere tertibe 29 200 lira fazlasiyle teklif yapılmıştır. 

403 Temsil giderleri : 
Geçen yıl ödeneği, aynen teklif edilmiştir. 

405 4291 sayılı Kanun gereğince hayvan sağlık memurlarına verilecek hayvan yem bedeli : 
Bölüm ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

416 10 Bölge tarım okulları : < 
İaşe masrafının artışı sebebiyle madde ödeneği 15 000 liralık bir zamla teklife alınmış
tır. 

20 Teknik tarım okulları : . ı • ; 
Bu okulların eksiklerinin tamamlanması ve öğrenci azığının gerektirdiği masrafların 
karşılanması için maddeye 322 000 lira fazlasiyle teklif yapılmıştır. 

30 Teknik bahçıvanlık okulları : f:; 
öğrenci adedindeki artışın gerektirdiği masrafların karşılanması için madde ödeneği 
63 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. • 

40 Hayvan sağlık memurları ve nalbant okulu : 
Okulun öğrenci kadrosunda artış bulunmadığından geçen yıl ödeneği aynen teklif olun
muştur. 

50 Makinist okulları genel giderleri : 
Yeniden açılacak bir makinist okulunun gerekli masrafları karşılığı olarak maddeye 
75 000 lira teklif olunmuştur. 

417 10 Genel giderler : 
Ziraat savaş genel masrafı olarak kifayet etmekte bulunan geçen yıl ödeneği aynen 
teklife alınmıştır. 

20 Merkez Savaş Enstitüsü ve Savaş istasyonları giderleri : 
Zirai savaş kurumlarının genel masraflarını muhtevi madde ödeneği kifayete Binaen 
aynen teklif edilmiştir. 

30 Mersin Fümigatuvarı giderleri : 
Mevcuda ilâveten yeniden kurulacak bir fümigatuvarm genel giderleri karşılamak 
üzere maddeye geqen yıla nazaran 13 400 lira-fazlasiyle teklif yapılmıştır. 

418 10 Genel giderler : 
Yeni';sene mesaisine kifayet edeceği anlaşılan 250 000 lira geçen yıl ödeneğine nazai 
ran 60 000 lira noksaniyle teklife alınmıştır. 

20 Kimyevi gübre denemeleri genel giderleri : - ' 
Kimyevi gübre denemeleri iyi neticeler vermekte olduğundan gösteri ve teşvik maili-
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yetindeki mesainin artırılması için maddeye geçen yıl ödeneğine nazaran 96 790 lira 
fazlasiyle teldif yapılmıştır. : ; • 

"••' ' : :o0 Hayvaır yemi, yağ, lif bitkileri giderleri : 
Hayvan yemi, yağ, ve lif bitkileri çalışı'nalaıvına yeni seıie'zarffnda vüsat edeceğin-

..;.','.• den madde'- ödeneği geçen yıla nazaran. 1ÖÖ 000 lira, fazlasiyle teklif edilmiştir. 
... . ; :-40 'J Kauçuk bitkileri, deneme, ıslahı, üretme işleri genel giderleri : " , [ 

'• ' r ' ' Kauçuk işleri ödeneği geçen yıllarda müstakil bölümde iken bu yıl tarla ziraatı 
:]" işleri bölümüne eklenen bu maddeyle tertibine aynen ithal edilmiştir. 
.:• 5Q M', jğfîy ç a y i r ve meralarının İslah1 vö toplu köy yoncalık ve korungalıkları giderleri, 

. .,, :Yeni-,bir mevzii olarak ele alınmış olan çayır ve meraların ıslahı "işleri için açılan 
maddeye ilk defa 1 125 000 'lira; ödenek.; teklif edilmiş' bulunmaktadır. * •'/ 

;419- 4 0 /Bahçe^zirâati"işledi ve k u r ü ı n l a r i : ; ''' : ' 
ii-::'::; ;V ' J;;Bahee;i zifaati işleri ve kurumlarınİn mesailerine daha; geniş' ölçüde ;devam edebil-
•; ; " : ' riıelöri için madde ödeneği geçen! tyılarnazaran 72 000:lira rfazlasiyle^tçldif olunmuştur. 

20 Zeytin işleri giderleri -. 
"''"' ! (rüney doğu bölgesi mevcut zeytinliklerniin teşkilâta ithali için madde ödeneği geçen 

yıla nazaran 18 000 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 
'-""''""30 3788 veI'5748i sayılı kanunİarm gerektirdiği çay genel giderleri: ' ' ; "•' '.'• 

- r r ı ; ;Î:I <:' 'r r -Yeniden': kurulacak.''çay' bahçeleri işleri için açılan, maddeye 100 000 lira teklif edil
miştir. '. o .' vi'. 

-xi^'k. u::.HMi Orta Anadolu'dar 250 köyde yapıla'cak köy ağaçlandırılması genel, giderleri : 
'Yeni .birmevzu: olarak ele -alınmakta olan köy ağaçlan.dırılmasi: işleri için açılan bu 

maddeye ilk olarak 700 000 lira ödenek teklif edilmiştir. , ' 

420 10 Jpekböcckçiliği : . f r "","."-. 
Yeni sene mesaisine kifayet edeceği anlaşılan geçen yık ödeneği aynen teklif edilmiştir 

20 Tavukçuluk ve arıcılık : 
Yeni yıl mesaisine kifayet edeceği anlaşılan.'geçen yık ödeneği aynen teklif olunmuş
tur. 

,.̂ ,,422.;-! :•.-, , Pamuk işleri genel giderleri : . . . . . . . . . , 
. Geçen, yıl ödeneği aynen .teklif edilmiştir. , . . ' . , . . 

423 Tohum Temizleme • eyleri ve makine işleri genel 'giderleri : : • 
ı:":;";': .-.•!.',• Madde ödeneği geçen yıla:-nazaran 120 000 lira; noksaniylo teklife .alınmıştır , 

/;^424- 10' ;'Genel giderler ": ' ' ' - ' . . ' : • ' " " " . • '. ' 
Bulaşık hastalıklarla mücadele işlerine yeni sene zarfmda daha. (geniş! ölçüde devam 

"•.'" ^••.v;L';- edileceğinden:niadde'Ödeneği- ;o8ıOOO. lira; fazlasiyle. teklif :oltınmuştuıv <";? 
J---T---'' ' . 3 0 1 ' H a y v a n / tazminat ı V ' ••" '• •'; ''.'.' ... : ' : ; V Y < : , \ ,..}••--• Ü": .'::•• ' 

Hayvan tazminatı geçen yıla nazarraıı 400 000 lira'noksahiyle'' teklif edilmiştir. 
1 10 Veteriner malzeme ambarı : 

' Distafajin imalâtına ayın miktarda devanı olunacağından geçen yıl ödeneği aynen 
1 eklif edilmiştir. ' _ < . . . 

425" 10 Aygır depoları giderleri : 
"Aygır depoları ilrliyacma yetişeceği anlaşılan 1 000 000 lira geçen yıl ödeneğine na
zaran 51 000 lira noksaniyle teklif olunmuştur. 

,20.» Koyun ve kürk hayvanları \o numune-ağılı 'giderleri v ;V
 : • , "." ••'.' 

50-000-liranın ilıtiyaca kifayet o d p e ^ i î^nlaşı^ığı^dfinr^mjıd.deye ^T.-.OOO; l i ra .noksaniy-
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le teklif yapılmıştır. 
30 Sığır ıslah ve yetiştirme işleri ve kurumları giderleri : 

Sığır ıslah ve yetiştirme işleri genişletilmekte olduğundan kurumların ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere maddeye geçen yıla nazaran 175 000 lira fazlasiyle teklif yapmıl-
mıştır. 

40 Suni tohumlara : 
îyi neticeler alınmış olan suni tohulama işlerine daha geniş ölçüde devam edilmek 
üzere madde ödeneği geçen yıla nazaran 14 000 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 

50 îhsa ve organizasyon : 
Yeni sene mesaisine kifayet edeceği .anlaşıldığından maddeye 1 000 lira noksaniyle 
teklif olunmuştur. • 

426 10 Genel giderler : 
Merinos işlerinin 100 000 lira ile tedviri mümkün görüldüğünden madde ödeneği 
83 200 noksaniyle teklif olunmuştur. 

428 10 Küçük su ve artezyen işleri genel giderleri : 
Sulama işleri daha geniş ölçüde ele alındığından tecrübe sahalarının genişlemesi için 
madde ödeneği geçen yıla nazaran 60 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

20 Sulama istisyonları genel giderleri : 
Sulama istisyonları ihtiyacının karşılanması için maddeye geçen yıl ödeneğine naza
ran 20 000 lira fazlasiyle teklif yapılmıştır. 

429 10 Ziraat işleri : 
Geçen yıllarda ziraat işlerine ait her çeşit kimyevi madde, ecza ve ilâç satmalına 
karşılığı ödenek teknik bölümlerinin sonuncu maddelerini teşkil etmekte iken bu yıl 
yeniden açılan bu bölüm (ziraat işleri) maddesinde tevhiden teklife alınmıştı. 1951 
yılma ait ödeneklerin birleştirilmiş toplamı 2 272 525 lira olduğuna nazaran bu yıl 
maddede 8 321 lira fazlasiyle teklif yapılmış bulunmaktadır. 

20 Veteriner işleri : -
Geçen yıllarda veteriner işlerine ait her çeşit kimyevi madde, ecza ve ilâç satmal
ına karşılığı. ödenek, teknik bölümlerin sonuncu maddelerini teşkil etmekte iken bu 
yıl yeniden açılan bu bölümde (veteriner işleri) maddelerinde tevhiden teklife alın
mıştır. 1951 yılı ödeneklerinin birleştirilmiş toplamı 282 000 lira olduğuna nazaran 
bu yıl için maddeye 32 000 lira noksaniyle teklif yapılmış bulunmaktadır. 

430 10 4'291 sayılı Kanun gereğince hayvan sağlık memurlarına verilecek hayvan avansı : 
Mesleke yeniden intisap edecek hayvan sağlık memurlarının zatî hayvan tedarik et
melerini sağlamak üzere maddeye bu yıl için 5 100 lira ödenek teklif olunmuştur. 

20 Ziraat öğretmenleri hayvan ve binek takımı avansı : 
Genişletilmekte olan teknik ziraat teşkilâtında vazife alacakların zatî hayvan ve bi
nek takımı tedariklerini sağlamak üzere madde ödeneği 10 000 lira fazlasiyle teklife 
alınmıştır. 

431 At yarışları ikramiyesi : 
Geçen yıl ödeneği aynen teklif olunmuştur: 

450 Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrericilere verilecek burslar : 
öğrencinin1 burs ve giderleri olarak geçen yıl 'ödeneğine nazaran 8 700 lira noksa
niyle teklif olunmuştur. 
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10 Satmalına ve abone: 
İller ziraat ve teknik ziraat teşkilatının köylü için bastıracağı bulunan broşür 
resim ve afişler ve satmalacağı filimlerle tercümeler ve her türlü yayım giderlerini 
karşılamak üzere mürettep ödeneğine geçen yıla nazaran 198 000 lira fazlasiyle tek
lif yapılmıştır. 

20 Başka her çeşit giderler : 

10 4489 sayılı Kanuna göre staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin yolluklariyle 
başka her çeşit giderleri : 

20 Birleşmiş Milletler Teknik Yardımından faydalanılarak yabancı memleketlere gönderi
lecek ve geleceklerin yolluk ve giderleri : 
Teknik elemanların kısa zamanda yeni bilgilerle teçhiz ve görgülerinin artırılması için 
yabancı memleketlere gönderilenlere Önem verilmekte ve bu maksatla birlikte mütalâa 
olunan maddeler mevzuu için geçen yıla nazaran 438 480 lira fazlasiyle teklifte bulu
nulmuştur. 

10 Kurum ve derneklere katılma payı : ' 
1952 yılında ödenmesi icabeden katılma payları 237 325 liraya baliğ olduğundan mad
deye geçen yıl ödeneğine nazaran 67 945 lira fazlasiyle teklif yapılmıştır. 

20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve giderleri : 
Geçen yıl, ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

İç kongreler ve teknik toplantılar genel giderleri : 
Teknik işlere ait plân ve projelerin ihzarı için yapılmakta olan toplantılar yeni sene 
işlerinde önemle yer almış olacağından madde ödeneğine 250 000 lira fazlasiyle teklif 
yapılmıştır. 

10 îç fuarlar genel gideri : 
Geçen yıl ödeneği aynen teklif olunmuştur. 

20 Hayvan sergileri ve teşvik ikramiyeleri : 
Sergiler tertibini teşvik ikramiyeleri tevzii alman müessir tedbirlerden görüldüğün
den yeni yıl için maddeye 100 000 lira fazlasiyle teklifte bulunulmuştur. 

30 Tarım sergi ve meşherleri ve müsabakaları genel giderleri ve teşvik ikramiyeleri : 
Tarım sergi ve meşherleri genel masrafları için 20 000 lira kâfi görüldüğünden mad
deye 8 000 lira noksaniyle ödenek teklif edilmiştir. 

10 Yatılı Makinist kursları : • 
Ziraat alet ve makinelerinin liyakatli ellerde kullanılmasını sağlamak maksadiyle kı
sa zamanda çok miktarda makinist yetiştirmek vasfmdaki mesaiye daha geniş ölçüde 
devam edilmek üzere maddeye geçen yıla nazaran 20 000 lira fazlasiyle ödenek teklif 
edilmiştir. ' 

20 Yatılı ve yatısız Ziraat kursları : 
Çeşitli ziraat, kursları açmak hususundaki mesaiye yeni yılda da devam edileceğin
den madde ödeneğine 20 000 lira fazlasiyle teklif yapılmıştır. 

30 Veteriner kursları : 
Teknik elemanlar için açılmakta olan tekâmül kursları için 1 000 liralık ödenek kâfi 
görüldüğünden maddeye 19 000 lira noksaniyle teklif yapılmıştır. 

Geçen yıl borçları : ".. 
Tertibine geçen yıl ödeneği aynen teklif olunmuştur. 
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1947 - 1950 yılları borçları : 
Geçen yıl ödeneği aynen teklif edilmiştir. 
1928 - 1946 yılları borçları : 
Geçen yıl ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

904 sayılı Islahı Hayvanat Kanununun 11 ve 12 nci maddeleri gereğince yapılacak 
yardımlar : 
Geçen yıl ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

Ziraat işleri ve kurumları : 
İller teşkilâtı ve kurumları binalarının 1 500 liraya kadar olan onarmalarına mas
raf ihtiva eden madde ödeneği bu yıl tevhiden teklif olunmuştur. 1951 yılı ödenek
lerinin birleştirilmiş toplamı 145 040 lira bulunduğuna nazaran bu yıl için maddeye 
25 000 lira noksaniyle teklif yapılmıştır. 
Veteriner işleri ve kurumları : 
İller veteriner teşkilâtı ve kurumları binalarının 1 500 liraya kadar olan onarma 
masraflarını ihtiva eden madde ödeneği bu yıl tevhiden teklif olunmuştur. 1951 yılı 
ödeneklerinin birleştirilmiş toplamı 63 000 lira bulunduğuna nazaran bu yıl için mad
deye 33 000 lira noks&niyle teklif yapılmıştır. 

Ziraat işleri makine, âlet ve gereçleri onarımı : 
Bu yıl, mevcut makine ve araçların onarılması ve yenilenmesi tertipleri de tevhiden 
bu maddede teklife alınmıştır. Tevhit olunan geçen yıl ödenekleri yekûnu 246 851 
lira bulunduğuna nazaran yeni yıl teklifi 88 999 lira fazlasiyle yapılmış bulunmak
tadır. 
Veteriner işleri makina, alet ve gereçleri onarımı : 
Makinâ, araçların onarılması ve yenilenmesi tertiplerinin tevhidi neticesi veteriner 
teşkilâtı adına açılan maddeye geç. en tertiplerin yekûnu olan 25 500 liraya nazaran 
20 500 lira noksaniyle teklif yapılmış bulunmaktadır. 

Ziraat işleri : 
Ziraat kurumları için yapılması zaruri kamulaştırma giderleri bu yıl tevhiden tekli
fe alınmıştır. 1951 yılı birleştirilmiş ödeneklerinin toplamı 151 000 lira olduğuna 
nazaran 1952 için 64 260 lira fazlasiyle teklif yapılmış bulunmaktadır. 
Veteriner işleri : , 
Veteriner kurumları için yapılması zaruri kamulaştırma giderleri bu yıl tevhiden tek
life alınmıştır. 1951 yılı birleştirilmiş ödeneklerinin toplamı 30 000 lira olduğuna na
zaran 1952 için 245 000 lira fazlasiyle teklif" yapılmış bulunmaktadır. 

Ziraat işleri : 
1 500 liraya kadar olan küçük yapım ve tesisler masrafını ihtiva eden maddeler bu 
yıl tevhiden teklife alınmıştır. 1 500 liralık had dâhilinde yapılacak köy tipi'meyva 
kurutma evlerinin yapılması göz önünde tutularak tevhit olunan tertiplerin geçen 
yıl ödeneği toplamı bulunan 150 006 liraya muadil bir ödenek aynen teklife alın
mıştır. 
Veteriner işleri : 
1 500 liraya kadar küçük yapım ve tesisler ödeneğinin tevhidi neticesinde veteriner 
kurumlarının yapımları için de geçen yıl ödeneğine nazaran 1 000 lira noksaniyle 
teklif yapılmıştır. 
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751 10 Ziraat işleri : , 
; : Bu yıl ziraat servisleri için satmal1 nacak makine, alet ve gereçler yeniden açılan 

bu maddede tevhiden teklife alnnmştır. Tevhit olunan ıgeçen yıl tertiplerinin toplamı 
3 735 001 olduğuna nazaran maddeye 1.545 001 lira noksaniyle teklif yapılmış bu
lunmaktadır. • 

20 Veteriner işleri : 
'Bu yıl veteriner servisleri için satrıalınacak makine, alet ve gereçler yeniden açıları 
bu maddede tevhiden teklife alınmıştır. Tevhit olunan geçen yıl tertiplerinin topla
mı 476 005 lira olduğuna nazaran maddeye 263 005 lira noksaniyle teklif yapılmış 
bulunmaktadır. 

753 Teknik Tarım ve Teknik Bahçivanlık okullarından mezun olacaklara 4486 sayılı Ka
nun gereğince verilecek araç ve gereçler : 
Mezun olacak öğrenci adedinin geçön yıla nazaran fazlalığı sebebiyle kendilerine ve
rilen vasıta ve malzeme karşılığı olarak madde ödeneği 75 200 lira fazlasiyle teklif 
edilmiştir. 

771 10 Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesine ıdair 5254 sayılı Kanunun. 10 ncu madde
si gereğince yapılacak ödemeler : 
Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesinden dolayı 1952 yılında bankaya ödenme
si zaruri miktar geçen seneye nazaran 946 506 lira fazlasiyle tahakkuk etmiş bulun
duğun la a maddeye 2 256 074 lira teklif olunmuştur. 

20 3788 sayılı Çay Kanununun 5 nci maddesi gereğince yapılacak ödemeler : 
3788 sayılı Çay Kanunundan dolayı bankaya en son olarak yapılması icabeden ödeme 
7 500 liradan ibaret bulunduğundan maddeye geçen yıl ödeneğine nazaran 662 500 li
ra eksiğiyle teklif yapılmıştır. 

30 5389 sayılı Kanun gereğince çıkarılan tahviller için yapılacak ödemeler : 
5389 sayılı Kanunla çıkarılan tahvillerden dolayı bankaya 1952 yılında ödenmesi, zaru
ri miktar 1 206 290 liradan ibaret bulunduğundan maddeye 193 710 lira eksiğiyle tek
lif yapılmıştır. 

.772 10 Küçük çiftçilerin hayvanla çekilen alet ve makinelerle teçhizi için Türkiye Zirai Do
natım Kurumu adına açTlacak fon karşılığı : 

20 Yeni arazi açmaları yapacak çiftçilere açılacak kredileri finanse etmek üzere açılacak 
fon karşılığı : 

30 Muhtelif çiftliklerde yeniden 1 000 dönüm arazinin açılması için Devlet Üretme Çift-
r likleri Genel Müdürlüğü bünyesinde döner sermaye : 

Bölümün ihtiva ettiği işlerin sağlanması için Türkiye.Cumhuriyeti Ziraat Bankasında 
tesis olunacak fon karşılığı olarak tertibe 6 541 400 lira teklif edilmiş bulunmaktadır. 

773 10 Sığır yetiştirme döner.sermayesi : 
Kumkale'de yeniden açılan müesseseye sermaye olarak verilmek üzere madde ödeneği 
•geçen yıla nazaran 20 000 lira fazlasiyle teklif yapılmıştır. 

20 "Merinos yetiştirme• döner sermayesi : 
Merinos müesseselerine yeni verilecek sermayenin 10 000 lira olacağı tesbit edildiğinden 
maddeye geçen yıla nazaran 100 000 lira noksaniyle teklif yapılmıştır. 

30 Haralar döner sermayesi : , ; 
•40 Tarla ;tarım. döner, sermayesi : , 

Yeni kurulan haralarla ihtiyaçları karşılamak üzere maddeye geçen yıla »nazaran 425 000 
lira fazlasiyle teklif yapılmıştır. 
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60 Okullar döner sermayesi : 
•t Okulların mevcut sermayelerinin; takviyesi için maddeye 10 000 lira teklif olunmuştuı. 

50 Tavukçuluk döner sermayesi : 
Tavukçuluk Enstitüsünün sermaye durumunun takviyesi için yeniden açılan bu mad
deye 20 000 lira teklif olunmuştur. 

70 Bahçe kültürleri döner sermayesi .: 
Halen dönre sermayesi .bulunmayan bahçe kültürleri kurumlarına yeniden sermayeler 
tahsisi yapılmak üzere maddeye 50 000 lira teklif olunmuştur. 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

1952 yılı Bütçesi geçen yıl bütçesine nazaran 379 104 lira noksaniyle 2 724 445 lira olarak teklif 
edilmiştir. Bu noksanlık Devlet Başkanlığına ait gemilerin Millî Savunma Bakanlığına devrolun-
ması dolayısiyle 1951 yılı Bütçesinde bu iş için yer almış bulunan (300 000) lira ödeneğin çıkarıl
ması ve mütebaki (79 104) lirası da bütçemizin muhtelif bölüm ve maddelerinde yapılan tasar
ruflar neticesidir. 

Bakanlığımızl952 yılı Bütçesi hazırlanırken mümkün olan tasarruflar tamamen göz önüne 
alınmış ve personel giderleriyle, yönetim giderlerinde gerekli tasarruflar yapılmış ise de bu tasar
ruflardan mühim bir kısmı 5819 sayılı Kanunla yatılı hale getirilen ve bu sebeple gideri artan 
Yüksek Denizcilik Okulunun Genel giderine eklenmiştir. 

1951 yılı Bütçesiyle 1952 yılı teklif bütçesinin durumu aşağıda gösterilmiştir. 

Lira 

2 903 548 1951 yılı Bütçesi ödeneği 
30 000 1951 yılı Bayındırlık bütçesindeki ödenek 

170 001 Millî Eğitim bütçesindeki ödenek (5819 sayılı Kanunla bakanlığımız bütçesine ak
tarılmıştır.) 

3 103 549 1951 Bütçesinin umumi toplamı 
300 000 Devlet Başkanlığına ait deniz taşıtları gideri karşılığı olup bütçemizden çıkarılan 

2 803 549 Toplam... 
79 104 Tasarrufu sağlanan 

v_ 

A_J 

2 724 445 1952 yılı teklif bütçesi umumi toplamı' 
1952 yılı teklif bütçesindeki değişikliklerin sebeblerine gelince: 

201 11 Merkez memurları aylığı : 
1951 yılında 12 memur kadrosu (L) cetveline alınmış iken 1952 yılında bu miktar, 
tasarruf amaciyle 22 ye çıkarılmış ve görülen lüzum ve zarurete binaen (L) cetvelin
de bulunan bir aüed Seferberlik Müdürlüğü ile 40 lira aylıklı, bir şef kadrosu mez
kûr cetvelden çıkarılmıştır. Bu değişikliğe göre (L) cetveli hariç merkez memurları 
aylıklarının fiilî kadrosu 118 olup bu kadroların aylık tutarları (548 000) lira tut-
miktardır. Bu miktara 4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi uyarınca bir ve iki üst de-
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rece aylık .alanların bir yıllık farı olarak 34 500 lira eklenmiş ve 1952 yılı merkez 
memurları aylığı 1951 yılı ödeneğine nazaran 26 800 lira noksaniyle 582 600 lira tek
lif edilmiştir. ; ? i , ,-
İller memurları aylığı : ; 
İller memurları aylığı 1952 fiilî kadrosu 231 adeddir. Bu kadroların yıllık ödenek 
tutarı 820 800 lira tutmakta bu miktara bir ve iki üst derece aylık alan memurların 
yıllık ödenek tutarı bulunan 36 300 lira eklenmiş ve bu suretle 1952 yılı iller memur
ları aylığı 857 100 lira olarak teklif edilmiştir. 
Merkez memurları açık aylığı : 
Halen açıkta memur /bulunmamaktadır. Bu maddeden İ951 yılma nazaran 500 lira ta
sarruf olunarak ve 1952 yılı ihtiyacı için 500 lira ödenek teklif edilmiştir. 
iller memurları açık aylığı : 
Bölümün bu maddesinden de 400 lira tasarruf yapılmış ve 1952 yılı ihtiyacı için 3 000 
lira ödenek teklif edilmiştir. 

202 11 Merkez hizmetliler ücreti : 
Daire daire .ayrılmak suretiyle şimdiye kadar bütçeye konulmakta bulunan merkez 
hizmetlilerine ait (D) cetveli kadrolarının tatbikatında görülen aksaklikları ortadan 

' kaldırmak amaeiyle 1952 yılı Bütçesinde Bakanlık ihtiyacı göz önüne alınarak toplu 
bir halde hazırlanmış ve bâzı kadrolar kaldırılmış bunların yerine de hizmetlilerden 
daha çok randıman .alınabilmesini temin maksadiyle bâzı kadrolara ufak zamlar ya
pılmıştır. Bu itibarla 1952 (D) cetveli kadroları geçen yıla nazaran 12 kadro nok
saniyle 55 kadroya indirilmiş ve 1952 yılı kadroları karşılığı olarak geçen yıla na
zaran 11 700 lira noksaniyle 95 880 lira ödenek teklif edilmiştir. 

202 12 îller hizmetliler ücreti : ' 
İller (D) cetvelinde bulunan, daktilo, motor kaptanı, serdümen ve sair hizmetliler
den bâzılarının uzun yıllardan beri terfi görmemiş olmaları ve bugünkü hayat 
şartları göz önüne alınarak ücretlerinin birer miktar olsun arttırılması düşünülmüş
tür. Bunlardan bilhassa teknik bilgiye ihtiyaç göteren motor kaptanlıklarına bu
günkü ücretlerle ehliyetli kaptan bulunamamakta oldukları ve bulunanlar da mat
lûp kifayeti haiz olmadıklarından motorları hüsnü suretle idare edemedikle
ri gibi vakitsiz yıpranmalarına ve hattâ parçalanarak batmalarına sebebiyet ver
dikleri görülmüşütür. Bundan başka bu gibiler serbest işlerde daha fazla para te
min etmeleri bakımından bu görevlere istenilen elemanların bulunabilmesini te-
minen bunlara ve işlerin aksamamaslnı sağlamak üzere diğer bâzı hizmetlilerin 
kadrolarına da cüzi miktarda zam yapılması zaruri görülmüş ve 5819 sayılı Kanun
la tekrar yatılı hale konulmuş bulunan Yüksek Denizcilik Okulu hizmetlileri kad
rolarına ilâva olunan 10 müstahdemden başka terzi, bereber ve yatakhaneci gibi 
lüzumlu hizmetliler kadrosu da eklenmiş ve 1952 yılı ödeneği 24 120 lira fazlasiy-
le 215 340 lira teklif edilmiştir. 

203 İller geçici hizmetliler ücreti : 
Bu para limanları temizleme, tarama işlerinde istihdam olunacak sürveyyanla-
rm ücretleri karşılığıdır. Yapılacak iş yerlerinde birer sürveyyan çalıştırılacak ve 
bunların asgari üç ay vazife görecekleri göz önüne alınarak ödenek hesap edilmiş-

. tir. 

204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri : 
Karayolları ulaştırmasının nizamlanması ve ticaret gemilerinin daha esaslı bir tek-
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hik murakabeye tâbi tutulması konularının yetkili uzmanlara incelendirilmesini 
^ s a ğ l a m a k amaciyle 6 şar aylık süre ile Birleşmiş Milletler Teknik Yardımından 

iki uzmanın istenmesi uygun görülmüş vo bunların memleketimizdeki iaşe ve ibate 
ve sair masraflarını karşılamak üzere 17 000 lira teklif edilmiştir. 

11 Merkez memurları çocuk zammı : 
12 îller memurları çocuk zammı : 

Evvelki yıllardaki ödenekler göz önüne alınarak eskisi gibi 16 000 lira teklif edilmiş
tir. 
Bu madde ödeneğinden 2 500 lira kadar bir tasarruf sağlamak mümkün görülmüş 
ve 1952 yılı ihtiyacı için 34 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

21 Merkez memurları doğum yardımı : 
Merkez memurları doğum yardımından geçen yıla nazaran 200 lira bir indirme yapı
larak 1952 yılı ihtiyacı için 2 400 lira ödenek teklif edilmiştir. 

22 iller- memurları doğum yardımı : 
Bu maddeden de 200 lira bir tasarruf sağlanmış ve 1952 yılı ödeneği 3 000 lira teklif 
edilmiştir. 

31 Merkez memurları ölüm yardımı : 
Bu madde ödeneğinde bir indirme yapılmamış ve geçen yılın aynı olarak 2 500 lira 
teklif edilmiştir. 

32 îller memurları ölüm yardımı : 
ödeneğin azlığı dolayısiyle bir indirme yapmak mümkün olamamış ve geçen yılın 
aynı olarak 3 500 lira teklif edilmiştir. 

Yabancı dil bilenlere 3656 S. Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mükâ
fatı : 
1952 yılında kaç memurun dil imtihanına gireceği meçhul bulunmakta olduğundan 
geçen yıl olduğu gibi 1 500 lira teklif edilmiştir. 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri 
gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
Bu bölüme maaş ve ücret bölümlerindeki ödenekler toplamı bulunan 1 754 420 lira
nın % 5,5 üzerinden ödenek konulmuştur. Maaş ve ücret bölümlerindeki tasarruflar 
dolayısiyle geçen yıl ödeneğinden 807 lira noksandır. 

Temsil ödeneği : 
Bu bölüme geçen yıllarda olduğu gibi 2 100 lira ödenek konulmuştur. 

Geceleri vazife gören liman memurları ücreti : 
ödenmesi kanun mevzuu olan bu ücretin ödenmesinden vazgeçilmiş olduğundan bö
lüm tamamen kaldırılmıştır. ' • 

10 Ek 'görev tazminatı : 
5819 sayılı Kanunla Yüksek Denizcilik Okulu kadrosundaki iki ek görev tazminat 
kadrosu kaldırılmış olup 1952 yılı için yalnız bir 170 ve bir de 140 liralık iki kad
roya göre ödenek konulmuştur. Geçen yıla nazaran 2 400 lirası çıkarılmış ve 4 225 
lira teklif edilmiştir. 

20 Askerlik dersi öğretmenleri ücreti : 
Bu maddede geçen yıla nazaran 900 lira bir indirme yapılarak 1952 yılı için 300 
lira ödenek teklif edilmiştir. Bir yıl içinde 20 konferans verilecektir. Beher kon
ferans ücreti 15 lira olduğuna nazaran ödeneğin yeteceği düşünülmüştür. 
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10 Kırtasiye : 
Esasen ihtiyacı tamamiyle karşılıyi. mıyan bu maddede kâğıt ve kırtasiye fiyatların
daki artış da nazara alınmamış ve geçen yıl olduğu gibi 4 000 lira teklif edilmiştir. 

20 Döşeme : 
Bu madde ödeneğinde mümkün olan tasarruf yapılarak 1952 yılı için 700 lira öde-

' nek konulmuştur. ıBu para ile ancak mevcut yazı, teksir ve hesap makineleriyle 
diğer mefruşatın, tamirleri sağlanabilecektir. 

30 Demirbaş : 
Demirbaş, ihtiyacının karşılanması için yeniden açılan bu maddeye 700 lira noksa-
niyle 1 800 lira ödenek teklif olunmuştur. 

40 öteberi giderleri : 
Bu maddede tasarruf maksadiyle ancak '500 lira kadar bir indirme yapılabilmiştir. 
Ve 1952 yılı için 3 000 lira konulmuştur. 

50 Aydınlatma : 
Devlet Demiryolları binasında bakanlığın işgal ettiği kısım için kira sözleşmesi gere
ğince aydınlatma sarfiyatı için maktuan ayda 200 lira hesabiyle senede 2 400 lira 
verilmektedir. Geri kalan 600 lira ile-de bakanlık teşkilâtının işgalinde bulunan 
'57 oda ve bir buçuk kat koridorunun elektrik tesisatında vukuaglecek ârızalarm 
tamiri için lüzumlu malzeme ve ampul alınabilecektir. Bu maddeden de geçen yıla 
nazaran 700 lira bir indirme yapılarak 1952 yılı ödeneği 3 000 lira teklif edilmiştir. 

60 Isıtma : 
Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğü ile yapılan kira sözleşmesinden bütün bina
nın ısıtma masrafı için bu genel müdürlükçe yapılan her türlü masraftan bakanlık 
teşkilâtının işgal ettiği kısma isabet eden miktarın mevsim sonunda ödenmesi derpiş 
edilmiş ve evvelki seneler masrafları göz önünde tutularak 1951 yılı ödeneğinin kö
mür fiyatlarındaki artış dolayısiylc 500 lira fazlasiyle 1952 yılı ihtiyacı için '5 000 
lira teklif edilmiştir. -t 

10 Kırtasiye : 
İller teşkilâtımızın asgari kırtasiye ihtiyaçlarını ancak karşılıyabilen bu madde öde
neğine, kâğıt ve kırtasiye fiyatlarındaki artış nazarı dikkate alınmıyarak geçen yılda 
olduğu gibi bu yıl da 4 500 lira ödenek teklif edilmiştir. 

20 Döşeme : 
ş 

30 Demirbaş : • 
İller döşeme ve demirbaşında da tasarrufu sağlamak amaciyle fazla bir indirme yapıl
mış ve 1952 yılı ihtiyacı 4 500 lira noksaniyle 5' 000 lira ödenek teklif edilmiştir. Bu 
paranın 1 500 lirası döşemeye, 3 500 lirası da demirbaşa aittir. Bu ödeneklerle ancak 
bölge ve limanlardaki demirbaşlarla, mefruşat ve yazı, hesap ve teksir makinalarmın 
onarılmaları ve diğer ihtiyaçlar sağlanacaktır. ' 

40 Öteberi : 
Bu maddedeki ödenek 56 liman ve 4 bölgenin öteberi giderleri karşılığıdır. Sözü ge
çen bölge ve limanların her türlü temizlik ve sair masrafları da bu maddeden veril
mekte olduğu gibi bölge ve limanlarda vâki taleplerde, her gün çekilmesi gereken bay
rakların Millî şerefle telif edilemiyeceği durumda eski oldukları bildirilmekte ve bun
lar için ödenek istenilmektedir. Liman binaları deniz kenarında ve daima rüzgâra mâ
ruz bulunduğundan her limanda bir bayrak 15 ilâ 20 gün, limanın durumuna göre en 
çok bir: ay kullanılabilmektedir.. Bundan maada her limanda bulunması gereken 28 
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adetli işaret filâmaları bedelleri de bu tertipten karşılandığından son derece tasarrufkâ-
rane hareket olunarak ödenek artırılmamış ve geçen yıl olduğu gibi 1952 yılı için de 
5 000 lira teklif edilmiştir. 

Aydınlatma : ! 

1951 yılı altı aylık sarfiyat göz önünde tutulmakla beraber bâzı liman binalarında elek
trik tesisatlarının eskimiş olması dolayısiyle vukuu melhuz yangınların önlenmesi için 
bu tesisatların yenilenmesi mahallî belediye fen kurullarınca lüzum gösterilmektedir. 
Gerek bu gibilerin tamir veya tecdidi ve yeni elektrik: tesisatı yap'lan yerlerdeki liman 
binalarına da tesisat yaptırılması gerekmektedir. Bütün bu işlerin başarılması için 
ödeneğin bir miktar artırılması düşünülebilirse de bu ihtiyaçların yapılacak tasarruf
larla karşılanması uygun bulunmuş ve 1952 yılı için geçen yıllarda olduğu gibi 6 500 
lira ödenek teklif edilmiştir. 

Isıtma : 
Kömür fiyatlarındaki artış göz önüne almmanrş ve geçen yıl olduğu gibi 8 000 lira 
ödenekle bu ihtiyacın karşılanması sağlanmıştır. 

Basılı kâğıt ve defterler : 
Bu ödenekle 1952 yılında 298 sahifeli 1948 tarihli «Beynelmilel Denizde Can Emniyeti 
Sözleşmesinden» 70 sahifelik «Türk Denizcilik Kütüğü ve Gemi Adamları Sınavları 
hakkındaki Yönetmelikten» 100 sahifelik «Beynelmilel Fribot Sözleşmesinde» 150 sa
hifelik «Ticaret Gemileriyle Taşınacak Tehlikeli Eşya hakkındaki Tüzükten» 1000 er ade
dinin bastırılması kararlaştırılmış gerek bunların ve gerek bakanlık teşkilâtında tat-
bikına başlanılan dosya desimal usulünün icap ettirdiği masrafları karşılamak üzere 
4 000 liralık bir ödenek fazlalığı düşünülmüş ise de bu, cihete gidilmiyerek yapıla
cak tasarruflarla bu ihtiyaçların giderilmesi tercih olunmuş ve zam yapılmıyarak 
geçen yılda olduğu gibi 1952 yılı için de 11 000 lira ödenek teklif olunmuştur. 

Merkez posta ve telgraf ücreti : -
Merkez posta ve telgraf ücretlerinde geçen yıldaki sarfiyat göz önüne alınmış ve 
tasarrufla hareket edilmesi ilgililere tebliğ edilmiş olduğundan geçen yıla nazaran 
1 000 lira noksaniyle. 1952 yılı ihtiyacı için 4 500 lira teklif yapılmıştır. 
İller posta ve telgraf ücreti 
İller telefon giderleri maddesinde bulunan 1951 yılı ödeneği 8 000 liranın 1951 yılı 
sarfiyatına nazaran artırılması gerekiyorsa da böyle bir zam icrasından sarfınazar 
edilerek mühim ve müstacel olmadıkça muhaberatın posta veya telgrafla temini 
teşkilâta tamimen bildirilmiş telefon maddesine yapılmıyan mükqleme ücretlerinin 
Bu maddeden karşılanması sağlanmış ve buna rağmen 3 000 lira bir indirmede yapı
larak 1952 yılı ihtiyacı için 14 000 lira teklif edilmiştir. 
Merkez daireleri telefon giderleri : ' 
Mühim ve müstacel olmadıkça telefon konuşmalarında âzami tasarruf yapılması 
teşkilâta bildirilmiş -"e bu maksadı teinin için de bir kısım telefonlar kaldırılmış 
ve bu suretle geçen yıla nazaran 5 000 lira bir indirme ile 1952 yılı ödeneği 9 000 
lira teklif edilmiştir. 
İller telefon giderleri : 

Geçen yılların bütçe tatbikatına nazaran zaten kifayet etmiyen bu, madde ödeneğin
den bir tasarruf yapmak mümkün olamamış ve hattâ bâzı yerlerde jandarma telefon
larının kaldırılarak şehir telefonlarının tesis olunması hasebiyle bu yerlerdeki tele-
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fonların yıllık abone ve telefon konuşma karşılığı olarak fazla ödenek konulması ge
rekmiş ve bunun tasarruftan temini cihetine gidilerek 1952 yılı için göçen yılın aynı' 
olan 8 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

Merkez kira karşılığı : 
Bakanlık teşkilâtının Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü binasında işgal ettiği 
kısma ait sözleşme gereğince ödenek yıllık kira tutarı 2 250 lira 1952 yılı için de ay
nen teklif edilmiştir. 

İller kira karşılığı : 
Bölge ve limanlardaki teşkilâtın işgalindeki binalara kira karşılığıdır. 2 400 liralık 
fazlalık İstanbul Limanından Karadeniz cihetine giden gemilerin kontrolü için Büyük-
dere'de yeniden kurulacak liman teşkilâtı için tedarik edilecek bina ile sahibi tara
fından tahliye dâvası açılan Hopa Liman Başkanlığı binasının icar bedelleri karşı
lığı olmak üzere konulmuş ve 1952 yılı ödeneği 12 350 lira teklif edilmiştir. 

Giyecekler : 
Giyim eşyasına müstehak memurlara, 1951 yılı bütçesiyle kabul edilen ödenekle el
bise ve paltoluk kumaşları hademe ve gemicilere yaptırılan kumaşlara yakın cinsten 
kumaşlarla temin edilebilmiştir. Bununla beraber bu memur ve müstahdemlerin palto 
miadları üç yıla çıkarılmıştır. 1951 yılında merkez müstahdemlerinin bir kısmı ile 
taşra müstahdemlerinin bir kısmına palto verilebilmiştir. 
1952 yılında palto istihkakı bulunan 26 merkez ve 79 taşra memur ve hizmetlilerine 
birer palto verilecektir. Bundan başka bu yıl gemi sörvev kurulları başkan ve üyele
rine gemilerin muayenelerinde kullanılmak üzere birer iş elbisesi veya tulum da veri
lecektir. 1951 yılının aynı olarak teklif edilen 23 600 lira ödenekle bu gibi ihtiyaç
ların karşılanabileceği düşünülmektedir. 

Sürekli görev yolluğu : 
1952 yılında yapılacak nakil ve tâyinler ve eski yıllar sarfiyatları göz önüne .alınarak 
1 000 lira bir tasarruf yapılmış ve 1952 yılı için 6 200 lira teklif edilmiştir. 

Geçici görev yolluğu : 
Geçen yılların sarfiyatları ve 1952 yılının ihtiyaçları göz önüne alınarak 10 000 lira 
bir indirme yapılmıştır. Ve 1952 yılı ihtiyacı için 10 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

Müfettişler yolluğu : 
Geçmiş yılların bütçe tatbikatları neticelerine göre 1952 yılında 18 000 lira ile idare 
olunabileceüi düşünülerek 4 000 lira bir indirme yapılmış ve 18 000 lira teklif edil
miştir. 

Yabancı memleketler yolluğu : 
Karayol Ulaştırmasının nizamlanmasım ve ticaret gemilerinin daha esaslı bir teknik 
murakabeye tâbi tutulması mevzuları incelemek üzere iki yetkili memurun 1952 yı
lında Birleşmiş Milletler teknik yardımından istifade edilmek suretiyle ileri memlekt-
lefe gönderilmesi uygun görülerek bu iki memurun gidiş ve dönüş her türlü yol gi
derleri karşılığı olarak 5 000 lira teklif edilmiştir. Bu memurların-gittikleri yerlerde
ki tetkik masrafları Birleşmiş Milletlere ait olacaktır. 
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307 50 Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin yolluklariyle başka gi
derleri : 
204 ncü bölümde izah. edilen sebepler dolayısiylo memleketimize celpleri düşünülen ya
bancı uzmanlara memleket içinde yapacakları seyahatlerde sözleşmeleri gereğince veri
lecek yevmiye ile tercümanlarının seyahat masrafları ve büro giderleri için geçen yıla 
nazaran 1 500 lira noksaniyl^ 4 500 lira teklif olunmuştur. 

307 70 Liman başkan ve memurlarının vazife ile gemilere gidip gelmeleri için deniz taşıtları 
ücretleri : 
Vasıtası bulunur, yan "umanlarda, limın başkan ve memurlarının açıkta demirleyen ge
milere gidip glemeleri için kiralıya sakları vasıta bedeli olarak ve geçen yıllardaki sar
fiyat göz önüne alınarak 7 000 lira ödenke teklif edilmiştir. 

308 11 Merkez tedavi giderleri : 
Bu ödenek her sene yetmekte olduğundan geçen yılın aynı olarak 1 400 lira teklif 
edilmiştir. 

308 12 iller tedavi giderleri : 
Her yıl kifayet eden bu ödenekte bir indirme yapılamamış ve geçen yılın aynı olarak 
3 000 lira teklif edilmiştir. 

309 11 Bakanlık otomobili işletme giderleri : 
Bakanlık makam arabasının yıldan yıla eskimiş olması yüzünden motor fazla benzin 
ve yağ sarf eylemektedir. Bu arabanın benzin ve yağ masrafı altı aylık sarfiyat göz önü--' 
ne alınarak ortalama aylığı 250 liradan aşağı düşmemektedir. 1952 yılı ödeneği 2 000 
lira konulmuştur. 

309 12 Bakanlık otomobili onarma giderleri : 
İşletme süresi ilerlemiş bulunan makam otomobili sık sık arıza yaparak tamire ihtiyaç 
göstermesi ve üzerinde bulunan lâstikleri de eskimiş bulunması dolayisiyle 1952 yılm-
deki tamir yedek parça ve lâstik karşılığı olarak 1 500 lira teklif edilmiştir. 

403. Temsil giderleri : 
Geçmiş yıllar sarfiyatına nazaran kifayet eden bu ödçnek geçen yılın aynı olarak 
1 500 lira teklif edilmiştir. 

416 Yüksek Denizcilik Okulu genel giderleri : 
Yüksek Denizcilik Okulunun 5819 sayılı Kanunla yine yatılı hale konulması üzerine 
artan masraflarının karşılanmasını sağlamak üzere geçen yıla nazaran 205 400 lira ar
tış görülmekte ise de bu miktarın 17 000 lirası 1951 yılında Millî Eğitim Bakanlığı 
Bütçesinin 416 ncı bölümünün 9 ncu Ulaştırma Bakanlığı maddesinde bulunmakta 
idi. Bu miktarın tenzilinden sonra hakiki artışın 35 399 lira olduğu anlaşılmaktadır. 
Eski yıllar sarfiyatına göre çok dar tutulan bu ödenekle 1952 Malî yılında idare olu
nabileceği düşünülmektedir. 314 000 liradan ibaret bulunan bu ödeneğe ait müfredat 
aşağıda arzolunmuştur. 
200 yatılı öğrenciye göre hesap edilmiştir, 
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Sarf yeri 

140 700 Yiyecek ; '" 
71 600 Giyecek 
20 000 Yakacak 
3 500 Yatak ve lokanta takımları 

. 10 000 İlâç, elektrik, su ve telefon giderleri 
.3 000 Çamaşır yıkama 
1 000 Kırtasiye ve basılı kâğıt 

11 400 öğrenci harçlığı (Ayda 5. er liradan) 
2 000 Fabrika malzemesi 

15 000 Tatbikat gemisi ile deniz vasıtaları onarımı 
29 800 Gemi genel giderleri 
1 000 Lâboratuvar eşya ve gereçleri ve tesis 
5 000 öğretim gereçleri, kitap ve sair 

314 000 

417 10 Mayın yok etme giderleri : 
Bu bölümden Haziran 1951 sonuna kadar 8 404 lira sarf olunmuştur, önümüzdeki 
kı§ aylarında bilhassa Karadeniz sn hallerinde geçen aylara nazaran daha fazla ma
yın vurması muhtemel bulunduğundan mütebaki paranın kifayet edebileceği düşü
nülmekte ise de bütçemizde tasarruf sağlamak amaciyle bu bölüm ödeneğinde geçen 
yıla nazaran 16 000 lira bir indirme yapılarak 1952 yılı ihtiyacı için 6 000 lira tek
lif edilmiştir. 

417 , 20 Gemilerin süratini belirtmek üzere kurulacak ölçülü mil istasyonu genel giderleri : 
Bu madde tamamen kaldırılmıştır. 

418 Liman idarelerinin deniz taşıtları işletme giderleri : 
Limanlarımızda halen 8 motor mevcuttur. İşleri artan ve iktisadi bakımdan önem 
taşıyan İskenderun limanı için d<3 bir motor alınarak bu miktarın 9 a çıkarılması 
zarureti vardır. Bu 9 motordan daimî surette ikisi tamirde bulunduğu göz önüne 
alınarak yedi motor için aylık işitime giderleri en az 120 liradan hesaplanmış ve 
bununla beraber geçen yıl ödeneğine nazaran 2 000 lira bir tasarruf sağlanarak 19512 
yılı ihtiyacı için 10 000 lira tekli- edilmiştir. 

421 Devlet Başkanlığı deniz taşıtlarının her türlü yaptırma, satınalma, iş. giderleriyle si
gorta ücretleri için Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğüne : 
Devlet Başkanlığı deniz taşıtlarının Millî Savunma Bakanlığına devredilmesi dola-
yısiyle bu bölümdeki 30 000 lira ödenek çıkarılmış ve bölüm kaldırılmıştır. 

451 10 Yayın giderleri satınalma ve abone : 
Yayın giderlerindeki artış sebepleri şunlardır : Gazete fiyatlariyle kâğıt fiyatla
rının artması ve bu artışın matbualara da sirayeti Marmara Bölgesi Liman ve'De-
nizişleri Müdürlüğünün ihtiyacı olan meslekî kitap ve haritaların alınması, Eğe ve 
Akdeniz bölgeleri Liman ve Denizişleri müdürlüklerinin keza kitap ihtiyaçlarının te
mini ve diğer müteferrik işler için geçen yıla nazaran 2 500 lira bir" iazlalıkla 4 500 
liva teklif edilmiştir. 

B. M. 

Lira 
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451 20 Başka her çeşit gideılor : 
1952 yılında bakanlıkça her üç. ayda bir ulaştırma faaliyetlerini belirtmek üzere bir 
broşür yayınlanacağından 20 X 27 Cm. ebadında ilci formadan ibaret bulunan bu 
broşür için yıllık 1 600 liraya ihtiyaç bulunduğu hesaplanarak 1952 yılı ödeneği 2 000 
lira olarak teklif edilmiştir. 

45'J 10 Milletlerarası kurum ve derneklere katılma payı : 
Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı Asamblesi bütçe müzakereleri sırasında Hü
kümetimizin bu teşkilâta katılma payı olarak tediye ettiği miktarın fazlalığı ileri 
sürülerek bunun mâkul bir hadde indirilmesi talep edilmiş ve bu talep üzerine 1951 
yılı katılma payı 31 266 dolar olarak tespit edildiğinden 1952 yılı için de aynı 
miktar ödenek konulmuştur. 31 266 X 288 = 88 170 lira. 

453 20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve giderleri : 
Milletlerarası ulaştırma kongre ve toplantılarına iştirakimizi sağlamak amaciyle bu 
maddeye geçen yıla nazaran 5 000 lira noksaniyle 1952 yılı. ihtiyacı için 5 000 li
ra teklif edilmiştir, 

501 ;,• Geçen yıl borçları : . 
Geçen yıl borçları bölümünden 1 000 lira indirme yapılarak 1952 yılı ihtiyacını karşı
lamak üzere 3 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

502 1—2 Eski yıllar borçları : 
1947 ve 1950 yılları borçlarından halen 4256 lira borcumuz bulunmaktadır. Gerek bu 
borçları ödemek ve gerekse bu y'llar için zuhur edecek borçları karşılayabilmek üzere 
bu bölümün birinci maddesine geçen yıla nazaran 1 200 lira bir zam yapılarak 1952 yı
lı ödeneği 4 500 lira olarak teklif edilmiştir. İkinci maddesinde ise hiçbir zam yapılma
mış geçen yıl ödeneği bulunan 500 lira aynen bırakılmıştır. 

701 . Yapı onarımı : 
Devlete ait bulunan 35 kadar liman binalarının acele ve küçük onarmalarına karşılık 
olarak bu bölüme geçen yılda olduğu gibi 3 000 lira ödenek konulmuştur. 

711 10 Limanlarda kıylardan verilecek işaret araç ve gereçlerinin onarımı : 
Geçen y-llar sarfiyatı göz önüne alınmak suretiyle 1952 yılı ihtiyacı için 800 lira öde
nek konulmuştur. 

711 20 Şamandıra bakım ve onarımı : 
Mevcut şamandralann 1952 yılında yapılacak bakım ve onarma işlerinin bir kısmının 
temini için bu maddeye 5 000 lira ödenek konulmuştur. 

711 30 Resim, fen fotoğrafçılık alet ve gereçleri onarımı : 
1952 yılında bu madde çıkarılmış ve ödenek teklif edilmemiştir. 

712 Liman idarelerine ait deniz taşıtları onarımı : 
Mevcut deniz taşıtlarının onarılması ve yenilenmesi ve İstanbul'da mevcut motorla
rın tamir ve faydalanılır bir hale getirilmesini sağlamak üzere 7 000 lira ödenek ko
nulmuştur. 

742 Limanları temizleme ve tarama ve mendirek giderleri": 
1952 yılındaki ihtiyaçların hepsinin birden yatırılmasının tasarruf dolayisiyle müm-

;. :. Jçün olamıyacağı göz önünde tutularak geçen yıla nazaran 76 000 liralık bir indirmö 
yapılmı§ bu paranın 5 Ofift fcası 7H-nci bölümün 20 noi Şaoııancto bakım ve onarımı 
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maddesine aktarılmış ve bu madde için, 50 000 lira ödenek teklif edilmiştir: Bu para
nın 25 000 lirasiyle Sarıyer ve 25 000 lirasiyle de Kumkapı Balıkçı limanlarının ta
ranarak temizlenmesi ve diğer tamir işleri temin edilecektir. 

751 10 Limanlarda kıyılardan verilecek işaret araç ve gereçleri satmalma giderleri : 
Bu madde 1952 yılında kaldırılmış ve ödenek teklif edilmemiştir. 

751 20 Resim, fen ve fotoğrafçılık alet ve gereçleri satmalma giderleri : 
Bu madde 1952 yılında kaldırılmış ve ödenek teklif edilmemiştir. 

752 11 Liman idareleri için satmalmacak veya yaptırılacak taşıtlar : 
Mevcut teknelerdeki arızaların ve motorların tamrileri mümkün olamıyanların ye
rine yenilerinin alınması karşılığı olarak 8 000 lira konulmuştur. 

752 12 Yüksek Denizcilik Okulu için satıı ialmacak veya yaptırılacak taşıtlar : 
Halen okul için taşıt satmalmması düşünülmediğinden bu madde kaldırılmış ve öde
nek teklif edilmemiştir. 

761 i Şamandra yaptırma ve yerine götürme giderleri : 
Lüzum hâsıl olan yerlere yeniden şamandra yaptırması ve yerine götürülüp bırakıl
ması giderlerini karşılamak üzere bu bölüme 2 000 lira noksaniyle 3 000 lira konul
muştur. . * 
Yeni yapı ve esaslı onarmalar : 
Geçen yıla nazaran 42 687 lira fazlasiyle 72 687 lira olarak teklif olunan bu ödene
ğin sarf mahalleri aşağıda gösterilmiştir. (Bu para Bayındırlık Bakanlığı 1952 yılı 
Bütçesinin ilgili bölümünde bakanlığımız adına açılacak maddeye aktarılacaktır.) 

Lira 

50 000 Ege Bölgesi Liman ve Deniz işleri Müdürlüğü binasının ikmal inşaatına. 
15 000 Yüksek Denizcilik Okulu binasının onarımına. 
7 687 Bandırma, Ordu, Tirebolu ve Marmaris liman binalarının onarılmalarına. 

72 687 Toplam 

ÇALIŞMA BAKANLIĞI 

Çalışma Bakanlığının 1951 yılında 1 709 449 lira olan bütçesi 1952 yılı için 59 479 lira noksa
niyle 1 649 970 lira olarak teklif edilmiştir. Bu eksiliş âzami tasarruf mülâhazasına müstenit olup 
teklif edilen ödeneklerle hizmet ve ihtiyaçlar ansak karşılanabilecektir. 

B. .M. -

101 Bakan ödeneği : 
1951 yılı ödeneğinin aynı olan 5 320 lira teklif edilmiştir. 

201 11 Merkez memurları aylığı : 
"-Balrçınlığm'-Kuruluş Kanununa bağlı 67 mer-kesf memura/ kadroşunciaii 1952 yılı için 



.......'.••mevkuf tutulan üç kadro çıkarıldıktan sonra kalan 64 fiilî, kadronun karşılığı olup 
• öteden beri üst derece aylığı mukaMü olarak yapılan % 5 nispetinde bir zamma bu

gün için lüzum bulunmadığı anlaşıldığından 15 300 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 
12 İller memurları aylığı : 

149 aded İller kadrosundan mevkuf tutulan 6 kadro çıkarıldıktan sonra kalan 143 
fiilî kadronun karşılığı olup öteden beri üst derece aylığı mukabili yapılan % 5 nis
petinde bir zamma lüzum bulunmadığı anlaşılması sebebiyle 27 151 lira noksaniyle 
teklif edilmiştir. 

21 Merkez memurları açık aylığı : 
Açıkta* memur bulunmaması sebebiy'ı bir lira ödenek konulmuştur. 

22 îller memurları açık aylığı : 
Açıkta bulunan bir memurun 1951 yılı içinde istifa suretiyle ayrılmış bulunması ve 
halen do açıkta kimse bulunmaması sebebiyle 2 849 lira noksaniyle bir lira teklif 
edilmiştir. 

11 Merkez hizmetlileri ücreti : -
Merkez İ) cetvelindeki hizmetlilerin ücretlerinin bir yıllık tutarıdır. 

12 İller hizmetliler ücreti :' 
İller D cetvelindeki hizmetlilerin ücretlerinin bir yıllık tutarıdır. 

Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri : 
Bulunmaması sebebiyle ödenek konulmamıştır. 

11 Merkez memurları çocuk zammı : 
Bir ayda ödenmekte olan çocuk zammının bir yıllık tutarına münhallere yapılacak ta
yinlerle muhtemel doğumların gerektireceği tahmin edilen miktarın ilâvesi suretiyle ge
çen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

12 İller memurları çocuk zammı : 
Bir ayda ödenmekte olan çocuk zammının bir yıllık tutarına münhallere yapılacak ta
yinlerle muhtemel doğumların gerektireceği tahmin edilen miktarın ilâvesi suretiyle ve 
geçen yıllarda ödenen çocuk zammı da göz önünde tutularak 1 200 lira noksaniyle teklif 
edilmiştir. 

21 Merkez memurları doğum yardımı : 
Mevcut kadro adedine ve geçen yıllardaki ödeme emirlerine göre asgari bir rakam ola
rak tahmin ve 1951 yılı ödeneğinin aynı olarak teklif edilmiştir. 

22 İller memurları doğum yardımı : 
Mevcut kadro adedine ve geçen yıllardaki ödeme emirlerine göre asgari bir rakam ola
rak tahmin ve 3 000 lira olarak teklif edilmiştir, 

31 Merkez memurları ölüm yardımı : 
Mevcut kadro adedine ve geçen yıllardaki ödeme emirlerine göre asgari bir. rakam ola
rak tahmin ve 1951 yılı ödeneğinin aynı olarak teklif edilmiştir. 

32 İller memurları ölüm yardımı : 
Mevcut kadro adedine ve geçen yıllardaki ödeme emirlerine göre asgari bir rakam ola
rak tahmin ve 1951 yılı ödeneğinin aynı olarak teklif edilmiştir. 

40 Yakacak zammı : • 
Kanunu gereğince üç memur için 360 liranın kâfi geleceği anlaşıldığından 390 lira 
noksaniyle teklif edilmiştir. 
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Yabancı dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince Ödenecek para mü
kâfatı : 
1952 yılı için yabancı dil para mükâfatı verilecek memur bulunmıyacağı cihetle ödenek 
teklif edilmemiştir. 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin D fıkrasiyle 34, 38, 39 ncu maddeleri gereğince 
T. C. E emekli Sandığına yapılacak ödenekler : 
Aylık ve ücret bölümlerine konulan ödeneklerin % 5,5 i üzerinden hesaplanarak 2 634 
lira noksaniyle teklif edilmiştir. 

Temsil ödeneği : ' 
Kanunu gereğince Bakanlık Müsteşarının bir yıllık temsil ödeneğidir. 

10 . Merkez kırtasiye : * 
Âzami tasarruf gayesiyle 300 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 

20 Döşeme : 
30 Demirbaş : 

Âzami tasarruf gayesiyle 1 000 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 
40 öteberi giderleri : 

Geçmiş seneler sarfiyatı göz önünde bulundurulrarak âzami tasarrufla hareket halin
de ihtiyacı ancak karşılıyabilecek 1951 yılı ödeneğinin aynı olarak teklif edilmiştir. 

. 50 Aydınlatma : 
Âzami tasarruf mülâhazaşiyle 500 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 

60 Isıtma : • 
Geçmiş yıllar sarfiyatına nazaran ancak .kâfi geldiği anlaşılan ödeneğe kok kömürüne 
yapılan %50 zam dolayısiyle 500 lira fazlasiyle 1 500 lira olarak teklif edilmiştir. 

10- îller kırtasiye : 
Âzami tasarruf mülâhazaşiyle 500 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 

20 Döşeme : 
30 Demirbaş : 

Âzami tasarruf mülâhazaşiyle 2 000 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 
40 öteberi giderleri : 

Âzami tasarruf mülâhazaşiyle 1 000 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 
50 Aydınlatma : " 

İ950 yılı tam ve 1951 yılı 6 aylık sarfiyatına nazaran âzami tasarrufla hareket edil
mek şartiyle ihtiyaca ancak kâfi gelebilecek olan 1951 yılı ödeneğinin aynı olarak 
teklif edilmiştir. 

60 Isıtma : 
Kok kömürüne yapılan zamma rağmen tasarruf mülâhazaşiyle artırma yapılmamış
tır. ' " ' _ • • ; 

• Basılı kâğıt ve defterler : 
Âzami tasarruf suretiyle 9 500 lira ile idare edilebileceği anlaşıldığından 950 lira 
noksaniyle teklif edilmiştir. 

11 Merkez posta ve telgraf ücreti : • 
1951 yılının altı aylık sarfiyatı göz önünde bulundurularak âzami tasarrufla hare
ket edilmek şartiyle hizmetin ifasına ancak kâfi gelebileceği anlaşılmıştır. 

12 İller posta ve telgraf ücreti : 
Tasarruf zihniyetiyle mülhem olarak 1 000 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 
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21. Merkez telefon giderleri : 
1950 yılı tam ve 1951 yılı altı aylık sarfiyatına nazaran ihtiyacı ancak karşılıyabi-
len. 1951 ödeneğinin aynı olarak teklif edilmiştir. 

22 İller telefon giderleri : 
1950 yılı tam ve .1951 yılı altı aylık sarfiyatına nazaran ihtiyacı ancak karşılıyabi-
len 1951 yılı ödeneğinin aynı olarak teklif edilmiştir. 

11 Merkez kira bedeli» : 
Garaj ve ambar kirası karşılığı olarak 1951 yılında 2 500 lira olan bu ödenek amba
rın Gümrük ve Tekel Bakanlığından temini dolayısiyle yalnız garaj kirası olarak mu
kavelesi gereğince 1 100 lira olarak 1 400 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 

12 iller kira bedeli : 
20 Bölge Çalışma Müdürlüğünden kira ile tutulan binalarda çalışan 16 sının muka
velesi gereğince kira "bedelleri karşılığı geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

Giyecekler : 
Merkez Kuruluş kadrosunda odacı, şoför ve takip memuru olarak 26 hizmetliye 1952 
yılında verilecek paltonun (kumaş ve diktirme dâhil) ortalama 70 liradan tutarı 
olan 2 000 lira geqen yıla nazaran 4 000 lira noksandır. 

10 Sürekli görev yolluğu : 
Sarfiyat seyrine göre 4 500 lira ile idare edilebileceği anlaşıldığından 1951 yılma na
zaran 2 500 lira noksaniyle teklif edilmiştir. -

20 Geçici görev yolluğu : 
1950, 1951 yıllarında ödeme emirlerine bağlanan miktarlar nazara alınarak 5 000 lira 
noksaniyle teklif edilmiştir. 

30 Müfettişler yolluğu : 
1950 ye 1951 yıllarında ödeme emirlerine bağlanan miktarlara göre ancak kâfi gel
diği anlaşılan 1951 yılı ödeneği olan 80 000 lira aynen teklif edilmiştir. 

42 Tetkik için yabancı memleketlere gönderilecek bakanlık müfettişlerinin yolluğu : 
Teftiş Tüzüğü gereğince müfettiş yardımcılığından müfettişliğe terfi edenlerin bilgi 
ve ihtisaslarını arttırmak gayesi ile yabancı memleketlere gönderilmelerini temincn 
1951 yılında açıl,p ancak bir lira ödenek konulabilen bu maddeye bu yıl için de bir 
lira konulmuştur. 

50 Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin yolluk ve başka 
giderleri : 
Dünya Sağlık Teşkilâtı işçi sağlığı bakımından geri kalmış milletler için bir sanayi 
hekimliği yetiştirme merkezi kurmayı kabul etmiş olduğundan bu mevzuda getirti
lecek uzmanlarla yardımcılarının her türlü giderlerini karşılamak üzere 36 000 lira 
teklif edilmiştir. 

11 Merkez tedavi giderleri : 
12 İller tedavi giderleri : 

1950 tam ve 1951 yılı altı aylık sarfiyatı göz önünde bulundurularak geçen senenin 
ayni olmak üzere teklifedilmiştir. 

11 Bakan otomobil işletme giderleri : 
12 Bakan otomobil onarma giderleri : 

1950 yılı tam ve 1951 yılının altı aylık sarfiyatı göz Önünde bulundurularak en as-
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gari bir ödenek olduğu anaşılmasma rağmen geçen yılın aynı olarak teklif edil
miştir. 

31 İller taşıtları işletme giderleri : . 
32 İller taşıtları onarma giderleri : • 

Mevcut olmaması sebebiyle tertip kaldırılmıştır. 

403 Temsil giderleri : 
Tasarrufla hareket edilmek suretiyle 1951 yılı ödeneğinin kâfi gelebileceği anlaşıl
makla artırma yapılmamıştır. * : -

408 10 5518 sayılı Kanunun 1 nci maddesi gereğince îş İhtilâfları Hakem kurullarına katı
lacaklara ödenecek huzur ücretleri : 
1951 yılında yürürlüğe giren Çalışma Bakanlığı mevzuatı iş yerleri sayısını ve iş ih
tilâflarını artırmış olduğundan 1951 Bütçesine mevzu 10 000 lira ödenek sene orta
sında tükenmiştir. Bu sebeple 1952 yılı için 7 000 lira fazlasiyle teklif- yapılmıştır. 

20 îş Kanununun muaddel 32 nci maddesi gereğince asgari ücret komisyonlarına katıla
cak üyelerin huzur ücretleri : , 
îş Kanununun 5518 sayılı Kanunla muaddel 32 nci maddesine istinaden çıkarılan 
yönetmeliğin 18 ncu maddesi gereğince asgari ücret komisyonlarına katılacak 
memur olmıyan üyelere adı geçen maddeye istinaden verilecek olan bu meblâğ en 
asgari bir hesap üzerinden bu yıl ilk defa teklif edilmiştir. 

420 5521 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi gereğince iş mahkemelerine katılacak işçi ve iş veren 
temsilcilerine verilecek ödenekler : 
5521 sayılı Kanunla 1950 yılı ortalarında kurulan iş mahkemelerine katılacak iş veren ve 
işçi temsilcilerine kanunu gereğince verilecek ödenek İ951 yılı altı aylık sarfiyatı göz 
önünde bulundurularak 3 000 lira noksaniylo teklif edilmiştir. ' \ 

451 10 Satmalma ve abone karşılığı : • • • ' • . 
Bakanlığı ilgilendiren meslekî ve hukuki eserlerle mecmua ve gazetelerin satmalmmasını 
teminen âzami tasarruf ınülâhazasiyle 1 000 lira,noksaniyle teklif edilmiştir.. 

20 Başka her çeşit giderler : 
- Bakanlıkça bastırılacak iki'kitabın baskı ve kâğıt ücreti olarak tasarruf gayesi ile geçen 

. -• yıldan 5 000 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin yollukları : 
Yevmiyeleri Milletlerarası Çalışma Bürosu tarafından verilmek suretiyle gönderile
cek 4 memurun yol parası olarak teklif edilmiştir. 

453 10 Milletlerarası kurum ve derneklere katılma payı karşılığı : 
Milletlerarası Çalışma Bürosuna üye sıfatiyle katılma payı olarak... her yıl ödemek 
mecburiyetinde bulunduğumuz para 1951 yılında 74 208 dolar -mukabili 210 000 Türk 
Lirası iken Federal Almaya'nın teşkilâta iltihakı dolayısiyle masraflardan hissemize 
düşen miktar 7 000 lira noksaniyle 71 667 dolar mukabili 203 000 Türk Lirası olarak 
talep edilmiş bulunmaktadır. 

21 Milletlerarası kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ye giderleri : 
Bakanlığın üyesi bulunduğu veya davet edildiği Milletlerarası Kongre ve Konfe
ranslara iştirak edeceklerin yolluk ve giderleri karşılığı olarak 1952 -yılında işti-) 
rak edilecek kongre ve konferanslar için 18 500 liranın, kâfi [gelebileceği anlaşılmakla. 
10 000 lira noksaniyle. teklif edilmiştiı*. . - -

22 Milletlerarası Çalışma Konseyi Üyeliğinin yolluk ve giderleri ; 
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23 Milletlerarası Çalışma Konseyi Üyeliğinin başka her çeşit giderleri : 
Üyelik süremiz sona ermiş bulunduğundan ödenek konulmamıştır. 

457 İç kongreler giderleri : 
1952 yılında kongre toplanması derpiş edilmediğinden tertip kaldırılmıştır. 

476 Kurs giderleri : 

Bulunmaması sebebiyle tertip kaldırılmıştır. 

501 Geçen yıl borçları : 

5;02 1947 - 1950 yılları borçları : 
1951 yılı ödeneklerinin aynı olarak teklif edilmiştir. 
Ayrıca Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine bakanlığımıza ait yabancı memleketlerdeki 
öğrenciler için 30 000 liralık ödenek konulmuştur. 

". ÎŞLETMELEE BAKANLIĞI f y ffipV ^ S " v C V ; ; 

1951 yılı Bütçesiyle kabul olunan ödenek yekûnu 9 225 428 lira olup 1952 yılı için 906 095 lira 
eksiği ile 8 319 333 lira ve ayrıca yatırımlar karşılığı olmak üzere 10 216 000 lira teklif edilmiştir. 
Yatırımlar kısmı da geçen yıl Bütçesinden 2 223 000 lira noksandır. 

Ödeneklerin 1951 yılı Bütçesine nazaran eksiliş sebepleri taallûk ettikleri tertiplerde arz ve.izah 
olunmuştur. 

B. m 
101 Bakan ödeneği : 

Bakanlara verilmekte olan ödenek her sene bütçelere konulan ödenek miktarları ile tes-
•bit olunduğundan 1952 yılı için de geçen yıl olduğu gibi 5 320 lira teklif edilmiştir. 

201 11 Merkez memurları aylığı : 
5528 sayılı ;Bakanlık Teşkilât Kanununa bağlı kadro adedine göre memur aylıklarının yıl-

. lık tutarı 511 800 liradır. Tasarruf temini maksadiyle (L) cetveline alman 3 aded 70 lira
lık raportörle 1 aded 60 liralık ressam kadrosunun yıllık tutarı olan 21 900 lira çıka
rıldıktan sonra kalan 489 900 liraya 4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince bu
lundukları kadrolarda halen bir veya iki üst derece aylık ve tazminat alanların yıllık tu-

• " t an 25 500 lira ile 1951 yılında üst derece aylık alacakların tutarı 8 400 lira ve 1952 yılın
da yerinde yükseleceklerin artış tutarı olan 7 275 lira ilâve edildiğinde 531 075 lira 
etmektedir. Bu miktar 1952 yılı için teklif olunan 521 175 liradan 9 900 lira fazladır. 
Bu fark açık kadrolardan tasarruf suretiyle sağlanacaktır. 

201 21 Merkez memurları açık aylığı : 
Açık aylığı alan memur olmadığından maddenin muhafazası için geçen yıl bütçesi ile 
kabul olunan 5 000 liradan 1 lirası bırakılarak 4 999 lira indirilmiştir. 

202 11 Merkez hizmetlileri ücreti : * • 
- Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı ile müştereken işgal edilmekte olan binanın umumi 

temizlik, telefon, kalorifer, asansör ve bahçe tanzimi işleri tamamen İşletmeler Ba-
. , kanlığı hizmetlileri tarafından ifa edilmekte olduğu eihetle mevcut kadrolar bu ih-
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tiyacı ancak karşılıyabilmekte olduğundan kadrolardan her hangi bir tasarruf yapıl-
masmalmkân bulunamamış ve bu sebeple adedi ve ücretleri bütçenin (D) cetvelinde 
gösterilen hizmetlilerin yıllık tutarı olan 112 2000 lira geçen yıl olduğu gibi aynen 
teklif olunmuştur. 

206 .11 Merkez memurları çocuk zammı : 
Fiilî kadroda çalışan memurların çocuk adedi, muhtemel doğumlar ve sarfiyat mik
tarı da nazarı dikkate alınarak geçen yıl bütçesinden 1 000 lira noksaniyle 14 000 
lira teklif edilmiştir. 

206 21 Merkez memurları doğum yardımı : 
Doğum vaziyetlerinin şimdiden bilinmesine imkân görülemediğinden ilerde müşkül 
durumda kalmmaması için geçen yıl bütçesinden ancak 400 lira tasarruf edebilmek 
suretiyle 3 000 lira teklif olunmuştur. 

31 Merkez memurları ölüm yardımı : 
Teşkilât, Kanununa bağlı kadrolardaki memuriyet derecelerinin ekseriyetle yüksek 
kademelerde bulunmaları dolayısiyle muhtemel ölüm hâdiseleri için yapılacak yar
dımlar göz önünde bulundurularak geçen yıl olduğu gibi 4 000 lira teklif edilmiştir. 

207 Yabancı dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para 
mükâfatı : 
1952 yılında yabancı dil imtihanında kazanacakların istihkaklarını karşılamak üzere 

• geçen yıl gibi 1 500 lira teklif olunmuştur. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrası ile 34, 38 ve 39 ncu maddeleri 
gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
Aylıklarla hizmetliler ücreti tertiplerine konulan ödeneklerin % 5,5 üzerinden hesap 
olunarak geçen yıl bütçesinden 1 480 lira noksanı ile 34 835| lira teklif edilmiştir. 

210 Temsil ödeneği : 
5027 sayılı Kanun gereğince müsteşarlara verilen temsil ödeneği karşılığı olup ayda 
175 lira üzerinden hesaplanmıştır; geçen yılın aynıdır. 

301 10 Kırtasiye : 
Bakanlık teşkilâtının ihtiyaçları göz önünde tutulmak ve âzami tasarruf zihniyeti ile 
hareket edilmek üzere geçen yıl olduğu gibi 3 000 lira teklif olunmuştur. 

301 . 20 Döşeme : 

301 30 Demirbaş : 
Bakanlık teşkilâtının lüzumlu döşeme ve demirbaş ihtiyaçlarının temini hususunda 
ve mevcutlarının esaslı tamirlerindi; âzami tasarrufla hareket edilmek suretiyle au-
cak 3 000 lira ile karşılanabileceğiuden geçen yıl bütçesinden 1 000 lira noksan tek
lif edilmiştir. Bu yıl döşeme ve demirbaş iki maddeye ayrıldığından, 1 000 lirası dö
şeme ve 2 000 lirası da demirbaş maddelerine konulmuştur. 

301 40 öteberi giderleri : 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı ile İnletmeler Bakanlığının işgalinde bulunan kısımlar
la umumi bahçede sarf olunan şehir suyu, bahçenin tanzimi, . büroların temizlik iş
leri ve içme su bedeli ile bunların dışında kalan diğer müteferrik hususların temini 
asgari olarak ancak 4 000 lira ile sağlanabileceğinden geçen yıl bütçesinden 300 li
ra noksan teklif olunmuştur. 
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301 ; 60 Aydınlatma: 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına ait aydınlatma masrafı da işletmeler Bakanlığı Büt
çesinden ödenmekte olduğundan her- iki bakanlığın aydınlatma ve asansörlerinin sar
fiyatı âzami tasarrufla ancak 9 000 lira ile karşılanabileceği cihetle geçen yıl olduğu 
gibi teklif edilmiştir. 

301 60 Isıtma : 
Millî Eğitim, Ekonomi ve Ticaret ve işletmeler bakanlıklarının işgalinde bulunan bi
nanın ısıtma masraf lan'işletmeler Bakanlığı Bütçesinden ödenmektedir. Ahiren kö
mür fiyatlarına zam yapılmış olduğundan bu seneki kömür ihtiyacının fiyatça daha 
ucuz olan linyit kömüründen faydalanmak ve gerekli tedbirler alınmak suretiyle ge
çen yıl ödeneğine zam yapılmamıştır. Bu itibarla geçen yıl olduğu gibi 17 500 lira tek
lif olunmuştur. 

303 Basılı kâğıt ve defterler : ' 
Bu yıl Bakanlık teşkilâtının kâğıt ve defter ihtiyaçlarının daha tasarruflu bir şekilde 
kullanılması yolunda tedbir alınmış ve elde mevcut bir kısım matbualardan da istifa
de edilmek suretiyle geçen yıl Bütçesinden 500 lira noksanı ile 2 000 lira teklif edil
miştir. 

304 11 Merkez posta ve telgraf ücretleri. : • 
Zaruri olmadıkça muhaberenin posta ile ve taahhütsüz olarak yapılması için tedbir 
alınmış olduğundan geçen yıl Bütçesinden 1 000 lira noksanı ile 3 500 lira teklif 
olunmuştur. 

304 21 Merkez daireleri telefon giderleri : 
Mevcut telefon santrali Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı ile müştereken kullanılmakta
dır. Ahiren alman tedbirlerle telefon görüşmelerinde bir miktar azalma temin 
edilmiş olduğundan geçen yıl bütçesinden 1 000 lira tasarruf edilerek 12 000 lira 
teklif edilmiştir. 

305 11 Merkez kira bedeli : 
Makam otomobili için bir garaj kiralanmasına ihtiyaç görülmüş ve bu garajın aylığı 
100 liradan tutulacağı düşünülerek geçen yıl olduğu gibi 1 200 lira teklif olunmuştur. 

306 Giyecekler : 
Müstahdem adedlerinc ve verilecek giyeceklere göre hesap olunarak geçen yıl gibi 
5 000 lira teklif edilmiştir. 

307 10 Sürekli görev yolluğu : • 
Teşkilât Kanunu ile alman kadrolara lüzumunda yeniden veya başka bir teşkilâttan 
naklen tâyin edilecek memurların illerden gelmesi halinde bunların ihtiyaçlarını kar
şılamak üzere geçen yıl bütçesinden 1 000 lira noksanı ile 1 500 lira teklif olunmuştur. 

307 20 Geçici görev yolluğu : 
Bakanlığa bağlı teşekküllerde inceleme mevzularının genişlemiş bulunmasına rağmen 
zaruret olmadıkça memur gönderilmemesi prensibi de göz önünde tutularak lüzumu 
halinde geçici görevle gönderileceklerin yolluklarını karşılamak üzere geçen yıl bütçe
sinden 5 000 lira noksanı ile 10 000 lira teklif edilmiştir. 

307 30 Müfettişler yolluğu : 
Gerek teftiş ve tahkik programlarının tahakkuku yolunda, gerekse Devlet İktisadi 
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Teşekkülleri Genel Kurulunun talep ve temennilerine uyularak :Süınerbank, Etibank 
ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Türkiye Şeker fabrikaları Anonim Ortaklığı ile Maden 
T etkik ve Arama; Enstitüsü Genel müdürlüklerinin memleketin yekdiğerinden uzak 
muhtelif bölgelerine dağılmış bulunan müessese, fabrika ve tesislerinde ilgili teftiş, 
tetkik ve tahkik işleri için bu müessese ve fabrikaların bulundukları mahallere gön
derilen müfettişlere son zamanda tevdi olunan işlerin eski senelere kıyas kabul etmi-
yecek şekilde artmış - bulunmasından müfettişlerin daha sık seyahat etmek mecburi-

• : yeti hasıl olmuştur. Bununla beraber Teftiş Kurulunun 1952 yılında yine eski senelere 
nazaran daha mahmul bir programla faaliyete sevk edilmesi lüzum ve zarureti de 
Şimdiden hissedilmiş olmasına rağmen âzami tasarruf esası göz önünde tutulmak 
suretiyle geçen yıl olduğu gibi 35 000 lira teklif olunmuştur. 

308 11 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri Ve yollukları : 
Kanun gereğince hasta memurların tedavi ve yol masraflarını karşılamak üzere geçen 
yıl-ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

809 11 Bakanlık otomobili işletme giderleri : 
Makam pto;rıobilinin tıkar yakıt, ve sair giderleri karşılığı olarak geçen yıl olduğu gibi 
aynen "1 000 lira teklif olunmuştur. ~ 

309 12 ' Bakanlık otomobili onarma giderleri :. , 
' Otomobil eski olduğundan her. sene tamir görmektedir. Bu itibarla geçen yıl ödeneği 

olan 1 000 lira aynen teklif edilmiştir. 

403 Temsil giderleri : ' •*» 
1951 Bütçesine konulan ödeneğin ihtiyacı kargıİıyacağı anlaşıldığından bu yıl da ay
nen teklif olunmuştur. 

451 Yayın giderleri : 
10 Satmalma ve abone karşılığı : 
20 Başka her çeşit giderler : 

Bakanlık kitaplığı yeniden kurulmakta olduğundan ekonomik ve teknik çalışmalarda 
'rehberlik yapacak yerli ve'yabancı kitap ve broşür, meslekî dergi ve gazetelerle etüd, 
plân program, yayın ve istatistik işlerinin gerektirdiği -malzemenin tedarikinde âzami 
tasarruf zihniyeti ile hareket edilerek 10 ncu satmalma ve abone karşılığı maddesinden 
3 500 lira düşülmüş ve 20 nci maddesindeki başka' her çeşit giderler karşılığı olarak 
geçen yıl ödeneği aynen teklif edilmiştir. ' 

501 Geçen yıl borçları : . ,---••' -
" Sene Sonunda tahakkuk etmesi sebebiyle senesi içerisinde ödenmemiş bulunan borçla

rın tediyesini karşılamak üzere geçen jü olduğu gibi 1 000 lira teklif olunmuştur. 

601 2804 sayılı Kanun gereğince Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne yardım : 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüno Hazine yardımı olarak konulan 7 500 000 lira 
ile yapılacak işlerin başlıcalarl şunlardır : 
Jeoloji Şubesi : 
Umumi jeoloji, Petrol jeolojisi, Kömür jeolojisi, Maden jeolojisi,'Su jeolojisi ve jeo
fizik etüdlerine devam olunacak ve bu işler için lüzumlu topoğrafik harita alma iş-

. . leriyle paleontoloji, mineraloji ve tahlil ve tecrübe lâboratuvarlarmda lüzumlu tetkik, 
. r . . tahlü ve tecrübeler yapılacaktır. ı 
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Petrol Şubesi : 
1. Cenup-Doğu bölgesinde mutasavver işletme hudutları dışında kalan strüktürler-

de arama sondajlarına devam olunacaktır. 
2. Seyhan - Hatay bölgesindeki sondaj faaliyetine devam edilecektir. 
3. Batman tecrübe rafinerisindeki tasfiyo işi, işletme kurulup yeni bir karar itti

hazına kadar Enstitüce yapılacaktır. 
4,. Aynı suretle ham petrol istihsal işine do devam edilecektir. 

Maden şubesi : . 
1. Çeltik linyit sahasının vüsatini tâyin için gerekli sondaj faaliyeti yapılacaktır. 
2. Dodurga linyit sahasının vüsat ve imtidadı sondajlar vasıtasiyle tahkik edilecektir. 
3. Söke linyit sahasının vüsat ve imtidadı galeri ve sondajları ile tespit olunacak

tır. 
4. Zonguldak havzasında jeolojik etüdlerin gerektirdiği sahalarda 1 000 metre de

rinlikte sondaj ameliyeleri icra edilecektir. 
5. Sarıyer altınlı ve bakirli pirit yatağı üzerinde 1951 senesinde elde edilecek 

neticeye göre arama ameliyelerine veçhe verilecektir. 
6. Bahçecik bitümlü şistleri sondajlar ve galeriler ile tetkik edilecektir. 
7. 1951 senesinde Keban ve Uludağ'da başlanan volfram aramalarının vereceği 

neticelere göre bu mmtakalardaki aramalar tamik edilecektir. 
8. Hususi eşhas ve Devlet müessesatındah istenecek temel, su ve maden sondaj 

işleri ifa edilecektir. ^ 
9. Akseki boksit havzasında yapılmakta olan detay prospeksiyonlardan müspet 

netice alındığı takdirde gerekli madencilik ameliyelerine başlanacaktır. 
10, Üçköprü krom yatakları üzerinde ve 1951 senesinde ve yapılan jeofizik ve 

madencilik etüdlerinin neticesine göre aramalara devam edilecektir. 
11. Sene zarfında yapılan detay prospeksiyonlaradan elde edilecek neticelere go-

ro bâzı mühim yataklarda arama ameliyeleri ifa edilecektir. 

Yatırımlar 

Yapı onarımı : 
Bakanlık binası dahilindeki küçük onarmaları karşılamak için 1951 yılı ödeneği olan 
1 000 lira aynen teklif edilmiştir. 

Batmanda" yeni kurulacak rafineri ve müştemilâtı için Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsüne : 
Batman'da kurulmasına tevessül edilen rafineri için geçen yıl kabul edilmiş bulunan 
10 000 000 liralık ödeneğe ilâveten bu yıl için de 10 000 000 liralık ödenek isten
mektedir. Bu tahsisatlar ile, günde 5 000 varil kapasiteli rafinerinin etüd, kontrol 
ve tesisi giderlerinin karşılanmasına çalışılacaktır. 

2804 sayılı Kanun gereğince Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne : 
Bedeli beş taksitte ödenmek üzere 1949 yılında Sümerbanktan satınalman varil fab
rikasının 200 000 lira olan yıllık taksiti ile geriye kalan üç taksit tutarı 600 000 lira
nın % 2,5 faizini teşkil eden 15 000 lira ki ceman 215 000 lira teklif olunmuştur. 





Hükümetin Gelir Bütçesi gerekçesi 

1951 - 1952 tahminlerinin umumi mukayesesi 

1952 yılında sağlanacağı umulan gelirlerin toplamı 1 503.945 000 liradır. Bu miktar 1951 yılı tah
minlerinden 158 956 765 lira artıktır. 

1952 yılında 195,1 yılma jıispetle başlıca, Gelir Vergisinde ,ve umumiyetle vasıtalı vergilerle te^ 
davul vergilerinde ve harçlarda Tekel gelirlerinde, gayrimenkul ve menkul mallar satış bedelin
de ve müteferrik gelirlerde artış, Hayvanlar Vergisiyle Şeker ve Glikoz îstiklâk Vergisinde ve 
Millî Piyango, Mülga Kazanç ye buna müteferri vergiler hasılatında azalış vardır. 

1952 yılında Devlet ormanlarından ve Devlet Üretme çiftliklerinden yardım" derpiş edilmemiş
tir. Keza Fenerler hasılatı 10. VIII. 1951 tarih ve 5842 sayılı Kanunla Denizcilik Bankasına 
devredilmiş olduğundan, Fenerler geliri karşılığından alınan bölümü de kaldırılmıştır. Buna 
mukabil, Arazi Vergisinden Hazine hissesi bö'ümü Devlet Gelirleri meyanmda yer almaktadır. 

Bütün artışların yekûnu 254 112 765 liraya ve bütün azalışların yekûnu 95 156 000 liraya 
baliğ olmaktadır. 

1952 yılı Gelir tahminleri 

1952 yılı gelir tahminlerinde 3 yıllık ortalama artış ve eksiliş nispetlerinin tatbiki, ekonomik 
ve konjontürel inkişaf durumunun devlet gelir] eri üzerimdeki tesirlerinin yakından takibi gibi 
esaslara bilhassa yer verilmiştir. 

. Tahminlerin dayandıkları hesap ameliyeleri, gerekçenin devamını teşkil eden cetveller üzerin
de açık bir şekilde gösterilmiş bulunmaktadır, . •. 

Bu tahmin hesapları hakkında gerekli açıklamalar aşağıya dercedilmiştir. 

1. Birinci tahmin şekline igöre, içinde bulunulan yılda sağlanacak hasıla tahmin olunmuş, 
bulunan miktar gelecek yılın gelir tahminine esas tutulmuştur. 

'Ezcümle kahveden alman İstihlâk Vergisinin 1952 yılı tahmini bu esasa göre yapılmıştır. Bu 
verginin 1,111.1951 ilâ 31. X . 1951 devresindeki 8 aylık tahsilatı 12 569 945 lira olup bu miktar, 
1950 yılının aynı devresindeki tahsilat miktarı olan 11 993 431 liradan 576 514 lira fazladır. Ar
tış nispeti % 4,80.dir. 

1951 yılının ilk 8 aylık tahsilatı olan 12 569 945 liraya 1950 yılının son 4 aylık ( 1 . XI . 1950 -
28.11.1951) tahsilatı olan 7 567 873 lira ilâve ve bu son rakama 8 aylık artış nispetinin tatbi
kiyle bulunan 363 257 lira bu yekûna eklenmek suretiyle 1951 yılı sonunda bu madde de 
20 501 075 lira tahsil olunacağı hesaplanmıştır. Bu suretle bulunan 20 501 075 rakamı-1952 yılı
nın tahminine esas alınmış ve 1952 yılı bu madde hasılası 20. 500 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 

Gerekçenin devamı olan cetvellerin B ve C hanelerinde bu hesaplar açık bir şekilde gösterilmiş 
olup aynı cetvellerin D hanelerinde 4 yıllık ortalama artışların tatbik edildiğine dair meşruhat 
bulunmıyan gelirler bu esaslar dâhilinde tahmin olunmuştur. Bu gelirler şu kalemlerden terek
küp etmektediı. 
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Kahveden alman İstihlâk Vergisi, Sefineler Vergisi, taksitle satılan gayrimenkul satış bedeli, 

borçlanma taksit bedelleri, kiralar, ecrimisiller, Darphane ve Damga Basımevi, Resmî basmıev-
leri, Resmî okullar, diğer kurumlar, teftiş mukabili şirketlerden alman, sair kaldırılmış vergiler 
artıkları, para cezaları, müteferrik gelirler. ; -

I I - ikinci tahmin şekline göre, evvelâ birinci tahmin usulünde olduğu gibi içinde bulunduğu
muz yıl sonuna kadar sağlanacak gelir hesap ve tahmin olunmuş ve bundan sonra evvelki 3 sene
nin ye içinde bulunulan yılın 8 ayının artış ve azalış ortalamalarının muhassalası alınarak bu mik
tara tatbik edilmek suretiyle mütaakıp yılda bu gelirden elde edilecek hâsıla tahmin olunmuştur. 

Ezcümle, Damga Resminin 1951 sonuna kadar getireceği hâsıla 38 580 277 lira olarak hesap
lanmıştır. 

Bu gelirin 1948 yılından beri kaydettiği artış vasatileri sju seyri takip etmiştir. 

.••'; 1948 :% + 0,66 
- 1949 % :+ 11,28 

1950 |% + 8,29 . 
1951 1% + 14,55 (8 aylık) 

Bu dört senelik artış ortalamalarının muhassalası <•% + 8,69 dur. Bu nispet 1951 sonunda sağ
lanacağı hesaplanan 38 580 277 liraya tatbik edilmek suretiyle 1952 yılında 1951 yılma nispetle 
3 352 626 liralık fazlalık elde edileceği hesaplanmakta ve bu miktar 1951 hasılasına ilâve edilerek 
1952 yılında 41 932 903 lira sağlanacağı neticesine varılmaktadır. Bu neticeye istinaden 1952 yı
lında bu maddeden 42 000 000 lira elde edileceği tahmin olunmuştur. 

Bâzı yıllarda artış, bâzı yıllarda azalış gösteren gelirlerin arz ettikleri hususiyetler de nazara 
alınmıştır. Meselâ vergi ve zam cezalarında 1949 yılında artış fakat diğer 1948, 1950 1951 yıllarında 
azalış görülmektedir. Buna göre bu gelirin 1952 yılında, 1951 yılında elde edileceği tahmin olunan 
gelirden daha az gelir sağlıyacağı düşünülmüş ve tahminler buna göre yapılmıştır. Buna mukabil mese
lâ Nakliyat Vergisi 1948 ve 1950 yıllarında azalış, 1949 ve 1951 yıllarında artış göstermektedir. 
Bu verginin hususiyeti ve buna ilâveten artış nispetlerinin azalış nispetlerinden fazlalığı naza
ra alınarak, azalış nispetleri artış nispetlerinden çıkarılmış ve kalan miktar, 4 yıla taksim, edilmek 
suretiyle 1952 yılı için (|% + 3, 66) nispetinde bir artış muhassalası tesbit edilmiş ve 1951 yılı 
sonunda sağlanacağı tahmin olunan gelir bu nispette artırılmak suretiyle 1952 yılı hâsılası tah
min edilmiştir. 

Bâzı hallerde (Kahve İstihlâk Vergisinde olduğu gibi) gelirin seyrinden karakteristik bir te
mayül tesbit edilememiş ve bu takdirde birinci tahmin usulüne müracaat olunmuştur. 

Bu suretle tahmin olunan gelirler şunlardır. :'Ur ;>o^>ii - A *J''.i '̂:';:(̂ •;/'>/vf̂ •y* (̂i'•i•>)̂ ,y*^^"f;l.̂ |''̂  

Binalardan alman Savunma Vergisi, Davar ve Domuzlar Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi, 
Gümrük Resmi, İthalât Muamele Vergisi, İmalât Muamele Vergisi, Bankalar Muamele Vergisi, 
Elektrik ve Havagazı İstihlâk Vergisi, Gümrük Savunma Pulu, Nakliyat Vergisi, P. T. T. Müra-
seleleriyle Telefon Abonelerinden alman Savunma Vergisi, Damga Resmi, Tapu Harçları ve Kaydi
yeleri, Mahkeme Harçları, Pasaport ve Kançılarya Harçları, Noter Harçları, Hayvan Sağlık Za
bıta Resmi, Oyun Kâğıdı, Sulama İdareleri Gelirleri, Radyo Geliri, Mükerrer Sigorta Şirketlerin
den alman, "Kıymetli Kâğıtlar, Vergi ve Zam Cezaları. 

III - Üçüncü tahmin şekli zatî takdir usulüdür. Bu usul ile tahmin olunan gelirler de tahsi
lat rakamlarına istinat etmeye imkân bulunmamakta, tahminler her bir gelire has lehte ve aleyh
teki âmiller nazara alınmak suretiyle yapılmaktadır. Bu suretle yapılan tahminlerin dayandıkları 
esaslar cetvellerin D hanelerinde gösterilmiştir. Yukarda I ve II numaralı fıkralarda zikrolunan-
larm haricinde kalan gelirlere ait tahminler bu usule göre yapılmıştır. 
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Gerekçenin devamı olan cetveller hakkında kısa açıklama 

Devlet gelirlerinin durumlarının daha yakından incelenebilmesi için bu yıl gelirler gerekçesi
nin daha teferruatlı bir şekilde hazırlanması cihetino gidilmiştir. 

Bu münasebetle gerekçe tafsilâtlı malûmatı ihtiva eden cetveller halinde tanzim olunmuştur. 

Bu cetvellerin birinci A tablosunda her bir gelirin 1946 yılından beri takip ettiği seyir, tah
silatın tahminlerle mukayesesi, artış ve azalış miktarları gösterilmektedir. 

İkinci B tablosunda, içinde bulunduğumuz 1951 malî yılının ilk 8 aylık tahsilatı, 1950 yılının 
ilk 8 aylık tahsilatı ile mukayese edilmekte, artışın mutlak ve nispî miktarları tesbit olunmaktadır. 

Üçüncü C tablosu B tablosunun devamı mahiyetindedir. Bu tabloda yukarda 1 numaralı tah
min usulüne ait izahat sırasında açıklandığı veçhile 1951 yılının ilk 8 aylık tahsilatı, 1950 yılının 
son 4 aylık tahsilatı cem edilmekte ve 1951 yılının 8 aylık tahsilatında geçen yıla nispetle görülen 
artış ve azalış nazara alınarak bu yekûna gerekli ilâve veya tenzil tatbik edilmek suretiyle 1951 
yılı sonuna kadar elde edilecek gelir tahmin olunmaktadır. 

Dördüncü tablo tahminlere müessir olan hususi hallerin, zatî tahmin usulünde nazara alman 
âmillerin, veya 4 senelik ortalama muhassalalarınm tatbik şekillerinin dercine tahsis edilmiştir. 

Beşinci tabloda 1952 yılı tahmini yazılıdır. 1952 yılı tahmini bâzı hallerde 1951 yılı içinde elde 
edileceği tahmin olunan gelire istinat etmesi dolayısiyle C tablosundaki hesaptan, bâzı hallerde 
zatî tahminlere veya 4 senelik ortalama muhassalasının tatbiki usullerine göre hesaplanması dola
yısiyle D tablosundaki hesaptan bu tabloya naklolunmaktadır. 
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Bölüm 1 — Gelir 

A) Mukayese tablosu: B) Devrelik tahsilat: 
Tahsilatın yıllık 1.3.1951—-31.10.1951 8 aylık 148 659 292 

Yılı Talimin Tahsilat değişme nispeti 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 1 000 000 4 808 016 
1951 260 000 000 

Bölüm 2 — Kurumlar 

A) Mukayese tablosu: B) Devrelik tahsilat: 
Tahsilatın yıllık 1.3.1951 — 31.10.1951 8 aylık 15 280 941 

Yılı Tahmin Tahsilat değişme nispeti 

1946 
1947 
19.48 
1949 
1950 200 000 357 194 
1951 30 000 000 



Vergisi 
— 263 — 

C) Tahmine esas hesaplar : 
1.3:1951 — 31.10.1951 148 659 292 

Vergisi 

C) ' Tahmine esas hesaplar: 
1.3.1951 — 31.10.1951 15 280 941 

D) Düşünceler : • 
Bu verginin Mart - Ekim devresi tahakku-

katı 152 939 804 liradır. Son aylarda ücretler
den ve serbest meslek erbabından ayda ortalama 
13 mi iyon lira gelir elde edilmekte olduğuna 
göre önümüzdeki 4 ay içinde bu suretle sağla
nacak hâsıla 52 milyon liraya baliğ olacak ve 
buna nazaran sene sonuna kadar Gelir Vergi
sinden 205 milyon lira civarında gelir sağlana
caktır. 

Normal yıllardaki normal artışlara ilâveten 
gerek 1951 yılında iktisadi ve ticari sahada gö
rülen müstakar ve yüksek faaliyet hacmi, gerek 
ilk tatbik yılında vergi hasılatını düşüren bir 
kısım âmillerin mütaakıp senede bertaraf edil
miş bulunması ve 1951 yılında elde edilen kurum 
kazançlarını hakiki şahısların İ952 senesi yıllık 
beyannamelerine ithal olunarak müterakki nis
pette Gelir Vergisine tâbi tutulacağı sebepleriyle 
ayrıca olağanüstü gelişmeler nazara alınmak su
retiyle 1952 yılında bu gelirin 270 milyon Ura 
hasıla sağlayacağı tahmin olunmuştur. 

E) 1952 yılı tahmini: 
270 000 000 

D) Düşünceler: 
Kurumlar Vergisinin Mart - Ekim devresi 

tahakkukatı 27 031 919 liradır. Bu tahakkuka-
tm yıl sonuna kadar bir miktar daha artacağı 
tahmin olunmaktadır. Bu hasılanın 16,5 mil
yon lirası Devlet İktisadi Teşekküllerinin vergi
lerinden ve mütebaki 10,5 milyon lirası sermaye 
şirketleriyle Kurumlar Vergisine tâbi diğer ku
rumlardan elde edilmektedir. 

1951 yılının müstakar ve yüksek konjonk
türü dolayısiyle bu gelirde, bilhassa sermaye 
şirketlerinin gelirlerinde büyük artışlar olması 
vakıasına mebni Kurumlar Vergisinin 1952 yılı 
hasılası 30 milyon lira tahmin olunmuştur. 

E) 1952 yılı tahmini: 
30 000 000 
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Bölüm 3 — Eonaf 

A) Mukayese tablosu: 

Yılı Tahmin 

B) Devrelik tahsilat: 
Tahsilatın yıllık X V 3 >1951 — 31.10.1951 8 aylık 20 879 42İ 

Tahsilat değişme nispeti 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 500 000 
1951 25 000 000 

931 230 

A) Mukayese tablosu: 
Yılı Haliye tahakkukatı 

1946 14 923 771 
1947 14 636 724 
1948 ; 14 798 362 
1949 (1) 16 236 035 
1950 * 15" 196 510 

Bölüm 4 — Araii Vergisi 

B) Devrelik tahsilat farkları: 
Haliye tahsilatı 

11 663 750 
12 139 512 
11 891 458 

(2); 12 379 658 
11 748 533 

Bölüm 5 — Binalardan alınan 

A) Mukayese tablosu: 

Yılı 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

Tahmin 

3 400 000 
3 500 000 
4 000 000 
4 000 000 
4 200 000 
4 750 000 

Tahsilat 

3 635 579 
4 081 576 
4= 262 232 
4 373 106 
4 776 523 

Tahsilatın yıllık 
değişme nispeti 

+ 12,26 
+ 4,42 
+ 2,60 
+ 9,22 

B) Devrelik tahsilat farkları 
1.3.1951 — 31.10.1951 8 aylık 
1.3.1950 — 31.10.1950 » V 

Fark — 
% nispeti (—0,65) 

3 066 336 
3 086 613 

20 277 

(1) 1949 yılı Aralık ayı sonu itibariyle ta
hakkuk miktarı. 

(2) 1 Mart 1949 — 28 §bat 1950 itibariyle 
senelik tahsilat miktarı. 
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Vergisi ı 

G) Tahmine esas hesaplar 
1.3.1951 —31.10.1951 20 879 421 

Hazine hissesi 

G) Tahmine esas hesaplar 

D) Düşünceler: 
Bu verginin Mart - Ekim devresi tahakku-

. katı, 24468 468 liradır. Bu miktarın sene sonu
na kadar 25 milyon liraya baliğ olacağı tahmin 
olunmaktadır. 

Esnaf adedindeki senelik mûtat artış dolayı-
siyle vergi hasılasının % 4 artacağı ve 1952 yı
lında bu gelirden 26 milyon lira sağlanacağı tah
min olunmuştur. 

E) 1952 yılı tahmini : 
26 000 000 

D) Düşünceler: 
15 sene evvel yapılmış olan tahrirlere müs

tenit Arazi Vergisi matrahlarını günün rayiçle
rine kısmen intibak ettirilmek için hazırlanan 
kanun tasarısı dolayısiyle bu bölümden 25 mil
yon lira gelir elde edileceği tahmin olunmuştur. 

Savunma Vergisi 

E) 1952 yılı tahmini : 
25 '000 000 

G) Tahmine esas hesaplar: 
1.3.1951 — 31.10.1951 3 066 336 
1.11.1950 — 28 . 2 .1951 1 689 910 

Toplam — 4 756 246 
Eksiliş 10 984 
Netice 4 745 262 

D) Düşünceler: 
1948 -1951 seneleri ortalama artış nispeti 

( + 4.22) bu nispete göre 1952 için muhtemel ar
tış (200 250) 

1951 yılı sonunda tahsili umulan 4 745 262 
1952 de muhtemel artış 200 250 

Netice . 4 945 512 

E) 1952 yılı tahmini: 
4 950 000 
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Bölüm 6 — Davar ve 

A) Mukayese tablosu: 

YHi:. Tahmin; 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

22 000 000 
22 000/000; 
25 000 000 
26 000 000 
24 000 000 
23 500 000 

Tahsilat 

23 372 060 
25 054 604 
26 006 496 
24807 957 
24 027 857-

Tahsilâtm yıllık 
değişme nispeti 

+ 
7,'29 
3,79 
4,60 
3,14 

B) Devrelik• tahsilat farkları; 
1 . 3 .1951 — 31.10.1951 8 aylık 
1 .3 .1950 — 31.10.1950 » » 

Fark 
% nispeti (+14,16) 

+' 

23 500 441 
20 584 747 

2 915 694 

Bölüm 7 — Veraset 

A) Mukayese tablosu 

Yılı 

194(5 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

Tahmin 

1 350 000 
1 400 000 
2 200 000 
2 400 000 
2 700 000 
2 600 000 

Tahsilat 

.1 606 315 
2 265 610 
2 374 114 
2 763 520 
2 764 221 

Tahsilatın yıllık 
değişme nispeti 

+ 41,04 
+ 4,78 
+ 16,40 

•+ 0,02 

B) Devrelik tahsilat farkları 
1 .3 .1951 — 31.10.1951 8 aylık 
1 .3 .1950 — 31.10.1950 » » 

Fark 
% nispeti ( + 7,43) 

+ 

1 732 850 
1 613 000 

119 850 

Bölüm 8 - Madde 1 — 

A) Mukayese tablosu 

Yılı 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

Tahmin 

30 000 000 
80 000 000 

100 000 000 
113 000 000 
113 000 000 
140 000 000 

Tahsilatın yıllık 
Tahsilat değişme nispeti 

27 915 905 
113 231 398 4- 305,61 
113 687 863 + 0,40 
113 530 607 • — 1,38 
120 025 912 .+ 5,72 

1.3,. 1951 — 31.10. 
1 .3 .1950 — 31.10. 

Fark 
% nispeti ( + 32,43) 

B) Devrelik tahsilat farkları: 
L 8 aylık 99 098 233 
) » » 74 829 994 

+ 24 268 239 
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G) Tahmine esas hesaplar : 
1.3.1951 — 31.10.1951 
1.11.1950 — 28.2.1951 

Toplanı 
Artış . 4 -

Netice 

23 500 441 
3 443 110 

26 943 551 
487 544 

27 431 095 

D) Dü§ünceler: 
1948 - 1951 seneleri ortalama artış nispeti 

. ( + 2,55) bu nispete göre 1952 için muhtemel 
artış (699 492) 

1951 yılı sonunda tahsili umulan 27 431 095 
1952 de muhtemel artış 699 492 

Netice 28 130 587 
195,2 malî yılında Hayvanlar Vergisinde % 25 

nispetinde tenzilât yapılması hakkında kanun 
tasarısı hazırlanmış bulunduğundan 1952 yılında 
bu bölüm hasılatı 21 milyon olarak tahmin edil
miştir. 

ve İntikal Vergisi 

G) Tahmine esas hesaplar 
1.3.1951 — 31.10.1951 
1.11.1950 — 28.2.1951 

Toplam 
Artış 

Netieo 

+ 

1 732 850 
1 151 221 

2 884 071 
85 535 

2 969 606 

E) 1952 yılı tahmini: 
21 000 000 

D) Düşünceler: 
1948 - 1951 seneleri ortalama artış nispeti 

( + 7,15) bu nispete göre 1952 de muhtemel artış 
(212 S26) 

1951 yılı sonunda tahsili umulan 2 969 606 
1952 de muhtemel artış 212 326 

Netice 3 181 932 

Gümrük Resmi 

Ej 1952 yılı tahmini: 
3 180 000 

G) Tahmine esas hesaplar: 
1. 3 .1951 — 31.10.1951 99 098,233 
1.11.1950 ~ 28 . 2 .1951 45 195 918 

Toplam 144 294 151 
Artış + 14 657 036 

D) Düşünceler: 
1948 - 1951 seneleri ortalama artış nispeti 

( + 9,29) bu nispete göre 1952 de muhtemel artış 
(14 766 565) 
• 1951 sonunda tahsili umulan 158 951 187 

1952 do muhtemel artış 14 766 565 

Netice 158 951 187 Netieo 173 717 752 

E) 1952 yüt tahmini: 
173 700 000 
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Bölüm 8 * Madde 2 

A) Mukayese tablosu : B) • Devrelik ialisilât farkları; 

Yılı 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

Tahmin 

275 000 
250 000 
220 000 
210 000 
210 000 
220 000 

Tahsilatın yıllık 
Tahsilat 

187 580 
219 233 
234 742 
225 188 
226 603 

değişme 

+ 
+ 
__ 
. + 

nispeti 

16,88 
7,07 
0,40 
.0,62 

1.3.1951 — 31,10.1951 8 aylık 
1.3.1950 —31".10.1950 » » 

Fark .+. 
% nispeti ( + 14,39) 

150 588 
131 643 

18 945 

Bölüm 9 - Madde 1 

A) Mukayese tablosu: B) Devrelik tahsilat farkları: 

Yılı 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

Tahmin 

28 800 000 
60 000 000 

104 000 000 
115 000 000 
106 000 000. 
127 000 000 

r 

Tahsilat 

29 646 178 
115 595 901 
114 789 195 
99 140 733 

107 117 281 

Tahsilatın yıllık 
değişme nispeti 

+• 289,91 
— 0,69 
— 13,63 
+ 8,04 

1 .3 .1951 — 31.10.1951 
1 .3 .1950 — 31.10.1950 

Fark 
% nispeti (+ 50,70) 

4 

S aylık 
i» » 

+ 

101 711 573 
67 492 433 

34 219 140 

Bölüm 9 - Madde 2 

A) Mukayese tablosu: 

Yılı 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

Tahmin 

98 000 000 
118 000 000 
114 000 000 
104 000 000 
124 000 000 
110 000 000 

r 

Tahsilat 

108 500 461 
.119 778 740 
110 619 461 
122 497 233 
109 768 108 

Tahsilatın yıllık 
değişme nispeti 

.+ 10,39 
— 7,64 
+ 10,73 
— 10,39 

1.3.1951 — 31.10. 
1.3.1950 — 31.10. 

Fark 
% nispeti (H- 15,03) 

B) Devrelik tahsilat farkları: 
i 8-aylık 72 421 449 
) > » (1) 62 957 581 

+ 9 463 868 

(1) Un ve unlu maddelerden alınan 5 aylık 
Muamele Vergisi hâsılası olan 10 milyon lira 
çıkarıldıktan sonra halan miktar, 
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Ardiye Resmi 

C) Tahmine esas hesaplar: 
İ . 3.1951 —31.10.1951 
1.11.1950 — 28.2.1951 

Toplam 
Artış + 

Netice 

150 
94 

245 
13, 

588 
960 

548 
664 

îthalât Muamele Vergisi 

C) Tahmine esas hesaplar : 
1.3.1951 — 31.10.1951 
1.11.1950 — 28 . 2 .1951 

259 212 

Toplam 
Artış 

netice 

101 711 573 
39 624 848 

141 336 421 
+ 20 089 797 

161 426 218 

D) Düşünceler: 
Ardiye ücreti 1952 de Denizcilik Bankası Ka

nunu dolayısiyle mahdut birkaç limana münha
sır kalmıştır. 

Evvelden beri Denizyolları İşletmesinden 
alman 200 bin liralık maktu kalem hariç bıra
kılmak suretiyle bu maddeden 1952 de 60 bin 
lira gelir sağlanacağı tahmin olunmuştur. 

E) 1952 yılı tahmini: 
60 000 

D) Düşünceler: 
1948 - 1951 seneleri ortalama artış nispeti 

( + 11,10) bu nispete göre 1952 de muhtemel 
artış (17 918 310) 

1951 yılı sonunda tahsili umulan 161 426 218 
1952 de muhtemel artış 17 918 310 

Netice 179 344 528 

İmalat Muamele Vergisi 

C) Tahmine esas hesaplar 
1.3.1951 — 31.10.1951 
1.11.1950 — 28.2.1951 

Toplam 
Artış 

72 421 449 
36 810 557 

109 232 006 
+ 5 532 626 

E) 1952 yılı tahmini: 
179 500 000 

D) Düşünceler: 
1948 - 1951 seneleri ortalama artış nispeti 

(+ 1,93) bu nispete göre 1952 de muhtemel artış 
(2 214 957) 

195,1 yılı sonunda tahsili umulan 114 764 632 
1952 de muhtemel artış 2 214 957 

Netice 114 764 632 Netice 116 979 589 

E) 1952 yılı talimini: 
117 000 000 
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Yılı 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

A) Mukayese tablosu: 

Tahmin Tahsilat 
Tahsilatın yıllık 
değişme nispeti 

10 500 000 
10 000 000 
16 000 000 
15 500 000 
15 500 000 
18 000 000 

11 920 325 
15 534 033 
15 863 290 
16 402 337 
18 319 119 

+ 30,31 
+ 2,11 
+ 3,39 
+ 11,68 

Bölüm 9 - Madde 3 —; 

B) Devrelik tahsilat farkları: 
1.3.1951 — 31.10.1951 8 aylık 12 932 465 
1.3.1950 — 31.10.1950 » » 10 807 962 

Fark -f 2 124 503 
% nispeti (+ 19,65) 

Bölüm 10 - Madde 1 — Şeker 

A) Mukayese tablosu: B) Devrelik tahsilat farkları: 
Tahsilatın yıllık 1.3.1951 — 31.10.1951 8 aylık 74 979 461 

Yılı" Tahmin Tahsilat değişme nispeti 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

64 350 000 
37 471 000 
50 750 000 

119 000 000 
126 000 000 
130 591 000 

62 847 198 
58 009 219 
60 927 077 

123 347 911 
116 073 364 

— 7,69 
+ 5,02 
+ 102,45 
— 5,89 

A) Mukayese tablosu: 

Bölüm 10 - Madde 2 — Elektrik 

B) Devrelik tahsilat farkları: 
L S aylık 
) » » 

+ 

-Yılı 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

Tahmin 

4 300 000 
4 500 000 
5 250 000 
5 800 000 
6.200 000 
7 320 000 

r 

Tahsilat 

4 781 287 
5 378 682 
5 783 205 
6 294 565 
6 932 133 

rahsilâtm yıllık 
değişme nispeti 

+ 12,49 
-f 7,52 
+ 8,84 

, + 10,13 

1.3.1951 — 31.10. 
1.3.1950 — 31.10. 

Fark 
% nispeti (+ 11,47) 

4 805 592 
4 310 736 

494 856 
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Bankalar Muamele Vergisi 

G) Tahmine esas hesaplar : 
1.3.1951 — 31.10.1951 
1.11.1950 — 28.2.1951 

Toplam 
Artış + 

Netice 

12 932 465 
7 511 157 

20 443 622 
1 475 942 

21 919 564 

D) Düşünceler: 
1948 - 1951 seneleri ortalama artış nispeti 

( + 9,21) bu nispete göre 1952 de muhtemel artış 
(2 018 791) 

1951 yılı sonunda tahsili umulan 21 919 564 
1952 de muhtemel artış 2 018 791 

Netice 23 938 355 

ve Glikoz İstihlâk Vergisi 

C) Tahmine esas hesaplar : 
1.3.1951 — 31.10.1951 74 979 461 

E) 1952 yılı talimini: 
23 950 000 

D) Düşünceler: 
a) 1951 yılının 7 aylık satış yekûnu 84,'5 

bin ton olup buna nazaran sene sonuna kadar is
tihlakin 145 bin tonu bulacağı ve 1952 yılında 
istihlakin 150 bin tona baliğ olacağı tahmin olu
narak bu miktar üzerinden alınacak verginin 
100 milyon lira olacağı hesaplanmıştır. 

b) Glikoz İstihlâk Vergisinde senelik istih
lâk miktarı 4 500 000 kilo olarak tahmin edil
miştir. Bu miktar üzerinden 1952 yılında 1 mil
yon lira gelir sağlanacağı hesaplanmıştır. 

c) Şeker Şirketince maliyetlere ithal edil
mek suretiyle ayrılmış bulunan ve bilâhara lü
zum kalmadığı tebeyyün eden 5 250 000 lira tah
minlere ithal olunmuştur. 

Yukarıda a, b ve c fıkralarındaki mucip se
beplere istinaden Şeker ve Glikoz İstihlâk Vergi
sinin 1952 yılında sağlıyacağı hasıla 106 250 000 
lira olarak tahmin olunmuştur. 

ve Havagazı İstihlâk Vergisi 

C) Tahmine esas hesaplar: 
1.3.1951 — 31.10.1951 
1.11.1950 — 28.2.1951 

Toplam 
Artış -t-

4 805 592 
2 621 397 

7 426 989 
300 674 

E) 1952 yılı tahmini: 
106 250 000 

Dj Düşünceler: 
1948 - 1951 seneleri ortalama artış nispeti 

(+ 9,49) bu nispete göre 1952 yılı için muhtemel 
artış (733 S51) 

1951 yılı sonunda tahsili umulan 7 727 663 
1952 de muhtemel artış 733 351 

Netice 7 727 663 Netice 8 461 014 

E/ 1952 yılı tahmini: 
8 500 000 
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Bölüm 10 - Madde 3 — Ham 

A) Mukayese tablosu 

Yılı 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

Tahmin 

3 100 000 
4 800 000 
7 200 000 
11 000 000 
13 500 000 
16 000 000 

Tahsilat 
Tahsilatın yıllık 
değişme nispeti 

7 304 872 
7 797 289; 

11 272 624 
11 836 995 
13 433 290 

-4-
+ 
+ 

6,74 
44,57 
5,00 

13,48 

B) Devrelik tahsilat farkları 
1.3.1951 — 31.10.1951,,. 8 aylık 
1.3.1950 — 31.10.1950 » » 

Fark 
% nispeti ( + 12,41) 

+ 

9 325 899 
8 296 006 

1 029 893 

A) Mukayese tablosu 

Yılı 

Bölüm 10 - Madde 4 — Kahveden 

Tahmin 

B) Devrelik tahsilat farkları: 
Tahsilatın yıllık 1.3.1951 — 31.10.1951 8 aylık 12 569945 

Tahsilat değişme nispeti 1.3.1950 — 31.10.1950 •» » 11 993 431 

1946 
1947 
194$ 
1949 
1950 
1951 

19 750 000 
20 000 000 
20 000 000 
20 Q00 000 
21 400,000 

21 893 963 
20 629 663 
19 362 283 
19 561 304 

— 
— • 
-f 

5,77 
6,14 
1,03 

Fark 
% nispeti (+ 4,80) 

+ 576 514 

Bölüm 11 — Benzinden 

A) Mukayese- tablosu: 

Yılı Tahmin 

1946 
1947 
194& 
1949 15 500 000 
1950 15 500 000 
1951 21 000 000 

B) Devrelik tahsilat farkları : 
Tahsilatın yıllık 3.3.1951 — 31.10.1951 8 aylık 12 895 649 

Tahsilat değişme nispeti 1.3.1950 — 31.10.1950 » » 11288 081 

15 566 890 
18 359 376 + 17,93 

Fark 
% nispeti ( + 14,24) 

+ 1 607 568 
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C) Tahmine esas hesaplar 
1.3 .1951 — 31.10.1951 
1.11.3950 —28 .2 .1951 

Toplam 
Artış . 

Netice 

D) Düşünceler: 
9 325 899 C, B. hanelerinde tesbit edilen artış miktar 
5 137 284 ve nispetlerine ve 4 yıllık ortalama artışlara göre 

bu verginin 1952 hasılası 16 650 000 lira olmak 
14 463 183 icaljetmektedir. 

637 536 Ancak verginin son aylardaki fiili talısilâtı-
: mn arızi olarak teehhür ettiği tesbit edilmiş bu-

15 100 7.19 lundugundan 1952 yılında bu vergi hâsılası 
18 000 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 

alman istihlâk Vergisi 

E) 1952 yılı tahmini: 
18 000 000 

G) Tahmine esas hesaplar 
1.3 .1951 — 31.10.1951 
1.11.1950 — 28 .2 .1951 

Toplam 
Artış 

Netice . 

Dj Düşünceler: 

+ 

12 569 945 
7 567 873 

20 137 818 
363 257 

20 501 075 

alman Yol Vergisi 

E) 1952 yılı tahmini: 
20 500 000 

C) Tahmine esas hesaplar : 
1 . 3 .J951 —31.10.1951 
1.11.1950 — 28 .2 .1951 

Toplam 
Artış + 

Netice 

D) Düşünceler: 
12 895 649 C, B hanelerinde tesbit edilen artış miktar ve 
7 071 295 nispetlerine ve 4 yıllık ortalama artışlara göre 

: :— bu verginin 1952 hasılası 24 350 000 lira almak 
19 966 944 icabetmektedir. . 

1 006 '952 Ancak verginin son aylardaki fiilî tahsilatı^ 
'• mn arızi olarak teehhür ettiği tesbit edilmiş bu-
20 973 846 lundugundan 1952 yılında bu vergi hâsılası 

26 000 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 

E) 1952 yılı tahmini: 
26 000 000 
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Bölüm 12 — Maden 

A) Mukayese tablosu: 

Yılı 

1946 
1947 
1943 
1949 
1950 
1951 

Tahmin 

1 350 000 
1 400 000 
1 500 000 
2 000 000 
5 000 000 
7 300 000 

Tahsilatın yıllık 
Tahsilat değişme nispeti 

1 210 990 
1 942 949 ~f 60,44 
3 414 059 + 75,71 
5 427 514 + 58,97 
3 057 542 — 43,66 

1. 3.J 951 -
• 1 .3 . 3950-

Fark 
% nispeti ( 

B) Devrelik taîisüât farkları: 
30.9.1951 7 aylık 
30.9.İ950 » » 

8,72) 

1 667 069 
1 826 503 

159 434 

Bölüm 13 — Gümrüklerde kullanılan 

A) Mukayese tablosu 

Yılı 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

Tahmin 

150 000 
200 000 
300 000 
300 Ö00 
300 000 
300 000 

Tahsilat 
Tahsilatın yıllık 
değişme nispeti 

232 754 
308 920 
263 569 
295 597 
331 471 

+ 
+ 

32,72 
14,68 
12,15 
J..u,Xo 

B) Devrelik tahsilat farkları 
1.3.1951 — 31.10.1951 8 aylık 
1.3.1950 — 31.10.1950 » » 

Park 
% nispeti (+ 32,35) 

+ 

• 278 426 
210 356 

68 070 

Bölüm 14 — 

A) Mukayese tablosu: 

. Yılı 

1946 
1947 

. 1948 
,1949 
1950 
1951 

, Tahmin 

14 500 000 
13 000 000 
14 000 000 
13 000 000 
14 700 000 
16 300 000 

r 

Tahsilat 

11 287 669 
14 176 191 
14 025 306 
15 278 305 
15 250 54? 

Cahsilâtm yıllık 
değişme nispeti 

• ' • • 

. '+ • 25,59 
— 1,06 
+ 8,93 
— o,ıa 

1.3.1951 — 31.10 
1.3.1950 — 31.10 

Fark 
% nispeti (4- 6,96) 

B) Devrelik tahsilat farkları 
>1 8 aylık 

+ 

9 939 394 
9 292 052 

647 342 



Besimleri 
275 

. C) Tahmine esâs hesaplar: 
1 ,3,1951 — 30 . 9 .1.951 . 1 667 069 
1.10.1950 — 28 . 2 .1951 . 1 231 039 

Toplam 2 898 108 
Eksiliş , _-. 107 346 
Netice 2 790 762 

D) Düşünceler: 
Maden istihsalâtı hacmi ile maden resimle

rinin. nispetleri nazara alınmak suretiyle, bu 
gelirin yıllık hasılası 3 000 000 lira olarak tah
min edilmiştir. 

Ej 1952 yılı tahmini : 
Ş 000 000 

kâğıtlara yapıştırılan Savunma Pulu 

C) Tahmine esas hesaplar: 
1.3.1951—,31.10,1951 
l i U . 1950 — 28. 2.1951 

Toplam 
Artış • -f 

' 278 426 
121 115 

399 541 
39 180 

D) Düşünceler: 
1948 - 1951 seneleri ortalama artış nispeti 

(-f 10,48), bu nispete göre 1952 için muhtemel 
artış (45 977) 

1951 yılı sonunda tahsili umulan 438 721 
1952 do muhtemel artış 45 977 

Netico 438 721 Netice 484 698 

Nakliye Vergisi 

E) 1952 yılı tahmini : 
490 000 

C) Tahmine esas hesaplar: 
1.3.-1951 — 31.10.1951 
1.11.1950 — 28.2.1951 

Toplam 
+ 

Netico 

9 939 394 
İ 958 490 

15 897 884 
414 710 

16 312 594 

D) Düşünceler: 
1948 - 1951 seneleri ortalama artış nispeti 

(+ 3,66) bu nispete göre 1952 için muhtemel 
artış (597,040) 

1951 yılı sonunda tahsili umulan 16 312 5,94 
1952 de mııhtemel artış 597 040. 

Netice 16 909 634 

E) 1952 yılı tahmini : 
'16 900 000 
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A) Mukayese tablosu: 

Yılı Tahmin 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

120 000 
120 000 
150 000 
150 000 
150 000 
180 000 

Tahsilat 

113 442 
142 472 
130 167 
151 644 
168 461 

Tahsilatın yıllık 
değişme nispeti 

' • + • 25,59 
— 8,63 
+ 16,49 
+ 11,08 

Bölüm 1 0 - * 

B) Devrelik tahsilat farktan: 
1,3 ? 3951 — 30 . 9 .1951 7 aylık 103 157 
1. 3 .1950 — 30 . 9 .1950 » » 10S 598 

Fark 
% nispeti (- 5,01) 

5 441 

Bölüm 16 — P. T. T. Müraseleleriyle telefon 

A) Mukayese tablosu: 

Yılı 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

Tahmin 

250 000 
500 000 
500 000 
000 000 
500 000 
750 000 

Tahsilat 

3 769 026 
3 134 429 
3 205 661 
3 379 648 
3 735 217 

Tahsilatın yıllık 
değişme nispeti 

— 16,83 
+ • 2,27 
+ 6,42 
+ 10,52 

B) Devrelik tahsilat farkları: 
1.3.1951 — 31.10.1951 8 aylık 
1.3.1950 — 31.10.1950 > » 

Fark 
% nispeti (+ 0,43) 

+: 

2 383 341 
2 372 958 

10 383 

" Bölüm 17 

A) Mukayese tablosu: 

Yılı Tahmin Tahsilat 

B) «, Devrelik tahsilat farkları: 
Tahsilatın yıllık 1.3.1951 — 31.10.1951 8 aylık 24 896 085 
değişme nispeti 1. 3 .1950 — 31.10.1950 » » 21733 738 

4- 3 162 347 1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

20 000 000 
; 21 000 000 
28 000 000 
26 000 000 
32 000 000 
35 250 0Q0 

23 191 056 
27 761 561 
27 946 627 
31 101 393 
33 6J9 781 

+ 
+ 
+ 
+ ' 

19,79 
0,66 
11,28 
8,29 

Fark 
% nispeti (4- 14,55) 



277 
&efineİer Vergisi 

C) Tahmine esas hesaplar 
1,3:1951 — 30 .Ö;1951b" 
1.10.1950 — 28.2.1951 

Toplam 
Eksiliş 

Netice 

103:157 
59 863 

163 020 
2 999 

160 021 

/ i) düşünceler : 

. 

E) 1952 yılı tahmini: 
160 000 

abonelerinden alınan Savunma Vergisi 

C) Tahmine esas hesaplar: 
1.3.1951 — 31.10.1951 
1.11.1950 — 28.2.1951 

Toplam 
Artış ; -f 

Netice 

2 383 341 
1 362 259 

3 745 600 
5 857 

3' 751 457 

D) Düşünceler: 
1948 - 1951 seneleri ortalama ar|ış nispeti 

(-+- 4,66) bu. nispete göre 1952 için muhtemel 
artış (174 817) 

1951 yılı sonunda tahsili umulan 3 751 457 
1952 de muhtemel artış 174 817 

Netice 3 926 274 

Damga Resmi 

E) 1952 yılı tahmini: 
3 900 000 

C) Tahmine esas hesaplar: 
1.3-.1951 —31.10i 1951 
1.11.1950 — 28.2.1951 

Toplam 
Artış 

24 896 085 
11 946 043 

36 842 128 
+ 1 738 149 

D) Düşünceler: 
1948 - 1951 seneleri ortalama artış nispeti 

( + H,69) bu nispete göre 1952 de muhtemel 
artış (3 352 626) 

1951 yılı sonunda tahsili umulan 38 580 277 
1952 de muhtemel artış 3 352 626 

Netice' 38 580 277 Netice 41 932 903 

E) 1952 yılı tahmini: 
42 000 000 



A) Mukayese tablosu: 

Yılı Tahmin Tahsilat 

m 

l' B) Devrelik tahsilat: 
Tahsilâün yıllık 1.3 .1951 — 31.10.1951 Yaylık 
değişme nispeti 

Bölüm İ8 

1 489 705 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

5 000 000 
4 000 000 
7 000 000 
4 000 000 
3 900 000 
3 920 000 

4 207 486 
6 835 832 
5 256 893 
4 031 688 
4 115 144 

.4- 62,46 
— 23,09 
4- 23,30 
4-- 2,07 

Yılı 

1946 
1947 
İ948-
1949 
1950 
1951 

A) Mukayese tablosu i 

Tahmin Ta'isilüit 

6 250 ÖÖO 
6 000 000 
8 500 000 
9 300 0Ö0 

11 000 000 
12 500 000 

tahsilatın yıllık 
döğişttie nispeti 

6 293 321 
8 739 661 
'9 723 Ö77 

I I 159 508 
11 066 310 

4-
4-
+ . 

38,87 
11,25 
14,77 
0,83 

Bölüm 19 ~~ Tapu harçları ve 

B) Devrelik tahsilat farkları 
1.3 .1951 — 31.10.1951 8 aylık 
1.3.1950 —31.10.1950 » » 

Fa^k 
% nispeti (4-36,78) 

8B68 400 
6 556 506 

2 411 8M 
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Tayyare Besini 

G) Tahmine esas hesaplar 
1.3.1951 — 31.10.1951 " 

D) Düşünceler: v, 
1 489 705; Kazanç Vergisi 1951 yılından itibaren ilga 

edilmiş olduğundan bu vergiden alınmakta olan 
% 2 tayyare hissesi de kalkmış bulunmakta ve 
tayyare hissesi Kazanç Vergisi sabıka tahsilatın
dan :vc tekel maddelerinden alınacak hisselere 
münhasır kalmaktadır. Kazanç Vergisi 1952 yılı 
sabıka tahsilatı, ve tekel maddelerinden alına
cak tayyare resmi hissesi hesaplanmak sure
tiyle bu gelirin 1952 yılı hasılatı 2 240 000 lira 

• olarak tahmin edilmiştir. 

kaydiyeler ve tapulama harçları 

C) Tahmine esas hesaplar: 
1. 3 •. 1951 — 31.10.1951 
1.11.1950 — 28.2.1951 

Toplam 
Artış • 

Netice 

• + 

8 968 400 
4 509 804 

13 478 204 
1 658 705 

15 136 909 

E) 1952 yılı tahmini : 
2 240 000 

D) Düşünceler: 
1948 - 1951 seneleri ortalama artış nispeti 

(+ 15,49) bu nispete göre 1952 için muhtemel 
artış (2 344 707) 

1951 yılı sonunda tahsili Umulan 15 136 909 
1952 de muhtemel artış 2 344 707 

Netice 17 481 616 
Hazırlanmış bulunan yeni harçlar tasarısı 

ile yapılacak ayarlamalar neticesinde, bu meb
lağdan tapu harç ve kaydiyelerine taallûk eden 
14 milyon liralık .gelirde hasıl olacağı hesapla
nan 21 milyon liralık fazla nazara alınmak su
retiyle, 5602 sayılı Kanun mucibince alınmak
ta olan ve yıllık hasılası 3,5 milyon lira olarak 
hesaplanan tapulama harçları ile birlikte bu bö
lümden 1952 yılında 38 500 000 lira gelir sağ
lanacağı tahmin olunmuştur. 

E) 1952 yılı tahmini: 
38 500 000 



- ââö 
Bölüm 20 — Mahkeme 

4 / Mukayese tablosu: 

Yılı 

1946 
1947 
1̂ 48 
1949 
1950 
1951 

Tahmin 

3 300 000 
3 650 000 
4 700 000 
5 200 000 
5 750 000 
6 000 000 

Tahsilat 

3 793 185 
4 818 633 
4 983 285 
5 827 958 
5 923 998 

Tahsilatın yıllık 
değişme nispeti 

+ 
27,03 

. 3,41 
16,95 
1,81 

B) Devrelik tahsilat farkları 
1 •; 3 .1951 — 31.10.1951 8 aylık 
1.3: 1950 — 31.10.1950 » a> 

Park 
% nispeti (+ 20,10) 

•+ 

4 468 227 
3 720 228 

747 999 

'Yılı. 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

A): Mukayese tablosu: 

Tahmin , Tahsilat 

600 000 
600 000 

2 000 000 
1 900 000 
2 350 000 
2 000 000 

Tahsilatın yıllık 
değişme nispeti 

795 466 
1 887 507 
1 987 944 
2 57İ 661 
2 211 225 

+ 137,28 
+ 5,32 
-f 29,39 
— 14,01 

Bölüm 21— Pasaport ve 

B) Devrelik tahsilat farkları; 
3 .1951 — 31.10.1951 8 aylık 

1.3.1950 — 31.10.1950 > » 

Fark 
% nispeti (+ 61,95) 

2 124 112 
1 311 547 

812 565 



£81 — 
harçları 

G) Tahmine esas hesaplar: > 
1 .3 .1951 —31,-10.1951 
1.11.1950 — 28 .2 .1951 

Toplam 
Artış 4-

Netice 

4 468 227 
2 203 770 

6 671 997 
442 957 

7 114 954 

D) Düşünceler: ^ ., 
1948-1951 seneleri ortalama artış nispeti 

( + 10,56) bu nispete göre 1952 için -muhtemel 
artış (751 339) 

1951 yılı sonunda tahsili umulan 7 114 954 
1952 de muhtemel artış 751 339 

Netice 7 866 293 
Hazırlanmış bulunan yeni harçlar tasarısı ile 

.yapılacak ayarlamalar neticesinde bu gelirin 1,5 
misli fazla hâsıla sağlayacağı hesaplanmak sure
tiyle 1952 yılında bu bölümden 11 800 000 lira 
fazlasiyle 19 670 000 lira gelir temin olunacağı 
tahmin edilmiştir. 

E) 1952 yılı tahmini: 
19 670 000 

Kançılarya 

C) Tal 
1.3 .1951-
1.11.1951-

Toplara 
Artış 

Netice 

harçları 

imine esas hesaplar: 
-31.10.1951 
-28.2 .1951 

•h 

2 124 112 
899 708 

3 023 820 
557 369 

3 581 189 

D) Düşünceler: 
1948 - 1951 seneleri ortalama artış nispeti 

( + 20,66) bu nispete göre 1952 için muhtemel 
artış (739 873) 

1951 yılı sonunda tahsili umulan 3 581 189 
1952 de muhtemel artış 739 873 

Netaice 4 321 062 
Hzırlanmiş bulunan yeni harçlar tasarısı ile 

yapılacak ayarlamalar neticesinde bu gelirin 1,5 
misli fazla hâsıla sağlayacağı hesaplanmak sure
tiyle, 1952 yılında bu bölümden 6 milyon lira 
fazlasiyle 10 300 000 lira gelir temin olunacağı 
tahmin edilmiştir. 

E) 1952 yılı tahmini: 
10 300 000 



Bölüm 23 

A) Mukayese tablosu: 

'Yılı Tahmin Tahsilat 

B) Devrelik tahsilat farMan 
Tahsilatın yıllık 1. 3 .1951 — 31 ;10.1951 8 aylik 
değişme nispeti 1.3.1950 — 31.10.1950 » » 

+ 1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

1 300 000 
1 500 000 
1 750 000 
1 850 000 
2 000 000 
2 550 000 

1 539 109 
" 1 887 507 

1 901 029 
2 272 658 
2 412 824 

+ 
. +' 

+ 
+ 

22,63 
0,71 

19,54 
6,16 

Fark 
% nispeti (-f 

. ; ' • • • 

10,4) 

1 673 094 
1. 520 316 

,152. 778 

' 

A) 

Yılı 

1946 
1947 
1948 v 
1949 
1950 
1951 ; 

Mukayese tablosu: 
Tahsilatın yıllık 

Tahmin Tahsi la t değişme nispeti 

30 000 27 335 
30 000 27 364 
30 000, " 28 '664 4- 4,75 
30 000 31 011 + 8,18 
30 000 28 175 — 9,14 
30 000 

B) Devrelik tahsilat farktan 
1.3.1951 — 30 .9 ; 1951 7 aylık 
1.3.1950 — 30. 9.1950 >.,» : 

Park. — 
% nispeti (—0,96) 

: • 

"Rolüm 93 — V.r.7.a.ri0. v 

Bölüm 23 — 

16 535 
16 696 

161 
i.:,'.' ":.'.' 

' < • • ' : : . ' . 

' \.'"\' ' 

p> t^o.y.a. rlfvnnlar 

A) Mukayese tablosu: 

Yılı 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

Tahmin 

6 000 
15 000 
10 000 
12 000 
12 000 
40 000 

Tahsilatın yıllık 
Tahsilat değişme nispeti 

13 187 
16 858 + 27,83 
20 619 + 23,49 

570 465 + 266,66 
44 476 — 92,20 

1.3.1951 — 30.9 
1.3.1950 — 30.9 

Fark 
% nispeti (-1- 51,9) 

B) Devrelik tahsilat farMan : 
1951 7 aylık 
1950 » » 

+ 

33 904 
22 439 

11 465 



2oî> 
Noter harçları 

G) TaJ 
1.3 .1951-
1.11.1950-

Toplam 
Artış 

Netice 

imine esas hesaplar: 
-31.10.1951 
-28.2.1951 

1 673 094 
892 508 

2 565 602 
89 607 

,2 655 209 

D)' Düşünceler: 
1948 - 1951 seneleri ortalama artış nispeti 

(4- 9,11) bu nispete göre 1952 için muhtemel 
artış (241 889) -

1951 yılında tahsili umulan 2 655.209 
1952 de muhtemel artış 241 889 

Netice 2 897 098 
Hazırlanmış bulunan yeni harçlar tasarısı ile 

yapılacak ayarlamalar neticesinde bu gelirin 
1,5 misli fazla hâsıla sağlayacağı hesaplanmak 
suretiyle, 1952 yılında bu bölümden 1 450 000 
lira fazlasiyle 4 350 000 lira gelir temin oluna--
cağı tahmin edilmiştir. 

Tüfus harçları 

C) Tahmine esas hesaplar: -
1.3.1951 — 30.9.1951 
1.10.1950 — 28.2.1951 

Toplam 
Eksiliş - — 

16 535 
11 479 

28 014 
. 110 

Netice 

ve uzmanlık vesikaları harçları 

27 904 

C) Tahmine esas hesaplar 
1..3.1951— 30. 9.1951. 
1.10.1950 — 28.2.1951 

Toplam 
Artış . + 

33 904 
22 037 

55 941 
11 258 

E) 1952 yth tahmini: 
4 350 000 

D) Düşünceler: 
Evvelki yıllar bütçelerinde diğer harçlar 

namı altında, ayrı maddeler halinde gösteril-
mekta olan müteferrik harçların bu defa bir 
bölüm halinde bir tek kalemde gösterilmesi ci
hetine gidilmiştir. 

1951 yılında bu harçların getirecekleri hası
lanın mecmuu, 160 000 lira olarak hesaplan
mıştır. 

Hazırlanmış bulunan harçlar tasarısı ile ya
pılacak ayarlamalar neticesinde gerek bu nevi 
harçların hasılasında hâsıl olacak artış ve ge
rek yeni tasarıda yer alan diğer müteferrik harç
ların sağlayacakları gelir nazara alınmak sure
tiyle 1952 yılında bu bölüm hasılası 400 000 
lira olarak tahmin olunmuştur. 

E) 1952 yilt tahmini: 
400 000 

Netice 67 199 



Bölüm 2 8 - ^ İhtira 

A) Mukayese, tablosu^: B) Devrelik tahsilat "farktan ; 
Tahsilatın yıllık ,1 .3 .1951 —30.9.1951 7 aylık , . 9 271 

Yılı Tahmin * Tahsilat ; değişme nispeti 1. 3,. 1950 — 30 . 9 .1950 .» » " 14 114 

1946 
1947 •,:•• 
1948 
1949 
1950 
1951 

10 000 
13 000 
10 000 
10 000 

• 18 000 
' 20 000 

13 024 
15 140 
13 570 
21 439 
20 156 

+ 16,24 
— 10,36 

•••+- 57,98 
— 5,98 

.Fark 
% nispeti (— 34,31) 
-. 

- " • »-. ' 

** 

Bölüm 23 -

4 843 

* 

- Su ve Kara 

A) Mukayese tablosu: B) Devrelik tahsilat: r -
Tahsilatın yıllık 1.3.1951 — 30.9.1951 7 aylık 32 220 

Yılı Tahmin Tahsilat değişme nispeti 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950, 50 000 

Bölüm 24 — Hayvan 

A) Mukayese tablosu: B) Devrelik tahsilat farkları: 
Tahsilatın.yıllık 1. 3 .1951— 30 . 9 .1951 7 aylık 50 709 

Yılı Tahmin Tahsilat değişme nispeti 1.3.1950 — 3 0 ; 9. İ950 •» '» 50 841 

1946 
1947 
1948 
1949 • 
1950 
1951 

300 0,00. 
100 000: 
10,0.000 
80 000. 

125.000 
100 000 

91 219 
83 990 

101 7.34 
99251-

131 033 

— 7,92 
— 21,12 
— 2,44 
+ 32,02 

Park 
% nispeti (— -0,25) 

132 
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beratları harçları 

C) Tahmine esas hesaplar 
1.3.1951—30.9.1951 
1.10.1950 — 28.2.1950 

Toplam 
Eksiliş 

Netice 

9 271 
6 042 

15 313 
2 073 

13 240 

Avı Ruhsat Hezkeresi harcı 

Cj Tahmine esas hesaplar 
1.3.1951 — 30. 9.1951 32 220 

Sağlık Zabıta Resini 

C) Tahmine esas hesaplar: 
1.3; 1951 —30.9.1951 
1.10.1950 — 28.2.1951 

Toplam 
Elcsiliş . — 

50 709 
80*192 

130 .901 
200 

D) Düşünceler: 
194S - 1951 seneleri ortalama artış nispeti 

(+12,73) bu nispete göre 1952 için muhtemel 
artış (16 638) 

1951 yılı sonunda tahsili umulan 130 701 
1952 de muhtemel artış 16 638 

Netice 130 701 Netice 147 339 

E) 1952 yılı tahmini: 
150 000 



— 286 

A) Mukayese tablosu: 

Yılı 

1946. 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

Tahmin 

88.920 000 
54 086 000 
51 167 000 
76 515 997 
83 358 096 
87 182 235 

Tahsilatın yıllık 
Tahsilat değişme nispeti 

87 942 735 
56 229' 503 — 35,51 
67 358 070 — 19,79 
69 324 425 + 2,91 
82 269 568 — 18,57 

A) • Mukayese tablosu: 

Yıh 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

Tahmin 

. 80 620 000 
85 287 000 " 
91 393 000 
96 594 897 

100 753 154 
110 000 000 

'Tahsilatın yıllık 
Tahsilat değişme nispeti 

84 669 371 
85 757 876 + > 1,28 

100 135 300 -1- 16,76 
98 508 852 — 1,62 
99 252 414 — 0,75 

Bölüm 25 - Madde 1 

B) Devrelik tahsilat: 
1. 3 .1951-^31.10.1951 8 aylık 58 223 272 

Bölüm 25 - Madde 2 — Tekel 

B) Devrelik tahsilat: 
3 .1951 — 31.10.1951 8 aylık 64 118 454 

Bölüm 26 

A) Mukayese tablosu: B) Devrelik tahsilat farkları: 
L 7 aylık 
) !» » • Yıh 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

Tahmin 

150 000 
100 000 
100 000 
120 000 
200 000 
220 000 

Tahsilatın yıllık 
Tahsilat değişme nispeti 

47 711 
188 335 -f- 294,74 
184 802 — 1,87 
173 338 — 6,20 
213 411 + 23,11 

1.3.1951 — 30 .9 . 
1.3.1950 — 3 0 . 9 . 

Fark 
% nispeti (+ 23,80) 

+ 

167 540 
135 326 

32 214 



— 287 
Tekel hasılatı 

G) Tahmine esas hesaplar: 
1.3.1951 — 31.10.1951 

D) Düşünceler: 
58 223 272 Tekel Genel Müdürlüğü Katma Bütçesinde 

de açıklandığı şekilde, tekel safi hasılatı olarak 
bütçeye intikal edecek olan miktar 107 900 000 
liradır. 

1951 yılı fazla hasılatından tekel hasılatına 
taallûk eden 1100 000 liranın ilâvesiyle 1952 yılı 
tekel safi hasılatı 109 0Ö0 000 lira olarak tahmin 
olunmuştur. 

maddelerinden alınan Savunma Resmi 

E) 1952 yilt tahmini: 
109 000 000 

C) Tahmine esas hesaplar,: 
3.1951 — 31.10.1951 

D) Düşünceler: 
64 118 454 Tekel Genel Müdürlüğü Katma Bütçesinde 

de açıklandığı üzere bu gelirin 1952 yılı hasılatı 
104 C24 371 liradır. 

1952 yılı fazla hasılasından Savunma Vergi
sine taallûk eden 1 900 000 liranın ilâvesiyle bu 
maddenin 1952 yılı hasılası 106 550 000 lira 
olarak tahmin olunmuştur. 

)yun kâğıdı 

C) Tahmine esas hesaplar: 
1.3.1951 — 30.9.1951 
1.10.1950 — 28.2.1951 

Toplam 
Artış + 

167 540 
78 085 

245 625 
18 584 

E) 1952 yilt tahmini: 
106 550 000 

D) Düşünceler\: 
1943 - 1951 seneleri ortalama artış nispeti 

(•+• 9,71) bu nispete göre 1952 için muhtemel 
artış (25 654) 

1951 yılı sonunda tahsili umulan 264 209 
195£ do muhtemel artış 25 654 

Netico 264 209 Netice 289 863 

E) 1952 yth tahmini: 
290 OOO 
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Bölüm 27 - Madde 1 --Peşin para 

A) Mukayese tablosu: *'' 

Yılı Tahmin 

B) Devrelik tahsilat: 
Tahsilatın yıllık l.. 3 .1951 — 31.10.1951 8 aylık 

Tahsilat değişme nispeti 
2 377 910 

1946^ 
1947 ; 
1948 
1949 
1950 
1951 

1 4 0 0 000 
2 000 000 

: 4)000 000 
3 000 000 
2 800 000 
3 040 000 

2 021 935 
4, 915 706 
3 216 888J 
2 543 150 
2 558 016 

+ 143,11 
— 34,55 

. — 20,94 
+ 0,58 

Bölüm 27 - Madde 2 — Taksitle 
[ ^ « • v '̂•,.?• 

A) Mukayese tablosu: B) Devrelik tahsilat farkları: 

Yılı 

194d 
1947 
1948 
1949 
1950. 
1951 

•Tahmin 

800^000 
900 000 

1. 200 000 
850,000 

,750 000 , 
630 000 

Tahsilatın yıllık 
Tahsilat değişme nispeti 

926 530.. 
1,068 585 + 15,33 

992 543 — 7,11 
755:899 —• 23,84 
600 508 — »20,55 

1 .3 .1951 — 31.10.1951 
1 .3 .1950 — 31.10.1950 

Fark 
% nispeti ( + 6,11) 

p . 

8 aylık 
» • » . • 

+ 

408 424 
384 081 

23 543 

/ ü 

Bölüm 27 - Madde 3 

A) Mukayese tablosu: B) Devrelik tahsilat farkları 

Yılı; 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950-
1951' 

Tahmin 

300 000 
500 000 

•650î000 
700 000 

'800 000 
500.000 

Tahsilatın yıllık 
Tahsilat değişme nispeti 

543,687 
673 934 + 2 3 , 9 5 
746100 + 10,70 
800 978 + 7,35 
575 257 — 28,18 " 

1 .3 .1951 — 31.10.1951 
1.3 .1950 — 31.10.1950 

Fark • ' 
% nispeti (+53,40) 

* 

8 aylık 
» » • 

. + 

476 206 
310 418 

165 788 
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ile satılan gayrimenkul satıg bedeli 

C) Tahmine esas hesaplar: D) Düşünceler > 
1 .3 .1951 — 31.10.1951 ' 2 377 910 l Önümüzdeki yılda normal yıllık gayrimen

kul satışı 3 milyon ve buna ilâveten 5800 sayılı 
Kanun mucibince sağlanacak gelir 10 milyon lira 
olarak tahmin edilmiştir. 

Buna nazaran bu maddenin 1952 yılı hasılası 
13 milyon lira olarak tahmin olunmuştur. 

E) 1952 yılı tahmini: 
13 000 OOO 

satılan gayrimenkul satış bedeli • 

0) Tahmine esas hesaplar: „ • D) Düşünceler: 
1.3 .1951 — 31.10.1951 408 424 
1.11.1950 — 28 . 2 .1951 215 627 

Toplam 624 051 
Artış . + 13 174 

Netice 637 225 

E) 1952 yılı tahmini: 
650 000 

Borçlanma taksit bedelleri 

G) Tahmine-esas hesaplar: D) Düşünceler: 
1.3 .1951 — 31.10.1951 476 206 
1.11.1950 — 28 .2 .1951 264 839 

Toplam • • " 741 045 
Artış . + 141 424 • 

Netice 882 469 

E) 1952 yılı tahmini : 
900 000 



290 
Bölüm 27 - Madde 4 

A) Mukayese tablosu: B) Devrelik tahsilat farkları 

Yılı 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

A) 

Yılı 

Tahmin 

500 000 
800 000 
850 000 

1 000 000 
1 200 000 
1 200 000 

Tahsilatın yıllık 
Tahsilat değişme nispeti 

527 304 
928 243 + 76,03 

1 059 827 .-+• 14,17 
1 231 621 + 16,20 
1 209 823 —. 1,76 

Mukayese tablosu: 

Tahmin 
Tahsilatın yıllık 

Tahsilat değişme nispeti 

1.3.1951 — 31.10.1951 8 aylık 
1.3.1950 — 31.10.1950 >> » 

Fark + 
% nispeti (+19,36) . 

* 

Bölüm 27-

B) Devrelik tahsilat farkları: 
1.3.1951 — 31.10.1951 8 aylık 
1.3.1950 — 31.10.1950 » » 

797 544 
668 165 

129 379 

• Madde 5 — 

137. 280 
,152 871 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

30 000 
50 000 

100 000 
100 000 
150 000 
260 050 

62 070 
105 087 
145 903 
208 884 
236 477 

+ 69,30 
+" 38,84 
4- 43,16 
+ 13,20 

Fark 
% nispeti (-

15 591 
10,19) 

Bölüm 28 — Menkul 

A) Mukayese tablosu: 

Yılı . 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

Tahmin 

6 000 000 
2 000 000 . 
4 500 000 

10 000 000 
6 000 000 
4 870 000 

Tahsilatın yıllık 
Tahsilat değişme'nispeti 

2 609 168 
6 839 245 + 162,12 

12 084 801 . + 76,69 
2 461 902 — 79,62 
2 185 188 — 11,23 

B) Devrelik tahsilat farkları 
1. 3 .1951 — 31.10.1951 8 aylık 2 241 676 
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Kiralar 

€) Tahmine esas hesaplar: D) Düşünceler: 
1 .3 .1951 — 31.10.1951 797 544 
•1.10.1950 — 28 .2 .1951 541658 

Toplam 1 339 202 
Artış ' '• + : 104 864 

Netico 1 444 066 

E) 1952 yü% tahmini: 

1 450 000 

Ecrimisiller 

(J) Tahmine esas hesaplar: D; Düşünceler: 
1 .3 .1951 — 31.10.1951 .137 280 
1.11.1950 — 28 .2 .1951 83 606 

220 886 
8 519 

Netice 212 367 

E) 1953 yılı tahmini: 
200 000 

mallar satış bedeli , 

P) Düşünceler: 
2 241 (570 Bu maddenin senelik normal hâsılat tahmini 

olan 3 milyon liraya, bu sene zarfında satılması 
mukarrer bir kısım menkul mallar bedeli olan 5 
milyon liranın ilâvesiyle bu madde hâsılası 
1952 yılında 8 milyon olarak tahmin edilmiştir. 

Toplam 
Eksiliş 

C) Tahmine esas hesaplar ; 
1 .3.1951 — 31.10.1951 

E; 1952 yilt tahmini: 
Ş 000 000 



â& 

Ay 

Yılı 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

Mukayese, tablosu 

Tahmin 

80 000 
100 000 
150 000 
150 000 
150 000 
100 000 

: • 

r 

Tahsilat 

71 985 
306 302 
202 088 

77 971 
187 712 

rahsilâtın yıllık 
değişme nispeti 

-f- 325,49 
— 34,02 
— 61,41 
+ 140,74 

Bölüm 29 - M 

B) Devrelik tahsilat farkları: y, 
1 r>3 ?1951 — 30.. 9 .1951 ; 7 aylık 
1,3 .1950 — 30 . 9 .1950 » » 

Fark + 
% nispeti (+ 9,14). ., 

adde 1 - € 

••• * ? y 

76 189 
69 807 

6 382 

< • : • : ' . 

Bölüm 09 - Madde 2 — 

A) Mukayese tablosu: B) Devrelik tahsilat farkları i 

Yılı 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

A) 
\ 

Yılı 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

, 
Tahmin 

50 000 
80 000 
85 000 

100 000 
100 000 
80 000 

Tahsilatın yıllık 
Tahsilat değişme nispeti 

85 631' 
78 899 — 7,86 
88 282 + 9,48 
94 520 + 7,06 
96 529 + 2,12 

Mukayese tablosu : 

Tahmin 

50 000 
70 000 
75 000 
55 000 
20 000 
15 000 

Tahsilatın yıllık 
Tahsilat değişme nispeti 

72 109 
23 726 ,—• 67,09 
12 870 — 45,75 
27 008 ' + 109,85 
25 772 — 6,42 

1.3.1951 — 30.9.1951 7aylık 
1.3.1950— 30. 9.1950 » » 

Fark 4-
% nispeti (+63,31) 

Bölüm 29 

B) Devrelik tahsilat farkları: 
1.3.1951 — 30.9.1951 7 aylık 
1.3.1950 — 30.9.1950 » » 

Fark -f 
%nişoeti (+ 87,26) 

71 891 
44 019 

27 872 
• • l ' - . ' 

• Madde 3 — 

28 248 
5 977 

22 271 



Darphane ve Öamga Basımevi 

G) Tahmine esas hesaplar: 
1.3.1951 —31.10.1951 ! 

1.11.1951 — 28.2.1951 ° 

Toplam 
Art ı ş ' • • + 

Netice 

Resmî basımevleri 

C). Tahmine esas hesaplar: 
1.3.1951 — 30.9.1951 
1.10.1950 — 28.2.1951 

Toplam 
Artış A-

Netice 

Resmî okullar 

C) Tahmine esas hesaplar: 
1.3.1951 — 30.9.1951 
1.10.1951 — 28.2.1951 

Toplam 
Artış + 

Netice 

— m — 

D) Dü§ünceler: 
76 189 '•n:r:-

:117 905 •'•""•'22-

194 094 
10 776 

204 870 

E) 1952 yılı tahmini: 
200 000 

Dj Düşünceler: 
71 891 
52 510 

124 401 
33 224 

157 625 

E) 1952 yılı tahmini: 
160 000 

D) Düşünceler: 
28 248 
19 295 

47 543 
7 189 

54 733 

E) 1952 yılı tahmini : 
50 000 



Bölüm 29 - Madde 4 

A) Mukayese tablosu i B) Devrelik tahsilat farkları: 

i-Yılı. 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

Tahmin 

150 000 
100 000 
180 000 
200 000 
300 000 
450 000 . • 

Tahsilatın yıllık 
Tahsilat değişme nispeti 

184 381 
206 740 4- 12,12 
267 459 4- 29,36 
391075 + 4 6 , 2 1 
443 253 4- 13,34 

1 . 
1 . 

Fi 
% 

3 .1951 — 30 . 9 .1951 7 aylık 
3.1950 — 30 .9 .1950 » » s 

ırk 4-
nispeti (4- 58,64) 

229 801 
144 851 

84 950 

Bölüm 29 - Madde 5 — 

A) Mukayese tablosu: B) Devrelik tahsilat farkları 

Yılı 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

A) 

Yılı 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

Tahmin 

220 000 
500 000 
500 000 
500 000 

1 500 000 
1 500 000 

Tahsilatın yıllık 
Tahsilat 

250 731 
494 629 
600 821 
436 451 

1 131 490 

Mukayese tablosu: 

Tahmin 

1 500 000 
1 700 000 
1 800 000 
2 200 000 

1 2 750 000 
3 050 00Q 

değişme nispeti 

4- 97,27 
4- 21,46 
— 27,35 
4- 159,24 

' 
Tahsilatın yıllık 

Tahsilat 

1 625 548 
1 817 728 
2V111 143 
2 524 993 
3 121 185 

değişme nispeti 

4- 11,82 
-t- 16,14 
+ 19,60 
4- 23,61 

1 . 3 .1951 — 30. 9 .1951 7 aylık 
1 .3 .1950 — 30 .9 .1950 )».,> 

Fark 4-
\%. nispeti (4- 11,25) 

B) Devrelik tahsilat farkları: 
1.3 . ] 951 — 31.10.1951 8 aylık 
1 .3 .1950 — 31.10.1950 » » 

Park 4-
% nispeti ( + 26,86) 

" ' ' : • • ' ' 

615 528 
553 263 

62 265 

:' 

Bölüm 30 *f-

3 641 340 
2 870 156 

771 184 



Sulama idareleri gelirleri 
m 

C) Tahmine esas hesaplar 
1. 3 .1951 — 30 . 9 .1951 .; 
1.10. İ950 —28.2.1951 

Toplam 
Artış 

Netice 

+ 

229:801 
298 402 

528. 203 
174 982 

703 185 

D) Düşünceler: Y 
i-i 1948 - 1951 seneleri ortalama artış nispeti 
Ç-f 36,88) bu nispete göre 1952 için muhtemel 
artış (259 334) 

195,1 yılı sonunda tahsili umulan 703 185 
1952 için muhtemel artış 259 334 

Netice 962 519 

Diğer kurumlar 

G) Tahmine esas hesaplar 
1.3.1951 — 30.9.1951 
1.10.1950 — 28.2.1951 

Toplam . 
Artış 

Netiee 

E) 1952 yili tahmini: 
970 000 

+ 

615 528 
578 227 

1 193 755 
65 050 

1 258 805 

D) 

E) 

Düşünceler: . 

1952 yılı tahmini: 
. 1 260 000 

Radyo geliri 

C) Tahmine esas hesaplar 
1.3.1951 — 31.10.1951 
1.3.1950 — 28.2.1951 

Toplam 
Artış 

Netice 

3 641 
251 

3 892 
67 

340 
029 

369 
426 

3 959 795 

D) Düşünceler: 
1948 - 1951 seneleri ortalama artış nispeti 

(+ 21,55) bu nispete göre 1952 için muhtemel 
artış (853 335)' 

1951 yılı sonunda tahsili umulan 3 959 795 
1952 de muhtemel artış 853 335 

Netice 4 813 130 

E) 1952 yılı tahmini:; 
4 800 000 



âââ 
Bölüm Ü ~- Miîîi 

A) 

Yılı 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

A) 

Yılı 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

Mukayese tablosu: 

Tahmin 

6 000 000 
6 580 000 
8 000 000 
9 000 000 

11 400 000 
21 000 000< 

ır Tahsilatın yıllık 
Tahsilat: 

6 689 648 
7 229 472 
8 485 128 
9 233 445 

11 458 859 

Mukayese tablosu: 

Tahmin 

332 000 
400 000 
500 000 
500 000 
540 000 
600 000 

değişme nispeti 

+ 8,06 
+ 17,36 
+ 8,81 
+ 24,10 

Tahsilatın yıllık 
Tahsilat 

608 005 
510 192 
513 784 
543 037 
588 579 

değişme nispeti 

— 16,08 
+ 0,70 
+ 5,69 
H- 8,38 

B) Devrelik tahsilat: 
1,3 ,1951 — 31.10.1951:: 8 aylık S 

B) 

• ' 

Bölüm 32 

Devrelik tahsilat farkları: 
1.3.1951 — 30.9.1951 7 aylık 
1.3.1950 — 30.9.1950 » » 

Fark + 
% nispeti (4- 8,20) 

-:\ 
9 737 943 

— Mükerrer 

528 664 
488 579 

. 4 0 085 

Bölüm 33 — Söaleşmesi gereğince 

A) Mukayese tablosu: B) Devrelik tahsilat: 
Tahsilatın yıllık 1.3.1951 — 31.10.1951 Saylık 

Yılı Tahmin Tahsilat değişme nispeti 
3 910 728 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

1 000 000 
2 250 000 

! 2 450 000 
2 450 000 
1 500 000 
2 200 000 

1 108 777 
2 452 932 
2 430 750 
1 277 319 
2 138 066 

+ ,121,22 
— 0,90 
— 47,45 
+ 67,38 
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piyango geliri 

C) Tahmine esas hesaplar: 
1,3.1951 — 31,10,1951 

D) Düşünceler: 
9 737 943 'Millî Piyango İdaresinden alman plâna isti

naden 1952 yılında bu gelirden 10 000 000 lira 
hâsıla sağlanacağı tahmin olunmuştur. 

E) 1952 yılı tahmini : 
10 000 000 

igorta şirketlerinden alınan 

G) Tahmine esas hesaplar 
1.3.1951 — 30.9.1951 
1.10.1950 — 28.2.1951 

Toplam 
Artış 

•* 

+ 

528 664 
100 000 

628 664 
8.200 

D) Düşünceler: 
1948 - 1951 seneleri ortalama artış nispeti 

(-H 5,75) bu nispete göre 1952 yılı için muhtemel 
artış (36 619) 

1!'51 yılı sonunda tahsili umulan 636 864 
1952 yılı için muhtemel artış 36 619 

Netice 636 864 Netice 673 483 

Musul petrolerinden alınan 

E) 1952 yılı tahmini : 
680 000 

C) Tahmine esas hesaplar 
1.3.1951 — 31.10.1951 

D) Düşünceler: 
3 910 728 Bu gelirin 1951 yılı tahmini 2 200 000 lira 

iken, ton başına ödenen miktarın yükseltilmesi 
dol-ayısiylo 1951 yılında 3 910 728 lira tahsil 
edilmiş ve buna nazaran 1952 de hasılatın 
4 000 000 liraya baliğ olacağı tahmin olunmuştur. 

E) 1952 yilt tahmini: 
4-000 000 
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Bölüm 34 - Madde1 • —. Hazine 

A) Mukayese tablosu: 

Yılı . Tahmin 

B) Devrelik tahsilat: 
Tahsilatın yıllık 1.3.1951 — 30.9,1951 7 aylık 

Tahsilat değişme nispeti 
1 998 755 

1946 
1947 
1948 
1949 
1Ö50 
1951 . 

' A) 

Yılı 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

850 000 
400 0Ö0 

1 350 000 
1 350 000 
1 600 000 
2 850 000 

389 878 
4 976 947 
1 660 362 
4 016 891 
3 399 839 

Mukayese tablosu: 

1 Tahmin 

460 000 
500 000 

••; 500000 
300 000 
500 000 

1 330 000 

/. 
+ 1176,53 
— 66,63 
+ 141,92 
— 15,36 

Tahsilatın yıllık 
Tahsilat 

900 353 
1 062 603 
1 160 565 
1 641 985 
2 258 801 

ieğişme nispeti 

+ : 18,02 
.. + ' • 9,21 
+ 4,14 
-f- 37,56 

B) Devrelik tahsilat: 
3 .1951 — 30 .9 .1951 7 aylık 

Bölüm 34 -

569 029. 

Bölüm 85 - Madde 1 --. Kambiyo murakabesi 

A) Mukayese tablosu: B) Devrelik tahsilat : 
Tahsilatın yıllık 1.3.1951 — 31.10.1951 8 aylık 

Yılı Tahmin Tahsilat değişme nispeti 
125 000 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

:: 125 000 
125 000 
125 000 
125 000 
125 000 
125 000 

125 000 
125 000 
125 000 
125 000 
125 000 
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portföyü ve t iştirakleri geliri 

C) Tahmine esas hesaplar.: 
1:3.1951 — 30.9.1951 

D) Düşünceler: 
1 998 755 Halen hazinede mevcut kıymetlere ve vâdele

rine göre 1951 yılında bu madde hasılatı 
4 100 000 lira tahmin olunmuştur. 

Madde 2 — Faiz 

E) 1952 yılı tahmini : 
4 100 000 

C) Tahmine esas hesaplar ; 
1.3,1951 — 30.9.1951 

D) Düşünceler 
569 029 Hazinenin muhtelif bankalardaki mevduatı^ 

na ntzaran 1952 yılında elde edileceği tahmin 
olunan gelir 850 000 liradır. 

mukabilinde C M . Bankasından alman 

E) 1952 yılı tahmini : 
850 000 

G) Tahmine esas hesaplar : 
1.3.1951 — 31.10.1951 

D) Düşünceler:. 
125 000 Cumhuriyet Merkez Bankasından her sene 

alınmakta olan 125 000 lira 1952 yılı bütçesine de 
aynen: konulmuştur; 

E) 1952 yılı tahmini : 
125 000 



Yılı 

1946 
1947 
İ948 
1949 
1950 
1951' 

— 300 

A) Mukayese tablosu: 

Tahmin 

80 000 
75 000 
.75 000 
'50000' 
50 000 
50 000 

Tahsilat 

63 834 
61 884 
54 271 
88.535 
61 216 

Tahsilatın yıllık 
değişme nispeti 

— 3,05 
— 12,30 
+ 63,13 
— 30,85 

Bölüm 35 - Maddeı 2 — Teftiş 

B) Devrelik tahsilat farkları; 
1.3.1951 — 30 . 9 .1951 7 aylık 47 725 
1. 3 .1950 — 30 . 9 .1950 >•"• » 35 885 

Fark 
% nispeti (+ 32,99) 

+ 11 840 

Bölüm 36 —. 

Â) Mukayese tablosu: 

Yılı 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

Tahmin 

250 000 
300 000 
300 000 
300 000 
450 000 
450 000 

Tahsilat 
Tahsilatın yıllık 
değişme nispeti 

274 206 
335 775 
407 737 
491 052 
434 796 

+ 22,45 
+ 21,43 
+ 20,43 
— 7,38 

B) Devrelik tahsilat farkları: 
1.3.1951 — 30 . 9 .1951 7 aylık 299 706 
1.3.1950 — 30 . 9 .1950 » » 255 282 

Park 
% nispeti (+ 17,40) 

+ 44 424 

Bölüm 37 - Madde 1 — Tavizlerden 

Â) Mukayese tablosu: 

Yılı 

1946 
1947 • 
1948 
1949 
1950 
1951 

Tahmin 

200 .000 
, 200 000 

200 000 
200 000 
200 000 
50 000 

. Tahsilatın yıllık 
Tahsilat 

243 317 
195 734 

2 062 221 
26 035 

159 350 

değişme nispeti 

^- 19,55 
4- 953,58 

+ 512,06 

B) Devrelik tahsilat: 
1.3.1951 — 30 . 9 .1951 6 aylık 234 428 
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mukabili şirketlerden alınan 

C) Tahmine esas hesaplar: D) Düşünceler: 
1.3 .1951 — 30 .9 .1951 47 725 
1.10.1951 — 28.2.1951 . 25 331 .-,;;: 

Toplan* 73 056 
Artış + 8 356 

Netico 81 412 
E) 1952 yılı tahmini: 

80 000 

Kıymetli kâğıtlar 

. €) Tahmine esas hesaplar: 
1.3 .1951 — 30 .9 .1951 299 706 
1.10.1950 — 28 .2 .1951 179 514 

Toplam 479 220 
Artış ' + 31 235 

Netice 510 455 

ve ikrazlardan geri alınan 

€) Tahmine esas hesaplar: 
1.3 .1951 — 30 .9 .1951 234 428 

D) Düşünceler: v 

1948 - 1951 seneleri ortalama artış nispeti 
( + 12,97) bu nispete göre 1952 için muhtemel 
artış (66 206) 

1951 yılı sonunda tahsili umulan 510 455 
1952 de muhtemel artış 66 206 

Netice 576 661 

E) 1952 yılı tahmini: 
5S0 000 

D) Düşünceler: 
BM gelir nev'i içinde 3242 sayılı Kanuna 

tâbi olup sene sonunda Ziraat Bankasına devre
dilecek olan miktar 15,0 bin lira civarında tah
min olunmaktadır. 5254 sayılı Kanun mucibince 
yapılan tahsilat yılın ilk ayındaki geliri geçen 
seneye nispetle çok yükseltilmiş ise de senetlerin 
vâdelerinin bitmiş olması dolayısiyle mütaakıp 
beş ayda bu kanuna müsteniden tahsilat yapıla-
mıyacağı düşünülmektedir. Buna göre sene so
nuna kadar bu madde hasılatının 300 bin lira 
civarında kalacağı ve bunun yarısının 3242 sayılı 
Kanunla Ziraat Bankasına devrolunacak miktara 
ve mütebakisinin 5254 sayılı Kanunla hazineye 
kalacak alacaklara ve sair müteferrik alacaklara 
ait bulunacağı hesaplanarak 1952 yılında bu 
maddenin hazineye sağlıyacağı gelir 150 bin lira 
olarak tahmin olunmuştur. 

E) 1952 yılı tahmini: 
150 000 
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Bölüm 37 - Madde 2 — Mülga Kazanç, Fev kalâde zam, iktisadi Buhran, Muvazene ve Hava; 

•• • i 

A) Mukayese tablosu: B) Devrelik tahsilat: 
ş Tahsilatın yıllık 1.3.1951 — 30.9.1951 7aylık 29762555 

Yılı , Tahmin Tahsilat değişme nispeti 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 31 500 000 

Bölüm 37 - Madde 3—Sair 

A) Mukayese tablosu: B) Devrelik tahsilat: 
Tahsilatın yıllık 1.3.1951 — 30.9.1951 7 aylık , 138952 

Yılı Tahmin Tahsilat değişme nispeti 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

79 000 000 
35 000,000 
10 650 000 

200 000 
200 000 
,205 000 

78:832 377 
.29.405.410 ..-
8 692 909 • 
115 861 • 
113 446 ~ 

-62,69 
- 70,44 
- 98,66 
- 2,08 

Bölüm 38 - Madde 1 — 

,A) Mukayese tablosu: B) Devrelik tahsilat farkları: 
Tahsilatın yıllık 1.3.1951 — 31.10.1951 8 aylık 971169 

Yılı Tahmin Tahsilat değişme nispeti 1.3.1950 — 31.10.1950 » » 636 096 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

1 500 000 
1300 000 
1 375 000 
1 250 000 
3 000 000 
800 000 

.1; 266.545 
1 441 533 
,1.323138 
1 740 781 
.815 488 

+ ,13,81 
— ;8,21 
+ 31,56 
— 53,15 

Fatfk 
% nispeti ('+• 52,67) 

• 

-t- 335 073 
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Kuvvetlerine Yardım vergileriyle Ruhsat ve Un van tezkereleri ve Karne Harçları artıkları 

' C) Tahmine esas hesaplar: 
3.1951 —30; 9.1951 29 762-555 

kaldırılmış vergiler artıkları 

C) Tahmine esas hesaplar 
1.3.1951 — 30.9.1951 138 952 

D) Düşünceler: ' ' r 
"Bu "gelir nevilide senelik artış veya azalışlara 

veya birkaç senelik tahsilata istinat etmeye imkân 
olmıyaeağı cihetle tahakkuk miktarı ve sabıka 
tahakkukatmdan yapılan tahsilat nispetleri na
zara alınmıştır. Bu maddeden 1952 yılma dev-
rolunacakve 1952 yılında tahakkuk edecek gelir 
yekûnu 35 milyon lira olarak hesaplanmıştır, 
1951 senesinde 47 milyon liralık ticari kazanç 
sabıka tahakkukatmdan 16,5 milyon' liralık tah
silat yapılmakta olduğu -nazara alınarak 1952 de 
35 milyon liralık tahakkukattan 11,5 milyon lira 
hasılat elde edileceği tahmin olunmuştur. 

E) 1952 yılı tahmini : 
11 500 000 

Dj Düşünceler: 
îhale aşarı, buğdayı koruma, muhtelif 

maddeler istihlâk, harb kazançları, oyun alâtı, 
hususi istihlâk gibi eski kaldırılmış vergilerle, 
1950 yılında kaldırılan su ve kara av vergileri, 
un ve unlu maddelerden alman muamele ver
gisi ve 1951 yılında kaldırılan diğer hayvanlar 
vergisiyle deveden alman hayvanlar vergisin
den teşekkül eden bu maddenin tahakkukatı 
1 800 000 lirayı bulmaktadır. 

Birkaç senelik tahsilat nispetleri esas tutul
mak suretiyle 1952 yılında bu tahakkukattan 
200 bin lira hasılat elde edileceği tahmin olun
muştur. 

E) 1952 yth tahmini: 
200 OOO 

Para cezaları 

C) Tahmine esas hesaplar: 
1.3.1951 — 31.10.1951 
1.11.1950 — 28.2.1951 

Toplam 
Artış + 

971 169 
179 392 

1 150 561 
94 485 

D) Düşünceler, 

Netice. 1 245 046. 
E) 1952 yılı tahmini: 

İ 250 000 
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Bölüm 38 - Madde 2 — 

A) Mukayese tablosu: 

Yılı Tahmin Tahsilat 

B) Devrelik tahsilat farkları 
Tahsilatın yıllık 1.3.1951 — 31.10.1951 8 aylık 
değişme nispeti 1. 3 . Ip50 — 31.10.1950 » » 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

4 000 000 
4 250 000 
6 225 000 
5 000 000 
5 000 000 
3 000 000 

5 163 853 
5 881 123 
5 598 532 
6 965 691 
3 359 712 

+ 13,89 
— 4,80 
+ 24,41 
r- 51,76 

Fark 
% nispeti ( 

" 

21,21) 

1 468 346 
1 863 764 

395 418 

Bölüm 39 

A) Mukayese tablosu : B) Devrelik tahsilat farkları: 
L 8 aylık 

+ 
Yılı 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

Tahmin 

5 500 000 
8 000 000 
11 000 000 
13 000 000 
17 300 000 
15 000 000 

r 

Tahsilat 

16 574 311 
14 929 509 
16 707 164 
38 188 144 
18 558 160 

rahsilâtm yıllık 
değişme nispeti 

— 9,92 
+ 11,90 
+ 128,57 
— 51,40 

1.3.1951 — 31.10. 
1.3.1950 — 31.10. 

Fark 
% nispeti (+ 36,88) 

• * 

11 086 208 
8 099 152 

2 987 056 
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305 — 

G) Tahmine esas hesaplar 
1.3.1951 — 31.10.1951 
1.10.1950 — 28.2.1951 

Toplam 
Eksiliş 

Netice 

D) Düşünceler: 
1 468 346 1948 - 1951 seneleri ortalama artış nispeti 
İ 495 948 (— 13,34) bu nispete göre 1952 için muhtemel 

eksiliş (353 110) 
2 964 294 1951 yılı sonunda tahsili umulan 2 647 004 

317 290 1952 de muhtemel eksiliş 353 110 

2 647 Ö04 Netice 2 293 894 

Müteferrik gelirler 

E) 1952 yılı tahmini: 
2 300 000 

C) Tahmine esas hesaplar: 
1.3.1951 —31.10.1951 • 11086 208 
1.10.1950 — 28 . 2 .1951 10 459 008 

Toplam 21 545 216 
Artış + 3 857 282 

D) Düşünceler 

Netice 25 402 498 

E) 1952 yilt tahmini : 
25 000 000 





— 307 — 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 15 .II .1952 

Esas No. 1/269 \ , 
Karar No..48, ' 

Yüksek Başkanlığa 

Başbakanlrğnı 30 . X I . 1951 tarih ve 6/3849 sayılı yazılariyle Yüksek Meclise 
sunulup, 3 . X I I . 1951 tarih ve 1/269 sayılı tezkere ile komisyonumuza tevdi edi
len 1952 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve bu tasarıya merbut cetveller, Başbakanın 
xla hazır bulunduğu 7 . X I I . 195J tarihinde Maliye Bakanının vermiş olduğu umu-, 
mi izahatı mütaakıp komisyonumuzca tetkik ve müzakereye başlandı. 

Bütçe kanunu tasarısının tetkikatımız neticesinde aldığı son şekle ve her kısım 
hakkında ayrı ayrı tahlillere girmeden evvel, dünya ye memleketimiz ahvaline göz 
atmakta ve 1952 Bütçesinin ne gibi siyasi,: iktisadi ve malî şartların tesiri altında 
hazırlandığını anlamakta fayda mülâhaza etmekteyiz. 

1939 Eylülünde başlıyan İkinci Dünya Harbi şeklen sona ermiş görünmesine 
mukabil, dünya, sulhun huzur ve emniyetine gerçekten kavuşmuş olmaktan ma
alesef çok uzak bulunmaktadır. 1950 yılı ortalarında Kore'de patlak veren harb, 
tahripkâr tesirleri bakımından mahallî bulunmakla beraber, bütün milletleri de 
fiilen, alâkadar etmekten hâli kalmamıştır. Kore'de müzminleşen harb hali, birçok 
milletleri iki blok halinde birbirlerine karşı hazırlıklı bulunmak zaruretinde bırak
makta ve milletlerarası itimatsızlık ve bundan doğan siyasi gerginlik havası için
de, sulh iktisadına bir türlü avdet edilememektedir. 1951 yılı sonlarında Paris'
te toplanan Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Umumi Heyetinde de, sulhun iade ve te
sisi için, silâhların tahdit ve kontrolü maksacliyle ileri sürülen teklifler müspet bir 
neticeye varamamıştır. Geride bıraktığımız yıl içinde cereyan eden hâdiseler, 
bir türlü muvaffakiyete ulaşamıyan uzun müzakereler derin ideolojik köklere 
dayanan beynelmilel itimatsızlık ve gerginlik havasının önümüzdeki yıl içinde 
dahi devam edip gideceğini işaret etmektedir. • 

Bütün iyi niyet ve dileklere ve bu uğurda yapılan fedakar teşebbüslere rağ
men elde edilemiyen sulhun ve sulhtan beklenen siyasi huzurun, malî istikrarın 
ve iktisadi refahın temini için, icabında harbe hazır olmaktan başka çare olma
dığı artık hür yaşamaya azmetmiş milletlerce katı olarak anlaşılmıştır. Bu sebep: 
ledir ki, bizim de dâhil olmak üzere bulunduğumuz Atlantik Paktı' memleket
leri plânlı büvsilâhlanma ve askerî hazırlık faaliyetine girişmiş olmakla beraber, 
büyük masrafların iktihamma ve mühim istihsal imkânlarının bu savunma faali
yetlerine hasrına zaruret olduğu için girişmiş oldukları iktisadi kalkınma 
programlarını sekteye uğratmamak üzere, gerek Avrupa İktisadi İş Birliği teş
kilatı ve gerekse bizzat Atlantik Paktı çerçevesi içinde, daha büyük gayretler 
sarf etmekten geri kalmamaktadır- Mütecavizi taarruz sergüzeştlerine atılmaktan 
alıkoyabilmek için katlanılan malî fedakârlıklar, memleketlerin iktisadiyatında, 
hissolunür değişiklikler yaratmıştır. Millî Savunma ihtiyaçları için ihtiyar olu
nan .masraflar, istihsalin veçhesini kısmen tadile doğru bir istikamet almıştır. 
Hammadde fiyatları yükselmekte, istihsal, maliyetleri artmakta, . istihlâk emti
ası istihsalâtı azalmakta, bunlara karşılık, bilhassa Devlet sipariş ve mubayaa-
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lan süratle çoğalmaktadır, Millî Savunma bütçelerinin kabarması, birçok mem
leketleri munzam varidat aramaya şevketmekte ve bu yüzden mevcut bâzı vergi
ler artırılırken, yeni yeni -vergi kaynakları bulmaya çalışılarak vatandaşlar fe
dakârlık yapmaya davet olunmaktadır. ' 

İkinci Dünyâ Harbinin sona ermesiyle birlikte, galip devletler arasın
da patlak veren anlaşmazlık, Kore harbiyle beraber, büsbütün meyda
na çıkmış ve genişlemiş, ve taraflar arasındaki ticari mübadeleler gitgide azal
maya yüz tuttuğu gibi, birçok memleketlerde, iktisadi kalkınmanın muhtelif is
tihsal şubelerinde 1938 yılma nispetle kaydedilen inkişaflar hızını kaybederek, 
iktisadi hayatta yavaş yavaş harb istihsal şubelerine doğru bir kayma müşahede 
olunmaya başlamıştır. Artık, sulh iktisadiyatının nimetlerinden henüz istifade 
etmeye başlamakta iken, milletler tekrar harb iktisadının sıkıntıları ve darlıkla
rı içine sürüklenmişlerdir. . • 

Bu ahval ve şeraitin hâkim olduğu memleketler iktisadiyatını, geçen yıla na
zaran bu sene daha faza hissolunur derecede bir enflâsyon tehlikesinin tejıdit 
etmekte olduğu bir vakıadır. Bu sebepledir ki içinde bulunduğumuz yılda bu giz
li enflâsyonla mücadele etmek Garp memleketlerinin başlıca meşgalesi olarak ile
ri sürülmektedir.. 

Dış ticaretimizin büyük kısmının hür milletler camiasına dâhil olan memleket
lerle olması esasen iktisadi bakımdan bizi bu camiaya bağlamış olmakla beraber, 
bilhassa Atlantik Paktına girdikten sonra bu memleketlerle tam bir mukadde
rat birliğimiz olacağı da hepimizce malfım bir keyfiyettir. 1951 de olduğu gibi 
1952 de de aynı konjonktürel temayülleri göstereceği müşahede olunan Amerika 
Birleşik Devletlerini de dâhili hesap ettiğimiz takdirde, bizim de bu temayülle
rin tesirini hissedeceğimizi kabul etmek her halde hatalı bir tahmin olmasa ge
rektir. 

Dış piyasa hareketlerine bağlı olarak seyreden ithalât ve ihracat fiyatları kana-
liyle, memleketimiz fiyat manzumesine inikas etmesi tabiî olan bu temayülle
rine, münhasıran istihsalin artmasiyle karşılanacağını kabul etmek pek müm
kün görünmemektedir. Menfi olan haricî tesirler faktörüne, bütçemizdeki Millî 
Savunma masraflariyle, maaş ve ücret tahsisatlarının artışları, uzun vadeli 
yatırımlar, faiz haddlerinin indirilmesi suretiyle ticari kredinin ucuzlatılması 
ihtilaflı ve ihtilafsız işçi ücretlerine yapılan zamlar, ücretli hafta tatili ve bâzı 
istihlâk maddeleri fiyatlarının artırılması gibi, enflâsyon mevzuunda müs
pet telâkki edilemiyecek faktörler de ilâve olunduğu takdirde, 1952 konjonk
türünün aynı miktar dâhilinde olmamakla beraber bizde de Garbî Avrupa 
memleketlerinde müşahede olunan tesirlerin hissedilmek ihtimali bulunduğu 
neticesine varılabilir- , 

Toptan eşya fiyatları endeksinin 1951 yılının son aylarındaki seyri de bu 
görüşümüzü teyit eder görünmektedir. Ağustos 1951 de (446) olan toptan fi
yatlar endeksi, bir ay sonra, Eylül 1951 de (460) a yükselmiş olup, Ekim ayında 
(472) ye, Kasını ayında (484) e, Aralık ayı sonunda ise (494) e çıkmış bulun
maktadır. " • ' . " . " 

Memleketimizdeki durumun bu olduğunu ifade ederken, dünya ekonomisine 
hâkim olan büyük memleketlerde bu hareket ve neticelerin Kore Harbinin 
zuhurunu mütaakıp hemen tahakkuk ettiğini işaret etmek suretiyle ortada bu
günden izam edilip korkulacak bir vaziyet olmadığını da söylemek isteriz. 
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1950 yılı Mayıs ayı 100 itibar olunduğu takdirde toptan fiyat endeksleri

nin muhtelif memleketlerdeki inkişaf seyri şöyledir: 

1951 yılı 
Aylar 

I-
I I 

I I I 
I V 
V 

V I 
VII 

VIII 
I X 

X 
X I 

Türkiye 

110 
116 
117 
113 
110 
107 
104 
101 
104 
107 
110 

'-'.. :.. x;:f , 

Amerika 
B. D. 

115 
118 
118 
118 
117 
117 
115 
114 
114 
114 

(li 

İngiltere 

117 
120 
123 
125 
125 
126 
125 
127 
127 
129 

töü May 

İsviçre 

115 
117 
117 
117 
117 
116 
114 
113 
114 
115 

ıs ayı : 11 
Almanya 

(Batı) 

122 
124 
127 
127 
124 
124 
125 
127 
127 

30) 

Belçika 

125 
129 
131 
131 
130 
130 
128 
128 
127 

Fransa 

118 
125 
129 
135 
135 
133 
130 
129 
133 
140 

l talya ; 

120 
122 
122 
121 
121 
119 
118 
118 
116 

';! 
• Yımari 
nistan' 

121 
126 
129 
132 
133 
131 
130 
128 
130 

Enflâsyonun bir memleket iktisadiyatmdaki tahribatını, nefsimizde yaşadığımız 
tecrübelerle bilmiş olmamıza rağmen, inkişaf ha İmde bir memleket olduğumu
zu da nazarı dikkate alarak enflâsyon temayülüne müncer olmıyacak hareket
lerin iktisadi inkişafımız bakımından zaruri, ve fiyatları zorla geriye doğru ite-

* cek deflâsyonist tedbirlerin ise zararlı olduğunu, rakamlara müsteniden izah ve 
ispat etmek ve her hal ve kârda fiyatlara, istihsali tazyik altında tutmıyan ta
biî bir inkişaf ve seyir verilmesini ısrarla istemek durumunda olduğumuzu da 
kabul etmek mecburiyetindeyiz. 

Kaçınılmaz bir zaruret olan bu neticelerden doğacak mahzurları önliyecek olan 
en müessir tedbir, hiç şüphesiz, Avrupa İktisadi İş Birliği camiasına dâhil olan 
memleketlerin birbirlerini desteklemeleri ve böylece enflâsyonla müştereken 
mücadele etmeleridir. 

Bu lüzumları tahakkuk ettirmeye imkân verme sadedinde, hür milletlerin sa
vunmalarını ve iktisadi kalkınmalarını desteklemeye karar veren 1948 yılından 
itibaren tatbika konulan Marshall Yardım Plânı çerçevesi içerisinde, Avrupa İkti
sadi İşbirliğine dâhil 16 memlekete 1951 Haziran sonuna kadar, 11 milyarı müteca
viz bir yardım yapan Amerika Birleşik Devletlerinin, tarihte emsaline rastlana-
mıyan bu insani düşünce ve hareketini takdir ve şükranla anarken, bu muazzam 
yardım içerisindeki hissemizin ancak % 1,3 gibi çok cüzi bir nispeti teşkil ettiğini de, 
üzüntü ile işaret etmeden geçemiyeceğiz. Yalnız, bu üzüntümüzü Kaydederken, 
1951 - 1952 devresinde iktisadi ve askerî yardımlar arasında, Türkiye'ye daha şim
diden 70 milyon dolarlık bir iktisadi yardım sağlanmış bulunduğunu ve 160 milyon 
dolarlık askerî yardımdan da memleketimizle Yunanistan'a % 90 raddesinde bir tah
sis yapılmış olduğu hakkında Maliye Bakanımızın komisyonumuz huzurunda yap
mış olduğu beyanatı memnunlukla karşıladığımızı belirtmek isteriz. 

Geçen yıl içinde iktisadiyatımız ziraat ve madencilik alanlarında mühim inki
şaflar kaydetmiştir. Kore Harbini takiben girilen yüksek konjonktür devresinde 
ve hele 1950 - 1951 zirai ekim ve istihsal mevsiminde istihsalâtm teşvik ve tezyidi 
için kredi, makirva ve sulama işlerinde birbirini tamamlayıcı mahiyette alman 

"tedbirler eldm şartlarının da elverişli geçmesiyle 1951 rek'ltemiz çok mesut ne-
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ticeler sağlamdır- Zirai istihsalâtımızda kaydedilen. bu muazzam inkişaf, ge
çimini Toprak mahsulS erinden tenlin eden büyük kütlelerin bayat; şartlarını ıslah 
etmelerine imkân vermekle beraber iç ve dış ticaret hacmımizdâ mahsûs gelişme
lere yol açmakta ve böylece Devlet varidatımızın artmasına müsait zemin hazır
lamaktadır.,:..!.... _ ..,•,.•• • •'<•::•'•*• ^ " W - ' 1 

İktisadiyatımızm Umumi inkişaf temposunda, Devlet, il ve köy kara yolla
rının inşası ve ıslahında tahakkuk ettirilen terakkilerin hissolunur »bir rolü 
olduğu müşahede olunmaktadır. Filhakika 1951 de , trafik ve nakliyat hac-
mında, 1949 yılma nazaran .1% 86 raddesinde bir artış kaydedilmiş, nakil ücret
leri düşmüş ve nakil masraflarrnda da tasarruflar kaydedilmiştir. 

1950 - 1951 zirai istihsalâtımız, İstatistik Genel Müdürlüğü neşriyatına gö
re muvakkat rakam olarak hububatta 10 679 000 ton olarak tahmin olunmuştur. 
Bir yıl evvelki istihsalât ise ancak 7 763 833 tondan ibarettir. Aynı devrede şe
ker pancarı ile, pamukta mühim inkişaflar kaydedilmiş olup, istihsal pan
carda, 855 066 tondan 1 350 000 tona, pamukta ise 118 000 den 155 000 tona yük
selmiştir. . 

Geçen sene zarfında maden istihsalinde dahi, dünya harb konjonktürünün te
sirleri kuvvetle kendini hissettirmeye devam etmiş ve harb sanayii ile .ilgili 
stratejik madenlerin- istihsal ve ihracında mühim artışlar kaydedilmiştir. Ma
den ihracatımız, 1949-1950- devresinde 407 056 ton iken, 1950 - 1951 de 515 719 
tona yükselmiştir. Bu artışlar bilhassa krom ve bakırda dikkati çekmektedir: 

Ziraat ve madencilik sahalarında kaydedilen inkişaf ölçüsünde sanayi alanın
da bir gelişme müşahede olunamamıştır. Vakaa bu hususta katı bir hüküm ver
memize imkân verecek rakamlar yoksa da Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Kon
jonktür Dairesi neşriyatına göre, sanayi istihsal endeksi 1950 de 180 iken 1951 
yılının ilk altı ayında 161 e düşmüş görünmektedir. Bununla beraber, senenin son 
altı ayında Muamele Vergisi tahsilatında görünen fazlalık şayanı dikkattir ve 
önümüzdeki yıl için ümit vericidir. Ayrıca, Dünya İmar ve Kalkınma 
Bankasının yar dimiyle kurulan Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası ge
çen sene muamelelerine başlamış olduğuna göre içinde bulunduğumuz 
yıldan itibaren bu sahada da bir inkişaf a muhakkak nazarla bakılabilir. Bugüne 
kadar Türkiye Sanayi Kalkınma Bankasının hususi teşebbüs erbabına açtığı kre
diler 47 milyonu bulduğuna ve bizzat müteşebbisler tarafmdan da 47 milyon 
konduğuna göre 90 milyona yalan bir meblâğın hususi sektöre yatırıldığı tesbit 
olunmaktadır. Diğer taraftan Yüksek Meclisçe geçen toplantı yılmda kabul 
olunan «Yabancı Sermaye Yatırımını teşvik Kanunu» mucibince, İngiltere, Dani
marka, Birleşik Amerika, İtalya ve İsveç'ten ikraz ve iştirak şekilleriyle ke
sinleşmiş teklifler almmış olması ve kısmen de faaliyete geçilmiş bulunulması 
sanayi istihsalâtımızda, gelecek için bizlerde ümit uyandıran vakıalardandır. 

Umumiyet itibariyle millî istihsalimizde görülen bu artışlara muvazi olarak, dış 
ticaret hacmımizdâ da gelişmeler kaydedilmiştir. Mlhâkika, 1950 yılının 
737 586 635 liralık ihracat ve 799 859 127 milyon liralık da ithalâtına mukabil, 
1951 yılında, 879 438 000^ liralık ihracat ve 1 113 583 000 liralık ithalât yapıl
mıştır. Türkiye'nin de dâhil olduğu Avrupa İktisadi İş Birliği memleketleri ara
sındaki mübadeleleri ve tediyeleri kolaylaştırmak maksadiyle ilgili devletler 
arasında 1 Temmuz 1950 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere akdedilen, 
Avrupa Tediye Birliği Anlaşması, ve bu anlaşmanın espirisi dâhilinde alman kar-
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şılıklı tedbirler sayesinde, dış ticaretimizin 1952 senesi içerisinde daha da inkişaf 
edeceğine intizâr olunabilir. 

İstihsalin artmasına ve ticari muamelelerin genişlemesi muvazi olarak tedavül 
hacminin de gelişmesi tabiîdir. Ticaretin tahdit olunarak istihsalin tazyik altına 
alınmasına müncer olacak deflâsyonist bir siyasetin iktisadi hayatı mefluç bir ha
le sokması muhakkak olur ki, böyle bir siyasetin bilhassa iktisaden geri kalmış 
ve kalkınmaya muhtaç olan memleketimiz bakımından mucip olacağı iktisadi ve 
içtimai mahzurlar büyük olur. Bu itibarla, piyasanın taleplerini karşılamaya ma
tuf istihsalleri çoğaltmak maksadına göre yapılan kredi tahsisleri ile ticaret hac
minin inkişafına intibak ettirilen bir kredi ve para politikası takip etmek ve teda
vül hacmini istihsal ve ticaret hacmini sıkmıyacak ölçüler dâhilinde tutmak isabetli 
bir siyasettir. Bu zaviyeden 1951 senesi zarfında tedavül hacmmda kaydedilen 
gelişmeleri endişeyi mucip bir hal olarak görmek yerinde olmaz. 

' 40 milyon-civarında bulunan madenî paralar hariç, 1950 yılı sonunda tedavül
deki bankmot miktarı, 961 milyon lira idi. Bu miktar 195.1 yılı içinde ay sonları 
itibariyle şu seyri takip etmiştir. 

Aylar Milyon lira olarak 

I 
II 
III 
IV 
V-
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 

940 
959 
974 
971 
962 
986 
973 
999 
1097 
1128 
1138 
1138 

Gösterilmiş olan bu rakamlar tedavül hacminin, memleketimizde de zirâi bün
yeye sah*, p olan memleketlerde olduğu gibi mevsimliktir seyir takip ettiğini 
irae etmektedir. Tedavülde bulunan evrakı nakdiye miktarı, rekolte ve ihraç 
mevsimlerinde tabii olarak kabarmaktadır. Tedavül hacmi 1950 yılında ortalama 
olarak 922 milyon raddesinde iken, Ağustosta 903 tür ve Eylülde 965, Ekim ayında 
982, Kasım ayında 972, Aralık ayında ise 962 milyon civarını bulmuştur. 1950 
yılı sonundan, 1951 yılı sonuna kadar geçen bir senelik müddet zarfında, tedavül
deki bankmot miktarında 176 milyon liralık bir artış mevcuttur. Bu artışta, Ha
zine bonolarının 31, Hazine kefaletini haiz bonoların da 168 milyon liralık ki, 
ceman 199 milyon liralık bir rolü olmuş ve döviz borçları, mevduat, ticari ve zirai 
senetler kalemindeki temevvüçlerin safi neticeleri bu 199 milyonun tedavüldeki 
bankmot miktarına olan fiilî tesirlerinin bir kısmını izale ederek artışı 176 mil
yona indirmiştir. Artışın en büyük sebebini teşkil eden Hazine kefaletini haiz bo-
nolardaki tezayüdün 135 milyonu Toprak Mahsulleri Ofisi tarafmdan bol bir 
mahsul yılının hububat alımlarını karşılamak üzere çıkarılan bonolardan ileri 
gelmektedir. 

1951 senesi zarfında iktisadi hayatımızda kaydedilen umumi inldşaf, tasarruf 
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sahasında da kendisini hissettirmiş ve 30 . I X . 1950 tarihinde 1 050 milyon lira olan 
mevduatın, 29 Eylül 1951 nde 1247 milyon liraya, 31. X I I . 1951 tarihinde de takri
ben 1 291, milyon liraya yükselmesine imkân hasıl olmuştur, Bankalardaki .mevdu
atın artma sebepleri, faiz hadlerinin indirilmesi hakkındaki kanun tasarısının mü
zakeresi sırasında komisyonumuzca ileri sürülen mütalâaları teyid eder mahiyette 
olmuş ve memleketimizde mevduat celbi hususunda bankalarca takip edilen diğer 
usullere nispetle ödenen faiz hadlerinin bidayette zannedildiği nispette bir rolü 
olmadığı hakikati meydana çıkmıştır. 

Tediye muvazenemiz, döviz durumumuz!, altın stokumuz 
Memleketimiz bakımından, tediye muvazenemizin en mühim kalemini ticaret 

bilançosu teşkil etmektedir. 
Dış ticaretimizde, 1947 yılından itibaren, ithalâtımız, devamlı olarak ihra

catımızı tecavüz etmiş bulunmaktadır. Memleketimiz gibi kalkınma d.evresia-
de olan memleketlerde iktisadi yatırım puanlarının tahakkuku yolunda, hibe ve
ya müsait şartlarla kredi temini suretiyle birtakım haricî tediye kolaylıkları bu
lunduğu takdirde, ticaret bilançosunda kaydedilen açıklardan fazla endişeye ma
hal olmamak lâzımgelir. Bahusus ki, iç. finansman için enflâsyonist bir poletika 
takip olunmıyarak, millî tasarruf ve yabancı kredilerin heyeti macmuası ile, 
yatırımlar arasında ahenkli bir muvazene gözetildiği takdirde, sağlam bir millî 
iktisadın temellerini atmak ve bunun neticesinde de malî poletikamızın istikra
rını temin eylemek mümkün olabilir. Bu şartları göz önünde tuttuğumuz içindir 
ki, geçen sene zarfında, ihracatımıza nispetle ithalâtımızda kaydedilen 234 mil
yon liralık fazlahğı, tediye bilançomuzun âtisi için müspet bir unsur olarak mü
talâa edebilmekteyiz. Tediye bilançomuzun pasivitesini artırmakta rolü olan, it
halâtta liberasyon usulünün tatbikmdan sonra, libeıasyan nispetinin memleketi
miz için % 75 e çıkarılmıyarak % 60 üzerinde tutulması hususunda Hükümeti
mizin takip ettiği politikayı bugünün şartlara göre uygun görerek tasvip etmek
teyiz. 

Mübadele münasebetlerimiz, Avrupa Tediye Birliğine dâhil memleketlerle 
dolar sahası memleketleri üzerinde tekasüf etmektedir. Bu itibarla, tediye 
muvazenemizin bu memleketler grupuna göre dağılışı, dış iktisadi münasebetle
rimiz hakkmda bize bir fikir verebilir. Haziran 1950 sonundan Temmuz 1951 
basma kadar olan katî rakamlarla, 1951 -1952 yılının aynı devresine göre tahmin 
olunan rakamlar şöyledir. (Milyon T. L.) * 

Tahmin 
A - Dolar sahası ile 1950-19511951-1952 

İhracat gelirleri ' 202.3 185.4 
İthalât giderleri 131.8 209.9 

Ticaret muvazenesi . • + 70.5 —- 24.5 
Gorünmiyen kalemler geliri 24.4 14-5 
Görünmiyen kalemler gideri 74.4 78.1 

Görünmiyen kalemler muvazenesi — 50.-- — 63.6 
Tediye muvazenesi ' + 20.5 — 88.1 
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Tahmin 

B — Avrupa tediye birliği sahasiyle : 1950-1951 1951-1952 

İhracat gelirleri 522.8 846.9 
İthalât giderleri 566.- 781.1 

Ticaret muvazenesi — 43.2 '•+ 65.8 
Görünmiyen kalemler geliri 24.4 20.2 

"» ..' » gideri n 160.4 243.2 

» » muvazenesi ~ 136.0 --223.-
Tediye muvazenesi v — 179.2 --157.2 

1950 ve 1951 yılları,sonları itibariyle döviz durumumuz Dolar Sahasiyle, Avru
pa Tediye Birliği Sahası arasında şöyledir. (Milyon dolar olarak) 

A — Dolar sahasiyle 1950 1951 

Girişler 46.6 90.5 
Çıkışlar 27.8 67.6 

Fark + 18.8 + 24.9 

B) Avrupa Tediye Birliğiyle 
1950 1951 

Girişler 163.3 205.1 
Çıkışlar 259.1 314.3 

Fa rk — 93.9 — 109.2 
Görülüyor ki, son iki yıl sonunda da, memleketimiz, dolar sahasında alacaklı, 

Avrupa Tediye Birliğinde ise borçlu vaziyette bulunmaktadır. 
1951 senesi içinde Avrupa Tediye Birliği ile olan münasebetlerimizin, açık ve

receği bilindiği içindir ki, başlangıçta, memleketimiz lehine 25 milyon dolarlık bir 
kredi tanınmıştı. 

Avrupa Tediye Birliğine karşı 1951 sonunda hâsıl plan 109,2 milyon dolarlık 
açığın; ' • 

25 milyon dolarlık kısmı alacaklı başlangıç hesabından, 
30 milyon doları memleketimize tanınan 50 milyonluk kota hesabının borç kıs

mından, 
22 milyon doları Marshall Yardımından Avrupa Tediye Birliğine naklolunan 

miktar ile; 
7,7 milyon doları 1950 senesinden 1951 e intikal eden bakiyeden 24,5 milyon do

ları da, dolar mevcudumuzdan ödediğimiz miktarla tesviye olunmuştur. 
Finlandiya, Polonya, Çekoslovakya, Macaristan, Yugoslavya, İsrail ve İspan

ya'dan ibaret bulunan diğer anlaşmalı memleketlerle olan münasebetlerimiz de
vamlı surette muvazene halindedir. ? 
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının 29 Aralık 19ŞJ tarihli vaziyetine gö

re altın stokumuz 133.976 kilo olup; bunun 48.662 kilosu Hazine ve Amortisman 
Sandığına, mütebakisi -Bankaya ait bulunmaktadır, -

Bütçenin hazırlanmasında ve bütçede yer alan rakamların kıymetlendirihne-
sinde tesiri olan esbap ve avamilin bugüna mevcut olanlariyle yarın için muhtemel 
şekil ve inkişafları hakkında mümkün olduğu kadar etraflı izahat verdikten son
ra, huzurunuza sunulmuş olan 1952 Bütçesinin giderleri ve gelirleri üzerinde du
racağız : 

Hükümet tarafından hazırlanıp Meclise takdim edilmiş bulunan bütçenin (A/l) 
ve (A/2) kısımlarındaki giderler yekûnu (1 335 006 624) lirası âdi giderler ve 
(363 389 996) lirası da yatırım giderleri olmak üzere (1 698 396 620) lira olup 
buna mukabil gelirler yekûnu (1 503 945) liradan ibarettir. Arada tahassül eden 
(194 451 620) liralık fark 1952 Bütçesinin açığını teşkil etmekte bulunup bunun 
kapanması da tasarının 3 ncü maddesinde gösterildiği şekilde Avrupa kalkınma 
programı gereğince memleketimize ayrılacak yardımlardan elde edilecek malların 
satış ve tahsislerinden hasıl olacak Türk liralariyle ve bir de iç istikrazlar ile. ta
hassül edecek imkânlarla olacaktır. 

Sebep ve saikleri aşağıda yapılacak izahlarla açıklanacağı üzere komisyonu
muzda yapılan tetkikler sonunda bütçenin cari hizmetlere tekabül eden (A/l) cet
veli yekûnu (1 335 006 624) liradan (1 373 500 125) liraya ve (A/2) cetveli ye
kûnu (363 389 996) liradan (368 840 928) liraya çıkmış ve bütçe açığını teşkil eden 
(194 451 620) liralık fark da gelirlerde tahmin edilen inkişaflar dolayısiyle 
(190 886 053) liraya inmiş bulunmaktadır. 

Huzurunuza sunulmuş olan son şekliyle 1952 senesi Bütçesinin giderler kısmın
da bir evvelki seneye nazaran (162 582 316) liralık bir fazlalık olduğu halde büt
çe açığı kısmında 1951 senesine nazaran (43 884 449) liralık bir eksilme mev
cuttur. 

Giderler kısmındaki (162 582 316) liralık fazlalık Devletten beklenilen çeşitli hiz
metlerin gerek kemiyet ve gerekse keyfiyet bakımından daha cömert bir şekilde 
if asiyi e beraber iktisadi kalkınmamızı da hızlandırmak için ihtiyar olunmuş ve
rimli fedakârlıklar olarak, telâkki edilmiştir. 

1951 Bütçesinin giderler kısmında yer alan rakamların tesbitindeki isabet 
ve samimiyet dereceleri bu sene içerisinde yapılan tahsisat aktarmalarının, ek 
ödeneklerin ve tahsisat iptallerinin umum bütçe yekûnlarına nazaran olan nis
petlerinin ancak % 1,15 olmasiyle sabit olmuş bir keyfiyettir. Geçen şene bütçe
lerinde bu nispetlerin % 15., 20 gibi hakikaten muazzam telâkki edilmesi icabeden 
nispetlere vardığını hatırlatmak ve bu vesile ile Hükümetin bu konuda göster
diği isabet ve samimiyetten dolayı kendisini tebrik etmek yerinde bir kadirşinas
lık olur/ : 

Bütçemizin hazırlanmasında tesirini hissettiğimiz muhtelif faktörler arasında 
başta gelen dünya ahvalindeki siyasi kararsızlık yüzünden bu seneki bütçemizde 
de Millî Savunmaya ayırdığımız tahsisat gider bütçemizin en kabarık rakamını 
teşkil etmektedir. (18 629 600) lirahk^yatırımlar kısmı da dâhil olmak üzere bu 
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kısma ayrılmış olan tahsisatın yekûnu (499 486 500) lira gibi, bütçe giderleri ye
kûnunun üçte birine yakın bir miktardır. Bir evvelki seneye nazaran 30 milyonluk 
bir fazlalık irae eden bu miktara bütçe haricinde kalan âmme'teşekkülleriyle ikti
sadi kurumların bu maksada müteveccih olan ve miktarları 200 milyondan aşağıya 
düşmeyen masraflarını da ilâve ettiğimiz takdirde, kendi iç imkânlarımızla katlan
dığımız fedakârlığın azameti kendiliğinden tezahür eder. Dış kaynaklardan elde edi
len yardımlarla ise bu miktar milyara baliğ olur. Bu fedekârlıklar bütün dünyada 
müşterektir. Doğruluk ve isabeti gün geçtikçe anlaşılan ve icaplarını yerine getir
mek için her gün bir az daha fedakârlığa katlanılan Birleşmiş Milletler idealinin 
tahakkuku uğrunda Birleşik Amerikanın yalnız millî savunma masrafları için 
katlandığı fedakârlığın rakamla ifadesi 57 milyar dolardır- Küçük İsviçre'nin bi
le askerî masraflar için 1952 Bütçesine koyduğu miktar bizim paramızla 542 küsur 
milyon lira eden 847 milyon franktır. Yalnız şurasını da ilâve etmek icabederki, 
umumi bütçe yekûnuna nazaran en yüksek nispette askerî masraflar ihtiyar eden 
devlet yine Türkiye'dir. ' • • ' ' • 

Gider bütçesinin en mühim fasıllarından biri de personel masraflarıdır. 
1951 senesinde 669 milyonluk bir yekûna baliğ olan bu fasıllar yekûnu 1952 yılı 
Bütçesinde 73 milyonluk bir fazlalıkla 742 milyon liraya yükselmiş bulunmak
tadır. İhtiyar edilen bu munzam fedakârlığın 40 milyon lirası bugünkü harb 
tekniğinin icap ve zaruretleri olarak ordumuzda mevcut personelin yetiştiril
mesine ve bir miktar artırılmasına tahsis edildiği gibi 10 milyon lirası da, millî 
eğitim sahasındaki noksanlarımızı kısmen olsun telâfiye tahsis edildiği için ye
rinde görülmüştür. Geriye kalmış olan 19 milyon liralık fazlalık da tapu, emni
yet, Sağlık ve Tarım Bakanlıkları arasında inkisama uğramış bulunmaktadır. 

Komisyonumuzda verilen izahatla mahallerine masruf oldukları anlaşılarak 
kabul edilmiş bulunan bu tahsisler hakkındaki izahatımıza son vermeden evvel 
umumi bütçe haricinde de personelin terfi veya terfihleri gibi sebeplerle fası
lasız bir şekilde devam eden ve Devlet Bütçesine her gün biraz daha külfet 
yükliyen bu mevzula alâkalı meselelere son vermek ve bu suretle bütçe istikra
rımızla malî emniyetimizi sağlamıya yardım etmek için her vesile ile geleceği 
veya gelmek üzere olduğu ifade edilip de bir türlü gelemiyen umumi barem 
Kanununun 1952 senesi içerisinde Meclise behemehal sunulması temennisinde bu
lunmak isteriz. 

1951 Bütçesine nazaran 1952 Bütçesinde farklı tezayütler kaydeden kalem
ler tarım ve sağlık, il ve köy yolları, Devlet Karayolları, su işleri, liman ve tapu
lama işlerinden ibaret olup son üç senenin rakamları küsuratları hariç olmak üze-
re başlıca şöyledir: 

1950 

44 
61 

7 
18 
7 

137 
53 

1951 

49 
67 
13 
33 
10 

172 
81 

1952 

61 
81 
25 
41 
19 

227 -
115 

Tarım 
Sağlık 
İ l ve köy yolları 
Su işleri 
Limanlar 

Karayolları 

190 253 342 
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Müfredatı gösterilmiş olan yalnız şu altı kalemin 1951 senesine nazaran kay

dettiği fazlalık 91 milyon, 1950 senesine nazaran gösterdiği fazlalık |şe 152 milyon 
lira gibi mühim bir meblâğdır. 

Gelirinin % 84 ü gibi mühim bir temini pe.'/sonel masrafları vn yollukları, 
Devlet borçları, katma bütçeli dairelerin Devlet Bütçesine yüklediği külfetler, her 
gün daha ziyade artan askerî masraflar, "iktidarımızdan evvel akdedilmiş muka
velelerle bağlandığımız verimsiz inşaat ye teşebbüsler teşkil eden bir bütçe içeri
sinden elde edilen dar imkânlarla yukaıdaki kalemlere küçümsenmiyecek tahsi
satlar verilip yatırımlar yapılmasını geçmiş iktidarlar bugünkü iktidarımızın 
Hükümet hizmetleriyle iktisadi ve malî işlere ait telâkkileri arasındaki farkta 
aramak icabeder. 

Huzurumuza gelen 1952 Bütçesinin eski bütçelerin devamından ibaret olmadı
ğını gösteren bu farkların mütaakıp seneler bütçelerinde daha bariz ve yerimli 
farklar göstereceği şüphesizdir. 

Millî istihsali artırmaya matuf plan ve geçen seneye nazaran 63,8 milyon liralık 
bir fazlalık kayıt eden bu yatırımlar yanında muhtelif kanallarla Seyhan ve Sarıyer 
barajları gibi serbest iş ve istihsal saltalarında yapılan yardımları da hatırlamak 
suretiyle Hükümetin bu sahadaki çalışmalarını ve 1951 Bütçesindeki masraf kal em
leri yekûnlarını bir evvelki seneye nazaran sabit tutmak suretiyle giriştiği tasarruf 
hareketini bu seneki bütçenin aynı fasıllarından bir çoğunda temin eylediği % 5 
tasarruflarla daha da kuvvetlendirmiş olmasını kıymetlendirmek isabetli bir tak
dir olur. 

Bütçenin gider kısmına ait mütalâalarımıza son verirken Hükümetin aldığı ted
birler sayesinde, devamlı şekilde açık vermeye alışılmış olan katma bütçeli daireler
den bir kısmının kendi gelirleriyle yaşamıya başlayıp Devlet Umumi Bütçesine bâr 
olmaktan çıkma yoluna girmiş bulunduklarını da memnuniyetle müşahade ettiği
mizi kayıt etmek isteriz, 

1951 Bütçe rakamı ile Komisyonca kabul edilen 1952 yılı Bütçesinin kısımlar- toplamı itiba
riyle mukayesesi 

1951 rakamına nazaran 
1 9 5 1 1 9 5 2 . Fazlası Noksanı 

I. Kısım,(ödenekler) 
II. » 

III. » 
IV. » 
V. » 

VI. » 
VII. » 

A/l 
' A/2 

Gene' 

(Personel giderleri) 
(Yönetim giderleri) 
(Daire hizmetleri) 
(Borglar) 
(Yardımlar) 
(Onorma ve tesisler) 

cetveli toplamı 
cetveli (Yatırımlar) 

. toplam 

8 443 859 
669 685 431 
40 180 520 

380 894 625 
127 757 712 
47 097 665 

:686 653 

1 274 746 465 
;3Q5:012 272 

1 579 758 737 

8;447 158 
741 987 627 
47 147 325 

374 446 982 
126 137 434 
75 333 599 

— 

1 373 500 125 
368 840 928 

1 742 341 053 

3 299 
72 302 196 
6 966 805 

— 
— 

28 235 934 
— 

107 508 234 
63 828 656 

171 336 890 

.— 
•T~ 

,.T~ 

6 447 643 
1 620 278 

.— 
686 653 

8 754 574 
— 

8 754 574 
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Bütçenin gelir kısmına gelince : 
Komisyonumuzda yapılan tetkikler sırasında mevzuubahis olduğu gibi muh

tasar fakat müfit bir tarzda Hükümet gerekçesinde de ifade edilmiş olduğu 
veçhile vergilerimizin varidatı ile bu varidatın kaynağını teşkil eden Millî gelir 
hisseleri arasında ahenkli bir münasebet mevcut değildir. Bu ahenkli münase
beti tesis ve temin için de bugüne kadar esaslı bir reforma girişilmemiştir. Her 
memleketten ziyade kalkınmaya muhtar olan memleketimizde geçmiş senele
rin hata ve ihmallerini tamir ve telâfi ederek yeni bir görüş ve anlayışla bu
gün içerisine girdiğimiz çalışma ve kalkınma hamlelerimizi tahakkuk ettire
bilmek için her şeyden evvel bu memleketin ödeyebileceği âzami vergi yükü
nü hesaplamak ve bu miktar varidatı bütçeye çekmek çarelerini aramak icabet-
mektedir. 

Yol ve liman işleriyle, sıhhat, kültür ve saire gibi memleket ana dâvalarından 
en mühimlerini bundan yarım asır evvel halletmiş olan birçok memleketlerde hal
kın bu masraflara iştirak için yaptıkları fedakârlık nispetleri millî gelirlerine 
nispetle % 30 ile 40 arasında tehalüf ederken, bizde bu nispetin daha aşağıda kal
masını üzüntü ile karşılamamak kaabil değildir. 

1950 senesinden itibaren tatbik mevkiine girmiş olan Gelir Yergisi sistemimizin 
tekemmül ettirilmesi memleketimizde bu istikamete doğru atılmış olan adımların 
kuvvetle ilerlemesini temin edecektir. Bu itibarla bu verginin malûm olan noksan
larının giderilmek üzere bulunduğu yolunda yapılan vaitlerin bir an evvel tahakku
kunu dilemekle gelir bütçemizin tahliline geçiyoruz. 

Maliye Bütçesinin gelirler kısmniı tetkik eden raportörlerimizin belirttikleri 
gibi, 1952 Bütçemizin hazırlanması ve tatbiki iktisadi bünyemizin derin istihalele
re mâruz kaldığı bir devreye rastlamaktadır, istihsal ve tedavül sahalarında kuv
vetli ve devamlı bir kalkınma hareketi dikkat nazarlarımızı üzerinde toplamış bu
lunmaktadır. Kazanç Vergisi yerine kaim olan Gelir Yergisinin sebebiyet verdi
ği hasılat kaybı hayli kabarık bir yekûn tuttuğu halde, aradaki farkın Muamele 
ve Tedavül vergilerinden sağlanan fazla varidatla kapatılabilmesi iktisadi faaliye
tin en bariz delilidir. Konjonktürün bugünkü seyri vergiler hasılatmdaki inkişa
fın bu sene de aynı tempo ile devam edeseğini göstermektedir. 

İktisadi Devlet Müesseselerinden ve vergi bakiyelerinden geçen sene temin 
edilen fazla hâsılatın bu sene kesilmiş olması Hükümeti yeni varidat membaları 
bulmaya sevketmiş olduğu için inhisar maddelerine yapılan bir kısım zamdan 
maada, Komisyonumuzda beliren ve daha 1951 senesi Bütçesinin müzakeresi sı
rasında ileriye sürülen tavsiye ve tekliflere uyularak ömrü çok eski olan Harç
lar Tarifesinin ayarlanmasına gidildiği gibi arazi kıymetlerinde hâsıl olan deği
şiklikler itibariyle Arazi Yergisine zam yapmakla beraber Yol Yergisinin ta
mamen kalkmasiyle tahassül eden boşluğu doldurmak üzere daha fazla randunan 
sağlıyan Akar Yakıt Yergisi getirilmiş bulunulmaktadır. 

Bünyesinde tahassül eden bu gibi değişikliklere göre hazırlanmış olan 1952 
Bütçesiyle Hükümetin teklif etmiş olduğu gelirler yekûnu (1 503 945 000) lira
dan ibaret iken Komisyonumuzca muhtelif bölümlere yapılan zam ye tenziller
den sonra bu miktar (1 551 455 000) lira olarak tesbit edilmiştir. Gelir bütçemi
zin en mühim kısımlarını teşkil edip üzerlerinde zam ve tenziller yapılan kısım
ları şuhlardır V' 
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Gelir Vergisi: 
1951 yılının 11 ayında bu verginin sağlamış bulunduğu miktar 193 milyon 

liradan ibarettir. Ücretlerden elde edilecek hâsıla ile bu miktarın Şubat nihaye
tinde 208 milyona baliğ olacağı tahmin edilmiştir. Ancak burada 1951 yılının' 
ilk ayında bir kısım ücretlerden alınan verginin Gelir Vergisi olmayıp Kazanç 
Vergisi olduğu hatırlandığı takdirde hakiki vergi hâsılatının 208 milyonun bir7 
kaç milyon üstünde olduğunu kabul etmek mümkündür- 208 milyon olarak ifa
de edilen bu miktar içinden beyannamcli mükelleflerin ödedikleri vergi miktarı 
ancak 50 milyon lira civarındadır. Geriye kalan kısım esas itibariyle ücretler
den ve bir kısmı da menkul sermaye iratlarından yapılan stopajlardan elde edil
miştir. 

1952 yılında Gelir Vergisinden sağlanacak olan hasıla Hükümetin teklif 
etmiş olduğu veçhile 270 milyon olarak kabul edilmiştir. Bu suretle vergi hasıla
sının 1951 senesine nazaran temin edeceği fazlalığın nispeti % 28 den bir az 
fazladır. 1952 vergisine esas teşkil eden 1951 yılı faaliyetleri yukarda da işaret 
edildiği gibi bir evvelki seneye nispetle çok daha geniş olmakla beraber 1951 
Ağustosunda meriyet mevkiine giren müeyyideler tadilâtının da'bu noktada bü
yük tesir ve yardımı olmuştur. 1951 Eylül ayından itibaren gerek ücretlerden 
yapılan istopajlarda ve gerekse Muamele Vergisi hasılatında görülen bariz ar
tışlar bu müşahedelerimizin bariz delilleridir. Bunların dışında olarak 1951 en-
varterlerinin devrinde mukayyet kıymetlerin esas alınması, serbest meslek erba
bının demirbaş ve tesisat giderlerinin defaten masraf kaydedememeleri, 1951 ma
lî yılının ilk ayında bir kısım ücretlere mütaallik vergiler kazanç zümresi için
de yer aldıkları halde 1952 yılında buna imkân olmadığı ve nihayet mükellef uh-
clelerindeki artış gibi. sebepler 1952 ydı için kabul edilen 270 milyon liralık hacl-
din normal olduğunu gösteren mesnetlerdir. 

Kurumlar vergisi: 
1951 yılının yüksek konjonktürü ve mükellef adedindeki artış ihtimalleri göz 

önünde tutulmak suretiyle bu bölümün hasılatı Hükümet teklifinden iki milyon 
fazla olarak (32) milyon'kabul edilmiştir. 

Esnaf Vergisi: 
1951 Malî yılının 11 nci ayındaki hasılası 24 milyon lirayı geçen ve esasen ta

li akkukat itibariyle 25 milyonu aşmış bulunan bu verginin, mükellef adedindeki 
normal senelik artış ile yüksek konjonktür devirlerine mahsus olan arızi mükellef 
adedi artışları göz önünde bulundurulmak suretiyle bu verginin 1952 senesine ait 
olan hasılası da Hükümet teklifinden 1 milyon lira fazlasiyle 27 milyon lira ola
rak tahmin edilmiştir. 

İmalât Muamele Vergisi: 
İmalât Muamele Vergisinin bugünkü tahsilat durumu bu verginin 1951 Malî 

yılı sonuna kadar 118 milyon lira civarında bir varidat sağlıyacağını gösterdiği 
için 1952 ye ait hasılatı 120 milyon olarak tahmin edilmiştir. Raporumuzun ilk 
kısmında belirtilen kredi yardımları neticesi olarak bu varidat kaynağımızın 
daha büyük bir inkişaf göstermesi tabiî telâkki edilmek icabettiği halde bu ver
ginin İthalât Muamele Vergisi ile olan sıkı rabıtası göz önünde tutularak tahmi
ninde âzami şekilde ihtiyatlı hareket edilmiştir. 
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İthalât Muamele Vergisi: 
Hükümetçe hazırlanan tasarıda bu vergi hasılatı 179 500 000 lira olarak tah

min edilmiş ise de 1,5 milyon liralık bir ihtiyat payı tenzil edilmek suretiyle iş
bu tahmin 178 000 000 milyon lira olarak tesbit edilmiştir. Gümrük Vergisi kıs
mında arzedeceğimiz mucip sebeplerin icabı olarak bu vergide de geçen seneye 
nazaran bir fazlalık kabul etmek yerinde görülmüştür. Bunun da sebebi İthalât 
Muamele Vergisinin kayıt esasına istinat etmesi ve dünya eşya fiyatlarında de
vamlı bir yükselmenin müşahede edilmesidir-

1951 senesine ait 11 aylık varidatı 147 milyon lira olan ve sene sonu hasılatı 
da 160 milyon lira olarak kabul edilen bu verginin 1952 sonunda 178 milyon sağ-
• Uyacağını tahmin etmekte bir hata payı bulunmamak icabeder. 

Gümrük Resmi: 
1951 yılı için, 140 milyon lira tahmin edilen bu verginin sene sonuna kadar 

sağlıyacağı hasılat 160 milyon lira olarak kabul edilmiştir. Hükümetçe hazırlanan 
tasarıda bu gelirden 1952 yılı için 173 700 000 liralık varidat elde edileceği tahmin 
edilmiş ise de muhtelif mülâhazalarla bir ihtiyat payı olarak bu miktardan 
3 700 000 liralık bir tenzil yapılması uygun görülmüştür. 1950 yılında 120 mil
yonlu]?: hâsıla ' sağlamış olan bu verginin 1951 yılında 40 milyonluk bir tezayüt 
ile 160 milyonluk bir varidat sağlamış olması bu seneki tahminlerede kuvvetli bir 
mesnet olmuştur. 

Memleketimiz ihracatının bâzı âmillerin tesirine tâbi olduğu hepimizce ma
lûmdur. Zirai sahadaki bariz ve süratli kalkınmanın ihracatımız üzerindeki 
feyizli tesirleri gün geçtikçe çoğalmaktadır. 1951 yılında harice 300 küsur bin 
ton hububat ve yirmi bin küsur ton pamuk satan memleketimiz ilk defa ola
rak iki yüz bin tona yakın kömür sat ıbilmek imkânını da elde etmiş bulun
maktadır. Bu sahadaki inkişafın 1952 de de daha hızlı bir tempo ile devam 
etmesi tabiî olarak beklenebilir. İthalât faaliyetine müessir olan bir diğer âmil 
ise, dahilî piyasanın mal çekebilme kapasitesidir ki, bu da istihsal ve geliri
mizle mütenasip olarak gün geçtikçe çoğalan satmalma kabiliyetimizle ilgili
dir. Bu vakıaların yanında Seyhan Bara ;ı ile Hilton Oteli gibi teşebbüsleri, Sana
yi Kalkınma Bankasının yeni yeni plasmanları ve bütün bunlara zamimeten bu 
kere sağlanan 70 milyon dolarlık Amerikan iktisadi yardımı ithalât hacmımı-
za feyizli ilâveler yapacak imkanlardır. Bu itibarla 1952 yılında bir milvarı asa
cak olan ithalâtımızın 170 milyonluk bir gelir getirmesi normal telâkki edil
miştir. 

Arazi Vergisi: 
Devlet gelirleri arasında bu sene yer alan Arazi Vergisi hissesi 25 milyon lira 

olarak tahmin edilmiştir. Son defa Yüksek Kamutayca kabul edilen kanun ile 
arazinin 1936 daki tahrir ve 1942 senesinden evvel yapılmış olan tadillerle tesbit 
olunan vergi kıymetlerine muhtelif vilâyetlerde tahrir, tedavül kıymetlerinden 
mütevellit tefavütlerin adaletsiz neticeleri Arazi Vergisi sistemi içinde mümkün ol
duğu kadar izale etmek maksadiyle 1 - 4 misli ilâve edilmiştir. Bu kıymet değiş
tirme kanunu, fiilen eskimiş ve tedavüllerle ilk yıllarındaki tahmin kıymetlerin
den ayrılmış arazi kıymetlerini memlekette son on yıl içindeki ekonomik şartların 
ve tahavvüllerin arazi kıymetlerine aksini tahrirsiz olarak tadil ve teklif sahası
na almayı temin etmekle beraber zirai sektöre mevzu bulunan bu servet ve kıymet 



vergisinin bünyesinden mütevellit mahzurları bertaraf etmenin en rasyonel yolu
nun^ zirai gelirin de Gelir Vergisi sistemi içine almak olacağına kaani bulunmak
tayız. 

Akar Yakıt Vergisi: • .. 
Yol Vergisinin kalkmasiyle onun yerine kaim olan Akar Yalat Vergisinin 

bütçede yer alan tahminî miktarı 58 milyon liradır. Geçen yıl bu bölümde yalnız 
benzinden alman Yol Vergisi bulunuyordu. Bunun da tahmin olunan gelir mik
tarı 21 milyon liradan ibaretti. 

Benzinden evvelce kilo başına alınmakta olan 11 kuruşun 14 e iblâğı, evvelce 
vergiye tâbi tutulmıyan gazın kilosundan 7, mazot ile motorinin kilosundan 5 
kuruş vergi alınması suretiyle elde edileceği tahmin olunan bu miktarın umumi 
muvazeneye intikal edecek bir hissesi mevcut olmayıp tamamı Karayolları Genel 
Müdürlüğü ile özel idareler ve belediyeler arasında muayyen nispetlerle inkısa
ma uğramış bulunacaktır. 

Kibrit İstihlâk Vergisi: 
Varidat bütçemizde ilk defa yer alan vergilerden biri de kibritten alınacak olan 

İstihlâk Vergisidir. Neşri tarihinden üç ay sonra tatbik mevkiine girecek olan bil 
kanunla, on ay içerisinde Hazineye sağlanacak olan varidat 6 780 000 liradan iba
rettir. Kibritin imâl ve satışının Tekelden çıkarılmış olması serbest piyasaya doğ
ru atılmış bir adım olarak, komisyonumuzca iyi karşılanmıştır. 

Harçlar:: 
Devlet, varidatı mey anında vatandaşlardan harç ııamiyle bâzı paralar alındığı 

malûmdur. Bugün mer'i olan harç mevzuatımız, ek ve tadilleriyle beraber 55 aded 
muhtelif kanun ve nizamlar arasında dağınık bir halde bulunmakta olup bunların 
ekserisi de 1927 - 1931 yılları arasında meriyet mevkilerine girmişlerdir. 

İhtira Beratı, Alâmeti Farika harçları gibi, bâzıları ise yarını asırlık bir ma
ziye maliktir. Bu mevzuat arasında ıradei seniyeler dahi mevcuttur. Mer'iyete 
girdikleri zamanın ihtiyaç ve zaruretlerine göre tedvin edilmiş olan bu dağınık 
mevzuatın gerek miktar ve nispet ve gerekse hükümler bakımından bugünkü ih
tiyaç ve zaruretlere cevap vermekten uzak bulunduğunu izaha lüzum yoktur. 
Hattâ bâzı mevzuatta harç miktar ve nispetleri altın para olarak ifade edilmiş
lerdir. Vergi sistemlerimizin modern vergi prensip ve telâkkilerine göre ıslah 
ve tadili çalışmaları sırasında büyük bir vatandaş kitlesini (alâkadar eden harç 
mevzularının ihmali caiz görülmemiş ve Hükümet tarafından bu maksatla yeni 
bir Harç Kanunu tasarısı, hazırlanarak teşkil olunan geçici bir komisyonun tet-
kikına arzedilmiştir. Bu tasarı ile başta tapu harçları olmak üzere bâzı indirme
ler yapılmış, buna mukabil bâzı kısımlar artırılmış ve bu suretle harç miktar ve 
nispetlerinde bugünkü ihtiyaç ve zaruretlere göre bir ayarlama temin olunmuş
tur. Mühim bir kısmı Geçici Komisyonca tetkik ve karara bağlanmış olan mez
kûr tasarı kabul buyurulduğu takdirde harç mevzuatımız derli toplu hale geti
rilmiş bulunacağı gibi ayrıca bütçeye de 38 milyon lira civarında bir fazla vari
dat sağlanmış olacaktır. Yeni tasarının kabulü üzerine harçların bütçeye daha 
fazla varidat vermiş olması münhasıran yapılmış olan artırmalardan değil daha-
ziyade harç kaçakçılığının önlenmesi ve yeni bâzı harç mevzularının da tasarıya 
alınmış olmasından tevellüt etmektedir. 
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Hayvan Vergisi: 
Hayvanlar Vergisi Kanununun 18 nci maddesinin tadiliyle hayvanlardan alın

makta olan verginin % 25 nispetinde tenzili hakkında Hükümetçe teklif edilmiş 
bulunan tasarı üzerine yapılan tetkikte: Bu vergiden başlıca şikâyetler mükellefi
yetten ziyade bilhassa iptidai bir sistem olan tarh ve cibayetteki külfet ve zorluklar
dan ileri gelmekte bulunduğu, ve her sene % de muayyen bir indirme yapılarak bu 
verginin, kaldırılması cihetine gidilirse yukarda izah olunan şikâyet, külfet ve 
zorlukların yine birkaç sene için devam eyliyeceği ve izale edilmiş bulunmıyacağı 
gibi her yıl tadat ve tahsil masraflarının kemakân devam edeceği ve fakat 
varidat % 25 nispetinde eksileceğinden Hazine için çok masraflı bir vergi mevki
inde kalacaktır. 

Bu sebeple bu verginin bütçe imkânlarının müsait bulunduğu bir zamanda top
tan. kaldırılması cihetine gidilmesinin daha uygun olacağı mütalâasiyle Hüküme
tin bu tasarısı bu sene için kabul edilmemiştir. 

Devlet Borçları : 
Devlet borçlarının 1951 yılında takip ettiği seyri ve bu sene sonunda arzettiği 

durumu lâyikıyle tebarüz ettirmek için 1950 senesi sonundaki vaziyeti hatırlat
mak icabeder. 

Genel ve Katma bütçeli dairelerle iktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer mü
esseselerin 30 . X I I . 1950 tertibindeki borç vaziyetleri şöyle idi. 

Genel Bütçe : 
I - î ç borçlar : 

a) Konsolide 734 793 374 
b) Dalgalı 310 150 276 

I I - Dış borçlar : 
a) Konsolide 557 854 322 
b) Dalgalı 14 079 562 

1 625 877 534 
Katma Bütçeli dairelerle İktisadi 
Devlet Teşekkülleri ve diğer mües
seseler ; 

I - î ç borçlar : 
a) Konsolide 20 137 266 
b) Dalgalı 716.289 813 

I I - Dış borçlar : 
a) Konsolide 133 362 831 
b) Dalgalı 69 878 785 939 668 702 

2 565 546 236 
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31 . X I I . 1951 tarihindeki durum 
ise şöyledir ; 

714 451 106 
369 785 641 

I I - Dış borçlar : 
a) Konsolide 549 842 683 
b) Dalgalı 7 780 601 1 641 860 031 

Katma Bütçeli idarelerle İktisadi 
Devlet Teşekkülleri ve diğer mües
seseler : 

I - İç borçlar : 
a) Konsolide 18 373 334 
b) Dalgalı . 907 027 793 

I I - Dış borçlar : . 
a) Konsolide 127 084 399 
b) Dalgalı 65 232 687 1117 718 213 

2 759 578 244 
Bu iki tablonun tetkikmdan bâzı borçların arttığı, bâzılarının ise azaldığı 

ve netice itibariyle 1950 yılı sonuna nazaran 194 032 008 liralık bir artış kayde
dildiği anlaşılmaktadır. Bu artışın başlıca sebepleri şunlardır : 

1. 5824 sayılı Kanunla kabul edilen Avrupa Tediye Birliği Anlaşması gere- ; 
ğince temin edilen 25 milyon dolarlık alacaldı başlangıç meblâğının muka
bilini teşkil eden 70 milyon liranın bu yıl içinde tahakkuk ettiği malûmdur. 
1951 Bütçe açığına gösterilen karşılıklar arasında yer almış olan bu meblâğ mev
cut borçlarımıza ilâve edilmiş bulunmaktadır. 

2. Katma bütçeli dairelerimiz için 1951 yılı Bütçe açıklarını karşılamak 
üzere Bütçe Kanunumuzda 118,7 milyon liralık bir bono ihraç yetkisi verilmiş 
olduğu malûmdur. Bu miktar bono yetkisinden bütün sene içinde yalnızca 57 
milyon liralık kısmı kullanılmış olup bu miktar da borçlar cetvelinde yer almış 
bulunmaktadır. 

3. Toprak Mahsulleri Ofisi bonolarında 135 milyon liralık bir fazlalık 
olmuştur. Geniş miktarda hububat alımından ileri gelen bu fazlalık karşılığını 
altından daha büyük bir değer taşıyan hububat mevcudu teşkil ettiği için bu 
fazlalığı bu yoldaki mubayaa faaliyetini ve bunun semereli neticelerini gölgeli-
yecek bir unsur olarak mütalâa etmek bittabi varit olmamak icabeder. İç ve dış 
satışlarla bu bonoların itfası cihetine gidilmekte olduğu için bu miktarın normal 
seviyesine inmesini beklemek yerinde olar. 

Tabloların tetkikmdan da anlaşılacağı veçhile iç ve dış, dalgalı ve konsolide 
borçlarda ceman yekûn 56 341 337 liralık bir azalma kaydedilmiştir. Bu da mun
tazaman devam eden itfalarla ve dalgalı borçlar üzerinde Hükümetçe alman dur
durma karar ve tatbikleriyle elde edilmiştir. 

Genel Bütçe : 
I - İç borçlar : 

a) Konsolide 
b) Dalgalı 



— 328 — 
/Müşahede edilen bu müspet adımlar yanında bugün için -temenni etmek istedi

ğimiz husus önümüzdeki yıl içinde dahi daha büyük bir gayretle konsolidasyon 
işini tamamlamaya çalışılmasından ibarettir. 

l' . . . 

Brütçe açığı: 7* •_ • '""' •"":'••"'•'' - •" '•"*" < •':- "'-'•' • •' : ) 
1951 yılı'Bütçesinin 234 770:502 liralık bir açıkla kabul edildiği malûmdur. Bu 

açığa karşılık olarak, ^ \':y • 
aj Avrupa Tediye Birliğinin kurulması hakkındaki Anlaşmanın 10-ncu mad

desi gereğince memleketimize tahsis edilmiş bulunan 25 milyon dolarlık alacaklı 
başlangıç, meblâğı mukabili Türk Lirası; 

b) Avrupa Kalkınma Programı (E. R. P-) gereğince memleketimize mahsus 
vasıtasız yardımlardan elde edilecek malların satış ve tahsisinden hâsıl olacak Türk 
liraları; 

c) Akdolunacak iç istikraz hâsılı, 
gösterilmişti, 

Hükümet, bu sırayı göz önünde tutarak ilk safhada alacaklı başlangıç meblâğı 
ile (E. E. P.) yardımını ele almış ve bunlardan 70 milyon lira sağlıyan ilkini Ha
ziran ••sonlarında, 80 milyon lira temin eden ikincisini de geçen Aralık ayında ta
hakkuk ettirmiştir. Bu gayretler neticesinde, 234 770 502 liralık bütçe açığı 
84 770 502 liraya inhisar etmiştir. 

Bahis mevzuu bütçenin açık bakımından durumu bu şekilde tavazzuh edince 
Hükümet, yukarda «O» fıkrasında zikri geçen istikrazlar için geçen Aralıkta 60 
milyon liralık bir borçlanma, yetkisi ihtiva eden tasarısını Meclise getirmiştir. 
5864 sayılı Kanunla kabul edilen bu istikraz tahvilleri de ahiren satışa arzedihniş 
ve halkımızdan büyük bir rağbet görerek tamamen tahakkuk ettirilmiştir. Hazi
nemizin bu istikraz tahvillerini pek kısa zamanda plase etmekle kaydettiği başa
rı şüphesiz bir muvaffakiyettir. Fakat 234 küsur milyon liralık bir açık karşısın
da iç istikrazı 60 milyon liraya inhisar ettirmek bunun da fevlanda bir muvaf
fakiyettir. ..< 

Bu mülâhazalarımızı ikmal etmek üzere şu ciheti de kaydedelim ki geriye ka
lan ve Genel Bütçenin ancak % 1,5 ine tekabül eden 24 770 502 liralık açık pa
yı da muhtelif masraf bölümlerinden şimdiden tahakkuk etmekte olduğu tesbit 
ettiğimiz tasarruflara kalmaktadır. 

1952 yılı Bütçesine gelince, Hükümetçe hazırlanan tasarıya nazaran bu açık ge
çen yıl açığından 43 884 449 lira nosan olmak üzere 190 886 053 lira olarak tesbit 
edilmiştir. 

.i. 

Bu açık da, 
a) Avrupa kalkınma programı gereğince memleketimize mııhassas yardım

lardan elde edilecek malların satış ve tahsisinden hâsıl olacak Türk liraları, 
b) Akdolunacak iç istikraz hâsılı, 
ile' kapatılacaktır. 
Giderler kısmının sonuna ilâve ettiğimiz 1951 ve 1952 bütçelerindeki giderler 

yekunıihun Inultayesesini yapan cetvelde de görüldüğü, üzere bir evvelki sene büt
çesine 'nazaran personel giderleri faslında (72 302 196), yönetim giderlerinde 
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(6 966 805), yardımlarda (28 235 934) ve yatırımlarda ise (63 828 656), liralık 
bir fazlalık kabul edilmiş olmasına' rağriıen 1952 Bütçesindeki; açık miMarının 
bir evvelki senenin açık miktarına nazaran (43 884 449) liralık bir rıoksanlık kay
detmesini büyük memnuniyetle karşılamamak mümkün değildir. 

1952 yılı bütçelerinin görüşülmesi sırasında rapora derci kararlaştırılan temen
niler 

Büyük Millet Meclisi: 
1, Zaruret olmadıkça münhallere memur tâyin edilmemesi hususunda bu sene 

gösterilen takdire değer tasarruf kaidelerine gelecek senelerde de riayet edilmesi, 
2. Millî Saraylar idaresinin Türkiye Büyük Millet Meclisinden ayrılarak se-

lâhiyetli ve mesul bir mercie bağlanması. 

Başbakanlık: 
Hükümetçe yeniden hazırlanmakta, olduğu ifade edilen Devlet Memurları Ay

lıklarının Tevhit ve Teadülü hakkındaki kanun tasalısı münasebetiyle bütçelerin 
(D) cetvelinde yer alan hizmetli durumlarının nazara alınması ve tasarıda bu 
kısım hizmetliler hakkında teferruatlı hüküm bulunması. 

İstatistik Genel Müdürlüğü: 
1. Zirai istatistik seyrini köylerde takip etmek ve köy ; kütükleri tanzim 

ettirmek üzere istatistik teşkilâtının köy öğretmenleriyle,sıkı bir iş birliği yap
ması, ' 

2. Memleketimizin iktisadi envanterini tesbitYetmek içinçalınmalara baş
lamak zamanı gelmiş olduğuna göre bu çok şümullü çalışmanın . icKbettirdiği 
teşkilâtı hemen vücuda getirmeye bütçe imkânları müsait olmadığından iktisa
di kaynaklarımız üzerinde vazifeli Devlet sektörlerinden ' elemanlar temin 
etmek ve bu sektörlerde mevcut malûmattan da faydalanmak suretiyle İstatis
tik Umum Müdürlüğünde çalışmalara şimdiden başlanılması. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü: 
Meteorolojik çalışmalar, ziraatimizin inkişafına 'hizmet edecek su işleri, top

rak ıslah işleri, yol işlerine muvazi olarak inkişaf ettirilmek, alınacak neticeler 
bakımından zaruridir. Bu itibarla her yıl bir miktar meteoroloji istasyonlarımı
zın kurulması ve köylerde çalışan öğretmenlere munzam bir ücret vermek sure
tiyle bu işin nispeten az bir masrafla yapılması hususuna ehemmiyet verilmesi. 

Adalet Bakanlığı: 
Hâkimlerin tâyin, terfi ve nakil işleri hakkında bakanlık bütçesini tetkik 

eden raportörün raporunda münderiç temennilerin göz önünde bulundurulması. 

İçişleri Bakanlığı: 
1. tilerde Hükümet konaklarında muhtelif bakanlıklara ait hizmetler ifa 

edilmekte olduğuna göre mezkûr konakların icabettirdiği öteberigiderleriyle...ay -



— 325 — 
dlnlatma, i sıtma gibi tahsisatların müş t er ek olarak yalnız bir bakanlıkta yer al
ması hususunda Hükümetçe inceleme yapılması, 

2. Muhtelif bakanlıklardaki müstahdemlerin elbise, palto kumaşlariyle ayak
kabılarının kalitesi üzerinde görülen farkların izalesi maksadiyle Hükümetçe 
tetkikatta bulunulması ve tek kalite ye tip olarak bakanlıklar müstahdemleri 
için elbise, palto ve ayakkabının Ma]iye Bakanlığınca tesbit edilmesi. 

Jandarma Genel Komutanlığı: 
Bütçelere ilişkin (JR). formüllerinin umumi bir revizyona tâbi tutulması. 

Millî Savunma Bakanlığı: 
, 1. Millî Savunma Bütçesinin komisyonda müzakeresi esnasında raportörler 

tarafından serdolunan mütalâa ve temennilerden tahakkuku mümkün olanlarının 
ehemmiyetle dikkate alınması, 

2. 1953 Bütçesinin kara, hava ve deniz kuvvetleri bütçe nispetlerinde modern 
harb metod ve zihniyeti göz önünde tutularak ve mütalâa edilerek hazırlanması, 

3. Esliha mubayaası için yabancı memleketlerdeki bâzı memurlara verilen a-
vanslarm ve açılan kredilerin usulü kanunisi dâhilinde takip ve mahsubunun temi
ni. 

Maliye Bakanlığı: 
İ. Geçen seneki raporumuzda da işaret olunduğu veçhile bütçenin mer'i kanun

lar hükümlerine göre hazırlanması icabettiğinden bütçenin tanziminden mukad
dem, bütçe ile ilgili etşkilât, gelir ve giderlere ait bütün tasarılarının bütçeden ev-
veL Meclise verilmesine Hükümetçe itina olunması ve tetkik ettiğimiz Bütçe Ka
nunu tasarısının Meclisçe kabulünden sonra bütçenin bölümleri üzerinde tetkikler 
yaparak bu suretle daireler arasında koordinasyon sağlanması, 

2. Önümüzdeki bütçenin tanziminden evel Maliye Bakanlığının bütün vergi 
mevzuatımızı bir metot içerisinde tetkik ederek insicamlı bir vergi sisteminin te
sisi maksadiyle gerekli olan kanun tasarılarını Meclise sevketmesi ve her halde 
vergi mevzuatında parça parça ve perakende tedbir ve tâdillerden sarfınazar 

.-, olunması, 
3- Zirai sahada müşahede olunan ferahlık nazarı dikkate alınarak yüksek 

zirâi kazançlar üzeride bir vergi reformuna gidilmesi hususunda Hükümetin tet
kikatta bulunması, 

4. Bütçelerimiz, âdi ve yetırım bütçeleri ünvanlariyle ikiye ayrıldığına göre, 
yatırım reformuna gerekli sarahatin verilmesi suretiyle bütçenin vuzuhunun te
mini, 

5. Devlet maliyesinde, alım ve satımlarda, Devlet mallarının idaresinde, Dev
let işletmeciliğinde gereken reformlara ait esaslı mevzuların tetkikiyle lüzumlu 
tedbirlerin alınması. 

Bayındırlık Bakanlığı :. 
1. Bayındırlık Bakanlığı 1952 yılı Bütçesinin yatırım kısmındaki 747 nci (4879) 

sayılı Kanım gereğince Ankara Tıp Fakültesi yapımı her türlü giderleri bölümü-
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île nievzu (1 6ÛÖ ÛOÖ) liranın Tıp Fakültesi ve eklerinin inşa plân ve projeleri-
lıi yapan Jan Valter'e ödenecek yüzdeler karşılığı olarak derpiş edilmiş olduğu 
anlaşılmış bulunmasına göre başlanmamış bir inşaatın on iki sene sonra ta
mamlanan projeleri için evvelce akdolıuian mukaveleye dayanılarak bugünkü in
şaat kıymetlerini göz önünde bulundurmak ve böylece bir bedel tâyini suretiyle 
bir ödeme yapılabilmesi keyfiyeti üzerinde durulmuş ve Hazineye maddî büyük 
bir külfet tahmil, edecek bu meblâğın istinat ettiği mukavelenin evvel emirde sa
lahiyetli huukçülara tetkik ettirilmesi, 

2. Yurdun belli başlı ihtiyaçlarından olan su işlerinin halli için gereken ted
birlerin almmasiyle beraber gelecek sene bütçelerine ait ödeneklerin artırılması, 

3. Yol inşaatında uzun vadeli bir program dâhilindeçüışılmasi) yedi yej^ahut 
on bir sene üzerinden tanzim edilen programa sadık kalmarak senelik bütçeleri 
şimdiden emniyet altma alıp dairesinin program tahtında çalışmasına imkân 
bahsedilmesi. 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı: 
1. Zirai fiyat politikasının sarih, istikrarlı ve dünya ve memleket şartlarının 

arzettiği hususiyetlere göre tesbit ve ayarlanması, • 
2. Zirai istihsalâtımızın aftırılmasiyle iktisadi kallanmamızda müessir bir rol 

oynamakta olan Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası sermayesinin takviyesi. 

Tarım Bakanlığı: 
1. Ziraat Şûrası teşkili için Tarım Bakanlığının tasan sevketmesi, 
2. Tarım okullarının birer çiftlik ve müstahsil okulları olmaları, hasebiyle 

okuldaki talebe yiyeceklerinin kendileri tarafından yetiştirilmek suretiyle tale
benin bir günlük yiyecek masrafı olarak bütçeye akseden bedelin eksiltilmesi im
kânlarının sağlanması. *>• j > ?•, 

Ulaştırma Bakanlığı: 
İstanbul Teknik Üniversitesinde bir. denizcilik enstitüsü kurulması hakkın

da ileri sürülen mütalâ Hükümetçe de yerinde görülmüş ve Teknik f Üniversite 
Bütçesinin Komisyonca kabul edilip tabedilmiş olmasına ve Bakanlık Bütçesi
ne bu hususta bir ödenek konulup mülhak bütçeye aktarılmasına mMi mevzu
atın müsait olmadığı Maliye temsilcisi tarafından ileri sürülmüş bulunmalına 
göre gelecek yıl İstanbul Teknik Üniversitesinde denizcilik enstitüsü kurulması. 

G-ümrük ve Tekel Bakanlığı : ,* 
Kara, Hava, Deniz Gümrük Muhafaza vasıtalarının Millî Savunma B&-

kanlığı ile iş birliği yaparak yeni ve moderen hale ifrağ ve teçhizi. 
Bakanlıkların, bütçelerin bâzı bölümlerine* konulmuş bulunan ödeneklere" 

göre sarfiyatı ayarlaması ve sene içinde bu bölümler için ek ödenek ve < aktara 
ma talebinde bulunmamaları. 

Yukardaki temennilerle beraber geçen sene komisyon^râ]pÖnlnda tesbit edil
miş olup henüz ele alınmannş o ldu i^ 
kate alınması. &' : . 



— 327 — 
Yukarda izah edilen esaslar dâhilinde tanzim edilen 1952 yılı Bütçe Kanunu 

tasarısı cetvelleri üe; birlikte Kamutayın tetkikma arzedilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. ' • • ^ 

* Başkan Başkan V. S Özeli 
istanbul • Burdur Çanakkale 

E. Adakan F. Çelikhaş E. Kalafat 

Aydın Bilecik Bolu 
E. Menderca Y. Üresin M. Güçbihnez 

Çanakkale Diyarbakır Diyarbakır 
K. Akmamlar Y. Azizoğlu M. Ekinci 

Kâtip 
Sivas 

//.'; îmre 

.Bolü 
/ . ;-.Gülez 

j U A w 

Afyon K. Antalya 
A. Vezir oğlu A. Şafıoğlu 

Bursa Bursa 
II. Şaman •'. K. Yılmaz 

Erzincan Eskişehir 
Ö. F. sanaç Mııiıalifim A. Potuoğlu 

N. Pekcan 

Giresun 
Bütçe Kanununun 
22 nci nıaddesine 

muhalifim 
II. Erkmen 

Giresun 
M. Şener 

Gümüşane 
K. Yörükoalu 

İçel 
O. Bamazanoğlu 

İstanbul 
A. H. Basar 

İstanbul 
II. Hilsmam 

İzmir 
İçişleri Bakanlığı Bütçesinin 450 nci 
bölümü ile İşletmeler Bakanlığı Büt
çesinin 601- nci bölümündeki ödenek-; 
ler Mkkında söz hakkım mahfuz kal
mak kay diyle. 

Z' T. Gür erk 

İstanbul 
S. Oran 

Kastamonu 
H.Türe 

Kırklareli 
Ş .Bakay 

İzmir 
B. Bilgin 

Kırşehir 
Muhalifim 

O. Bölükbası 

Konya Konya Malatya 
B. Bir and M. Â. tflgen Muhalifim.' 

M. S. Eti .-

Sinob 
Muhalifim. 

S. Somuncuoğlu 

Sivas 
Muhalifim. 
R. Ş. Sirer 

ürfa 
Gümrük Resmi İthalât ve İmalât 
vergileri ve akar yakıtlardan alı
nacak Yol Yergisi tahminlerine 

7 muhalifim. 
Dr. F. Ergin 

Mardin 
Muhalifim. 
B. Erten 

Trabzon 
Muhalifim. 

G. R:Eyüboğlıı 

Van 
Muhalifim. 

F. Melen 

Ordu 
B. Aksoy 

Trabzon 
S. F. Kalaycıoğîu 



19S2 yılı Bütçe 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1. — Devlet bütçesine gi
ren dairelerin 1952 bütçe yılı yatırım
lar dışında kalan giderleri için bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (1 335 006 624) lira ve yatırım gider 
leri için-de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (363 389 996),lira öde
nek. verilmiştir." 

MADDE'-2. — Devlet bütçesine gi
ren dairelerin 1952 bütçe yılı yatırımlar 
dışında kalan, giderlerine karşılık olan 
gelirler bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (1 503 945 000) lira tah
min edilmiş olup, fazlayı teşkil eden 
(168 938 376) lira yatırımlar karşılığın) 
teşkil eder. 

MADDE 3. — Devlet bütçesine giren 
dairelerin 1952 bütçe yılı yatırım ..gider
lerinin. 2 ııci madde ile karşılanan kıs
mından bakiye kalan (194 451 620) li
ralık açığı: 

a) Avrupa ' kalkınma programı ge
reğince memleketimize muhassas yar
dımlardan elde edilecek malların satış 
ve taksisinden hâsıl olacak Türk lirala -
riyİe; 

b) Akdolunacak iç istikraz hâsılı 
ile j kapatılır. 

MADDE 4. — a) 1952 bütçe yılı 
içerisinde Millî Savunma ihtiyaçları için 
Birleşik Amerika'dan askerî yardım vo
liyle veya sair suretlerle fiilen sağlana
cak malzeme ve eşya bedellerini bir ta
raftan bağlı (B) işaretli cetvelde bu 
adla açılacak bir bölüme gelir ve muka
bilini Millî Savunma Bakanlığı Bütçe
sinde açılacak özel bir bölüme ödenek ve 
gider kaydetmeye ve sözü geçen Bakan
lık-"bütçesinin (A/1) ve (A/2) cetvelle-
ri.yle bu cetvellerdeki bölüm ve madde
ler arasında, yüz milyon lirayı, geçme
mek üzere, kaydolunan miktarlarda ak-
1 a ı 'malar yapmaya; 

Kanunu tasarısı 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞIŞTÎKÎŞİ 

MADDE1. — Devlet bütçesine gi
ren dairelerin 1952 Bütçe, yılı yatırım- . 
İar dışında kalan gedirleri için bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (1 373 500 125) lira ve yatırım gi
derleri içinde, bağlı (A/2) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (368 840 928) 
lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet bütçesine gi
ren dairelerin 1952 Bütçe yılı yatırım
lar dışında kalan giderlerine karşılık 
olan gelirler bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (1 551 455 000) lira 
tahmin edilmiş olup, fazlası olan 
(177 954 875) lira yatırımlar karşılığı
nı teşkil eder. 

MADDE 3. — Devlet bütçesine gi
ren dairelerin 1952 Bütçe yılı yatırım 
giderlerinin 2 nci madde ile karşılanan 
kısmmdan, bakiye kalan (190 886 053) 
liralık açığı : 

a) Avrupa Kalkınma Programı 
gereğince memleketimize muhassas yar
dımlardan elde edilecek malların satış 
ve tahsisinden hâsıl olacak Türk lirala-
riyle; 

b) Akdolunacak iç istikraz hâsılı 
. . i l e ; ' •;' • '.' • : ; 

Kapatılır. 

' MADDE 4. — Ayniyle kabul edil
miştir. 
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b) Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankasındaki % 95 1er hesabında top
lanan Türk liralarından Millî Savunma 
hizmetleri için Birleşik Amerika Hü
kümeti ile mutabık kalınarak yapılacak 
liberasyonlar mukabilinde özel kanunu 
gereğince kaydolunan ödenek miktarm-
ca sözü geçen bakanlık bütçesinin (A/l) 
ve (A/2) cetvelleriyle bu cetvellerdeki 
bölüm ve maddeler arasında aktarmalar. 
yapmaya; 

c) (b) fıkrasında yazılı .% 95 1er 
hesabında toplanan Türk liralarından 
genel bütçeye dâhil daireler hizmetleri 
için aynı suretle yapılacak liberasyonlar 
miktarmca özel kanununa tevfikan il
gili daireler bütçelerinin mevcut veya 
yeniden açılacak bölüm ve maddelerine 
kaydolunan ödenekleri, Millî Savunma 

Bakanlığıbütçesinin (A/l) ve (A/2) cet
vellerinde mevcut veya yeni den açıla
cak tertiplerine aktarmaya; 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

MADDE 5. — 1952 bütçe yılı içinde 
yapılacak bağıtlarla kısa süreli avanslar 
almaya ve hesaplar açtırmaya ve en çok 
bir yıl süreli Hazine bonoları çıkarmaya 
ve banka ve ortaklıkların Hazineye ya
tırmak istiyecekleri paraları alarak kar
şılığında Hazine bonoları vermeye Ma
liye 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 satmalmaya veya bu karşılıklarla 
Hazinenin ortaklığı bulunan ortaklık
lardaki katılma paylarını ödemeye ve 
Bakanlar Kurulu karariyle bu türlü or
taklıklara ilişkin katılma senetlerini sa
tmalmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 6. — Dairelerin 30 . Y i . 
1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 
ncu maddesine giren hizmetlileri ile ay-

B. K. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edil
miştir, 
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m kanunun geçici 4 ncü maddesinde sö
zü geçen aylıklı memurları, bağlı (D) 
işaretli cetvelde, hayrat hademesine ait 
kadrolarda bağlı (S) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun. 9 ncu maddesi 
gereğince geçici mahiyetteki hizmetler 
için Bakanlar Kurulu karariyle kadro 
alpıabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar 
ertesi yıl bütçesiyle Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulur. Bunların el
deki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 7. — 26. V . 1927 tariMi ve 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanu
nunun 29 ncu maddesi gereğince : 

a) Gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümleri gösteren (C) cet
veli;. -,' '-•', 

b) Kanunla bağlanmış vatani hiz
met aylıklarını gösteren (Ç) cetveli; 

c) Gelecek yıllara geçici yüklen
melere girişmeye yetki veren kanunları 
gösteren (G) cetveli; 

ç) Maliye Bakanlığı Bütçesinin 
460 ııcı ihtiyat ödeneği bölümünden ak
tarma yapılabilecek bölümleri gösteren 
(F) cetveli; 
bu kanuna bağlıdır. 

MADDE 8. — Devlet gelirlerinin, 
öze} hükümlerine göre tarh ve tahsiline 
1952 bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 9. — Millî Eğitim Bakan
lığı tarafından yönetilecek okul pansi
yonları hakkındaki 6 . V I I . 1931 tarih
li ve 1838 sayılı Kanunun bâzı madde
lerimi değiştiren 11. V I . 1932 tarihli ve 
2005 sayılı Kanunun ikinci maddesi ge
reğince öğrencilerden 1952 yılı içerisin
de alınacak ücretler bağlı (M) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 10. — 1952 yılı ders döne
mi içinde ücret ve giderleri Devletçe 
verilmek üzere, pansiyonu bulunan lise 
ve ortaokullarda •. parasız yatılı okutu

şa 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 10. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

» • « » 
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lacak öğrencilerin sayısı en çok 1250 
olacaktır. 

Bu miktarın 100 ü 5434 sayılı Kanu
nun 65 nci maddesi gereğince harb ma
lûlü ve savaşta ölenlerin çocuklarına 
tahsis olunmuştur. . . 

Geri kalan parasız yatılı öğrenciler 
de 915 sayılı Kanun hükümleri dairesin
de yapılacak müsabaka imtihaniyle aşa
ğıdaki nispetler dâhilinde alınacaktır : 

A) Dörtte biri müsabaka imtihan-
lamı da en yüksek not alan öğrenciler; 

B) Dörtte biri Bulgaristan'dan 
göçmeye mecbur edilen göçmen çocuk
ları; 

C) Dörtte biri lisesi olmıyan iller
de oturan ortaokul mezunlariyle liseye 
devam etmekte olan öğrenciler; 

D) Dörtte biri türlü şartları ve ihti
yaçları göz önünde bulundurularak Mil
lî Eğitim Bakanlığınca tesbit edilecek il
lerde oturan ve Genel Bütçeden maaş 
veya ücret alan Devlet memurlarının ço
cukları. 

MADDE 11. — 11. V I . 1932 tarihli 
ve 2005 sayılı Kanunun üçüncü maddesi 
gereğince her yıl bütçe kanununa bağ
lanması gereken kadrolar, bağlı (N*) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 12. — 26 . X I I . 1949 tarihli 
ve 5479 sayılı Kanunun 1 nci maddesi 
gereğince kullanılacak stajiyer öğret
men ve stajiyer sağlık memurlarınm 
kadrolariyle köy enstitüsü mezunu baş
öğretmenlerin ek görev tazminatları 
bağlı (K) işaretli cetvelde• gösterilmiş
tir. . • 

MADDE 13. — 30. V I . 1939 tarihli 
ve 3656 sayılı Kanun ve ekleriyle, çeşit
li kuruluş kanunlarındaki kadrolardan 
bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 
1952 bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 14. — 7 . V I . 1939 tarihli 
ve 3634 sayılı Millî Müdafaa Mükellefi
yeti Kanununun 36 nci maddesi gere
ğince Millî Müdafaa mükellefiyeti yo-

B< & 

MADDE 11. 
mistir. 

MADDE 12. 
mistir. 

Ayniyle kabul edil-

— Ayniyle kabul edil-

MADDE 13. 
mistir. 

MADDE 14, 
iniştir, 

Ayniyle kabul edil-

Ayniyle kabul edik 
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liyle alınacak hayvanların 1952 bütçe 
yılı alım değerleri, bağlı (O) işaretli 
cetvelde ve 38 nci maddesi gereğince 
alınacak motorlu taşıtların alım değer
leri de bağlı (P) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

MADDE 15. — Gider bölümlerinden 
yapılacak harcamalara ilişkin formül. 
bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

MADDE 16. — Geçen yıl borçları 
bölümlerindeki ödenekler üstünde çıkan 
ve 1951 yılı bütçesinin ait olduğu terti
binde karşılığı bulunan borçlar, ilgili 
oldukları hizmet bölümlerinden bu bö
lümlere Maliye Bakanlığınca aktarıla
cak ödeneklerden ödenir. 

1928 - 1950 bütçe yıllarına ait olup 
da Muhasebei Umumiye Kanununun 
93 ncü maddesine göre zaman adımına 
uğramamış ve karşılıkları yılları bütçe
lerinde bulunan borçlar, 1952 yılı büt^ 
çesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 • 

"6 ncı kısım bölümleriyle yatırım bölüm
leri artıklarından eski yıllar borçları bö
lümlerine Maliye Bakanlığınca aktarı
lacak ödeneklerden Ödenir. 

MADDE 17. — 2 . V I . 1929 tarihli 
; ve 1513 sayılı Kanunla ilgili borçlardan 
ödenmesi gerekecek olanlarla, evvelce 
ödenmesi gerektiği halde bugüne kadar 
alacaklılarına verilemiyen tahvillerin 
karşılıkları 1952 bütçe yılında para ile 
ödenir. 

MADDE 18. — 3 . I V . 1340 tarihli 
ve 459 sayılı (1324 Temmuzundan iti-

; baren'1330" senesi gayesine kadar bil
cümle matlubat ve düyunu hazinenin su
reti mahsubuna dair kanun) ile ilgili. 
borçlar için verilecek tahvillerin, ala
caklılarına verilmesinden önce zaman 

,.aşımına uğramış kuponlarının karşılık
ları ile bunlardan (İÖÖ) liraya kadar 
olan borçların tamamı ve bundan üstün 
olanların (100) liradan aşağı parçaları 
1952 bütçe .yılında para ile ödenir, 

B/K. 

HAD1*)E! 15. --Ayniyle, kabul edil
ir* 

MADDE 16. ^ Aynice kabul edil
miştir. 

MADDE 17. 
mistir. 

Ayniyle kabul edil-

MADDEİ8. 
mistir. 

~ Adiyle kabul edil-
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MADDE 19. — Katma bütçeli ida
relerle genel bütçe dışındaki daire ve 
müesseselerin, genel bütçeye dâhil dai
relerce idare olunan her derecedeki ya
tılı okullarla yabancı memleketlerde 
kendi hesaplarına okutacakları öğren
ciler için bütçelerine konulmuş olan öde
neklerden gerekli miktarları bağlı (B) 
işaretli cetvelde gelir ve bu öğrencilerin 
her türlü giderleriyle ödeneklerine har
canmak üzere bağlı (A/l) işaretli cet
velde mevcut veya yeniden açılacak bö
lüm ve maddelere ödenek kaydetmeye 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 20. — 1952 bütçe yılı için 
de Millî Savunma ihtiyacı için yaban
cı memleketlerden getirilecek, İthalât 
Umumi Tarifesinin 695 numarasına gi
ren Çakar yakıt ve madeni yağlar) Güm
rük Resmi ve zamları ile Rıhtım resim
leri ve Hazineye, katma bütçeli idarele -
re, özel idare ve belediyelere ait her tür
lü vergi, resim, harç ve zamlarından ve 
ardiye ücretlerinden bağışıktır. 

MADDE 21. — a) Turizm Müesse
selerini Teşvik hakkındaki 24 . İ Ü . 
1950 tarihli ve 5647 sayılı Kanunun 8 
nci maddesi: 

b) Orman Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkındaki 24. 
I H . 1950 tarihli ve 5653 sayılı Kanu
nun ek 9 ncu maddesinin 2 nci fıkrası, 
hükümleri 1952 bütçe yılında uygulan
maz 

MADDE 22. — Bu kanun hükümleri 
1 Mart 1952 tarihinden itibaren yürür
lüğe girer. 

B. K. 

MADDE 19. —• Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 20. — 1952 Bütçe yılı için
de Millî Savunma ihtiyacı için yabancı 
memleketlerden getirilecek, ithalât 
Umumi Tarifesinin 695 numarasma gi
ren (akar yakıt ve madeni yağlar) Güm
rük Resmi ve zamları ile Rıhtım Resim
leri ve Hazineye, katma bütçeli idare
lere, özel idare ve belediyelere ait her 
türlü vergi, resim, harç ve zamlarından 
ve ardiye ücretinden muaftır. 

MADDE 21.'— Ayniyle kabul edil-, 
mistir. _ : ,_ ^^ğ: 

MADDE 22. — Sayıştayda birikmiş 
olan eski senelere ait idare hesaplarının 
murakabe ve muhakemeleriyle kesinhe-
saplarmm bir yıl içerisinde çıkarılma
sını sağlamak maksadiyle çalışma saat
leri dışında çalıştırılacaklara günde 1-4 
lira arasında fazla çalışma ücreti verme
ye Sayıştay Başkanı yetkilidir. 

MADDE 23. — Hükümetin yirmi 
ikinci maddesi 23 ncü madde olarak ay
niyle kabul edilmiştir. 
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MADDE 23. 
Bakanı yürütür. 

. Başbakan 
.4. Menderes 

Devlet Bakanı ve 
İçişleri B. V. 

F. L. Karaosmanoğlu 
Millî Savunma Bakanı 

H. Köymen 
Dışişleri Bakanı 

Bu kanunu Maliye 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

ve Dışişleri B. V. 
8. Ağaoğlu 

Adalet Bakanı 
R. Nasulıioğlu 

İçişleri Bakam 

Millî Eğitim. Bakam 
T. lle^i 

Eko. ve Tic. B. 

G. ve Tekel Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 
8. Kurtbek 

Maliye Bakanı 
ve Eko. ve Tic.B. V. 

/ / . PolatJcan 
Bayındırlık Bakanı 

K. Zeytinoğlu 
Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. E. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
İV. ökmen 

Çalışma Bakanı 
G. ve Tekel B. V. 

İV. özsan 
İşletmeler Bakanı 

Hakin Gedik 

B. K: 

MADDE 24. — Hükümetin yirmi 
üçüncü maddesi 24 ncü madde olarak 
ayniyle kabul edilmiştir. 
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TOPLAM 

Hükümetçe 
teklif edilen 

Lira 

10 744 374 
818 627 

1 973 215 
2 745 677 

769 575 
969 240 

4 695 813 
1 803 279 
2 150 655 
8 769 071 

12 957 867 
7 239 324 

48 602 926 
481 356 900 
20 319 968 
36 527 306 
38 160 235 
13 536 520 
89 957 499 

215 439 759 
184 892 990 

7 295 840 
4 846 160 

66 355 769 
18 811 931 
40 721 843 

2 574 958 
1 649 970 
8 319 333 

1 335 006 624 

Bütçe 
Komisyonunca 
kabul edilen 

Lira 

10 398 349 
806 222 

2 440 724 
2 743 165 

769 575 
969 241 

4 986 614 
1 803 27Ö 
2 150 656 
8 769 072 

12 957 867 
7 612 624 

48 653 006 
481 356 980 

20 355 698 
36 492 808 
39 171 235 
13 536 600 

122 415 819 
214 479 760 
184 879 170 

7 391 072 
4 846 240 

71 076 307 
İ8 867 398 
40 021 843 

2 579 338 
1 650 050 
8 319 413 

1 373 500 125 
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581 500 
1303 000 
2 021 000 

18 643 100 
245000 
300 000 

74 060 
160 976 920 
14 675 000 

119 362 50Q 
5 079 7$) 
8 428 726 

434 001 
20.418 851 

149 487 
10 216 000 

363 389 996 

Bütçe 
Komisyonunca 
kabul edilen 

Lira 

187 000 
5 500 

11 991 
7 500 

304 401 
80 000 
89 200 

431 500 
1 213 000 

21 000 
18 629 600 

928 500 
300 000 
70 000 

162 686 223 
12 350 000 

137 798 144 
5 604 750 

800 000 
277 001 

16 752 818 
76 800 

10 216 000 

368 840 928 
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Rapor 
11 . XII . 1951 

Bütçe Komisyonu Başkanlılma 

Büyük Millet Meclisi 1952 yılı Bütçe tasarısı tarafımızdan tetkik edilmiştir. 

Tasarı, aşağıda belirtilen bâzı hususlar müstesna olmak üzere, umumiyetle tasarruf kaidesine 
riayet olunarak tanzim olunmuştur. 

Her ne kadar bakışta 1951 Bütçesindeki tahsisata nazaran (286 416) liralık bir fazlalık görül
mekte ise de, hakikatta bu fark sene içinde verilen ek ödenekler tenzil edilmekte sadece (56 661) 
liralık bir fzalalıktan ibaret olduğu anlaşılır. 

Büyük Millet Meclisi Bütçesinin tetkikında göze çarpan hususiyetlerden biri de ayrı bir 
manzume ve idare teşkil etmesi icabeden Millî Saraylar İdaresi tahsisatının halen merbutiyeti 
esbebiyle Büyük Millet Meclisi Bütçesiyle memzueen arzedilmesinde görülmektedir. Bu itibarla 
evvel emirde bütçe rakamlarını tahlil ederek Millî Saraylar İdaresiyle Büyük Millet Meclisine 
isabet eden tahsisatın hakiki miktarını belirtmeyi faydalı bulmaktayız. Keza artış . ve eksilişleri 
ve bunların'sebeplerini de bü tefrike 'mütenazır olarak arzetmeyi ihatai teshil edeceği düşünce
siyle münasip görmekteyiz. '•"•': -'•"•< ' 

Büyük Millet Meclisi Bütçesi tahsisatının (626 290) liralık kısmı Saraylar İdaresine aittir. 

1951 senesine nazaran bunların tahsisatlarmdaki artışın, bölümlere göre, nev'i, mecmuu ve se
bepleri aşağıda arzolunmuştur. 

Büyük Millet Meclisi Bütçesindeki artışlar 

Lira 

, 13 500 
310 

59 220 
2 500 
1 200 

13 000 

5 000 
5 250 

7 000 

5 000 
2 000 
5 000 

9 000 
7 500 

Meclis memurları aylığında 
Koruyucu asker müfrezesi aylığı 
Meclis hizmetlileri ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Meclis memurları çocuk zammı 
5509 sayılı Kanuna göre Meclis memur ve 
hizmetlilerine verilecek fazla mesai hakları 
Meclis demirbaş giderleri 
Meclis koruyucu asker müfrezesi demirbaş 
giderleri 
Meclis aydınlatma ve havalandırma gider
leri 
Meclis ısıtma ve yakacak giderlerim 

» şehir suyu giderleri 
» memurlarının bir kısmına verilecek 

giyecek giderleri 
Basımevi işletme giderleri 
Metili» Başkanlığı temsil gidmrleri 

Bölüm 

(201/11) 
(201/11) 
(202/11) 
(203/11) 
(206/11) 

(211/20) 
(301/30) 

(301/30) 

(301/51) 
(301/61) 
(301/43) 

(306/11) 
(401) 
(403) 



Lira Bölüm 

2 000 Satmalma ve abone 
850 Her çeşit gider 

(451/10) 
(451/20) 

138 330 Toplam 

15 000 Parlâmentolararası Birliği toplantısına ka
tılacakların yollukları (453/21) 

15 000 Avrupa Parlâmentolar Birliğine katılacak
ların yollukları (453/22) 

20 000 Avrupa Birliği îstişari Meclis toplantılarına 
katılacakların yollukları (453/23) 

50 000 Basımevi iğin satmalmacak makine bedeli (751) 

238 330 Artış yekûnu 

21 105 
5 000 
15 083 

535 
1 000 

B. M. Meclisi Bütçesindeki eksilişler 
Emekli. Sandığına ödemedeki kanuni eksilme 
Meclis döşeme giderleri 
Koruyucu asker müfrezesi giyeceklerinde 
Meclis sigorta giderlerinden 
Koruyucu asker müfrezesi binası 

(209) 
(301/20) 
(404/20) 
(451/11) 
(701/30) 

42 723 Eksiliş yekûnu 

238 330 B. M. M. Bütçesinde 1951 e nazaran fazla istenen tahsisat yekûnu 
42 723 B. M. M. Bütçesinde 1951 e nazara eksik istenen, tahsisat yekûnu 

195 607 B. M. M. Bütçesinde 1951 e nazaran hakiki artış yekûnu 

Yukarıki cetvelin tetkikmdan de anlaşılacağı üzere Saraylar hariç Meclis Bütçesindeki hakiki 
artış yekûnu (195 607) lira olarak görülmektedir. Artış sebepleri kısmen yeni kadro ihdasında ve 
kısmen de ücretlilerin terfileri zaruretinden doğmaktadır. 

Kömür fiyatlarındaki zamdan mütevellit artışlar ve basımevi işletmesindeki fazlalıklar içtinabı 
mümkün olmıyan hallerdir. Keza milletlerarası münasebetlerin bugünkü şartlara göre ehemmiyet 
ve kesafet peyda etmesi karşısında tahsisatın artırılmasını tabiî karşılamak icabetmektedir. (D) 
cetvelinde görülen (750) liralık mütercim ve (370) liralık daktilo kadroları bu sebeple teklif edil
mektedir. 

Bunlar zaruri telâkki edilmekle beraber bâzı maddeierde tasarruf temin edilebilir kanaatinde
yiz. Ezcümle (D) cetvelinde teklif olunan (hususi kalem müdürlüğü daktilosu) (evrak tevzi me
muru) (baştertipçi yardımcısı) bunlar arasındadır. Keza Başkanlık temsil giderlerindeki (7 500) 
liralık artış da tenkis edilebilir. 454 ncü sigorta giderleri bölümündeki tahsisatın da bir kısım 
binalara taallûk edişi ve diğer resmî daireler için kabul edilen prensipten ayrılışın sebebi anlaşıla
mamıştır. Millî Saraylar İdaresindeki hakiki artış yekûnu ise (94 760) liradan ibarettir. Bura
daki artışta da başlıca müessir Meclis Bütçesinde olduğu gibi memur ve ücretlilerin terfileriyle yeni 
kadrolar teklifidir, ' 



(D) cetvelinde görülen 175 liralık 1 depo memura 
200 » 1 elektrikçi 
150 » 1 Döşemeci 
250 » 1 dokuma memuru 

,' 250 » 1 kumaş dokumacısı 
200 » 2 kumaş dokumacısı , 
175 » 1 masuracı 

gibi kadrolar saraylar hizmetlileri ücretindeki (43 200) liralık fazlalığın başlıca âmilidir. Keza, 
^303/20): bölümdeki (35 000) liralık döşeme giderleri fazlalığı da ihdas edilmek istenen yukarıki 
kadrolarla alâkalıdır. Filhakika Saraylardaki perde, döşemelilove örtü gibi bâzı eşyanın eskiyen 
asılıları yerine aynı kalitede ve evsafta yenisini dokumak maksadiyle buradaki hususi tezgâhlar 
faaliyete geçirilmek istenmekte ve bunun için de yukarıda kadroları belirtilen dokumacı heyeti ih
das edilmek arzulanmaktadır. 

Kanaatimizce eskiyen bu gibi eşyanın yerine aynı evsaf ve kalitede yenisinin ikamesi zaruri ise de 
böyle bir işletmenin bu müesseselerin bünyelerine sokulması mahzurludur. 

Büyük Millet Meclisi Bütçesi hakkındaki mütalâalarımıza son verirken Millî Saraylar İdare
sine er. kısa zamanda bunların hususiyetlerine uygun bir hüviyet verilmesi için gereken hazırlığa 
geçilmesini, buna imkân olmadığı takdirde ilk iş olarak buralardaki eşyanın mütehassıs bir heyet 
marifetiyle tadadının yapılarak sıhhatli bir demirbaş defterinin tanzimi âcil bir zarurettir. Bu 
iş için lüzumlu olarak tahmin ettiğimiz 50 - 60 bin liralık bir tahsisat yukarda tasarruf imkânı oldu
ğunu belirttiğimiz (D) cetvelinde yeni teklif olunan bâzı kadroların tenkisi ve keza (302/20) bö
lümdeki (35 000) liralık döşeme giderleri fazlalığı ile karşılanabilir. Yine mesul bir ayniyat muha
sibine bu eşyanın devrinin münasip olacağını saygı ile arzederiz. ' 

Bolu Milletvekili Eskişehir Milletvekili 
İhsan Gülez AMdin PÖtııöğlüi + 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1951 1952 yılı için 
yılı Başkanlık Diva- Komisyonca 

ödeneği nınca istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

101 

102 
,103 

11 
12 
20 

Birinci hısım - Ödenek ve 
t enseri özlük haklar 

Ödenekler 
Başkan ödeneği 
Üye ödeneği 
Başkanlık Divan tazminatı 

Bölüm toplamı 

Denetçi ücreti 
Üyelerin yollukları 

Birinci kısım toplamı 

9 272 
6 706 800 

24 058 

6 740 130 

2 001 
1 458 000 

8 200 131 , 

9 272 
6 706 800 

24 058 

6 740 130 

2 001 
1 458 000 

8 200 131 

9 600 
6 706 800 

24 355 

6 740 755 

2 030 
1 458 000 

8 200 785 

201 

İkinci kısım - Personel 
giderleri . 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 

11 Meclis memurları aylığı 
12 Millî Saraylar memurları ay-

657 300 670 800 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
11 Meclis bahçesi geçici hizmetli

ler ücreti 10 000 12 500 

670 800 

13 
21 
22 

202 
11 
12 

lığı 
Koruyucu As. Müfrezesi aylığı 
Meclis memurları açık aylığı • 
Millî Saraylar memurları açık 
aylığı 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Meclis hizmetlileri ücreti 
Millî Saraylar hizmetlileri üc
reti 

Bölüm toplamı 

51.600 
63 910 

750 

1 

773 561 

315 000 

215 520 

530 520 

54 600 
64 220 

,750 

1 

790 371 

374 220 

258 720 

632 940 

54 600 
64 220 

750 

1 

790 37.1 

340 380 

217 620 

558 000 

10 000 



— 8 -

B. M. 

12 

\ 

206 

11 
12 

13 

21 

22 

23 

31 

32 

33 

— Büyük Millet 

*,. 

Ödeneğin çeşidi 

Millî Saraylar geçici hizmet
lileri ücreti 

Bölüm toplamı 

I I - Başka haklar 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 
Meclis memurları çocuk zammı 
Millî Saraylar memurları ço
cuk zammı ' 
Koruyucu As. Müfrezesi çocuk 
zammı. 
Meclis memurları doğum yar
dımı 
Millî Saraylar memurları do
ğum yardımı 
Koruyucu As- Müfrezesi do
ğum yardımı 
Meclis memurları ölüm yardı
mı 
Millî Saraylar memurları ölüm 
yardımı 
Koruyucu As. Müfrezesi ölüm 
yardımı 

Meclisi 
1951 
yıh 

ödeneği 
Lira 

2 000 

12 000 

24 600 

1 680 

1 300 

2 500 

1 000' 

1 000 

3 000 

1 000 

1 000 

1952 yılı 
Başkanlık Diva
nınca istenen 

Lira 

3 500 

16 000 

• • • • • • • " f ; 

25 800 

1 820 
/ 

1 220 

2 500 

1 000 

1 000 

3 000 

1000 

1 000 

için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

3 500 

13 500 

\ 

25 800 

1 820 

1 220 

2 500 

1 000 

1 000 
ı 

3 000 

1000 

1 000 

Bölüm toplamı 

207 Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 

210 5027 sayılı Kanun gereğince 
Genel Kâtibe verilecek temsil 
ödeneği 

211 Fazla çalışma hakları 
10 P. T. T. Memurlarına 4454 ve 

5584 sayıh kanunlar gereğince 
yerilecek fazla çalışma hakları 

37 080 

106 124 

3 000 

4 700 

38 340 

85 019 

3 000 

4 700 

38 340 

2 

85 019 

3 000 

4 700 



Büyük1 

B. M. Ödeneğin çeşidi 

20 5509 sayılı Kanun gereğince 
Meclis memur ve hizmetlileri
ne verilecek fazla çalışma hak
ları 

30 Basımevi memur ve> hizmetli
lerine: verilecek fazla çalışma 
hakları 

Bölüm toplamı 

212 4367 sayılı Kanun gereğince 
kolluk memurlarına verilecek 
er tayın bedeli 

îkinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

301 
11 
12 

20 
31 
32 

41 
42 

43 
51 

;• • 5 2 

61 

62 

71 
0 

90 

Büro giderleri 
Meclis kırtasiyesi 
Koruyucu asker müfrezesi kır
tasiye giderleri 
Meclis döşeme giderleri 
Meclis demirbaş giderleri 
Koruyucu asker müfrezesi de
mirbaş giderleri 
Meclis öteberi giderleri 
Koruyucu asker müfrezesi öte
beri giderleri 
Meclis şehir suyu giderleri 
Meclis aydınlatma ve havalan
dırma giderleri 
Koruyucu asker müfrezesi ay
dınlatma giderleri 
Meclis ısıtma ve yakacak gi
derleri 
Koruyucu asker müfrezesi ısıt
ma ve yakacak giderleri 
Meclis düşünümıiyen giderleri 
Meclis şehir suyu giderleri 
Cenaze töreni giderleri 

Bölüm toplamı 

1951 1952 yılı için 
yılı Başkanlık Diva- Komisyonca 

ödeneği nmca istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

37 000 50 000 50 000 

7 000 7 000 7 000 

48 700 61700 61700 

12 900 12 900 12 900 

1 523 887 1 640 272 1 562 832 

5 000 

1.50 
15 000 

0 

0 
35 000 

1 000 
0 

15 000 

1 800 

15 000 

1 000 
15 000 
8 000 

0 
11 950 

5 000 

150 
10 000 
5 000 

5 250 
35 000 

1 000 
0 

22 000 

1800 

20 000 

1 000 
15 000 
10 000 

0 

131 200 

5 000 

150 
2 000 
5 000 

5 250 
35-000 

1 000 
10 000 

22 000 

1 800 

20 000 

1 000 
2 000 

0 
2 500 

112 700 
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• • ' ) ' . 

B. 

302 

303 
304 

| 

., ! 
M. 

10 
20 
30 
41 
43 
50 
60 
80 

: i '. : '•" 

ödeneğin çeşidi 

Millî Saraylar giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi giderleri 
Şehir suyu giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Isıtma ve yakacak giderleri 
Hizmetlilerin yiyecek giderleri 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Prifit.n. f.Aİo"i»îi.f xro fo l o f ATI ıi/»r*ot. 

1951 
yıh 

ödeneği 
Lira 

1 000 
5 000 

0 
10 000 
8 000 

10 000 
5 000 

18 000 

57 000 

300 

1952 yılı için 
Başkanlık Diva
nınca istenen 

Lira 

2 500 
40 000 

5 000 
10 000 
.8 000 
12 500 
5 000 

18 000 

101 000 

300 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

2 500 
5 000 
5 000 

10 000 
8 000 

10 000 
5 000 

18 000 

63 500 

300 

ve giderleri 
11 Meclis posta ve telgraf ücret

leri 
. 12 Millî Saraylar posta ve telgraf 

ücretleri 
13 Koruyucu asker müfrezesi 

posta ve telgraf ücretleri 
21 Meclis telefon giderleri 
22 Millî Saraylar telefon giderleri 

Bölüm toplamı 

306 Giyecekler 
11 Meclis hizmetlileri ve kolluk 

memurlariyle P. T, T. memur
larının bir kısmına verilecek 
giyecek giderleri 

12 Millî Saraylar hizmetlileri gi
yecek giderleri 

Bölüm toplamı 

307 Yolluklar 
11 Meclis memurları sürekli gö

rev yolluğu 
12 Millî Saraylar memurları sü

rekli görev yolluğu 
13 Koruyucu asker müfrezesi sü

rekli görev yolluğu 

3 000 

150 

150 
25 000 
7 500 

3 000 

150 

150 
25 000 
10 000 

35 800 38 300 

25 000 

15 000 

30 000 

15 000 

40 000 45 000 

2 000 

2 000 

750 

2 000 

2 000 

750 

3 000 

150 

150 
25 000 
5 000 

33 300 

25 500 

15 000 

40 500 

2 000 

5Ö0 

750 



Öüyük Millet Meclisi - î î -

B. M. 

308 

ödeneğin çeşidi 

21 Meclis memurları geçici görev 
yolluğu 

22 Millî Saraylar memurları ge
çici görev yolluğu 

23 Koruyucu asker müfrezesi ge
çici görev yolluğu 

90 5408 sayılı Kanun gereğince 
Meclis Hesap] arını İnceleme 
Komisyonu üyelerine verilecek 
yolluklar 

Bölüm toplamı 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 

11 Meclis memurları 
12 Millî Saraylar memurları 

Bölüm toplamı 

309 Taşıt giderleri 
11 Başkan otomobili işletme gi

derleri 
12 Başkan otomobili onarma gi

derleri 
41 Başka taşıt giderleri 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

1951 
yılı 

ödeneği 
Lira 

2 500 

2 500 

500 

1952 yılı için: 
Başkanlık Diva
nınca istenen 

Lira 

2 500 

2 500 

500 

Komisyonca 
katm.l edilen 

Lira 

2 500 

1 500 

500 

3.500 

13 750 

2 000 
500 

2 500 

4 000 

3 500 

13 750 

2 000 
500 

2 500 

4 000 

2 000 

9 750 

2 000 
500 

2 500 

2 000 

2 000 
5 500 

11 500 

272 800 

2 000 
5 500 

11 500 

343 550 

1 000 
5 500 

8 500 

271050 

401 
402 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetlileri 

I - Esaslı olanlar 
Basımevi işletme giderleri 
Bahçe giderleri 

11 Meclis bahçesi giderleri 

60 000 

4 000 

69 000 

4 000 

69 000; 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

12 Milli Saraylar bahçesi giderleri 

Bölüm toplamı 

1951 
yılı 

ödeneği 
Lira 

2 000 

6 000 

1952 yılı için 
Başkanlık Diva- Komisyonca 
mnca istenen kabul edilen 

Lira Lira 

2 500 

6 500 

2 500 

6 500 

403 
404 

i ' 

10 
20 
30 
40 

Başkanlık temsil giderleri 
Koruyucu asker müfrezesi gi
derleri 
Tayınat 
Giyecekler 
Erlerin nakliye ücreti 
Tıbbi ecza ve sağlık gereçleri 

Bölüm toplamı 

2 500 

71 154 
31 548 
3 000 
1 500 , 

107 202 . 

10 000 

71 154 
16 465 
3 000 
1 500 

92 119 

2 500 

1 

80 000 
16 465 
3 000 
1 500 

100 985 

I I - Çeşitli olanlar 
L giderleri 
alma ve abone 

20 Başka/her çeşit giderler 7 000 7 850 7 850 

451 Yayın giderleri 
10 •Satmalma ve abone 7 000 9 000 9 000 

Bölüm toplamı 14 000 16 850 16 850 

0 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 

0 Parlamentolararası Birliğine 
katılma payı 4 000 4 000 0 

0 Parlamentolararası Birliği top
lantısına katılacakların yol
lukları 

0 Avrupa Parlâmentolar Birliği
ne katılacakların yollukları 

0 Avrupa Birliği îstişari Meclis 
toplantılarına katılacakların 
yollukları 

0 Yabancı memleketlere gönde
rileceklerin yollukları 

0 Parlamentolararası Birliği 
Türk Grupu giderleri 

0 Türkiye'de toplanacak Parla
mentolararası Birliği her çeşit 
giderleri 1 0 0 

10 000 

10 000 

80 000 

1 

1 700 

25 000 
i. 

25 000 

100 000 

1 

1 700 

0 

0 

0 

0 

0 

Bölüm toplamı 105 702 155 701 0 



Büyük Millet Meclisi — 13 

B. • , , M . ödeneğin çeşidi 

1951 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1952 yılı için 
Başkanlık Diva- Komisyoncu 
nınca istenen kabul edilen 

Lira Lira 

453 Milletlerarası Meclis münase
betlerinin gerektirdiği giderler 

,11 Parlamentolararası Birliğine 
katılma payı 0 0 4 000 

21 Meclis namına kongre, konfe
rans, komisyon ve milletlerara
sı birliklere, tören ve davetlere 
iştirak edeceklerin yolluk ve 

30 

454 
11 
12' 

• i . ' • • • • ; 

giderleri 
Parlamentolararası Birliği 
Türk Grupu giderleri 

Bölüm toplamı 

Sigorta giderleri 
Meclis 

Millî Saraylar 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

0 

0 

0 

1 700 
8 000 

9 700 

305 104 

0 

0 

0 

1 165 
8 000 

9 165 

359 335 

150 000 

1 700 

155 700 

1 165 
8 000 

9 165 

360 680 

Beşinci ktsım-Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 500 500 500 
502 Eski yıllar borçları 

10 1947 - 1950 yılları borçları 
20 1928 - 1946 » » 

Bölüm toplamı 

... Beşinci kısım toplamı 

Altıncı hısım - Yardımlar 

601 Çeşitli yardımlar 0 0 2 500 

1 
1 

2 

502 

1 
1 * 

2 

502 

1 
1 

2 

502 

Altıncı kısım toplamı 0 0 2 500 



Büyük Miİİet Meclisi 

B. M. 
• \ 

ödeneğin çeşidi 

1951 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1952 yılı ıçm 
Başkanlık Diva- Komisyonca 
nınca istenen kabul edilen 

Lira Lira 

KISIMLAR TOPLAMI 

701 
10 
20 
30 

Birinci kısım toplamı 
ikinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
•Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

Yatırımlar 

I •- Onarmalar 
Yapı ve onarma 
Meclis binası 
Millî Saraylar , ' • 
Koruyucu asker müfrezesi bi
nası 

Bölüm toplamı 

8 200 131 
1 523 887 

272 800 
305 104 

502 
0 

10 302 424 

10 000 
128 950 

3 000 

141 950 

8 200 131 
1.640 272 

343 550 
359 335 

502 
."' 0 

10 543 790 

10 000 
125 OÖO 

2 000 

137 000 

8 200 785 
1 562 832 

271050 
360 680 

502 
2 500 

10 398 349 

10 000 
125 000 

2 000 

137 000 

761 

I I - Satmalmâ, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Basımevi için satmalmacak 
makina bedeli 0 60 000 50 000 

Yatırımlar toplamı 141 950 187 000 187 000 



2 - Cumhurbaşkanlığı 



Rapor 

10. XII. 1951 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Cumhurbaşkanlığı 1952 Bütçe tasarısı hakkındaki görüşlerimiz aşağıda arzolunmuştur : 

Tasarı fuzuli masraflardan kaçınılarak âzami tasarruf kaidesine riayet suretiyle takdim olun
muştur. Her ne kadar ilk bakışta bütçenin geçen seneye nazaran (24 668) lira fazlalıkla 
(817 759) lira olarak tahmin olunduğu görülmekte ise de bu hal büçenin heyeti umumiyesine hâ
kim olan tasarruf kâr vasfı olacak mahiyette değildir. 

Yüz bir ve 505 nei bölümlerde görülen 1 037 liralık fazlalıklar Cumhurbaşkanlığı ödeneğine 
Gelir Vergisinin tatbiki sebebiyle kanunen zammı icabeden farktan doğmaktadır. 

İki yüz birinci bölümdeki 3 175 liralık azalma keza kanun tatbikatından (4598) sayılı Ka
nun mütevillittir. 

İki yüz ikinci bölümde gürûlen 1 440 lira fazlalık bu kadroda bulunan bâzı hizmetlilerin üc
retlerine yapılması gereken zamlardan doğmaktadır. Bunlar (D) cetvelinde görülen 

Adedi Eski aylığı Yeni teklif O i'-

Ambar memuru 1 225 250 
Su, kalorifer, havagazı ve elektrik M. 1 400 430 
Kolacı 1 195 215 
Başbahçivan 1 350 380 den ibarettir. 

Üç yüz birinci bölümdeki döşeme ve demirbaş giderleri için ayrılan tahsisatın ayrı maddeler 
halinde gösterilmesi münasip olur kanaatindeyim. Isıtma için istenen 10 000 lira fazla tahsisat 
kömür fiyatlarındaki tereffudan doğmaktadır. 

Üç yüz dokuzuncu taşıt giderleri bölümünde 14 000 liralık bir fazlalık görülmektedir. Bütçe
de dikkati çeken tek artış budur. Ancak ilgililerden aldığımız izahattan bu ilâvenin fuzuli ol
madığı kanaatine varmış bulunuyoruz. Zira merasim günlerinde Cumhurbaşkanına ve memleke
timize gelen yabancı devlet başkanlarına tahsis edilen açık merasim otomobili 16 yıldan beri kul
lanılmakta olması sebebiyle bugün için ihtiyacı karşılıyamıyacak ve tamir de edilemiyecek hale 
gelmiş bulunmaktadır. 

Yedi yüz birinci bölümde Genel Kâtiplik binasının yıktırılması için de 500 liralık bir fazlalık 
görülmektedir. Diğer bölümler 1951 yılı tahsisatının aynıdır. 

Saygı ile arzolunur. 

Bolu Milletvekili 
thaan Güles 

Eskişehir Milletvekili 
Abidin Poiuoğlu 



B. M. 

Cumhurbaşkanlığı 
1951 

: yıh 
ödeneği 

Ödeneğin çeşidi Lira 

— 17 — 
1952 yılı için 

Başkanlık Diva- Komisyonca 
nmca istenen kabul edilen 

Lira Lira 

101 

201 

202 

206 

209 

Birinci kısım - ödenek ve 
benzeri özlük haklar 

Cumhurbaşkanlığı ödenek ve 
tazminatı 

11 
12 

10 
20 

10 
20 
30 

Asıl ödenek 
Olağanüstü ödenek 

Birinci, kısım toplamı 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 
Memurlar aylığı 
Açık aylığı 

Bölüm toplamı 

Ücretler 

,11 - Başka haklar 
4596 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zamlar ve yardımlar 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

65 336 
84 000 

149 336 

129 775 
1 

129 776 

146 220 

3 000 
1 000 
1 600 

66 373 
84 000 

150 373 

126 600 
1 

126 601 

147 660 

3 000 
1 000 
1 600 

66 373 
84 000 

150 373 

126 600 
1 

126 601 

147 660 

3 000 
1 000 
1 600 

210 

Bölüm toplamı 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrası ile 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
Temsil ödeneği 

5 600 5 600 5 600 

16 830 
3 000 

16 456 
3 000 

16 456 
3 000 



B. 

.18.— 

v'M. Ödeneğin 

Cumhurbaşkanlığı 

1951 

ödeneği 
çeşidi Lira >i j 

1952 yılı için 
Başkanlık Diva- Komisyonca 
nmca istenen kabul edilen 

; ''"i:!;1' Lira İEira 

213 Yaverlik ve başdoktor ödeneği 15 327 15 530 15 530 

İkinci kısım toplamı 316 753 314 847 314 847 

Üçüncü hısım -Yönetim 
giderleri 

301 

t, • • 

304 
308 
307 

309 

10 
0 

20 
30 
40 
50 
60 
80 

10 
20 

11 
12 
13 

G-enel giderler 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 
Memur ve hizmetliler yiyecek 
giderleri 

Bölüm toplamı 

Haberleşme 
Giyecekler 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

Taşıt giderleri 
İşletme giderleri 

. Onarma giderleri • 
Satmalına giderleri 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

2 000 
5 000 

• 0 " 

"0 
20 000 
20.000 
35 000 

90 000 

172 000 

18 000 
17 000 
20 000 

0 
0 

0 

50 000 
0 
0 
0 

0 

277 000 

2 000 
5 000 

0 
0 

20 000 
20 000 
45 000 

90 000 

182 000 

18 000 
17 000 
20 000 

0-
0 

0 

64 000 
0 
0 
0 

0 

301 000 

2 000 
0 

2 000 
3 000 

20 000 
20 000 
45 000 

90 000 

182 000 

18 000 
17 000 

0 
1 

14 999 

15 000 

0 
26 000 
24 000 
14 000 

64 000 

296 000 



Cumhurbaşkanlığı — 19 — 

1951 
n .yılı 

i ödeneği 
Ödeneğin çeşidi Lira 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Su ve bahçe giderleriyle işçi 
ücretleri 45 000 45 000 45 000 

Dördüncü kısım toplamı 45 000 45 000 45 000 

Beşinci hısım - Borçlar 

G-eçen yıl borçları 1 1 1 
Eski yıllar borçları 1 1 1 
Karşılıksız borçlar 0 1 037 0 

Beşinci kısım toplamı 2 1 039 2 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Yedinci kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Yapı ve onarma 5 000 5 500 5 500 

Yatırımlar toplamı 5 000 5 500 5 500 

1952 yılı için 
Başkanlık Diva- Komisyonca 
nınea istenen kabul edilen 
, Lira Lira 

149 336 
316 753 
277 000 
45 000 

2 
5 000 

793 091 

150 373 
314 847 
301 000 
45 000 
1 039 
5 500 

817 759 

150 373 
314 847 
296 000 
45 000 

2 
0 

806 222 





3 - Sayıştay Başkanlığı 



Rapor 

12 . XII. 1951 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

1952 yılı Sayıştay Bütçesi tarafımızdan tetkik olundu. 

1. Sayıştay 1952 Bütçesi 1951 Bütçesinde olduğu gibi yine aynen (1 973 215) liradan ibarettir. 

2. Geçen seneye nazaran bütçede (23 127) liralık artırma ve aynı miktarda da eksiltme vardır. 
Bunların müfredatı ve ait olduğu fasıllar aşağıda gösterilmiştir. 

Artır
malar 

L. 

2 400 
1 

17 

2 418 
8 000 

500 
4 021 
7 200 

fı 

202 
207 

209 

301/20 
301/30 
301/40 
301/60 
303 

Hizmetliler ücreti 
3656 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek yabancı dil mükâfatı 
Emekli Sandığına 
(\r\ PTI (Ar 
wvLCXXv^JA. 

( 

Döşeme ve kırtasiye 

öteberi giderleri 
Isıtma 

yatırılacak 

Basılı kâğıt ve defterler 

indir
meler 

L. 

2 099 
3 000 

300 
1 000 

6 399 
2 200 

100 
1 419 

13 009 

23 127 

201/20 
301/20 
301/50 
301/70 

306 
476 
502/ 1 
701 

Açık aylığı 
Döşeme 
Aydınlatma 
Düşünülmiyen giderler 

Giyecekler 
Burs giderleri 
Eski yıllar borçları 
Onarmalar 1 

22 139 
700 309/12 Otomobil onarma giderleri 
288 502/ 2 1950 yılı karşılıksız borçlar 

23 127 

3. Eksiltmelerin tasarruf gayesiyle yapıldığı gibi artırmaların ise yukarda görüleceği veçhile 
mühimce olanlarından (2 400) lirası senelerden beri terfi göremiyen pek az ücretli müstahdemin 
ücretlerine yapılan zamlardan, (8 000) lirası alınmasına fevkalâde zaruret bulunan daktilo ve he
sap makineleri mubayaasına, (4 021) lira ısıtma ödeneği (kömür fiyatlarının artmasından) ve 
(7 200) liralık basılı kâğıt ödeneği ise bâzı karton ve saire mubayaası gibi mühim ihtiyaçlardan 
ve bilhassa kâğıt fiyatlarının artmasından ileri gelmektedir. 

4. Bütçe, 1951 Bütçe Komisyonunun raporunda gösterilen temenniler ve tavsiyeler dairesinde 
tanzim edilmiştir. 

5. Sayıştaym 1951 yılı Bütçesinde ancak bütçesinin 0,03 nispetinde (5 895) liralık bir aktar
ma yapılmıştır. 

6. Bütçede gerek kadro karşılığı ve gerek diğer kanuni ve zaruri ödenekler tamamen konul
duğu gibi esasen bütçesinde mühim bir yekûn tutmıyan âdi masraf kısmında ehemmiyetli tasar
ruf edilecek bir ödenekle karsılasılmamıstır. 
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7. Bütçedeki varidat ve masraf kısımlarını bu suretle belirttikten sonra Sayıştaym esas bün

yesindeki ve çalışma tarzındaki bir noksanlığa burada temas etmeyi faydalı bulduk: 

Bilindiği üzere Anayasanın 101 nci maddesi mucibince bütçe hesabı katilerinin Sayıştaya ve
rildiği tarihten en geç altı ay içinde Büyük Millet Meclisine sunulmasını âmir bulunduğu halde 
şimdiye kadar bu husus hiçbir zaman tahakkuk edememiş ve halen de verilmesi iktiza eden 1946, 
1947, 1948, 1949 bütçe hesabı katileri muayyen müddet zarfında Hükümet tarafından Sayıştaya 
verildiği halde henüz Sayıştayca Büyük Millet Meclisine verilmediği yapılan tetkikattan anlaşıl
mıştır. 

Bunun sebebi, Sayıştay memur kadrosunun 1934 senesinde aldıkları kadroyu halen muhafaza 
etmekte olması ve aşağı yukarı bugün de aynı kadro ile çalıştıkları halde mesul muhasiplik 
adedlerinin artması ve bütçelerin (200 000 000) liradan (1 500 000 000) bir buçuk milyar liraya 
çıkması ve vazifelerinin çoğalması yüzünden ileri geldiği görülmektedir. 

Bu hal her ne sebeple olursa olsun Anayasanın sarih hükmünü ihlâl ettiğinden ya Sayıştay 
kadrosunun bu vazifeyi ifaya yeter bir hale getirilmesi veyahut bu mümkün olamıyacak ise Anaya
sanın bu maddesinin Sayıştayca tetkiki için daha uzun bir müddet bırakacak şekilde tadili cihe
tine gidilerek Anayasa ahkâmına bihakkin riayet edilebilmesi için Bütçe Komisyonunca bir temen
nide bulunulmasının çok yerinde olacağı kanaatinde bulunduğumuzu arzeder işbu raporumuzu yük
sek komisyona sunarız. 

Bolu Milletvekili 
îhsan Gülez 

Eskişehir Milletvekili 
Abidin Potuoğlu 
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B. 

201 

202 

206 

2 4 -

M. 

10 
20 

10 
20 
30 

— Sayıştay Başkanlığı 

Ödeneğin çeşidi 

linçi kısım - Personel 
giderleri 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 
Memurlar aylığı 
Açık aylığı 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücreti 

I I - Başka haklar 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı. 
ölüm yardımı 

1951 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1 631 400 
2 100 

1 633 500 

58 200 

42 000 
3-000 
3 000 

• -

1952 fili 
Başkanlık Diva
nınca istenen 

Lira 

1 631 400 
1 

1 631 401 

60 600 

42 000 
3 000 
3 000 

için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

1 631 400 
1 

1 631 401 

60 600 

42 000 
3 000 
3 000 

207 

209 

210 

Bölüm toplamı 

Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mükâ
fatı 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere-
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
Temsil ödeneği 

ikinci kısım toplamı 

48 000 

0 

93 044 
3 000 

1 835 744 

48 000 

1 

93 061 
3 000 

1 836 063 

48 000 

1 

93 061 
3 000 

1 836 063 

Üçüncü hısım - Yönetim 
giderleri 

301 Büro giderleri 
10 Kırtasiye 
20 Döşeme 

14 000 
5 000 

14 000 
2 000 

14 000 
2 000 



M. 

30 
40 
50 
60 
70 

10 
12 

Sayıştay Başkanlığı 

1951 
yılı 

_ . ödeneği 
Ödeneğin çeşidi Lira 

Demirbaş 0 
Öteberi giderleri 6 000 
Aydmlatma 5 500 
Isıtma 12 000 
Düşünülmiyen giderler 2 ÖÖO 

Bölüm toplamı 44 500 

Basılı kâğıt ve defterler 25 000 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Posta ve telgraf ücreti 7 500 
Telef on giderleri 5 000 
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Iİ952 yılı için 

Başkanlık Diva- Komisyonca 
nınca istenen kabul edilen 

Lira Lira 

8 000 
. 6 500 

5 200 
16 021 
1 000 

52 721 

32 200 

7 500 
5 000 

8 000 
6 500 
5 200 

16 021 
1 000 

.52 721 

32 200 

7 500 
5 000 

Bölüm toplamı 

Grİyecekler 
Yolluklar 

10 Sürekli görev yolluğu 
20 Geçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
Taşıt giderleri . • ., 

10 Başkanlık otomobili işletme gi
derleri 

20 Başkanlık otomobili onarma 
giderleri 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

12 500 12 500 

9 200 

2 000 
4 000 

7 000 

2 000 
4 000 

6 000 6 000 

5 000 5 000 

12 500 

7 000 

2 000 
4 000 

6 000 

5 000 

2000 . 

500 

2 500 

104 700 

. ,2.000 

1200 

3 200 

118 621 

1 500 

1 200 

2 700 

118 121 

Dördüncü kısım- Daire 
hizmetleri 

10 
Yaym giderleri 
Satmalına ve abone 500 500 500 
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1951 1952 yılı için 

t ı yılı Başkanlık Diva- Komisyonca 
ödeneği nınca istenen kabul edilen 

B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

KISIMLAR TOPLAMI 

İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısmı toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Yedinci kısım toplamı 

30 Kararlar dergisi kâğıt, baskı 
ve yayın giderleri ve kararları 
sıralama ve toplama ücreti 2 250 2 250 2 250 

476 

501 
502 
503 

Bölüm toplamı 

Kurs giderleri 

Dördüncü kısım toplamı 

Beşinci hısım - Borçlar 

Gfeçen yıl borçları 
Eski yıllar borçlan 
1950 yılı karşılıksız borçlan 

Beşinci kısım toplamı 

2 750 

3 600 

6 350 

1 
1 420 

0 

1 421 

2 750 

3 500 

6 250 

t 
1 

288 

290 

2 750 

3 500 

6250 

1 
1 

288 

290 

1 835 744 
104 700 

6 350 
1 421 

25 000 

1 973 215 

1 836 063 
118 621 

6 250 
290 

11 991 

1 973 215 

1 836 063 
118 121 

6 250 
290 

0 

1 960 724 

Yatırımlar 

I r Onarmalar 
701 Yapı onarması 25 000 11991 11991 

Yatırımlar toplam* 25 000 11 991 11 991 
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Rapor 
11. XII .1951 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Başbakanlığın 1952 yılı için hazırlanmış olan bütçesini tetkik ettim. YapT.ığım tetkikin netice
lerini ve gerekçesini aşağıda bölümlerine göre izah ve arzederim. 

1952 yılı Bütçesi karakteri itibariyle 1951 yılı Bütçesinden farksızdır. Bâzı bölümlerde indir
me ve bâzı bölümlerde de artırma yapılmıştır ki, indirme yekûnu artırma yekûnuna nazaran 
(429 961) lira fazladır. 

Fakat bu tasarrufun esas dolgunluğunu teşkil eden kısım örtülü ödenekten yapılan (500 000) 
liralık tasarruftur. Diğer bölümlerden yapılan tasarruflar yekûnu (85 001) liradır. 

1952 yılı Bütçesinin muhtelif bölümlerinde yapılan artırımlar ise, çeşitli hizmetlere tahsis 
olunmak üzere (158 040) liradan ibaret olup bu artırmaların dayandığı sebepler bölümlerine gö
re şu suretle izah olunabilir. 

1. 201 nci bölüm 10 ncu madde; memurlar aylığı olup bu kısma 1952 yılı Bütçesinde (22 500) 
lira eklenmiştir. Ekleme sebebi teşkilât Kanununa bağlı kadro tutarının istilzam ettirdiği bir 
yıllık ödenekle 4598 sayılı Kanunun 4 ncü m addesi gereğince bir ve iki üst derece alanların, 
1952 yılında alacak olanlar için ihtiyaç görülen ödenekler hesaplanmak suretiyle bütçeye tam 
olarak konulmuştur. Bu zaruret neticesiyledir ki yukarda sözü geçen 201 nci bölümün 10 ncü 
maddesi 1951 yılının aynı bölüm ve maddesine nazaran (22 500) lira bir fazlalık göstermektedir 

2. 301 nci bölümün 11 nci maddesinde (2 000) lira bir fazlalık vardır. İdare masraflarını teş 
kil eden bu bölümde 11 nci madde kırtasiye tahsisatıdır. 1951 yılında kabul olunan (3 000) lira 
ihtiyaca kâfi gelmediğinden bu yıl için (2 000) lira eklenmesine zaruret görülmüştür. Başbakanlığın 
muhabere işindeki vüsat dikkate alınacak olursa eklenen (2 000) liranın fazla görülmemesi 
gerektir. • 

Aynı bölümün 12 nei maddesinde bulunan Millî Savunma Yüksek Kurulu kırtasiye gideri içit» 
eklenmiş olan (750) lira da aynı zaruretten ileri gelmektedir. 

301 nci bölümün 31 ve 32 nci maddelerinde göze çarpan (3 000) ve (2 000) liralık ödenekler haa 
di zatında bir artırma olmayıp döşeme ve demirbaş maddelerinin yekdiğerinden ayrılması esasının 
kabulünden doğan bir sistem farkıdır, yeni bir ekleme değildir. 

3. 304 ncü bölümün 11 nci maddesini teşkil eden posta ve telgraf ücretlerinde 1951 yılı Bütçt» 
sine nazaran (19 300) liralık bir artış vardır. Bu artış şu sebepten ileri gelmektedir : 

Eesmî gazete, tutanak dergisi, kanun teksirlerinin posta ile sevkına senede (5 000) lira sarf edil
mekte iken, 15 . 7 . 1951 tarihinden itibaren posta ücretlerinin dört misline çıkarılmış olması yüzün
den yalnız bu kısım için (20 000), kanunlar için (2 000), Neşriyat ve Müdevvenat Müdürlüğünden 
gönderilen evrak ve matbualar için (2 000), umumi evrak için (1 300) telgraflar için ( 9000) lira 
olmak üzere (34 000) liraya ihtiyaç görüldüğünden geçen seneden farklı olarak bu sene (19 000) 
lira fazla bir ödenek eklenmiştir. 

4. 305 nci bölümü teşkil eden Millî Savunma Yüksek Kurulu kira tahsisatına bu yıl isticar 
edilen ve binanın bahçesinde bulunan bir garajın da kiralanması idari sebeple bir zaruret ifade etti
ğinden geçen yıla ait (7 500) liralık ödeneğe (500) lira daha ilâvesiyle (8 000) liraya çıkarılması 
mecburiyeti hâsıl olmuştur. 
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5. 306 nci bölümün 12 nci maddesine bu yıl ekİenen 420 lira ile 180 liradan ibaret olan ve 

hademe giyeceklerine ait bulunan bu tahsisat (600) liraya çıkarılmıştır ki, artırılmış olan ve (420) 
lira ile birkaç hademeye elbise, palto gibi giyecek alınacağı dairesince ifade edilmiştir. 

6. 307 nci bölümün 50 nci maddesini teşkil eden yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara 
yardımcı personelin yolluk ve başka giderleri olarak geçen yıl kabul edilmiş olan (10 000) li
raya bu yıl eklenen (38 000) lira haddi zatinda bir artış değildir. Bu ödenek 1951 yılında 
(90 000) lira iken 1952 yılı Bütçesiyle 204 ncü bölümüne bu maksat için (7 000) lira konulup 
tasarruf edilmiş olan (83 000) liradan (38 000) lirası yukarda arzettiğim on bin liraya ekle
nerek artan kısmı tasarruf edilmiştir ki, bundan maksat, gelecek yabancı uzmanların yolluk 
ve sair masraflarının bir bölüm ve maddeden temininin uygun görülmesinden ileri gelmiştir. 

7. Taşıt giderlerine ait 309 ncu bölümün 12, 14 ve 41 nci maddelerine eklenen (3 000) • li
ralık ödenekler, tamirlerine zaruret görülen taşıtların tamirleri için konulmasında bir zaru
retin mevcut olduğu görülmüştür. 

8. 401 nci bölümün 10 ncu maddesi, 1951 yılı Bütçesinde (10 000) lira iken bu yıl (28 000) 
lira ilâvesiyle (138 000) liraya çıkarılmıştır. Bu artış 1 . III . . 1952 tarihinden itibaren yü
rürlüğe girecek olan işçilere hafta tatili günlerindo ücret ödenmesinin 5837 sayılı Kanunla ka
bul edilmiş olduğundan genel tatil günleri için ödenecek yarım yevmiyelerle ve ücretlerinin 
azlığından bahsile il hakem kurullarına müracaat eden yetişmiş işçilerden bir kısmı ayrılmak
ta bulunduklarından bunlardan müstehak bulunanlara % 12 nispetinde zam yapılması zaruretiy-
lo yukarda bahsedilen (28 000) lira eklenmiştir. 

Aynı bölümün 20 nci maddesini teşkil eden 20 nci maddesine geçen yıla nazaran 1952 Büt
çesine eklenen 25 800 liralık fazla ödenek, resmî gazete ile, tutanak dergisi ve düsturlar için 
gerek İzmit Kâğıt Fabrikasından, gerek Maliye Bakanlığı Kırtasiye Umum Müdürlüğünden 
satmalman kâğıt fiyatlarının ton başın 10 - 255 lira artmış olmasından doğan bir zaruretle ge
çen sene ödeneğine 25 800 lira ilâvesi zaruretinin hâsıl olduğu anlaşılmıştır. 

Diğer işletme ve yönetim giderleri olan 30 ncu bölüme bu yıl yeniden ilâve edilmiş olan 
(4 830) liralık ödenek, 3008 sayılı Kanunun 5518 sayılı Kanunla değiştirilen 13 ncü maddesi 
gereğince işçilere ödenecek .tazminler için (2 500) ve iş kazalariyle Meslek Hastalıkları ve Analık 
Sigortası hakkındaki 4772 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince verilecek analık sigorta prim
leri için (1950) lira ile kömür fiyatlarına yapılan zamdan doğan farkla birlikte ceman (4 830) 
lira ilâvesi zarureti hâsı]( olmuştur. 

örtülü tahsisatın hizmetlere sarf sureti hakkında yekûn itibariyle bir fikir edinip yüksek 
komisyonda vâki olacak her hangi mukadder bir suale cevap verebilmek hususu derpiş edilmiş 
ise dei vâki olacak bir suale Başbakanın re'sen ve şifahen cevap verecekleri tesbit edilmiştir. 

Hulâsa : 

Başbakanlığın 1952 yılı Bütçesinde geçen seneye nazaran yapılmış olan zamlar hakiki zaruret
lerden ileri gelmektedir. Başbakanlığın personel kadrolarında yeni bir değişme ve ekleme yapıl
mamıştır. 1951 kadrolarının aynen muhafaza edildiği görülmüştür. 

Ordu Milletvekili 
Refet Aksoy 
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101 
11 
12 

ödeneğin çeşidi 

Birinci hısım - ödenek ve 
benzeri özlük haklar 

ödenekler 
Başbakan ödeneği 
Devlet Bakanları ödeneği 

Bölüm toplamı 

Birinci kısım toplamı 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

9 272 
10 640 

19 912 

19 912: 

1952 yi 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

9 272 
10 640 

19 912 

19 912 

lı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

9 600 
10 800 

20 400 

20 400 

201 

202 
203 
204 

206 

10 
20 

10 
20 
30 

İkinci kısım -Personel 
giderleri 

I - Aylıklar ye ücretler 
Aylıklar 
Memurlar aylığı 
Açık aylığı 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 

I I - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

Bölüm toplamı 

408 900 
1 

408 901 

126 780 
95000 

90 000 

12 000 
2 200 
4 000 

18 200 

431 400 

431 401 

135 780 
95 000 

7 000 

12 000 
2 200 
4 000 

18 200 

431 400 
1 

431 401 

135 780 
95 000 

7 000 

12 000 
2 200 
4 000 

18 200 



B, M. ödeneğin çeşidi 

Ba§bakaxılık 
1951 
Yılı 
ödeneği 
Lira 

1952 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 
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yılı için 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

209 

210 

Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrası ile 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 
Temsil ödeneği 

28 990 
3 000 

0 

30 930 
3 000 

0 

30 930 
3 000 

İkinci kısım toplamı 770 872 721 311 721 311 

301 

303 

11 
12 

21 
22 

31 
32 

41 
42 

51 
52 

61 
62 

Üçüncü hısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro giderleri 
Kırtasiye 
Millî Savunma Yüksek Kuru-

3 000 5 000 5 000 

11 

lu kırtasiye giderleri 
Döşeme 
Millî Savunma Yüksek Kuru
lu döşeme giderleri 
Demirbaş 
Millî Savunma Yüksek Kuru
lu demirbaş giderleri 
öteberi giderleri 
Millî Savunma Yüksek Kuru
lu öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Millî Savunma Yüksek Kuru
lu aydınlatma giderleri 
Isıtma 
Millî Savunma Yüksek Kuru
lu ısıtma giderleri 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Başbakanlık 

1 250 
5 000 

3 000 
0 

0 
2 700 

750 
400 

600 
1 250 

1 300 

19 250 

1 200 

2 000 
2 000 

1 000 
3 000 

2 000 
2 700 

750 
400 

600 
1 250 

1 300 

22 000 

1 200 

2 000 
2 000 

1 000 
3 000 

2 000 
2 700 

750 
400 

600 
1 250 

1 300 

22 000 

1 200 



B. 

32 — Ba§bakaahh 

M. Ödeneğin çeşidi 

12 Millî Savunma Yüksek Ku
rulu 

Bölüm toplamı 

1951 
Yılı 
ödeneği 
Lira 

500 

1 700 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

500 500 

1 700 1 700 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 

11 Posta ve telgraf ücretleri 15 000 34 300 * 34 300 
12 Millî Savunma Yüksek Kuru

lu posta ve telgraf ücretleri 500 500 500 
21 Telefon giderleri 15 000 15 000 15 000 
22 Millî Savunma Yüksek Kuru

lu telef on giderleri 1000 1000 1000 

Bölüm toplamı 31 500 50 800 50 800 

305 Millî Savunma Yüksek Kuru
lu için kira bedeli 7 500 8 000 8 000 

306 Giyecekler 
11 Başbakanlık 9 200 9 200 9 200 
12 Millî Savunma Yüksek Ku

rulu 180 600 600 

Bölüm toplamı 9 380 9 800 9 800 

307 Yolluklar 
10 Sürekli görev yolluğu 500 500 500 
21 Geçici görev yolluğu 5 000 5 000 5 000 
22 Millî Savunma Yüksek Kuru

lu geçici görev yolluğu 3 000 3 000 3 000 
50 Yabancı Uzman ve hizmetliler

le bunlara yardımcı personelin 
yolluk ve başka giderleri 10 000 48 000 48 000 

Bölüm toplamı 18 500 56 500 56 500 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 2 000 2 000 2 000 

309 Taşıt giderleri 
11 Başbakanlık otomobilleri işlet- • . 

me giderleri 6 000 6 000 6 000 



Başbakanlık — 33 — 

B. M. Ödeneğin çeşidi 

12 Başbakanlık otomobilleri onar
ma giderleri 

13 Devlet Bakanları otomobilleri 
işletme giderleri 

14 Devlet Bakanları otomobilleri 
onarma giderleri 

21 Basımevi kamyoneti ve moto
sikletleri işletme giderleri 

22 ~ Basımevi kamyoneti ve moto
sikletleri onarma giderleri 

41 Yabancı misafir otomobilleri 
işletme giderleri 

42 Yabancı misafir otomobilleri 
onarma giderleri 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü 7cısım> - Daire 
hizmetleri 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

3 000 

5 000 

3 000 

3 000 

2 000 

2 000 

1 000 

25 000 

114 830 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

4 000 . 3 000 

5 000 5 000 

4 000 3 000 

3 000 3 000 

2 000 2 000 

2 000 2 000 

2 000 1 000 

28 000 25 000 

178 800 175 800 

401 Basımevi giderleri 

403 
406 
421 
422 

451 

10 
20 

30 

işçi gündelikleri 
Ham ve işlenmiş maddeler 
bedeli 
Diğer işletme ve yönetim gi
derleri 

Bölüm toplamı 

Konuk ağırlama giderleri 
Örtuiu ödenek 
Arşivler genel giderleri 
4933 sayılı Kanun ve tüzüğü 
gereğince verilecek înönü Ar
mağanı 
Millî Savunma Yüksek Kuru
lu yayın giderleri 

Dördüncü kısım toplamı 

110 000 

116 000 

22 020 

248 020 

12 000 
2 000 000 

8 000 

1 

2 000 

2 270 021 

138 000 

141 800 

26 850 

306 650 

12 000 
1 500 000 

5 000 

1 

2 000 

1 825 651 

138 000 

141 800 

26 850 

306 650 

12 000 
1 500 000 

5 000 

1 

2 000 

1 825 651 
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B. M. (Melieğin çeşidi 

Başbakanlık 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

1952 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçları 

10 1947 > 1950 yılları borçları 
20 1928 - 1946 » » 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

1 1 1 

1 1 1 

2 2 2 

3 3 3 

751 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
îkinci kısım toplamı 
Üçüncü lasım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 

19 912 
770 872 
114 830 

2 270 021 
3 

3 175 638 

19 912 
721 311 
178 800 

1 825 651 
3 

2:745.677. 

20 400 
721 311 
175 800 

1 825 651 
3 

2 743 165 

Baslmevinde mevcut makina, 
alet ye gereçler onarımı 12 5ÖÖ 

II - Satınalma, yüp% tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Basımevi için alm'acak makina, 
alatjve gereçleri 10 Ö0Ö 

4 ÖÖÖ 

3 500 

Yatırımlar toplamı 22 BÖÖ n 5oö 

4 000 

3 500 

7 500 
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Rapor 

13. XII. 1951 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Milletlerarası İktisadi îş Birliği teşkilâtının 1952 malî yılı Bütçesini tetkik ettim, 

i ı-r •• ;. M; V v .. 1. Teşkilâtın görevleri 

Bilindiği gibi bu idare 5412 sayılı Kanunla 31 . V 1949 tarihinde kurulmuş olup vazifeleri, 
Avrupa İktisadi İş Birliği çerçevesi içinde Türkiyenin Ekonomik kalkınmasına ait olarak Bakan
lıklar ve idarelerce hazırlanan iş programlarını Avrupa İktisadi İş Birliği teşkilâtına ve Birleşik 
Amerika İktisadi î ş Birliği İdaresine tevdi ve bu programları adı geçen idarenin Türkiye içinde ve 
dışındaki tcşkilâtiyle müzakere ve intaç etmek bu idarenin Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle ve 
Türk İktisadi ve malî teşekkülleriyle temaslarına muhatap ve merci olmak, iktisadi ve malî mese
lelerde yabancı memleketlerin resmî veya hususi müessese ve teşekkülleriyle her türlü temas ve 
müzakerelere girişmek, bunları tanzim ve takip etmek, bu gibi müzakerelerle doğrudan doğruya 
veya dolayısiyle ilgili müracaatlara muhatap olmak hususlarından ibarettir. Bütün bunlar Tür
kiyenin Marslıall Yardımından, faydalanması mevzuunu teşkil eder. 

Bu vazifelerin ifası için Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtı merkez teşkilâtından başka 
Paris Türk Heyeti ve Washington Türk Heyeti adilyle hariçte de iki, daireyi ihtiva eder. Son 
zamana kadar idari bir kararla Başbakanlık (Devlet Bakanlığına) bağlı bulunan, bu teşkilât ahi
ren komisyonumuzdan geçen bir kanun tasarısı gereğince Dışişleri Bakanlığına bağlanmış olacak
tır. 

2. Marslıall Yardımından Faydalanma durumumuz 

Vazifelerinin büyük önemi izahtan vareste bulunan Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtı
mızın son malî yıla ait faaliyet muhassalasmı kısaca arzetmek faydalı olacaktır. 

Bilindiği gibi E. C. A yardımları Amerikan Bütçesine mütenazır olarak Temmuz ayından er
tesi Temmuz ayma kadar verilen ödenekleri ihtiva eder ve bu itibarla bizim her malî yılımızda istih
sal edilen yardım E. O. A Bütçesinde iki yıla münkasemdir. 

Böylece : 1950 Bütçe yılımız itibariyle Temmuzdan sonra tahakkuk etmiş bulunan yardımlar 
şunlardır : 

Drekt yardım 17,5 milyon dolar 

E ndrekt yardım 

(Avrupa tediye birliğindeki 25 milyon dolar başlangıç kredisi) 

Câri bütçe yılı içindeki vaziyet : -

17,5 milyon dolarlık drekt yardım 45 milyon dolara çıktı. 25 milyon dolarlık Position İnitiale 
(başlangıç kredisi) ne ilâveten biri 12,5 milyon, dolar olmak üzere. 22 milyon dolarlık Reossaverce 
Speciale (hususi sanayi) yardımını aldık. Bu para Avrupa tediye birliğindeki açığımızın kapatıl
masında kullanıldı. 

Burada hatırlatmak gerekir ki, Position İnitiale kredi olup hususi sanayi ise hibe mahiyetindedir. 

JC9f,a vaziyetine gelince : Tediye birliğii,, karşısındaki borçlanma kotamız tamamiyle kull^mlınış 
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durumdadır. Bu suretle kotadan 30 milyon dolarlık bir kredi istimal etmiş vaziyetteyiz. 

Tediye birliği muvacehesinde umumi vaziyetimiz şöylece ifade edilebilir : 

Türkiye Ekim 1951 sonunda birliğe karşı 104 milyon dolarlık bir açık vermiş bulunuyordu. Bu
nun 30 milyon dolarını kota ile, 25 milyonunu Position İnitiale ile, 22 milyonunu da hususi sanayi 

, ile karşılamış, açık bakiyesini (yani 25 milyon doları) kendi döviz kaynaklariyle ödemiştir. Halen 
tekrar krediter vaziyete geçmiş olduğumuzdan 4 milyon dolar nispetinde bir döviz rantresi yapı
lacaktır. 

Bizim malî yılımız bakımından Amerikan yardımını gösteren bu durum Amerikan malî yılı ve 
yardım ödemeleri itibariyle tetkik edildiği takdirde manzara şöyle olacaktır : 

1950 - 1951 Amerikan Malî yılı içinde istifade ettiğimiz yardım: 

45 milyon dolar drekt 

25 » » po.zisyoninsiyal olmak üzero "!-%' 

70 milyon dolardan ibarettir. Buna: . . - • - ; , .-, 

30 milyon dolarlık kota kredisini katmak doğru olur. ! 

1951 - 1952 Amerikan Malî yılı ve yardım devresi itibariyle ise (henüz malûm olan) vaziyet 
şudur: 

Türkiye 22 milyon dolarlık hususi sanayi sağlamış ve 2 milyon dolarlık da drekt yardım almıg 
bulunmaktadır. Yekûnu 24 milyon liraya baliğ olan bu yardımın 45 milyon dolara yükseleceği 
şimdiden malûm bulunmakla beraber bunun artırılması için gerekli teşebbüslerde bulunulmakta 
ve muvaffakiyetli netice alınacağı umulmaktadır. 

Diğer memleketlere nispetle Türkiye'ye yapılan yardım miktarının çok az olduğu malûmdur. 
Esas itibariyle komünizm tehlikesinin ortadan kalkmasına matuf olan bu yardımların siyasi ma
hiyeti aşikâr olduğundan memleketimize bu mevzudaki mevkii ve riskleri ile daha mütenasip bir 
hisse ayrılmasını beklemek elbette yerinde olur. 

3. Bütçenin tahlili 

Gördüğü işin iktisadi ve malî vaziyetimizle yakın alâkası ve ehemmiyeti böylece tebarüz 
eden Milletlerarası İktisadi îş birliği Teşkilâtımızın 1952 Bütçesine gelince, 1951 Bütçesinde 
kabul buyurulan 853 840 liralık ödenekler yekûnundan <% 10 (84 265) lira noksaniyle 769 575 
liralık bir yekûna baliğ olmaktadır. Bu miktarın da 417 100 lirası (takriben % 55 i) doğrudan 
doğruya Paris ve Washington Türk heyetlerinin masraf karşılıklarını teşkil etmektedir. 

Hemen bütün masraf bölümlerinde azalmalar yapılmış olup artmış olarak gözüken : 

206 ncı bölüm, Madde 12: 500 lira yabancı memleketlerdeki memurların çocuk sayısının artması 
ihtimaliyle çocuk zammını ilgilendirmektedir. 

206 ncı bölüm, Madde 32 : Yabancı memleketlerdeki memurlar ölüm yardımı gerekçede izah 
edildiği gibi ödenmesi vukuuna tâbi bir masraf olarak 1951 Bütçesindeki miktarda olmak icabe-
derken 500 lira fazlasiyle 1 000 lira gösterildiğinden bu ödeneğin 1951 de olduğu gibi 500 lira ol
ması uygun olur. 

209 ncu bölüm : Görülen. 1 180 lira fazlalık aylık ve ücret bölümlerindeki ödeneğin giriş ve 
terfilerle artması ihtimaline binaen Emekli Sandığına yapılacak ödemelerde % 5,5 hesabiyle 
derpiş edilen melhuz fark karşılığıdır. . 

451 nci bölüm, Madde 20 : 4 000 liralık başka her çeşit giderler ödenek fazlası hakikatta bir 
9-rtış olmayıp 303 ncü bölümdeki basılı kâğıt ve defterler bölümünden bu bölüme nakledileu neş-
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riyata ait kırtasiye ve baskı masraflarının münakalesinden ibarettir. Diğer btitün bplüm ye mad
delerde yapılan tasarruflar, yukardaki farkları telâfi ettikten sonra 84 265 liralık ödenek azal-
masiyle ifade edilebilir. 

Milletlerarası İktisadi İş Birliği İdaresi son derece mahdut bir kadro ile çalışmaktadır. Bil
hassa merkez teşkilâtı, muvakkat bir daire mahiyetinde görülmesi hasebiyle, Teşkilât Kanunun
daki kadrolar bile imlâ edememek mevkiinde kaldığından personelin* haddinden fazla mesai 
sarf etmesi suretiyle bu noksanlık telâfi edilmektedir. 

Bu kadar dar bir kadro ile vazifelerini takdire değer şekilde başaran bu teşkilâta ait bütçenin 
sadece 206 ncı bolüm 32 nci madde ödeneği 1 000 liradan 500 liraya indirilmek suretiyle aynen ka
bulünü tavsiyeye şayan görürüm. 

İzmir Milletvekili 
BehzM Bilgin 
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B. 

m% 

202 

206 

M, 

11 
12! 

-

11 
12 

12 

2 

21 

22 

31 

32 

Ödeneğin çeşidi 

İkinci hısım - Personel 
giderleri 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 
Merkez memurları aylığı 
Yabancı memleketlerdeki me
murlar aylığı 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri ücreti 
Yabancı memleketlerdeki hiz
metliler ücreti 

Bölüm toplamı 

I I - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge_ 
reğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk zam
mı 
Yabancı memleketlerdeki me
murlar çocuk zammı 
Merkez memurları doğum yar
dımı 
Yabancı memleketlerdeki me
murlar doğum yardımı 
Merkez memurları ölüm yar
dımı 
Yabancı memleketlerdeki me
murlar ölüm yardımı 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

121 500 

404 244 

525 744 

60 000 

35 400 

95 400 

1 000 

500 

. 800 

200 

1 000 

500 

1952 yıl] 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

119 700 

336 060 

455 760 

60 000 

32 340 

92 340 

1 000 

1000 

800 

200 

1 000 

1 000 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

- " : 

119 700 

336 060 

455 760 

60 000 

32 340 

92 340 

1 000 

1 000 

800 

200 

1 000 

1 000 

2Ö7 Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılıKanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 

Bölüm toplamı 4 000 5 000 5 000 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. O. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 

îkinci kısım toplamı 

14 490 

639 635 

15 670 

568 770 

15 670 

568 771 

301 

302 

303 
304 

11 

12 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
giderleri 
Merkez posta ve telgraf ücret
leri 
Yabancı memleketlerdeki teş
kilâtın posta, telgraf ücret ve 
giderleri 

5 000 

20 000 

20 000 

1 000 

20 000 

20 000 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

Üçüncü hısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

Yabancı memleketlerdeki teş
kilâtın büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

5 000 
4 000 

2 000 
1 
1 

11 002 

3 000 
2 500 

3 000 
2 500 
2 500 

13 500 

S 
1 

\ 
1 

4 000 
1 000 
3 000 
1 500 

1 
1 

9 502 

3 000 
1 000 
1 500 
3 000 
2 000 

500 

11 000 

4 000 
1 000 
3 000 
1 500 

1 
1 

9 502 

3 000 
1 000 
1 500 
3 000 
2 000 

500 

11 000 

1 000 

20 000 

20 000 
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B. 

305 

306 
307 

308 

M. 

21 
22 

11 
12 

10 
20 

11 
12 

Ödeneğin çeşidi 

Merkez telefon giderleri 
Yabancı memleketlerdeki teş
kilâtın telefon giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira bedeli 
Merkez 
Yabancı memleketler 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
Merkez 
Yabancı memleketler 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

8 500 

5 500 

54 000 

1 
12 000 

12 001 

2 500 

10 000 
84 000 

94 000 

600 
600 

1952 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

8 500 

5 500 

54 000 

1 
10 000 

10 001 

1 100 

8 000 
80 000 

88 000 

600 
600 

için 
Komisyonca 
kabul, edilen 

Lira 

8 500 

5 500 

54 000 

1 
10 000 

10 001 

1 100 

8 000 
80 000 

88 000 

600 
600 

Bölüm toplamı 1 200 1 200 1 200 

Üçüncü kısım toplamı 193 203 175 803 175 803 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

403 Ziyafet giderleri 14 000 14 000 14 000 
451 Yayın giderleri 

alma ve abone 
ı her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

2 000 
5 000 

7 000 

21 000 

2 000 
9 000 

11 000 

25 000 

2 000 
8 999 

10 999 

24 999 



42 Milletlerarası İktisadi î§ Birliği Teşkilâtı 

B. M. Ödeneğin çeşidi 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Mra Lira 

Beşinci hısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçları 

Beşinci kısım toplamı 2 

KISIMLAR TOPLAMI 

ikinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

639 635 
193 203 
21 000 

2 

853 840 

568 770 
175 $03 
25 OOO 

2 

769 575 

56S771 
175 803 
24 999 

2 

769 575 
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Rapor 
, 11 .XII .1951 

Bütçe Komisyonu Yüksek Başkanlığına 

Anayasanın 51, 52 ve 61 nci maddeleriyle uhdesine pek mühim vazife ve mesuliyet tahmil 
edilen Danıştay bir birinci başkan ile 6 daire başkanı 28 üye biri başkamın sözcüsü olmak üzere 
on kanun sözcüsündan ve altısı başyardımcı olmak üzere 48 yardımcıdan ve lüzumu kadar müdür, 
mümeyyiz ve memurdan teşkil olunmuştur. 

Bütçe tetkikma girişmeden önce Danıştay daire ve kurullarının 11 aylık mesaisinden kısaca 
bahsetmek faydalı olur: 

Birinci daire - Kanun ve tüzükler tetkiki ve bunlar üzerine mütalâa beyanı ve kararlar alm-
masiyle mükellef olan bu daire 1950 senesinden devrettiği 9 iş ile 1951 senesinde ele aldığı 31 iş 
gibi ceman 40 işten 11 ay zarfında 32 sini çıkarmış ve 8 işi 12 nci aya devretmiştir. 

Memurin Muhakemat ve İçişlerine mütaallik idari ve hukuki hususatla iştigal eden ikinci da
ireye geçen seneden müdevver 21 iş üzerine 1951 de 3463 iş havale olunmuş ve 11 ayda bunlardan 
2629 işi intaç ederek 855 işi 12 nci aya devretmek üzero bulunmuştur. 

Maliye, millî eğitim, ekonomi ve bayındırlık, sağlık ve sosyal umuriyle meşgul bulunan üçün
cü daireye bu sene 58 iş havale olunmuş ve bunlar tamamen neticelendirilmiştir. 

Geçen seneden müdevver 25 işi bulunan «Genel Kurul» bu sene 285 iş daha gelmiş ve bunlar
dan 287 sini bitirerek 23 ünü 12 nci aya devretmiştir. 

- Dâva daireleri 

Hazineye ait vergi dâvaları ile iştigal eden dördüncü dairede geçen seneden müdevver 3899 
dâvaya bu sene açılan 5782 dâva daha inzimam etmiş ve 1951 senesi içinde 4402 dâva intaç edi
lerek bu senenin son ayma 5279. 

Beşinci Daire - Memurin, Maaş, Harcırah ve Teadül kanunlarının tatbikmda me
murlar ile Hükümet arasında doğan dâvaları rüyet eden bu daire de geçen seneden 
müdevver 2409 dâvaya ilâveten bu sene ayrıca 6541 dâva daha açılmış ve bunlardan 11 ay için
de 3522 si hükme bağlanarak 5428 dâva 12 nci aya intikal etmiştir. 

Altıncı Daire - özel idare ve belediyelere ait vergiler ve diğer iki dairenin vazifeleri haricin
de kalan hukuk dâvalarına bakan bu daireye geçen seneden kalan 1569 işe ilâveten bu sene 3980 
dâva daha havale olunmuş ve bunlardan 2305 i neticelendirilerek 1951 senesi 12 nci ayına 3244 
dâva devrolunmuştur. 

Dâva Daireleri Genel Kurulu - Bakanlar Kurulu ve Sayıştay kararları aleyhine açılan dâvalara 
bakan bu heyette geçen seneden devren gelen 1143 dâvaya ilâveten bu sene açılan 438 ki ceman 1581 
dâvadan 337 si neticelendirilerek 1244 ü senenin 12 nci ayma devrolunmuştur. 

Şurasını açıklamak lâzımdır ki, dâva daireleri ile Deavi Daireleri Genel Kurulunda elde görülen 
15195 dâvadan 13200 ünün dosyaları taraflarca henüz tekemmül ettirilmemiştir. 

Bütçe 

Danıştaym bütçe tasarısı yekûn itibariyle geçen senenin aynı olarak ceman 969 240 liradır. 
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Bölümler arasında aktarma yoliyle 1 140 lira fazlalık ve noksanlık mevcuttur. Bu miktarm 340 
lirası 206 ncı bölümün 10 ucu çocuk zammı ve 800 lirası da aynı bölümün 20 nci doğum yardı
mı maddelerine eklenmek üzere 207 nci « yabancı dil ikramiyesi » bölümüne Menuar olarak ko
nulmuş bulunan ve bütçede artmak yeri kalmıyan 1 lira ve 139 lirası. 209 ncu bölümde Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığına ödenecek karşılıktan bilhesap fazla kalan ödenekten ve 1000 lira
sı da 304 ncü bölümün 10 ncu Posta ve telgraf ücretleri maddesinden indirilmiştir. 

Bütçe yekûnu olarak (969 240) liradan kadroya göre hesaplanmış bulunan aylıklar ile 4598 
numaralı Kanuna göre elyevm verilmekte bulunan bir ve iki üst derece maaşları ile tazminatlar, 
ve hizmetliler ücretleri ile doğum ve ölüm yardımları ve çocuk zamları; 

Emekli Sandığına verilecek karşılıklar ile temsil ödeneği gibi personel hakları tenzil edile
cek olursa yönetim giderleri ile daire hizmetlerine karşı ancak (36 453) lira gibi çok mütevazi 
bir rakam kalmaktadır. Kaldı ki, bir nevi personel giderleri olan 1 750 lira yollukları da bu 
hesaptan çıkarmak lâzımgelir. .. , • 

Danıştay Bütçesinin aynen kabulü komisyonun tasvibine arzolunur. 

İstanbul Milletvekili 
Seyfi Oran 



D anıştay Başkanlığı 

İlişik cetvelde yazılı kadroların müstenit ol
duğu kanun : 

Tarihi. Numarası 

1..VI. 1946 4904 

ilişik cetveldeki kadroların icmali : 

"D. 

1 
2 
3 
4 
5. 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Aylık aslı 

150 
125 ' 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 

Adedi 

1 
7 

29 
8 
8 

11 
7 
8 

12 
14 
11 
20 

Toplam 136 

D. 

1 
2 
3 
2 
3 
4 
5 
6 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Görev 

Birinci başkan 
Daire başkanları 
Üye 
Başkanım sözcüsü 
Kanun sözcüsü 

» » 
» » . 
» » 

Başyardımcı 
Birinci smıf yardımcı 
İkinci smıf yardımcı 
Üçüncü » » 
Dördüncü smıf yardımcı 
Beşinci » » 
Altıncı » » 

Sayı 

1 
6 

28 
1 
1 
2 
2 
4 
6 
6 
6 
7 
7 
8 
8 

Aylık 

150 
125 
100 
125 
100 

90 
80 
70 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 



İdare hesap memurları ve kâtipler : 

D. GÖrev Sayı Aylık 

6 
9 

10 
11 
8 
9 
9 
9 

10 
11 
12 
10 

Sicil ve evrak müdürü 
» §efi 

Evrak mümeyyizi 
Dosya memuru 
Yazıişleri kalem şefi 

» §efi 
Ayniyat muhasebe mutemedi 
Kütüphane memuru 
Harç memuru 
Birinci sınıf kâtip 
İkinci » » 
Zabıt kâtibi 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

10 
20 
4 

70 
40 
35 
30 
50 
40 
40 
40 
35 
30 
25 
35 

1952 yılı Bütçesi memur maaş beyanı 

i 

Aded ü 

1 
7 

29 
8 . 
8 

11 
7 
8 

12 
14 
11 
20 

Derece 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Bir aylık 
tutarı 

lira 

1 000 
6 125 

21 750 
5 000 
4 400 
5 225 
2 800 
2 800 
3 600 
3 500 
2 475 
4 000 

62 675 
12 

752 100 
56 400 

Kadroya göre senelik toplam 
4598 sayılı Kanuna göre üst derece ve 
tazminat alanların farkı 

27 250 1952 yılının muhtelif aylarında üst de
rece ve tazminat alacaklarının farkı 

835 750 

Çocuk zammı beyanı 
Çocuk adedi bir aylık tutarı Bir senelik tutarı 

136 1 360 10 320 
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B. 

201 

202 

âoö 

"İL 

10 
20 

10 
20 
30 

Ödeneğin çeşidi 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 
Memurlar aylığı 
Açık aylığı 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücreti 

11 - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Çocuk zammı 
Boğum yardımı 
Ölüm yardımı 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

816 825 
1 

816 826 

43 500 
, . , , , . . . , 

17 000 
1 000 
3 000 

1952 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

....... 

816 825 
1 

816 826 

43 500 

17 340 
1 800 
3 000 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

816 825 
1 

816 826 

43 500 

17 340 
1 800 
3 000 

_ _ Bölüm toplamı 

207 ¥abancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrası ile 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 

210 Temsil ödeneği 

21 000 22 140 

0 

47460 
3 000 

47 321 
3 000 

İkinci kısım toplamı 931 787 932 787 

22 140 

47 321 
3 000 

932 788 

Üçüncü-kısım - Yönetim 
giderleri 

30İ Büro giderleri 
10 Kırtasiye 4 500 4 500 4 500 



B. 

( . '•' ; .1 . 

303 
304 

M. 

20 
30 
40 
50 

Danıştay Başka 

Ödeneğin çeşidi 

Döşeme 
Demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telef on ücret 

nİığı 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

2 500 
0 

2 400 
1 500 

10 900 

1 300 

1952 yılı 
Hükümetçe 

istenen ; 

Lira 

1 000 
1 500 
2 400 
1 500 

10 900 

1300 

—4d'j—.-
L için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

1 000 
1 500 
2 400 
1 500 

10 900 

1 300 

306 
307 

ve giderleri 
10 Posta ve telgraf ücretleri 
20 Telefon giderleri 

12 000 
1 100 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 

309 Taşıt giderleri 
11 Başkanlık otomobili işletme 

giderleri 
12 Başkanlık otomobili onarma 

giderleri 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

1 400 

2 000 

1 000 

3 000 

33 G50 

11 000 
1 100 

1 400 

2 000 

1 000 

3 000 

32 650 

11 000 
1 100 

10 
20 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

13 100 

2 700 

500 
750 ... 

1 250 

12 100 

2 700 

500 
750 

1 250 

12 100 

2 700 

500 
750 

1 250 

1 400 

2 000 

1 000 

3 000 

32 650 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

451 Yaym giderleri 
10 Satmalma ve abone 1 000 1 000 1 000 
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1951 1952 yılı için 
Yı l ı Hükümetçe Komisyonca 
öden,eğj istenen kabul edilen 

B. M. Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

20 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 

Geçen yıl borçlan 1 1 1 
Eski yıllar borçlan 
1947 - 1950 yıl lan borçları 1 1 1 
1928 - 1946 » » 1 1 1 

Bölüm toplamı 2 2 2 

Beşinci kısım toplamı 3 3 3 

KISIMLAR TOPLAMI 

Erinci kısım toplamı 931 787 932 787 932 788 
Üçüncü kısım toplamı 33 650 32 650 32 650 
Dördüncü kısım toplamı 3 800 3 800 3 800 
Beşinci kısım toplamı 3 3 3 

GENEL TOPLAM 969 240 969 240 969 241 

501 
502 

10 
20 



7 - Basın-Yayın ve Turizm G..ML 



Rapor 
d 18 .XII . 1951 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü Bütçesi üzerinde mütalâalarımı arzediyorum : 

Teşkilâtın görevleri 

Teşkilât Kanununa göre, Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 

a) Türkiye'yi dıgarda tanıtmak, 

b) Memleket içinde Cumhuriyet esaslarını ve Türk demokrasisinin gelişmelerini yaymak, 

e) Basm ve yayın meslekinin ifasiyle ilgili işlere bakmak, 

ç) Dış turizmi geliştirmek, 

Basm Kanununa müteferri formalitelerle ilgili olan (c) fıkrası istisna edilirse, diğer hususlar 
İÇ ve dış haberleşme ve propaganda mevzuunun içine girer. 

Bu maksat için bütçeden ayrılan ödeneklerin hakikatta pek cüzi olduğunu iddia etmek müm
kündür. Ayrıca tetkiki gereken Anadolu Ajansı ödeneği çıkarıldıktan sonra bütçe yekûnu 4 125 813 
lira ise de radyo sahibi vatandaşlardan nevma bir hizmet karşılığı olarak alman vergi hasılatı 
ile karşılanır durumdadır. Dolayısiyle haberleşme ve propaganda gibi ehemmiyeti aşikâr bir mevzu 
kendi yağı ile kavrulur bir halde idare edilmektedir. Bu' şartlar içinde beklenen hizmetin kifayet
sizliğinden müşteki olmak hayli güçtür. 

Propaganda ve tanıtma mevzuu 

Teşkilât Kanununun Basm - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğüne ilk vazife olarak tâyin ettiği 
«Türkiye'yi dışarda tanıtma» mevzuunda eldeki ödeneklerin verdiği imkân dâhilinde yapılan işler 
şunlardır : 

Tanıtma Dairesi neşriyatı - İngilizce 4, Fransızca 3 ve Türkçe 2 eser çıkarılmıştır. Ayrıca Fran
sızca 4 ve İngilizce 1 eser matbaadadır. Şifahen malûmat arzedeceğim bu kitapların değerli bir 
çalışma mahsulü olduğu görülecektir. Bunlara (Aym Tarihi) dergisini ilâve etmek icabeder. Ancak, 
bilhassa iktisadi tanıtma mevzuunda hâlâ çok geriyiz. • 

Foto neşriyatı - Mühim kısmı harice gönderilmiş olarak, bir senede memleketimize ait 25 000 
foto çekilmiş ve dağıtılmıştır. 

Filim neşriyatı - 1951 de çıkarılan 28 filimden Türk - Alman futbol maçı, Kore Birlikleri, Gene
ral O. Bradley'in ziyareti gibi bâzıları Amerika ve Avrupa sinemalarında geniş ölçüde göste
rilmiştir. 

Ne w - York Haberler Bürosu neşriyatı - Türkçe ve İngilizce olarak haftalık birer bültene ilâve
ten on bir ayda sekiz resimli broşür neşredilmiş, Türkçe hakkında 78 konferans verilmiş, 42 sergi 
tertip edilmiş, memleketimize ait 1233 resim, gazete ve dergiler de bastırılmış ve 272 basm toplantısı 
yapılmıştır. 

Ne w - York Haberler Bürosu filim neşriyatı, -Amerika'nın 86 yerinde filimlerimiz gösterilmiş, 
Türkiye'ye ait ölara-k foto - .montaj surotiyle hazırladıkları filim - strips'ler 3,733 nıoieşse'seyû da-
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* ğıtılarak yarım milyon kişiye gösterilmiş, memleketimizle ilgili 35 radyo televizyon programı 

temin olunmuştur. 

Bütün bu faaliyetin karşılığı olan ödenek 60 000 liradan ibarettir. 

Londra ye Vaşington ataşeliklerinin bütün propaganda tahsisatı onar bin liranın içindedir. 
Londra Basın Ataşeliğinin bir müddet neşrettiği bültenin devam edememesi bu yüzdendir. 

/Turizm Dairesi neşriyatı. - Dış turizmi geliştirme yönünden yine Türkiye'yi tanıtmaya matuf 
olan bu neşriyat da 5 aded Fransızca ve ingilizce Mrizm bülteni (beheri 10 000 nüsha), Türkçe 
renkli Konya deplianı (10 000 aded), iki aded iki renkli duvar afişi (14 000 aded), Fransızca 
beş renkli Bursa deplianı (14 000 aded), Fransızca (İstanbul'un yedi harikası) eseri (10 000 aded), 
Türkçe ve ingilizce haritalı Konya deplianı (40 000 aded) dir. 

Bundan başka üç renkli Eskişehir deplianı, Antalya turistik rehberi, Türkçe ve ingilizce An
talya haritalı deplianı, Türkçe ve ingilizce be^ renkli Bursa deplianı basılmaktadır. 

Türkçe, ingilizce ve Fransızca on iki renkli izmir haritalı deplianı, Türkçe ve Fransızca üç 
renkli Çanakkale deplianı, ispanyolca Türkiye broşürü, Fransızca «Otomobille Türkiye» bro
şürü, İngilizce yabancı turistlere kolaylık broşürü hazırlanmaktadır. 

istanbul'un turistik haritası, Boğaziçi turistik haritası ve Marmara turistik haritası basılmak 
üzere satmalmmıştır. Yalnız bu üç eserin 48 000 liraya malolacağı tahmin ediliyor. 

Halbuki turizm propaganda giderleri olarak verilen bütün tahsisat 1951 de 90 000 lira idi. 1952 
de 85 000 liraya indirilmiştir. 

Kadro durumları 

Bu ödenek vaziyeti yanında, yine bununla ilgili olan kadro durumunu kısaca gözden geçir
mek faydalı olur. 

Merkez memurları kadrosu (10 münhal ile birlikte) 78 dir. Ayrıca D cetvelinde 97 ücret kad
rosu bulunmaktadır. Bu kadro ile yukarıda arzolunan yayın faaliyetinden başka bütün ecnebi 
matbuatın takibi ve bizimle uzaktan, yakından ilgili yazıların tercüme ve neşri, bütün ecnebi 
radyoların dinlenmesi ve gerek bizimle, gerek dünya ahvaliyle ilgili neşriyatın tercümesi, rad
yolarımıza ait haber v. s. bültenlerinin tanzimi, harice müteveccih neşriyatımız on beş dilde 
(Türkçe dâhil) bültenlerin ihzarı, basınla ilgili idari ve kanuni muamelelerin tedviri, yabancı 
basın temsilcileriyle zaruri temasların idamesi, hariçten istenen malûmat ve dokümanların temi
ni, turizme mütaallik teşebbüslerin takip ve intacı, radyolarımızın idare ve murakabesi gibi çeşitli 
hizmetlerin ifası icabetmektedir ve bunların kısımâzamı saati saatine, hattâ dadikası dakikasına 
hazırlanması ve yetiştirilmesi muktazi, gündelik hacminin eksilmesine imkân olmıyan işler
dir. Bu kadronun adeden kifayetsizliğini belirtmek üzere BBC Radyosunda yalnız Türkçe neş
riyat servisinin - ekserisi memleketimizden yüksek ücretlerle temin olunmuş - on beş kişilik bir 
heyetle idare olunduğunu zikretmek kâfidir. Diğer dillerle yapılan neşriyat ekipleri arasında 
dört beş misli daha kalabalık olanlar da vardır. Bizim radyomuzun yalnız 14 yabancı dil neşri
yatı için buna kıyasen kaç kişinin redaksiyon ve tercüme heyetlerine ihtiyaç olabileceği kolayca 
takdir buyurulur. Halbuki bu neşriyatın her biri hemen hemen bir tek mütercim ve tek spikerle 
idare edilmektedir: 

Haricî servislerimiz buna göredir: Londra Basın Ataşeliği bir tek memurdan ibarettir. Ne dak
tilosu, ne müvezzii, ne de hattâ odacısı yoktur. 

Vaşington Basın Ataşeliğinde bir ataşe ile mahallî bir. memurdan başka daktilo, mütercim, ka
pıcı gibi unsurlar mevcut değildir. Ahiren Paris'e gönderilon bir Basın Ataşesi de tek memur olarak 
.:;. çalışacaktır,' '. • . ' . , - . . . . . . .. •. ••- . 
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Yukarda faaliyetlerinden bir nebze bahsettiğim New - York Haberler Büromuzda da üç, meınur 

ve iki daktilodan mürekkeptir ye yalnız bir hademesi vardır. Halbuki, yayın ve propaganda 
faaliyetine muvazi olarak senede takriben 10 000 yazılı müracaata've' 2 500 telefon soruşturma
sına yazı veya telefonla cevap vermek ine valilidedirler. • 

Memurların evsafına gelince: Tatminkâr olabildiği zaman bunun şahsi fedakârlık pahasına 
olduğunu anlamak' icabeder. Yapılan işler mükemmel dil bilgisine, basın ve yayın tekniğine, her 
sahada geniş kültüre ihtiyaç gösteren ihtisas işleridir. Bu vasıfları haiz elemanlar dışarda Ame
rikalılar, bankalar ve diğer müesseseler nezdinde çok yüksek ücretlerle kolayca iş buluyorlar. 
Ne kadro maaşları, ne ücret baremi, ne yevmiyeler en iyi elemanların temin ve muhafazasına mü
sait bulunmamaktadır. (Sadece bir misal olarak: İki dil bilen ••bir. kısa dalga spikerinin 625, ,tek 
dil bilenin 475 lira aldığını, 6 lira yevmiye ile yabancı dil spikeri çalıştırıldığını ve seansının 
çok defa gece yarısı veya daha sonra olduğunu zikredebilirim.) 

Yine bu mevzuda bu İdarenin 1949 yılı 30 Haziranından itibaren açığa çıkarmak zaruretinde 
kaldığı ve halâ açık maaşı verdiği memurların bidayette 51, geçen sene 20, 1952 Bütçesinde 16 
olduğunu hatırlatmak 100 lira asli maaşa kadar yükselmiş memurlardan bile istifade edilememiş 
olduğunu, göstermeye kâfidir, içişleri Bakanlığı gibi muazzam bir teşkilâtta bile bu nispette açık 
aylığı ödenmemesi bu teşkilâtın vasıflı memur bulmak bakımından ne kadar müşkül durumda 
olduğunu tebarüz ettirir. 

Türkiye radyoları 

Genel Müdürlük idaresinde bulunan daimî neşir organları,radyolardır. Bunlar uzun dalgalı An
kara Etimesgut, kısa dalgalı Ankara Çakırlar, orta dalgalı İstanbul ve yine kısa dalgalı İzmir is
tasyonları vasıtasiyle yayınlarını yaparlar. Bu sonuncusu İzmir Belediyesine aittir. 

Bu tesisat Türkiye'nin ihtiyaçlariyle mütenasip olmaktan uzaktır. Türkiye'de (istanbul gibi) 
bölge istasyonları lüzumundan 1951 bütçe müzakerelerinde bahsedildiği halde, yatırım bütçemizde 
bu istikamette hiçbir adım atılmamıştır. Halbuki her sene yatırım bütçesine konacak âzami bir mil
yon liralık ödenekle izmir, Adana, Erzurum gibi merkezlerde nispeten az bir masrafla bölge istas
yonları kurmak ve radyo sistemimizi tamamlamak mümkün olabilir. Bu bakımdan izmir Radyosu 
için bütçeye konulan 50 000 liralık yardım yerine bu radyonun tekemmül ettirilmek üzere Devlet ida
resine alınmasının neden derpiş edilmediği cayi sualdir. 1952 bütçesindeki yatırım ödeneği sadece 
Çakırlar istasyonunun hizmete girmesiyle artan personelin lojman ihtiyacı içindir. 

Dış yayınlar: 

Arapça, Bulgarca, ingilizce (Uzak - doğu), İngilizce (Britanya adaları), ingilizce (Kuzey Ame
rika), Fransızca, Almanca, Yunanca, Macarca, İtalyanca, Farsça, Polonezce, Romence, Sırp-
hırvatça, ispanyolca, Orduca, ve Türkçe olmak üzere on beş dilde yapılır. Yabancı dil spiker
lerinin çoğu seans başına 6 - 9 lira gibi cüzi bir ücret alır. Metinleri bizzat hazırlıyanlar için bu 
ücret 17 liraya kadar yükselebilir. Bir kısım spikerler Genel Müdürlük kadrosunda olup ilâveten 
bu hizmeti görüyorlar. Neşriyatımızın alâkasız kalmadığı Radyo Müdürlüğüne gelen mektuplar
dan anlaşılmaktadır. Bununla beraber bu neşriyattan esaslı bir istifade temini kanaatimce redak
tör ve spiker kadrosunun adeden ve evsaf bakımından ıslahına bağlı kalmaktadır. (Türkiye'ye de
vamlı hücumlarda bulunan Moskova ve diğer Rus radyolarının Türkçe neşriyatına mukabil" bi
zim Rus'ça neşriyatımızın olmaması sebebi anlaşılamamıştır.) 

iç yayınlar: 

Program saatleri bakımından Ankara ve istanbul radyolarının birbirini daha tamamlayıcı 
şekilde çelışmaları nispeten temin edilmiştir. 

Haftada, üç defa olmak üzere ihdas edilen 45 dakikalık köyün Saati derin alâka, uyandırmıştır, 
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Haftada bir defa (Ramazanda üç defa) olan kuran yayımı umumi bir arzuyu karşılıyor. îran, 

Pakistan ve Arabistan için de Perşembe günleri kısa dalga üzerinden kuran neşriyatı yapılır. 

Mevlut yayımı Radyo İdaresine çok hararetli teşekkürler gönderilmesine vesile olmuştur. Kana
atimce dinî neşriyatın haftada bir defa ahlâki ve içtimai zaviyeden dinî bir mevizc ile tamam
lanması isabetli olur. 

Günlük yayınlar dışında yüksek tahsil gençliğini ve muayyen fikrî, bediî, teknik mevzuların 
daha geniş ölçüde yayımına ilgilenecek zümreleri muhatap tutacak bir «Üçüncü program» ha
zırlanmaktadır. 

Opera ve Küçük Tiyatronun kablo radyo evine bağlanması tamamlanınca müzik ve temsil yayın
larını da buralardan itibaren sağlıyacak olan bir programın tatbiki güzel bir yenilik olacaktır. 
Müzik neşriyatı Ankara'da kısmen D cetveline dâhil ücretli artistlerle, istanbul'da mukaveleli 
artistlerle temin olunmaktadır. Plâk neşriyatı, Telif Hakları Kanununun yürürlüğe girmesi do-
layısiyle yeni bir ödeme mevzuu olacaktır. Buna imkân verecek bir masraf bölümünün açılma
sını lüzumlu görürüm. 

Anadolu Ajansı 

Bütçede 570 000 liralık bir yardım mevzuu olan bu müessese hakkında geçen sene sayın en
cümeninizde - bu ödeneğin külliyen kaldırılması teklifine kadar giden - uzun müzakereler olmuş 
ve gerek bünyesinin hukuki bir mahiyet arzetmemesi, gerekse çalışmalarının randımanlı denebi
lecek bir istikamette inkişaf edememesi ve hesaplarının kanaat verici bir murakabeye tâbi bu
lunmaması tenkid edilmişti. Buna karşı Hükümet sözcüsü şikâyet mevzularının «önümüzdeki yıl 
bütçesinde» tamamen bertaraf edilmiş olacağını va'detmek suretiyle iyi bir bünyeye ve idareye 
kavuştuğu takdirde faydalı olabileceği şüphesiz bulunan bu haberleşme müessesesinin eskisi gi
bi yardım görmesini temin etmişti. 

1952 Bütçesinde ajansı aynen bir sene evvelki durumda bulduğumuzu itirafa mecburum. Dev
let sermayesiyle kurulan ve Devlet yardımı ile yüriyen bu müessese sermayesinin yarı yarıya 
hususi eşhasa ait gibi gösterilmesi maalesef bir muvazaa vaziyeti arzetmekte ise de ne Hazine 
hukukunu korumak, ne de müesseseyi bir hakka istinat etmeyen müdahalelerden ve muhtemel id
dialardan kurtarmak ve ona hukuki bir bünye vermek için icabeden gayret sar Edilmemiştir. 
Diğer taraftan işin icabettirdiği ev.^ifrı tamamiyle malik bulunmıyan bir personelin bu müessese
den beklenebilecek hizmeti temine kâtı gelmediği geçen sene kadar bu şene de doğrudur. 

Ajans, abonesi olduğu üç ecnebi ajansın yayınlarını Türkiye'ye isal için bir vasıtadan ve res
mî tebligatın bir organından ibaret kalmıştır. Buna mukabil ne yurt içinde, ne yurt dışında bir 
haber alma teşkilâtı mevcut olmadığından ajans unvanının ifade ettiği kendine mahsus inanılır 
haber kaynağı vasfını hiçbir suretle iktisap edemediği ve 10 000 lerce abonman ödeneği ecnebi 
ajanslarına bile Türkiye'ye ait bir haberi vermek ve onlar vasıtasiyle yayınlamak kabiliyetini 
gösteremediği maalesef doğrudur. Bu şartlar dâhilinde bu müesseseye yapılacak yardımın yi
ne gelecek seneye muallâk vaitlere mi istinat edeceği, yoksa bu hususta yakın zamanda gerekli 
tedbirlerin Hükümetçe alınmasına intizaren bu maddenin talikinin mi tercih olunacağı hususu
nun yüksek komisyonun takdirine terkederim. 

Bütçenin tahlili 

Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğüne mevdu hizmetler bu suretle gözden geçirildikten 
sonra bütçe maddelerine mütaallik mülâhazaları kısaca arzediyorum : 

Heyeti umumiyesi itibariyle bütçe, 1951 Bütçesine nazaran 190 476 liralık bir ödenek eksiği ile 
teklif edilmiştir. Radyo dinleyicilerinin sayısı arttığı, ödedikleri karşılık da çoğaldığı halde esasen 
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kıt kanaat yapıla gelmekte olan hizmet kargılıklarının azaltılmış olmasının mucip sebebi görüleme
miştir. '.....:.'..;.::::.'•••:.:/; •:.v L::->'::':.:"•. 

Bölüm 201, Madde 11. - Görülen 14 700 lira artış hakiki değildir. 1951 Bütçesinde, tasarruf yapıla
cağı mülâhazasiyle kadroya tekabül eden ödenek kadro tutarından 19 386 lira noksan gösterilmiş
ti. Bu hata tashih edilmiş oluyor. Ilakikatta kadro tutarları 4 686 lira azalmıştır. 

Bölüm 201, Madde 12. - Burada da 1951 Bütçesi, iller ve yabancı memleketler kadroları tutarı
nı 30 186 lira noksan olarak almıştı. 19 386 lira olarak görülen artış, hakikatta 10 800 lira azal
mış mahiyetindedir. Bu farka tekabül eden kadrolar (L) cetveline alınmıştır. 

Bölüm 202, Madde 11. - 1 560 lira olarak görülen artış aynı suretle 1951 Bütçesine D. cetveline 
nazaran 6 060 lira noksan ödenek alınmasının bu defa tashihinden ibaret olup hakikatte 4 500 lira 
bir azalıştır. Bu fark D. cetvelinden tenzil edilen kadrolara tekabül eder. 

(Bu D. cetveli münasebetiyle 7 redaktör, 4 tercümeci kadrosunun bu cetvele girmelerini kanu
nen muhik gösterecek mahiyette olmayıp hizmetli kadrosundan memur kadrosuna nakilleri icabe 
deceğini kaydetmekle beraber senelerden beri devam ede gelen ve Teşkilât Kanununa ilişik cet
vellerde menşeini bulan bu usulsüzlüğün nasıl düzeltilebileceği hususunda bir teklife imkân göre
mediğimi arzederim.) 

Bölüm 306. - Müstahdemlere palto verilmesi lüzumu 3 000 liralık bir artışa sebep olmuştur. 

Bölüm 309, Madde 22 ve 32 - İller taşıtları işletme giderleri 1 500 lira azaltılarak merkez ve il
ler taşıtlarının onarımını daha iyi karşılıyacak bir imkân sağlamak zaruretinden bu 500 ve 1 000 
liralık artışlar doğmuştur. 

Bölüm. 310, Madde 70. - Amerika'da posta tarifesinin % 45 artmasından münbais olup bu ar
tışla mütenasip değildir. Netice olarak New - York Haberler Bürosu daha az bülten tevzi ederek 
farkı kapatmak zaruretinde kalacaktır. Bu maddedeki 35 000 lira ödeneğin artması zaruri ise de 
bir karşılık göremiyorum. 

Bölüm 417, Madde 20 — Çakırlar İstasyonu 1951 de yedi ay yerine 1952 de on iki ay çalışa
cağından kısa dalga söz yayınlarına 24 000 liralık bir ücret fazlalığı olacaktır. 

Bölüm 502, Madde 10 — 1947 ve 1950 yıllarında tahakkuk eden ve ödenemiyen borçlar karşılığı 
olup hesaba müsteniden 290 lira artmıştır. 

Diğer bütün bölüm ve maddelerde tasarruf maksadiyle azaltmalar yapılmıştır. 

Hizmetlerin daha iyi görülmesi için lüzumlu saydığım ödenek zamlarına - karşılık mevcut ol
maması dolayısiyle - İmkân bulunmıyacağmdan Anadolu Ajansı hakkındaki ihtirazi kayıtla bütçe
nin kabulünü Yüksek Encümenin tasvibine arz ve 1953 Bütçesi için propaganda, turizm ve rad-
yodifüzyon mevzularında daha geniş ve daha tatminkâr hizmetlere imkân verecek bir bütçe ha
zırlanması hususunun komisyon temennileri arasına alınmasını rica ederim. 

İzmir Milletvekili 
Behzab Bilgin 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

201 

204 

206 

îkinci hısım - Personel 
giderleri 

I - Aylık ve ücretler 
Aylıklar 

11 Merkez memurları aylığı 
12 îller ve yabancı memleketler

deki memurlar aylığı 
21 Merkez memurları açık aylığı 
22 îller ve yabancı memleketler

deki memurlar açık aylığı 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 
12 îller ve yabancı memleketler

deki hizmetliler ücreti 

Yabancı uzman ve hizmetliler
le bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 

II - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 

12 îller ve yabancı memleketler
deki memurlar çocuk zammı 

21 Merkez memurları doğum yar
dımı 

22 îller ve yabancı memleketler
deki memurlar doğum yardımı 

31 Merkez memurları ölüm yar
dımı 

32 îller ve yabancı memleketler
deki memurlar ölüm yardımı 

Bölüm toplamı 

1951 
Y ı l ı 
ödon,eği 
Lira 

367 500 

371 244 
32 400 

1 

Bölüm toplamı 771 145 

260 400 

729 780 

Bölüm toplamı 990 180 

36 000 

12 500 

6 000 

1 800 

1 000 

3 500 

1 500 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul - edilen 
Lira Lira 

382 200 

390 630 
28 626 

801 457 

261 960 

713 460 

975 420 

24 000 

12 000 

6 000 

1 800 

1 000 

3 000 

T 500. 

382 200 

390 630 
28 626 

801 457 

261 960 

737 760 

999 720 

24 000 

12 000 

6 000 

1 800 

1-000 

3-000 

1 500 

26 300 25 300 25 300 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1951 Y*.te 
ödeneği ... 
Lira 

1952 yılı için 
!'iHük#metçe Komisyonca 

. istenen kabul edilen 
Lira Lira 

207 Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 2 O 1 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T, C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 90 000 86 240 86 240 

302 

îkinci kısım toplamı 1 913 627 , 1 912 417 1 936 718 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

301 Merkez daireleri büro giderleri 
10 Kırtasiye 2 000 2 000 2 000 
20 Döşeme S 1 000 1 000 
30 Demirbaş 4 000 j 2 000 2 000 
40 öteberi giderleri 4 000 4 000 4 000 
50 Aydınlatma 6 000 3 500 3 500 
60 Isıtma 7 500 6 500 6 500 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

Bölüm 

îller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
Öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

toplamı 23 500 

3 000 

7 000 
7 000 

40 000 
37 000 

19 000 

2 000 
S 2 000 
l 4 000 

6 000 
38 000 
31 000 

19 000 

2 000 
2 000 
4 000 
6 000 

38 000 
31 000 

Bölüm toplamı 94 000 83 000 83 000 

303 Basılı kâğıt ve defterler 2 000 1 000 1 000 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

Ve giderleri 
11 Merkez posta ve telgraf ücret-

. leri 
!2 îller posta ve telgraf ücretleri 

22 000 
3 000 

15 000 
3 000 

15 000 
3 000 
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1951 ; 1952 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 

B. M; Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

310 

21 Merkez telefon giderleri 25 000 18 000 18 000 
22 iller telef on giderleri 20 000 15 000 15 000 

Bölüm toplamı 70 000 51 000 51 000 

305 Kira bedeli 66 000 65 500 65 500 
306 Giyecekler 12 000 15 000 15 000 
307 Yolluklar 

10 Sürekli görev yolluğu 12 000 10 000 10 000 
20 Geçici görev yolluğu 15 000 15 000 15 000 
40 Yabancı memleketler yolluğu 5 000 5 000 5 000 
50 Yabancı uzman ve hizmetliler

le bunlara yardımcı personelin 
yolluk ve başka giderleri 16 000 12 000 12 000 

Bölüm toplamı 48 000 42 000 42 000 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 

11 Merkez 2 500 2 500 2 500 
12 İller 2 500 2 500 2 500 

Bölüm toplamı 5 000 5 000 5 000 

309 Taşıt giderleri 
21 Merkez taşıtları işletme gider

leri 2 000 2 000 2 000 
22 Merkez taşıttan onarma gider-

31 
32 

10 
20 
30 
40 
50 

leri 
îller taşıtları işletme giderleri 
îller taşıtları onarma giderleri 

Bölüm toplamı 

Basın ataşelikleri ve haberler 
bürosu giderleri t f 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 

1 000 
8 000 
3 000 

14 000 

3 000 

3 500 
4 000 
4 000 

A * K. 

1 500 
6 500 
4 000 

14 000 

3 000 
S 1 500 
l 2 000 

5 000 
2 000 

1 500 
6 500 
4 000 

14 000 

3 000 
1 500 
2 000 
5 000 
2 000 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1951 
Yıl! 
ödeneği 
Lira 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
•;•:•; Lira Lira 

32 000 
39 000 
10 000 
4 500 

80 000 

184 O00 

518 500 

35 000 
35 500 
8 000 
4 000 

80 000 

178 000 

473 500 

42 000 
35 500 
8 000 

10 000 
333 500 

444 500 

740 000 

60 Isıtma 4 000 2 000 2 000 
70 Posta, telgraf ve telefon gider

leri 
80 Kira bedeli 
91 Sürekli görev yolluğu 
92 Geçici görev yolluğu 
99 Propaganda giderleri 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kışım toplamı 

Dördüncü hısım - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil giderleri 8 000 7 600 7 600 
417 Ankara, İstanbul ve îzmir rad

yo istasyon ve stüdyoları yöne
tim ve işletme giderleri 

10 Müzik yayınları 580 000 470 000 500 000 
20 Söz yayınları 156 000 180 000 190 000 
30 Elektrik ve muharrik ktıvvet 

giderleri 480 000 440 000 445 000 
40 işletme ve başka her çeşit gi

derler 100 000 80 000 85 000 

Bolüm toplamı 1 316 000 1 170 000 1 220 000 

451 Yayın, turizm ve propaganda 
p'icıprlpri 

10 Satınalma ve abone 25 000 25 000 25 000 
20 Başka her çeşit yayın giderleri 150 000 142 000 142 000 
30 Foto -Mim servisi giderleri 145 000 140 000 140 000 
40 Propaganda giderleri 38 000 38 000 38 000 
50 Badyo dinleme ve bültenledir-

me giderleri ' 50 000 38 000 38 000 
60 Turizm genel giderleri 90 000 84500 84500 

Bölüm toplamı 498 000 467 500 467 500 
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B. • M . Ödeneğin çeşidi 

1951 

ödeneği 
Lira 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

0 

453 

4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yolluklariyle 
başka her çeşit giderleri 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 

.10 Kurum ve derneklere katılma 
payı 

20 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin yolluk ve gi
derleri 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

0 0 

41 870 

10 000 

51 870 

1 873 871 1 
.— 

29 095 

9 200 

38 295 

683 395 

29 095 

9 200 

38 295 

1 733 395 
_— 

501 
502 

601 

0 

Beşinci hısım - Borçlar 

Ö-eçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

10 1947 - 1950 yılları borçları 
20 1928 - 1946 » » 

2 629 

3 710 
1 

2 500 

4 000 
1 

2 500 

4 000 
1 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

Yardımlar 

Ajans Ödeneği ve ajans dış mu
habirlerinin her türlü ücret ve 
giderleri 
İzmir radyosu için İzmir Be
lediyesine yardım 

Altıncı kısım toplamı 

3 711 

6 340 

600 000 

0 

600 000 

4 001 

6 501 

570 000 

50 000 

620 000 

4 001 

6 501 

570 000 

0 

570 000 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

KISIMLAR TOPLAMI 

îkiııci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altmcı kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

1951 
tiU 
ödeneği 
Lira 

1 913 627 
518 500 

1 873 871 
6.340 

600 000 

1952 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

1 912 417 
473 500 

1 683 395 
6 501 

620 000 

L için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

1 936 718 
740 000 

1 733 395 
6 501 

570 000 

4 912 338 4 695 813 4 986 614 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
711 Eadyo istasyonlarında mevcut 

makina, alet ve gereçler ona
rımı 

I I - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Û Satmalmacak motorsuz taşıt
lar 

761 Yeniden radyo istasyonları ku
rulması ve mevcut istasyonla
rın esaslı surette genişletilmesi 
ve düzenlenmesi giderleri 

10 Yeni yapılar 
20 Alınacak maldna, âlet ve gereç

ler 

Bölüm toplamı 

Yatırımlar toplamı 

200 000 

800 

200 000 

0 

200 000 

0 

116 000 

35 000 

151 000 

351 800 

104 400 

1 

104 401 

304 401 

104 400 

1 

104 401 

304 401 





Rapor 
15 . XII . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

İstatistik Genel Müdürlüğünün 1952 malî yılı Bütçesini tetkik ettim. Bu husustaki mütalâa ve 
noktai nazarlarım aşağıda sırasiyle arzedilmiştir. 

Genel Müdürlüğün 1951 yılma nispetle masraflar kısmında 159 786 ve envestismanlar kısmında 
da 140 000 lira ki ceman 299 786 liralık bir tasarruf sağlanmış ve bu suretle geçen sene bütçesine 
nazaran % 14 gibi mühim, bir tenzilât yapılmış bulunmaktadır. 

Geçen seneki tahsisat ile kendilerine mevdu çeşitli sayım ve sayımlarla ilgili istatistik çalışma
larını yürütmüş olan bu dairenin çok genişlemekte olan işlerini tanzim vo ifa edebilmesi için Mars-
hall Yardımından 300 000 dolar kıymetinde modern tesisler getirtmiş bulunduğu ve bu yeni te
sislerin de âzami randımanla işlemiye amade bir şekilde monte edildiği beyan ve ifade olunmuş
tur. Ancak Sayımlar Kanununun emrettiği devre zarfında sayım neticelerini elde edip yayınlıya-
bilmek için yalnız makine- tesisini sağlamak kâfi olmayıp diğer taraftan da bunların hatasız bir 
şekil do işletmek ve elde edilen neticeleri mütehassıs eller tarafından kontrol ettirmek, yaymak za
rureti karşısında D cetveline bir miktar ücretli memur kadrosunu ilâve etmek mecburiyeti hisse
dilmiştir. . 

Sayım neticelerinin süratle işlenebilmesi için geçici mahiyette kontrol ve kodifikasyon memu
runa ihtiyaç görüldüğü beyan olunmuştur. Ziraat sayımı ile ilgili olan bu gibi mesai için Marshall 
Yardımı ile alâkalı kontürparti fonlardan bir milyon Hra tahsis edilmiş olup sanayi ve iş yerleri 
sayımı ile nüfus sayımı cevaplarının işlenebilmesi için de bütçeye gayet cüz'i tahsisat konulmuş ve 
memur ihtiyacının büyük bir kısmının çeşitli bakanlıklar ve ilgili diğer teşkilâttan muvakkaten 
verilecek elemanlar ile yürütüleceği hesaplanmıştır. Hattâ Millî Gelir ve Millî Muhasebe gibi iyi 
yetişmiş iktisatçıların iş birliği ile yürütülmesi gereken memleket ölçüsündeki çeşitli araştırmalar 
için dahi büyük masraf ihtiyarına gidilmeden başka teşkilâtta vazifeli elemanların yardımına baş 
vurulmuş bulunmaktadır. 

Bütçe tasarısının fasıl ve maddeleri ile (D) ve (E) cetvellerinin çeşitli bölümleri üzerinden 
yapılan tetkikat neticesinde : 

1. 201 nci fasılda görülen 3 7'50 lira fazlalık 4598 numaralı Kanun gereğince memurlara ve
rilecek üst maaş farkından mütevellit olduğu anlaşılmış ve yapılan zam yerinde görülmüştür. , 

2. 202 nci faslın tahsisatı 164 340 lira artırılmıştır. Bunun sebebi şudur : Bir taraftan yeıû 
getirtilmiş olan istatistik makinelerinin âzami randımanla ve inkıtasız olarak çalışmasını sağla
mak üzere bu makinelerde daimî bir şekilde çalışacak memur ve mütehassısları, diğer taraftan 
da genel müdürlüğün çok genişlemiş olan etüd ve araştırma işleri için zaruri olan kalifiye ista
tistikçi ve ihtisas elemanlarını sağlamak. 

3. Geçici hizmetliler cetveline taallûk eden tahsisatta 50 000 lira bir fazlalık vardır. Bu 
fazlalık gerekçede izah edildiği veçhile 5622 sayılı Kanunun icaplarını yerine getirmek maksadiyle 
konulmuştur. 

4. 207 nci fasıldaki 4 988 liralık fazlalık «4 999 olması lâzımdır.» Bu tahsisat ecnebi dil im
tihanını kazanan 4 kişiye verilecektir. 

5. 301 nci fasılda görülen 15 !500 liralık fazlalık yeni tesisler dolayısiyle işgal olunan binala-
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rm tenvir, teshin, döşeme ve kırtasiye ihtiyaçlarının karşüanabilmesini temine matuf olup yerin
de görülmüştür. 

6. 304 ncü fasıldaki telefon ücretinde görülen 800 lira fazlalık dairenin muhtelif binalara 
dağılması sebebiyle buralara yeniden konulan telefon tesis ve mükâleme masraflarını karşılamak 
maksadiyle konulmuştur. Teşkilât ve tesisatın tevsii münasebetiyle lüzum görülen telefon ve is
tenilen tahsisat yerindedir. 

7. 305 nci fasla konulan 26 000 liralık tahsisat Genel Müdürlüğünün fiilen işgalinde bulunan 
binaların bedeli icarıdır. Bu binaların kirası geçen, sene sayım masrafından verilmiştir. Binala
rın daimî surette işgalinde zaruret görüldüğünden kira bedeli namiyle bir tahsisatm açıkça Bütçe
ye konulması cihetine gidilmiştir. 

8. 306 nci fasılda görülen 1 000 liralık fazlalık (D) cetvelindeki ilâveler sebebiyle müstah
demlere verilecek elbiselerin artmasından ileri gelmektedir. (D) cetveline yapılan ilâvelerin ka

bulü halinde bu tahsisatın da tezyidi zaruri görülmektedir. 

9. 308 nci fasıldaki 2 000 liralık fazlalık hakkında verilen izahat katı mahiyeti haiz görülemedi
ğinden yüksek komisyonun takdirine bırakılması icabeden hususlardan bulunmuştur. 

10. 417 nci faslın 10 ncu maddesiyle 20 000 lira fazla bir tahsisat istenilmektedir. Bütçenin 
gerekçesinde de izah ve işaret olunduğu üzere nüfus sayımı neticelerinin yayımını temin mak
sadiyle tahsisatın tezyidi cihetine gidilmiştir. 

100 - 150 forma tahmin olunan sayım neticelerinin yayınımdaki lüzum ve zaruret aşikâr bulun
duğundan bu masrafı karşılamak üzere konulan bu ödenek yerinde görülmüştür. 

11. Gerek mevcut ve gerek yeniden faaliyete konulacak makinalar için alınacak fişlerin temini 
maksadiyle 418 nci fasla 25 000 lira fazla bir tahsisat konulmuştur. Fişlerin lüzum ve ehemmiyeti 
ve bunların kâfi miktarda getirilmesi hakkında Yüksek Komisyonunuzca geçen sene izhar buyu-
rulan temenni nazara alınarak yapılan bu tezyidin yerinde olduğu neticesine varılmıştır. 

Bütçenin diğer fasıllarında yapılan tenziller üzerinde alman malûmat tatmin edici mahiyette 
görülmüştür. 

Bursa Milletvekili 
Kenan Yılmaz 
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"•"•İi. Ödeneğin çeşidi 

İstatistik G. 

tUinci kısım. - Personel 
giderleri 

m. 
1951 
Y il ı 
ödeneği . 
Lira 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

201 

202 
203 
204 

206 

1 - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 

10 Merkez memurları aylığı 657 300 
21 Merkez memurları açık aylığı 1 
22 îller memurları açık aylığı 450 

Bölüm toplamı 657 751 

Ücretler 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 

II - Başka halılar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Çocuk zammı 

20 Doğum yardımı 
30 ölüm yardımı 

Bölüm toplamı 

10 

131 460 
50 000 

80 000 

15 000 
1 600 
2 500 

661 050 
1 
1 

661 052 

295 800 
100 000 

70 000 

15 000 
1 600 
2 500 

661 050 
1 
1 

661 052 

295 800 
100 000 

70 000 

15 000 
1 600 
2 5ÖÖ 

19 100 19 100 19 100 

207 Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 nçu maddeleri gere
ğince T. C. Umekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 

İkinci kısıra toplamı 

5 000 5 000 

58 349 52 623 52 623 

996 661 1 203 575 1 203 575 



B. 

301 

303 
304 

:M. 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

10 
20 

Istatis'tik dr. 

Ödeneğin çeşidi 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telef on ücret 
Ve giderleri 
Posta, telgraf ücretleri 
Telefon giderleri 

M. 
1951 
Y ı l ! 
ödeneği 
Lira 

2 000 
5 000 
4 000 
2 500 

10 000 

23 500 

1 200 

20 000 
1 700 
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1952 yılı için 

Hükümetçe 
istenen 
Lira 

4 000 
S 2 000 
l 3 000 

6 000 
4 000 

20 000 

39 000 

1 200 

13 000 
2 500 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

4 000 
2 000 
3 000 
6 000 
4 000 

20 000 

39 000 

1 200 

13 000 
2 500 

305 
306 
307 

10 
20 
40 
50 

Bölüm toplamı 

Kira bedeli 
Giyecekler 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Yabancı memleketler yolluğu 
Yabancı uzman ve himetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
yolluk ve başka giderleri 

Bölüm toplamı 

21 700 

1 
5 000 

1 000 
5 000 

40 000 

40 000 

86 000 

15 500 

26 000 
6 000 

1000 
5 000 

40 000 

20 000 

66 000 

15 500 

26 000 
6 000 

1 000 
5 000 

40 000 

20 000 

66 000 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
Ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 3 000 5 000 5 000 

Üçüncü kısım toplamı 140 401 158 700 158700 
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M. 

• J 

Ödeneğin çeşidi 

İstatistik &• M. 
1951 
Yılı 
öden,eği 
Lira 

Dördüncü kısım -Daire 
hizmetleri 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

. ; ... • . , , , „ . , , - . . . 

Temsil giderleri 4 000 4 000 4 000 
Sayım ve anket giderleri 

10 Nüfus sayımı giderleri 30 000 50 000 50 000 
20 1950 tarım sayımı neticelerinin 

tasnifi giderleri 30 000 1 1 
30 Aile bütçesi anketi giderleri 50 000 50 000 50 000 
40 Sanayi ve iş yerleri sayımı an

ketleri ve giderleri " 450 000 50 000 50 000 

Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 

10 Kurum ve derneklere katılma 

Beşinci hısım - Borçlar 

Bölüm toplamı 560 000 150 001 150 001 

Makina fişi satınalma giderleri 150 000 175 000 175 000 
Yayın giderleri 

10 Satınalma ve abone 3 000 3 000 3 000 
20 Başka her çeşit giderler 100 000 100 000 100 000 

Bölüm toplamı 103 000 103 000 103 000 

payı 
20 Kongre ve konferanslara işti

rak edeceklerin yolluk ve gi
derleri 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

1 000 

8 000 

9 000 

826 000 

1 000 

8 000 

9 000 

441 001 

1 000 

8 000 

9 000 

441 001 

G-eçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçlan 

10 1947 - 1950 yıllan borçları 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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1951 1952 yılı için 
Y ı l ı HıUriimetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 

B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

20 1928 - 1946 yılları borçları 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplann 

KISIMLAR TOPLAMI 

îkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

1 

2 

3 

996 661 
140 401 
826 000 

3 

1 963 065 

1 

2 

3 

1 203 575 
158 700 
441 001 

3 

1 803 279 

1 

2 

3 

1 203 575 
158 700 
441 001 

3 

1 803 279 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
711 Makina, alet ve gereçler onarı

mı •" 30 000 30 000 30 000 

I I - Satmalına, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

751 Satın alınacak makina, alet ve 
gereçler 190 000 50 000 50 000 

Yatırımlar toplamı 220 000 80 000 80 000 





9 - Devlet Meteoroloji İşleri 



Rapor 
11 ...XII . 1951 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Beynelmilel ve yabancı meteoroloji istisyonlarından alacağı rasatlara göre Türkiye hava ve 
deniz seferlerini korumak ve memleketin hava hadiseleriyle ilgili haberleri vermek, memleketin 
sağlık ve sosyal, ziraat, endüstri, ekonomi, adliye, kültür, bayındırlık ve şehir işleriyle ilgili ik
lim tesirlerini meydana çıkaracak surtte iklim bölgelerinin karakterlerini elde etmek üzere hava, 
su ve iklim rasatlariyle lüzumu olan yerlerde deniz seviyeleri ve mıknatısı inhiraf rasatlarını 
yapmak ve bunlara ait broşürler, bültenler, haritalar, grafikler yaparak yaymak ve bu işlerde 
uluslararası çalışmalara iştirak etmek üzere teşkil olunan ve vazifeleri 31.27 ve 4256 numaralı 
kanunlarla belirtilen «Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğünün Teşkilâtı hakkında geçen 
sene raporunda tafsilât verilmiş olduğundan doğrudan doğruya bütçe tasarısına geçilmiştir. 

Personel giderleri : 

B . :; M . ' ' • ' ' ;'• ... • 

201 11 L cetvelindeki memurlar hariç olmak üzere fiilî kadrodaki memurların aylık tutarı 
ile iki üst derece.maaş alanların senelik maaşları olup yekûnu 287 100 liradır. 

201 12 İller memurları aylıklarını ve bunlardan iki üst dereceye kadar maaş alanların is
tihkaklarım ihtiva eden bu maddede geçen seneye nazaran 49 200 lira fazlası 
vardır. Bu fark 4598 numaralı Kanuna göre 1952 senesinde verilmesi icabeden ay
lık farklarıdır. 
Bu bölümün 21 ve 22 nci maddeleri açık aylıkları olup açıkta memur olmadığı ve 
esas muhafaza için memuvar olarak birer lira ödenek konulmuştur. 

202 11,12 Merkez ve taşra, hizmetliler ücreti olup geçen senenin aynı olarak ceman 285 300 
lira ödenek konulmuştur. 

Başka haklar • } ' v '" , 

206 Merkez ve iller memurlarının çocuk zammı ve doğum ve ölüm yardımları, yakacak 
zammı verilen yerler için yakacak ödeneklerini teşkil eden bölümün ve iller memur
ları çocuk zammını gösteren 12 nci maddesinde geçen seneye nazaran 2 000 lira 
fazlalık mevcuttur. Bu da önümüzdeki yılda doğması muhtemel çocuk zamları göz 
önünde tutularak eklenmiştir. 

209 5434 sayılı Kanun mucibince Emekli Sandığına ödenecek para olup bunda 5 021 lira 
bir zam mevcuttur. Bu fark iki üst dereceye kadar maaş farkı alacak memurların 
ödiyecekleri aidat karşılığıdır. 

Yönetim giderleri 

301 Merkez daireleri büro giderleri toplamı 10 501 lira olup geçen senenin aynıdır. Yal
nız bu bölümün «demirbaş» maddesinden 600 lira tefrik edilerek muhtacı tamir olan 
döşemeler için açılan 40 nci maddeye konulmuştur. 

302 İller büro giderleri toplamı olan bu bölümdeki 33 000 lira geçen senenin aynı ve teg-
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B. M. 

kilâta göre mütevassıftır. Burada da demirbaştan döşemeye ayrılarak ayrı maddeler 
haline konulmuştur. •' 

303 Basılı kâğıt ve defterler bölümünü teşkil eden bu bölümdeki 5 400 lira Ödenek geçen 
senenin aynıdır ve tenziline imkân da yoktur. 

304 Merkez ve illerin posta, telgraf ve Telefon giderlerini ihtiva eden bu bölümün 12 nci 
. posta ve telgraf ücretleri maddesinden 1 000 ve iller telefon giderlerini gösteren 22 

nci maddesinden de bin,ki, ceman iki bin tenzil edilerek geçen seneye nazaran bu bö
lüme 2 000 lira noksaniyle 123 000 lira konmuştur. ' 

305 ^ 11 Kira bedelleri karşılığı olan bu bölümün 11 nci merkez maddesine geçen seneye na
zaran 10 lira f azlasiyle 29 500 ve 

12 iller maddesine de dört lira fazlasiyle 15 700 lira ki, ceman 45 200 lira mevzudur. 
1951 yılı Bütçe raporunda belirtildiği veçhile bu müessese için merkezde devlet em
valinden bir bina tahsisi veya yeniden inşası, çok hayırlı olurdu. Bu kiranın beş altı 
senelik karşılığiyle 85 memurun rakıma çalışmasını sağlıyacak ve burada bulunduru
lan alât ve edevat ve makineleri iyi bir surette koruyacak bir binanın âzami 250 000 
lira ile temini mümkündür kanaatindeyim. 

306 Giyecekler... merkez ve illerde bulunan odacıların giyecekleri için açılan bu fasılda ge
çen sene 6 700 liralık ödenek mevcut iken 1952 tasarısında bundan 3 200 tenzil edilerek 
3 500 liralık ödenek konulmuştur. İndirilen bu miktar illerde çalıştırılan odacı ve 
hademenin giyecekleri karşılığı olup bu gibi hizmetlere tâyin olunanların ekseriyetle 
yerli halkından olduğu düşüncesiyle çıkartılmıştır. Esasen ücretleri 55-60 lira arasın
da bulunan hizmetliler, pek fakir kimseler oldukları muhtelif illerde rençper günde
likleri 2 ile 4 lira arasında bulunduğu teemmül edilirse bu misillü müstahdemlerin 
kendi aylıklariyle temizce giyinemiyecekleri ve resmî daire içerisinde palaspare ile 
dolaşacakları kolayca, anlaşılır. 

307 10,20 Sürekli ve geçici görev yollukları ceman 26 500 lira olup geçen senenin aynıdır. 

308 11,12 Merkez ve iller tedavi giderleri yekûnu olan 3 000 lira geçen senenin eşidir. 

309 21,22 Merkez taşıtları işletme ve tamir giderleri geçen senenin aynı olarak 3 000 liradır. 
Halen faal olarak merkezde 2 otobüs, (1) kamyonet ve bir kamyona küllanmaktadır-
ki, otobüsler Etimesgut ile Umum Müdürlük arasında işlemekte (1) kamyonet de 
Havayollariyle münasebet tesis etmektedir, kamyona gelince bu da makine âlat ve 
edevatın ve indelicap, postaya eşya ve evrakın ve mubayaa edilen eşyanın naklinde 
kullanılmaktadır. 

309 31,32 İllerde mevcut 3 kamyonet, 12 kamyon, 12 matosiklet, 28 bisikletin işletme ve tamir 
giderleri için geçen sene bütçeye muvze ödenekten bu sene 3 000 lira noksaniyle 
17 000 lira konulmuştur. 

Daire hizmetleri 

417 İşletme genel giderleri, meteoroloji istasyonlarının işletmeleri masrafları olup geçen 
seneden 33 lira noksaniyle 311 000 liradır. 

451 Yayın giderleri, meslekî eserleri satmalma ve abone karşılığı ile başka her nevi gi
derleri yani Meteoroloji, Meteoroloji klavuzu, broşürler ile şubelerin baskı işleri 
karşılığım teşkil eden bölüm geçen sene 21 250 lira iken 1952 bütçe tasarısına 5 000 
lira noksaniyle 16 250 lira ödenek konulmuştur. 



4489 sayılı Kamuna, göre staj için yabancı, ınemleketlej^ (gönderilen, memurlar yol-
luklariyle sair masrafları karşılığı olup bütçeye konulan, 15, 000 lira. • geçen senenin 
aynıdır. ; > ' 
Elyevm Amerika'da staj gören memur sayısı 7 dir. 

Milletlerarası Meteoroloji teşkilâtına üye olarak dâhil bulunan müessesemizin hisse
sine düşen masraf geçen seneden 4 000 lira faz]asiyle 10 000 lira bölümün 10 ncu 
maddesine konulmuş ve kongre ve konferanslara iştirak edecekler yolluk ve giderleri 
geçen senenin aynı olarak 20 nci maddeye 6 000 lira ödenek vaz'edilmiştir. 

Okul, kurs ve staj giderleri, 
Okul kapandığı için bu bölümün 10 sayılı maddesine yalnız (1) lira konulmuş, an-
sak memurların kurs giderleri için 20 nci maddeye geçen seneden 1 000 lira noksa-
niyle 9 000 lira ödenek konulmuştur. 

Borçlar 

Geçen, yıl, borçları,,195!,-; senesinin....aynı olarak,,!, 000. 

Eski yıllar borçları da geçen senenin aynı olmak üzere 1 800'liradır;' 

Hülâs$ ' • . - ' . 

Devlet Meteoroloji Umum Müdülüğünün 1952 Bütçesi geçen yıl', bütçesine nazaran 
14 235 lira noksan ve 60 235 lira fazla olmak üzere ceman 2 150« 655 lira olup top
lamı itibariyle 1951 senesi Bütçesinden, 46 000- lira fazladır; -

Yatırımlar ' 

Yatırım ödenekleri toplam itibariyle) geçen;seneden 4v6,00Q4ira aıokşandır,. 

Meteoroloji Umum ; Müdürlüğünün istaşypnlarıınn,, onarümaşım temin • için •konula/jı> 
10 000 lira mevcut otuz kadar istasyonun küçük tamirleri için geçen senenin aynı 
olarak konulmuştur. 
İstasyonlarda, ıneyteut.makine^ âlât ve gereçlerin tamiri için, konulan 7. 000:lira ge
çen:sem3 Seneğinden 8, OOOlira noksandır.; 
Meteoroloji istasyonlan yapı giderleri olarak konulan 10 000 lira geçen, senenin ay
nıdır. Müessesenin Çorum, İsparta ve ' Yozgad'da tapulu .arsaları mevcut olduğundan 
buralarda ufak rasat merkezleri yapılmak üzere konulmuştur. 

Sa^ın alınacak, makine,t âlât ve •gereçler namı altındaki bu fasla geçen seneden 38 000 
lira, .nokşaniyle konulan bu ödenekten transmiter, barometre ve termograf alınacaktır. 

Sâtmalmacak motorsuz taşıt adı alındaki bu bölüme, konanı 200; lira ile suları ölç
mekte istimal edilmek üzere alınmak istenen lâstik sandal karşılığı olarak konulmuş>-
tur. Geçen sene de bu ödenek aynen,bütçeye konulmuş is de matlup sandal bulunup 
alınamamıştır. 
Devlet Meteoroloji Umum Müdürlüğünün Bütçesindeki 46;000*lira fazlalığı yatırım 
ödeneklerindeki noksanlık tamamen karşılamaktadır; 
Kabu^i arzQİnnnr;.:, ' 

Iştnbul,, Milletvekili 
Seyfi Oran 
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'̂Not <: Bağlı R cetvelinin-476 bölümünün 10 ncu maddesi-berveçhi ati--yazılmak icabcder : 

öğrencilerin meteoroloji istasyonlarında yapacakları staj dolâyisiyle ihtiyar olunacak her çe
şit giderleri, öğrencilerin kitap, broşür, harta, grafik yazdırma, yaptırma ve bâstirma karşılık
ları alet, kalem, kâğıt, defter^ hesap cetveli alımları, taşıma, onarma ve saklama giderleri bu ter
tipten ödenir. 

Devlet Meteoroloji îşleri Genel Müdürlüğü 

İlişik cetvelde yazılı kadroların müstenit olduğu kanunlar 

Tarihi Numarası 

15 . VI . 1942 
12 y ^ İ I I . 1944 

4256 
4644 

İlişik cetveldeki kadroların icmali 

D. 

' 2 
4 
5 
6 
7' 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

"Aylık 
aslı 

125 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
38 
25 
20 

Toplam 

Adedi 

1 
1 
7 
6 
18 
18 
33 
37 
83 
113 
87 

304 

fA). Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

:; MERKEZ 

2 Umum Müdür 
'4 Umum Müdür Muavini 

Hava İşleri Müdürlüğü 

5 Müdür 
7 Meteoroloji başmemuru 
8 » memuru 
9 > ». 

1 

r-i 

1 
2 
1 
2 

125 
90 

80 
60 
50 
40 

D. Memuriyetin nev'i 

10 Meteoroloji memuru 
11 » » 
12 Asistan 
13 » 

Klimatoloji îşleri Müdürlüğü 

•5 Müdür 
7 Meteoroloji başmemuru 
8 * memuru 
9 •» > 

Aded 

1 
;,-4 
2 
2 

Maaş 

35 
30 
•25 
20 

1 
2 
1 
1 

80 
60 
50 
40 
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D. Memuriyetin nev'i Âded Maaş D 

10 Meteoroloji memuru 
11 » » 
12 Asistan 
13 » 

îdrometeoroloji îsleri Müdürlüğü 

5 Müdür 
7 Meteoroloji Başmemuru 
8 » memuru 
9 » » 

10 » » 
11 » » 
12 Asistan 
13 » 

Mikreklimatoloji Şubesi 

7 Şube Müdürü 
8 Meteoroloji memuru 
9 » » 

10 » » 
11 » » 
12 Asistan , 
13 » 

Tetkikler ve Tayın Şubesi 

7 Şube Müdürü 
8 Meteoroloji memuru 
9 » » 

10 » » 
11 » » 
12 Asistan 
13 » 

Aletleri Kontrol ve Ayarlama Şubesi 

7 Şube Müdürü 
9 Meteoroloji memuru 

11 » » 
12 Asistan 
13 » 

Muhaberat ve Muamelât Şubesi 

7 Şube Müdürü 1 

35 
30 
25 
20 

80 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 

60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 

60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 

60 
40 
30 
25 
20 

60 

Memuriyetin ne v 'i Aded Maaş 

9 Muamelât Şefi 
12 Evrak memuru 
12 Dosya memuru 
13 Kâtip ve Mukayyit 

Zat îsleri, Sicil ve Levazım Şubesi 

7 Müdür 1 
9 Tetkik ve tahakkuk §efi 1 
9 Levazım şefi 1 

10 Sieil muamele şefi 1 
10 Levazım ve ayniyat memuru 1 
11 Sicil tetkik ve tahsis mümeyyizi 2 
11 Mutemet 1 
12 Tesellüm memuru 1 
12 Ambar memuru 1 
12 Kâtip 1 
13 Kâtip 2 

TAŞRA 

5 Meteoroloji müdürü 
6 » » 
7 » 

9 s> 
10 » 
11 » 
12 Asistan 
13 » 

başmemuru 
memuru 

» 

4 
6 
7 
10 
18 
28 
68 
100 
71 

1 40 
1 25 
1 25 
1 20 

60 
40 
40 
35 
35 
30 
30 
25 
25 
25 
20 

80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 

4644 sayılı Kanunla alınan maaşlı kadrolar 

MERKEZ 

8 Telsiz başmakinisti 
9 Mütercim 

TAŞRA 

8 Başrasatçı 
9 Baştelsizci 

10 Telsiz başmakinisti 
10 Teısız muhabereci 
11 » » 

1 
2 

2 
2 
1 
1 
1 

50 
40 

50 
40 
35 
35 
30 



MerJces «D» cetveli 

Kadro unvanı 

Doktor 
Telsiz teknisiyeni 
Telsiz muhabereci r 

Ressam ve grafiker 
Motorcu başustası 
Makinist 
Bülten müstahzırı 
Motorcu 

» 
Şoför 
Dağıtıcı 
Bekçi , ' " ' 
Hademe 
Kaloriferci 
Bahçıvan 
Başhademe 
Daktilo 

» 
Alet sevkiyatçısı 

» » 
Marangoz 
Sondaj teknikeri 
Telsiz muhabere teknikeri 
Rasat yorumcusu 
Telsizci 
Demirci kalfası 
Rasatpark koruyucusu 
Telsiz tamirci yardımcısı 
Kurs daktilo mukayyidi 
Tasnif çi 

Aded 

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 
1 
1 

[Jcreti 

150 
230 
150 
175 
250 
250 
200 
130 
115 
150 
90 
75 
75 

130 
130 
90 

130 
175 
150 
175 
150 
200 
270 
230 
150 
125 
85 

125 
120 
125 
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tiler «D» cetveli 

Kadro unvanı Aded Ücreti 

Radyozonde teknisiyeni 
Başrasatçı 
Baştelsizci 
Telsiz makinisti 
Telsiz muhabereci 

» ' » • , 

» T> 

Motorcu başustası 
Motorcu 
Hademe 
Hademe ve bekçi 
Rasatçı 

» 
•» 

» 
» 

Pronostik teknisiyeni 
'Sinoptik teknisiyeni 
Rasat yorumcusu 
Sondaj teknisiyeni 
Radyozonde teknikeri 
Telsiz muhabere başteknikeri 
Telsiz muhabere teknikeri 
Hidrojen müstahzırı 
Nakil vasıtaları silicisi 
Rasat aletleri koruyucusu 

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 

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 
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B. M.' Ödeneğin çeşidi 

İkinci kısım - Pers&Ml 
giderleri 

L 1951 
ı.,...-YrıUli 

ödeneği 
Lira 

(l'<"fZ l ' 

11952'^ıh için 
Hükümetçe •,• Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

• i , ; w ' < ;> . - : . v . e ; . . - . :; 

I - Aylıklar ve ücretler 
201 Aylıklar 

11 Merkez memurlar* aylığı 
"12 îller memurları aylığı 
> 21 Merkez memurlar ı açık aylığı 
i 22 î l le r memurlariv açık aylığı 

206 

287 100 
745 800 

1 
1 

287 100 
795 000 

1 
1 

287:100 
7 9 5 "JÖÖ'Ö 

-"M 
-:i 

207 ; Yabancı dil bilenlere 3656 sa-, 
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 1 0 

Bölüm toplamı 1 032 902 1082 102 İ Ö82 1Ö2 

.202 Ücretler 
11 
12. 

11 

12 
21 

22 

31 

32 
40 

Merkez hizmetlileri ücreti 
îller hizmetlileri ücreti 

Bolüm toplamı 

11 - Başka haklar 
4178 W 4598 sayılı1 kanunlar 
gereğince -yapılacak «zam^'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 
Yakacak zammı 

Bölüm toplamı 

74 760 
210 540 

285 300 

v • 

9 600 
48 000 

1 200 

2 800 

1 200 
2 600 
1 000 

66 400 

74 760 
2İ0 540 

285 300 

' 

"S'BÖÖ 
50 000 

1 200 

2 800 

1 200 
2 600 
1 000 

68 400 

74 760 
:;"fcl0 540 

»285 m 

r:srfi6ö 
M 600 

1 200 

2 800 

1 200 
2 600 
1 000 

68 400 



Öeylet l̂ eteproİoji jtşlşri; Q.-M: -~m 

B. ,; 
• > • j : , 

. M.-' Ödeneğin çeşidi 

1951 
Y ı l ı . 
ödeneği 
Lira : 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira: Lira , 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ye 39 ncu maddeleri gere
ğince; TMC. Emekli; Sandığına 
yapılacak ödemeler .... 69 681 74 702 74 702 

İkinci kısım toplamı 1 454 284 1 510 504 1 510 505 

• • : • Ügimçil kısım ~ Yönetim 
giderleri 

301i Merkez daireleri büro giderleri 
10 .Kırtasiye. 2 900 .- 2 900 2 900 
20 Döşeme S 600 600 
,30 Demirbaş 2400; \ 1 800 1800 
40 öteberi giderleri 2 600 2 600 2 600 
50 Aydınlatma 2 600 2 600 2 600 
60 Isıtma^ 1 1 1 

Bölüm toplamı 10 501 10 501 10 501 

302 İller büro giderleri 
10 Kırtasiye J 3 200 3 200 
20 Döşeme 3 200. \ 1 500 1500 
30 Demirbaş 6 000 4 500 4 500 
40 öteberi giderleri 5 800 5 800 5 800 
50 Aydınlatma 7 000 7000 7 000 
60 Isıtma 11000 11000 11000 

Bölüm toplamı 33 000 33 000 33 000 

3Q3 Basılı kâğıt ve defterler 5 400, 5 400 5 400 
304- Posta, MgrafVve telefon ücret 

ve giderleri 
11 Merkez posta ve telgraf ücret

leri 5 000 4 000. 4 000 
• 12 İller posta ve telgraf ücretleri 100 000 100 000 100 000 

21 Merkez telefon giderleri 3 000 3 000 3 000 
22 lller.telefon giderleri 17.000, 16 000, 16 000 

Bölüm toplamı 125 000 123 000 123 000 
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B. 

305 

306 

307 

M. 

11 
12 

10 
20 

ödeneğ in çeşidi 

Kira bedeli 
Merkez 
iller 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 

Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

1951 
Y ı l ı . 
öden,eği 
Lira 

29-490 
15 696 

45 186 

6 700 

10 000 ' 
16 500 

26 500 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

29 500 
15 700 

45 200 

3 500 

10 000 
16 500 

26 500 

29 500 
15 700 

45 200 

3 500 

10 000 
16 500 

26 500 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 

309 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

23 000 

278 287 

20 000 

270 101 

11 
12 

« 

21 

22 

31 
32 

Merkez 
iller 

Bölüm toplamı 

Taşıt giderleri 
Merkez taşıtları işletme gider
leri 
Merkez taşıtları onarma gider
leri 
iller taşıtları işletme giderleri ' 
iller taşıtları onarma giderleri 

1 000 
2 000 

3 000 

2 000 

1 000 
15 000 
5 000 

1 000 
2 000 

3 000 

2 000 

1000 
12 000 
5 000 

1 000 
2 000 

3 000 

• 

2 000 

1 000 
12 000 
5.000 

20 000 

270 101 

Dördüncü hısım - Daire 
hizmetleri 

417 İşletme genel giderleri 
451 Yayın giderleri 

10 Satmalma ve abone 

311 033 

1 250 

311 000 

1 250 

311 000 

1 250 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

20 Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira "' 

20 000 

21 250 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

15 000 15 000 

16 250 16 250 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yolluklariyle 
başka her çeşit giderleri "15 000 15 000 15 000 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler. 

1.0 Kurum ve deruelere katılma 
payı 6 000 10 000 10 000 

20 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin yolluk ve gi
derleri 6 000 " 6 000 6 000 

. 0 Okul, kurs ve staj giderleri 
0 Meteoroloji Meslek Okulu gi

derleriyle diğer okullardaki 
meteoroloji öğrencilerinin her 
türlü öğrenim giderleri 

476 0 Memur ve hizmetlilerin kurs 
giderleri 

Solüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

Bölüm toplamı 12 000 ." 16 000 16 000 

.1 

10 000 

10 001 

369 284 

0 

9 000 

9 000 

367 250 

0 

9 000 

9 000 

367 250 

Besinci hısım -Borçlar 

501 Geçen yıl borçlan 1 000 1 000 1 000 
502 Eski yıllar borçları 

10 1947 - 1950 yılları borçları 
20 1928 - 1946 » » 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

1 000 
800 

1 800 

2 800 
T . : - . - - . : . : : : : : — - - — . - - - - ; — 

1 000 
800 

1 800 

2 800 
- : : : . : : . - • - - - — . " T -

1 000 
800 

1 800 

2 800 
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1952 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 

B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira ödeneğin çeşidi 

KISIMLAR TOPLAMI 

îkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısıra toplamı 
Beşinci kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği ' 
Lira 

l 454 284 
. 2.78 287 

369 284 
2 800 

2 104 655 

1 510 504 1 510 505 
270 101 270 101 
367 250 367 250 
2 800 2 800 

2 150 655 2 150 656 

701 Meteoroloji istasyonlarının ~ 
onarım giderleri 10 000 10 000 10 000 

711 Meteoroloji istasyonlarında 
mevcut makina, alet ve gereç 
lerin onarımı 15 000 7 000 7 000 

I I - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

741 Meteoroloji istasyonları yapı 

751 

762 
lar 

Yatırımlar toplamı 135 200 89 200 89 200 

giderleri 
Satın alınacak makina, alet ve 
gereçler 
Satın alınacak motorsuz taşıt
lar 

10 000 

« 100 000 

200 

10 000 

62 000 

200 

10 000 

62 000 

200 



10 - Diyanet İşleri Başkanlığı 



13.. XII . 1951 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Diyanet İşleri Başkanlığının 1952 yılı için tanzim edilmiş olan bütçesini bölüm ve maddele
ri üzerinde tetkik ettim. 

. 1952 yılı Bütçesi 1951 yılı Bütçesine nazaran (1 010 972) lira bir fazlalık ve -muhtelif bö
lümlerinde de (10 972) lira bir eksik göstermektedir. 1952 yılı Bütçesinde göze çarpan bu ar
tış ve indirmenin hangi lüzum ve zaruretlerden ileri gelmiş olduğunu ve dairesince bölümlerde 
yapılan arttırmanın yerinde olup olmadığını aşağıdaki maddelerde tesbit etmiş bulunuyorum. 

1. Personel giderlerine ait 201 nci bolümün 22 nci maddesini teşkil eden «tiler memurları 
açık aylığı» tahsisatı geçen sene bir liradan ibaret iken bu yıl düşünülen zaruretlere binaen bu 
maddeye 999 lira konulmak suretiyle madde (1 C00) liraya çıkarıl iniştir, ki mucip sebebini 
ileride açığa alınacak bir memurun açığa alınma tarihinden itibaren maaşsız kalmaması düşün
ceyi teşkil etmektedir. ,. 

. 2. 202 nci ^bölümün. 12 nci maddesini teşkil eclen iller .hizmetliler • ücretine geçen yıle naza
ran bu yıl (167 940) lira fazla bir hdcnok eklenmiştir. Bucödeneğin (17 640) lirası kâtip kad
rosu bulunmamasından dolayı aynı zamanda müftülerin odacılık ve kâtiplik vazifesini ifa eden 
100 odacının ücretlerine yapılan zamdan ileri geldiği anlaşılmış ise de bu mucip sebep yerinde 
değildir. Çünkü fetvahanelerde halen istihdam edilen odacıların asgari ücretleri 60 lira olup 
bunlardan 90 liraya kadar ücret alanlar da vardır. Binaenaleyh bu zam malıza bir terfih kas
eliyle yapılmış olduğundan kaldırılmasını yerinde görmekteyim. 

Aynı maddede 50 ilce müftülüğüne verilmesi düşünülen odacılar için konulmuş olan (36 000; 
lira da şimdilik lüzumsuzdur. Çünkü 490 ilce içinde ekserisinin fetvahane odacılığı mevcut değil iken 
50 ilce için beheri 60 lira ücretli odacı tâyin etmek düşünülen ihtiyacı gidermek hususunda bir mâna 
ifade etmiyeceğinden şimdilik eskiden olduğu gibi idare edilmesinin bir zaruret olduğuna kanaat 
etmekte olduğundan bunun da tayedilmesini uygun örmekteyim. 

Aynı maddede 197 aded" Kuran öğretici kadrolarında birer miktar zam yapılması için konulmuş 
olan (53 880) liralık ödenek yerindedir. Çünkü bu öğretmenler 50 liradan 125 liraya 'kadar ücrec 
almaktadırlar ki, bu tahsisatla bunların asgari üci'eti 75, âzami ücretleri. 150 liraya çıkarılmış ola
caktır. Yapmakta oldukları hizmetlere göre bunların terfih ve terfileri isabetli bir düşünce, mahsulü 
sayılır. . 

Yine bu maddede 700 ü mütecaviz Kuran öğret neninin ücretli kadroya alınmalarını temin için 
konulmuş bulunan (58 500) lirayı da fazla bir talep olarak bulmaktayım. Çünkü bu fahri Kursu 
öğretmenleri tamamen halk tarafından himaye olu inakta ve maişetlerini temin edebilecek miktarda 
halkın yardımını görmektedirler. Binaenaleyh bu ödeneğin de çıkarılması yerinde olur. 

İstanbul Müftülüğünde istihdam edilen 140 lira. ücretli bir daktilonun ücretine 10 lira zam için 
12 nej maddeye ilâve edilen 120 lira yerinde görülmüştür. 

Keza İstanbul camilerinin elektrik tesislerini tanzim ve tamir için istihdamına lüzum görülen 
150 lira ücretli bir elektrikçi kadrosu için 12 nci ..naddeye eklenmiş olan (1 800) lira da, uygun gö
rülmüştür. 
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202 nci bölümün 13 ncü maddesini teşkil eden hayrat hademe ücretlerinin kısmen' artırnmâsı 

için bütçeye konulmuş bulunan (400 800) lirayı lüzumsuz görmekteyim. Çünkü û&lira" ile 150 lira 
arasında ':ü-Öret!:^Mkki'a-^6iaTi'-:bu-'s'ımf müstahdemlerin ekserisi maişetlerini yalnız., hayrat hademe
liği ücretine bağlamayıp hariçte de iş görebilmekte olduklarından bütçemizin kudret imkânları 
artana kadar şimdilik böyle bir terfiin yerinde olamıyacağı düşüncesiyle bu zam ödeneğinin de 
kabul ; Öİünmâmtısl ily%un olacaktır. 

Yalnız birçok şehir, kasaba ve bucaklardaki camilerin imam ve müezzinleri olmadığından ve 
halkımız tarafından da mahallî ianelerle birçok camiler yapılmakta olduğundan imam ve müez
zini olmıyan camiler için halk tarafından musırrane vâki talepleri karşılıyabilmek için 1952 Bütçe
sinin 202 nci bölümünün 13 ncü maddesinde talep edilen 60 lira ücretli 443 aded imam, hatip 
ve müezzin kadrosunun 550 ye iblâğiyle yukarda tasarrufuna lüzum göstermiş olduğum (400 800) 
liradan (77 040) lirası bu kadro tahsisatına eklendiği takdirde dinî mabetlerin mühim bir ihtiyacı 
giderilmiş olunur. 

3. 209 ncu bölümde 5434 sayılı Kanun mucibince Emekli Sandığına yapılacak ödemeler için 
konulmuş olan tahsisatın geçen seneye nazaran fazla olan (43 693) lira, 202 nci bölümün 12 ve 
13 ncü maddelerinde müstahdemlere teklif edilen ücret kısmından ileri gelmektedir. Yukarda 
tafsilen arzettiğim veçhile bu ücret artırmaları kabul buyurulmadığı takdirde bu bölümün tutarı 
(401 715) lira olacak ve gcqan yıldan farkı da (20 558) liradan ibaret kalacaktır. 

4. 307 nci bölümün 10 ncu maddesini teşkil eden sürekli görev yolluğu vefat edenlerin aile
lerine. verilmek ve bâzı zaruri nakiller ve tahvillerde memurlara verilmekte olan bu ödeneğin 
kâfi gelmediği tatbikat neticesinde anlaşılmış bulunduğundan bu yıl 1 000 lira ilâve yapılması za
ruri görüldüğü dairesince ifade edilmekte olup, 1951 yılında artırılan kadro dikkate alındığı 
takdirde bu artışı zaruri görmek gerekmektedir. 

Aynı bölümün 20 nci maddesine eklenmiş olan (7 000) lira ise, mevcut vaiz kadrosunun kâfi 
gelmemesi yüzünden 24 gezici vaizin senenin altı ayında yurdun muhtelif bölgelerinde vazife gör
melerini temin etmek ve kursa çağrılacak müftü, vaiz, imam ve hatiplerin yolluk ve yevmiyele
rini karşılamak maksadiylea konulmuş olup gayenin önemi dikkate alındığı zaman bu eklemenin 
de bir zaruretten doğduğu tezahür etmektedir. 

'5. 451 nci bölümün 10 ncu maddesi geçen sene 5 bin liradan ibaret iken bu yıl bu tahsisata 
(30 000) lira eklenmek suretiyle (35 000) liraya çıkarılmıştır. Bu artışın sebebini Hamdi Akseki 
Kütüphanesinin Diyanet îşleri Başkanlığınca satınalınması kararından ileri gelmektedir. Mez
kûr kütüphanenin keyfiyet ve kemiyet bakımından yüksek değeri göz önünde tutulduğu zaman 
bu kararın lüzumlu bir ifade olduğunu teslim edebiliriz. Binaenaleyh titiz bir dikkat ve emek
le şahsan tedarik edilmiş olan bu kıymetli kütüphanenin satınalınıp din vadisinde tetebbuatta bu-, 
limanların istifadelerine neşrinin yerinde olacağına kanaat etmekteyim. 

Aynı bölümün 20 nci maddesi «başka her çeşit giderler» namı altında konulmuş olan (5 000) 
lira ile yaptırılacak işlerin de şimdilik.bir lüzum ve zaruret ifade etmediğine kanaat ettiğim için 
bu 'ödeneğin de bütçeden çıkarılmasını uygun Görmekteyim. 

6. 771 nci bölümü teşkil eden dinî yayınlar döner sermayesine bu yıl eklenme yapılmıyarak 
geçen yıl kabul edilmiş olan (5 000) lira ile iktifa edilmiştir. 

Geçen yıl kabul edilen bu döner sermaye ile dinî eserler neşredilmesi tekarrür etmişti. Bu 
döner sermayenin, istimali şekli ve neşredilecek eserlerin mahiyetini tesbit edecek olan muktazi 
nizamname henüz tanzim edilmemiş olduğundan maalesef bu sermayeden henüz istifade sahasına 
geçilemediği görülmüştür. 0 ' 

7. 1951 yılı Bütçesine nazaran 1952 yılı Bütçesine konulmuş bulunan (1 010 972). itfadan 
yafr&rdıjki maddelerdıe a>reşttiğim Sebeplere müsteniden (-440 79i(5^ lir*. W ye?kûn,ıda>n' i?i'k<ar^ı'|] 
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takdirde Dinayet-İşleri Başkanlığı 1952 yılı Bütçesi (576 177) lira bir fazlalıkla yüksek komis
yonun tasvibine arzedilmiş bulunmaktadır. 

8. «Diyanet lşlerirBaşkanlığı Teşkilât Kanununa bağlii(D) ve (L)cetMlerinde yeni Ijer hangi 
bir değişme yapılmamıştır. _ ,. 

Ordu Milletvekili 
Befet Aksoy 



Diyanet İşleri Başkanlığı — İffî — 
; o 1951 1952 yıh için 

Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 

B. M. . ödeneğin çeşidi ;«ni^Lira ı w Lira J ; ! i r Lira 

202 

206 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Aylıklar ve ücretler 
201 Aylıklar 

11 
12 
21 
22 
30 

11 
12 
13 

11 

12 
21 

22 

31 

32 
40 

Merkez memurları aylığı 
iller memurları aylığı 
Merkez memurları açık aj^lığı 
iller memurları açık aylığı 
Müstehikkini ilmiye aylık ve 
olağanüstü ödeneği . 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri ücreti 
îller hizmetlileri ücreti 
Hayrat hademesi ücreti 

Bölüm toplamı 

II - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk zam
mı 
tiler memurları çocuk zammı 
Merkez memurları doğum yar
dımı 
iller memurları doğum yar
dımı 
Merkez memurları ölüm yardı
mı 
iller memurları ölüm yardımı 
Yakacak zammı 

220 500 
2 563 800 

1 
1 

10 000 

2 794 302 

32 340 
235 260 

3 871 440 

4 139 040 

7 000 
150 000 

1 200 

3 320 

1 500 
11 000 
5 500 

220 500 
2 563 800 

1 
1 000 

10.000 

2 795 301 

32 340 
403 200 

4 591 200 

5 026 740 

7 000 
160 000 

600 

3 200 
• 

1500 
11 000 
7 3S0 

220 500 
2 563 800 

1 
- 1 000 

10 000 

2 795 301 

32 340 
403 200 

4 591 200 

5 026 740 

7 000 
160 000 

600 

3 200 

1 500 
11 000 
7 380 

Bölüm toplamı 179 520 190 680 190 680 
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B. M. ' Ödeneğin çeşidi 

1951 
.Yı l ı 
ödeneği 
Lira, 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
-.,;...,- Lira , . Lira 

207 Yabanci dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı : 2 ° X 

209 5434: sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. O. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 381157 424;S5Ö 424 850 

210 Temsil ödeneği 3 000 3 000 3 000 

İkinci kısım toplamı 7 497 021 8 440 ,571 8 440 572 

301 

302 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

Üçüncü kısım - Yönetim, 
giderleri 

Çerkez daireleri büro gider
leri 
Kırtasiye: 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi giderleri. 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

îller büro giderleri 
Kırtasiye 
I)öşeme 
Demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

-

• 1 200 

4 000 
1 550 
1 200 

. 4 000 

11 050 

5 000 

15 000 * 
32 000 

. 85 000 
30 000 

167 000 

1 200 
$ 2 000 
l 2 000 

1 550 
1 200 

. 4 000 

11 950 

5 000 
S 8 000 
1 1 2 000 

27 000 
85 000 
30 000 

167 000 

• • • - . 

1 200 
2 000 
2 000 
1 550 
1 200 
4 000 

11 950 

5 000 
8 000 

12 000 
27 000 
85 000 
30 000 

167 000 

303 Basılı kâğıt ve defterler 8 000 8 000 8 000 
304 Posta, telgraf ve telefon üpret 

ve giderleri 
11 Merkez posta ve telgraf ücret

leri 4 000 4 000 4 000 
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B. 

305 

306 
307 

308 

M. 

12 
21 

22 

11 
12 

10 
20 

11 
12 

Ödeneğin çeşidi 

İller posta ve telgraf ücretleri 
Merkez daireleri telefon gider
leri 
İller telefon giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira bedeli — 
Merkez 
İller 

Bölüm toplamı 

G-iyecekler 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu. -
Geçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

4598 sayılı Kanım gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
Merkez 
İller 

1951 
Yı l ı 
ödeneği 
Lira •',: 

8 500 

1 200 
1300 

15 000 

: 3 000 " 
22 000. 

25 000 

7 000 

6 000-
ıaooo; 
24 000 

400 
5 200 

1952 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

8 500 

1 200 
'•'••'••• 2 000 

. 15 700 

3 000 
40 000 

4 3 000 

1 750 

.: •••••':v.7="ooa j 

•• ;> 25 -000 

32 000 

400 
5 200 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

8 500 

1 200 
2 000 

15 700 

3 000 
40 000 

43 000 

1 750 

7 000 
25 000 

32 000 

400 
5 200 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

5 600 5 600 

263 550 285 000 

5 600 

285 000 

Dördüncü İnsim - Daire 
hizmetleri 

451 Yaym giderleri 
10 Satmalma ve abone 
20 Başka her çeşit giderle! 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

5 000 
0 

5 000 

5 000 

35 000 
5 000 

40 000 

40 000 

35 000 
5 000 

40 000 

40 000 
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1951 1952 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 

10 1947 - 1İ50 yılları! borçları P5<M 1 500 1 500 
20 1928 - 1946 » » 1 500 1 500 1 500 

Bölüm toplamı 3 000 3 000 3 000 

Beşinci kısım toplamı 3 500 3 500 3 500 

KİSIMLAR TOPLAMI 

İkinci kısım toplamı 7 497 021 8 440 571 8 440 572 
Ü ç ü l İ ı ü s ı m toplâlıi 263 55Ö" 285 000 285 000 
Dördfeıcü kısım toplamı 5 000 40 000 40 000 
Beşinci kısım toplamı 3 500 3 500 . 3 500 

GENEL TOPLAM 7 769 071 8 769 Ö7İ 8 769 072 





Rapor 
17 . XII . 1951 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

1951 yılı Bütçesine nazaran normal masraflar ve envestisman için 1952 yılı Bütçesi rakamla
rı yekûnunda 596 496 lira bir eksilme nıevcuttur. Buna mukabil tapulama hizmetlerinin arzettiği 
ehemmiyet sebebiyle bu hizmetlerin daha kısa bir zamanda yapılması için 1952 yıknda (L) cetve
linden çıkarılacak memurların aylıkları ile tapulama teşkilâtını genişleten ve Büyük Millet Mec
lisine sunulmuş bulunan kanun tasarısının kabulü halinde 1952 yılında tatbik edilecek hizmetleri 
karşılamak üzere 1952 yılı Bütçesine 2 496 714 lira fazla ödenek konulmuştur. Noksan teklif edi
len 596 496 lira ödenek işbu fazladan tenzil edilecek olursa netice olarak mezkûr Genel Müdürlü
ğün 1952 yılı Bütçesi yekûnundan geçen seneye nazaran 1 900 218 lira fazlalık olduğu görülür. 

Teşkilâtı genişleten tasarının 1952 senesinde bu Genel Müdürlüğe yükleteceği personel maaş 
ve masraf lariyle hizmetleri karşılığı olan 2 341 946 liranın 1952 yılı Bütçesinin alâkalı bölümlerin
de ve normal hizmetler arasında yer aldığı görülmektedir. 

Tapulama işlerinin bir misli kadar daha az bir zaman içinde görülmesi maksadı ile teklif edi
len tasarının arzu ve isteklerimize uygun olması itibariyle Yüksek Meclisçe kabul olunacağı kuv
vetle tahmin edilmekte ise de henüz iktisabı kanuriiyt.etmemiş olan bu tasarı karşılığının bütçe
de yer alması doğru görülmediğinden bıi hususta iki şekilden birinin tercihi lazım gelmekte oldu
ğu kanaati hâsıl olmuştur. 

1. Yeni tasarının istilzam ettiği masrafları 1952 yılı Bütçe rakamlarından çıkararak tertip-
itibariylc bir cetvelini yapmak ve tasarıya konulacak, bir hükümle Genel Müdürlük 1952 yılı Bütçe 
sine bu cetvelde yazılı şekilde ödenek eklemek, • 

2. Yine bu kısma ait masrafları tertiplerdeki normal rakamlar arasından çıkararak bir kalemde 
bütçenin sonuna koymak ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesini bağlamadan bu tasarıma 
kanuniyet kesbetmesine kadar yalnız bu kalemdeki 2 341 946 liranın müzakresini geriye bırakmak. 

Şayet bütçelerin yekûnları bağlanmadan mevzuubahis tasarı kanuniyet kesbederse komisyonu
muz bu yekûnu tertiplerine dağıtabileceği -gibi bir kalemde bu rakamı kabul ederek alâkalı tertip 
lere aktarılması hususunda Maliye Bakanına yetki verecek bir maddeyi de Bütçe Kanununa koyabi
lir. Arzedilen bu şıklardan birinin ihtiyarı yüksek Komisyonun takdirlerine ait bulunmaktadır. 

Bununla beraber her tertipte teklif edilen rakamlar incelenirken teklif edilen ve tapulamanın 
tezyidini istihdaf eden tasarının istilzam ettiği masraflar üzerinde ele bu masrafların detaylarına gi
dilerek durulmuş ve bunların da yerinde olduğu sonucuna varılmıştır. 

Bu itibarla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1952 yılı teklif bütçesi biri mezkûr genel 
müdürlüğün 1952 senesi normal hizmetlerini ihtiva eden tertipler itibariyle diğeri de yeni tasarının 
istilzam eylediği masraflar bakımından iki kısımda, incelenerek kanaat ve mütalâamızın sonu ona göre 
raporda belirtilmiştir. - . 

Şurasını hemen ilâve edeyim ki, tctkikatımız neticesinin her fasıl ve madde itibariyle ayrı ayrı 
beyan ve izah edilmiş olması her ne kadar rapor muhteviyatını genişletmiş ise de müzakerede sürat 
ve kolaylığı temin etmek ve mukadder suallerin cevabını daha evvelden vermek suretiyle faydalı 
olacağı mütalâasından ileri geldiğinin arzına lüzdin görülmüştür. 

J. 201 nei bölümün 11 nei maddesine konulmuş olan 1 123 C50 Uranın 70 700 livwk balo** 
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istihdam edilmekte bulunan merkez memurları aylıkları karşılığıdır. 146 700 lira (L) cetvelinden 
çıkarılacak 90 memurun altı aylık maaşları ve 227 250 lirası da yukarda bahis konusu edilen kanun 
tasarısı ile alınacak kadrolardan 1952 yılında istin dam olunacak memurların keza altı aylık maaşları 
olarak konulmuş bulunmaktadır. 

Yeni tasarının aylıklar karşılığı olarak hesap edilip bu bölümün 11 nci maddesinde yer alan 
227 250 liranın ayrılarak bu bölüm maddesinin 896 400 lira olarak müzakere ve kabulü yerinde 
olacağı mütalâa edilmektedir. Arzedilen 896 400 lira tetkik edilen kadro cetvellerine tamamiyle 
mutabıktır. 

2. Bütçenin 201 nci bölümünün 12 nci maddesino tapulama kadrolarının tezyidi hakkındaki 
kanunla almacak kadrolardan 1952 yılında istihdam olunacak 408 memurun altı aylık maaşları 
tutarı olan 460 200 lira da dâhil olduğu halde 1951 yılma nazaran 39 800 lira noksaniyle 5 629 535 
lira ödenek konulmuştur. 

Bu bölümün maddesine tapulama kadrolarının tezyidi hakkında kanun tasarısının istilzam ey
lediği ödenek de konulduğu halde bu ödeneğin 1951 yılına nazaran eksik olması, üst derece ma
aş alan memurların kadrolara geçirilmesi suretiyle, üst derece maaşlarından yapılan- tasarrufla 
temin edilmiş olmasından ileri geldiği memnuniyetle müşahede edilmiştir. 

Maddenin bahis konusu kanun tasarısına ait kadroların karşılığı olan 460 200 liranın tenzili 
ile yani 5 169 335 lira olarak müzakere ve kabulü muvafık olacaktır. 

3. 201 nci bölümün 21 nci maddesindeki merkez memurları açık aylığı ödeneği 1951 senesinin 
aynı olup aynı bölümün 22 nci iller açık aylığı maddesinden halen açıkta bulunan 7 memurun 
maaşları ve hizmet süreleri nazara alınarak 23 000 lira tenzili ile bu madde de 15 000 lira bıra
kılması yerinde görülmüştür. 

r- 4. 202 nci bölümün 11 nci merkez hizmetlileri ücreti maddesine mevzu ödenekte ve (D) cet-
velindo yazılı kadro ve ücretlerde bir değişiklik bulunmamaktadır. 

5. Bu bölümün 12 nci maddesine mevzu ödeneğin 1951 yılma nazaran 32 640 lira fazla olma
sı tapulama kadrolarının tezyidi hakkındaki tasarının kanuniyet kesbetmesi halinde kullanılacağı
na göre kezalik maddenin bu miktarın tenzili ile 352 500 lira olarak müzakere ve kabulü uygun 
olacaktır. 

Ancak halen 310 ilce Tapu İdaresinde odacı olmadığı ve odacı hizmetlerinin memurlar tarafın
dan görüldüğü anlaşılmıştır. Bu halin âmme hizmetlerinin en mühimlerinden birini görmekte olan 
bu memurların diğer ilce memurları ve halk arasında haysiyetlerini kesredici bir mahiyet arzet-
mekte olduğuna şüphe edilemez. Odasını süpürmeyo ve muhaberatına ait evrakı ekseriyetle daire
sinden uzak mesafelerde bulunan Posta îdarelerino bizzat tevdi etmeye mecbur olan bu memurların 
bu halden kurtarılması için beheri 55 lira ücretli.310 odacı için maddeye 402 600 liranın ilâvesi 
zaruri görülmektedir. Mâruzâtım kabul buyurulduğu takdirde bunların hemen tâyinleri mümkün 
ölamıyacağma göre bu sene için daha az ödenek ile de idaresi mümkün olacaktır. 

6. 203 neü bölümün 11 nci maddesine geçen yıl bütçesine nazaran 10 800 lira f azlasiyle 172 359 
lira ödenek konulmuştur. Bu fazlalığın tapulama kadrolarının tezyidi hakkındaki kanun tasa
rısı ile alâkalı bulunması hasebiyle bu miktarın tenzili ile maddenin normal hizmetleri için 
konmuş olan 161 559 lira olarak müzakere ve kabul, buyurulması muvafık mütalâa edilmektedir. 

7. Aynı bölümün 12 nci iller geçici hizmetlileri maddesine de geçen yıla nazaran 63 360 lira
lık fazla ödenek konulmuştur. Bu fazlalık da yukarda arzedilen kanun tasarısı ile ilgili oldu
ğundan kezalik maddenin bu miktar ödeneğin tenzili il o 79 800 lira olarak kabul buyurulması 
gerekmektedir, " ' ; . . . . • , • • • • 

" & "âöö'uoı bolümün İ l nci ma,ddosindön 10 000 lira tenzil edilmiş vx; tapulama kadroları-
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nın tezyidine ait tasarının istilzam ettirdiği ödenek karşılığı olarak da .7 50Q lira .^am jq;dilo-
rek maddeye 27,500 lira ödenek konmuştur. 

''Yapılan tenzile geçmiş senelerin hesapları esas ittihaz edilmiş olduğu anlaşılmıştır. Ancak 
ilâve edilen 7 500 lira arzcdildiği veçhile kanun tasarısına ait olduğundan bu miktar m tenzili 
ile maddenin 20 000 lira olarak müzakere ve kabulü uygun olacaktır. 

9. Bölümün 12 nci maddesine geçen yıla nazaran 25 000 lira tenzil edilmiş olarak 355 000 
lira konulmuştur. Bu miktarın 15 000 lirası tapulama kadrolarının tezyidine ait kanun ta
sarısının istilzam ettirdiği ödenek olduğu tetkik neticesinde anlaşılmıştır. TcnrH yukarda ar-
zedilen esasa istinat ettiğinden uygun olmakla beraber tapulama kadrolarının • tezyidinde 'kul
lanılması gereken 15 000 liranın çıkarılarak maddenin ,340 000 lira olarak kabul .buyurulmaşı 

mütalâa edilmektedir. 

10. Bu bölümün 21 nci maddesi geçen yıl bütçesine nazaran 2 500 lira noksan görülmek
tedir. Yapılan incelemede maddeye mevzu 7 500 liranın 5 000 lirasın:]n normal doğum yardı
mı için .konulduğu ,ve 2 500 lirasının da tapulama kadrolarının tezyidi .hakkındaki tasarı 
ile ilgili olduğu görülmüştür. 5 000 lira noksan konulmasının ..-geçmiş yıllardaki Jıesaba 
müstenit olduğu anlaşıldığından kanun tasarısı ile ilgili 2 ,500 liranın çıkarılarak .maddenin 5,000 
lira üzerinden müzakeresi lâzım gelmektedir. 

11. Bölümün 22 nci maddesine mevzu ödovu/k 9 0,00 lira artırılmıştır. Bu artışın 5,000 
lirası iller memurları doğum yardımına ait ve 4 000 lirası da bahis konusu kanun tasarısiyl'3 
ilgilidir. 5 000 lira fazlalığın geçen, yıllarda kâfi gelmemesinden ileri geldiği yapılan inceleme 
•lerden•-anlaşılmış ve .-zam.''-muvafık görülmüş olmakla beraber kanun taşarısiyle ilgili 4 000 lira
nın çıkarılarak • maddenin "25-000 lira olarak mü'iakorc-ve kabulü muvafık olacağı mütalâa olun-' 
maktadır. 

12. Geçen : yıla - nazaran aynı bölümün 31 nci maddesine 1 000, 32 nci -maddesine 2 ^000 ve 
40 nci maddesine de 7 500 lira ilâve edildiği görülmüştür. Yapılan incelemede bu fazlalıkların 
kanun taşarısiyle ilgili olduğu anlaşıldığından maddelerden bu fazlalıkların çıkarılması gerek
mektedir. Bu. itibarla 31 nci, maddenin 2 500, 32 nci maddenin 12,000 ve 40 nçı maddenin de X Q00 
lira olarak,..-müzakere ve kabulü icabedecektir. 

13. 209 ncu bölümde 1951 yılı bütçesine nazaran 29 354 lira riaksan konulmuş ve tapulama 
kadrolarının tezyidi ye (L) cetvelinden çıkarılan memurların emekli kesenekleri Jçin^ de 47/ 673 
lira,ilâvesiyle maddeye 395 969 lira olarak teklif.olunmuştur. 

Fiilî kadroda bulunanlara (L) cetvelinden çıkarılacak memurların emekli kesenekleri -karşılı
ğı olan 356 364 liranın maddede bırakılması ve 39 605 liranın da maddeden çıkarılması gerek-
mektedL\ 

,14. 219 ncu, bölümde 10. 200 lira fazlalık tapulama kadrolarının, tezyidi taşarısiyle ilgili gö
rüldüğünden maddeden bu miktarın tenzili lâzım gel mcktedir. Mütebaki 25 200 lira halen,faali
yette bulunan tapulama heyetlerinde . mevcut yargıçların kadro maaşlarına göre konulan ödenek 
olduğundan aynen kabulü muvafık mütalâa edilmektedir. 

15. 301 npi bölümün 10 ncu. maddesine geçen, sene mevzu, ödenek 6 680 lira iken burşenebüt? 
çe teklifinde 780 lira tenzil edilmiş ve fakat kanun taşarısiyle ilgili olmak üzere 500 liraJlâye-
siyle madde 6 400 lira olarak teklif edilmiştir. Bu maddeden de 500 liranın çıkarılması icabetti-
ğinden maddenin 5 900 lira olarak müzakere ve kabulü yerinde olacaktır. 

, 16. 1951 yılı bütçesinde merkez döşeme ve demirbaşı bir madde. halinde iken.'; bu>yıl,. bütço 
teklifinde ayrı ayrı maddelere tefrik edilmiştir. Bu itibarla 301 nci bölümün 20 nci merkez, döşe-
me maddesine 1 000 lira konulmuş olup bu miktar ödeneğin ihtiyaca kâfi geleceği anlaşılmıştır.' 

\% 801 nçi bpjümütt.,30 ncu macl4eöi»dcı 7 250 Ura teklif e 4 l İ ^ ^ c 4 İ i ^ $Ü ö^eneğii ,ö 000 
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lirası tapulama kadrolarının tezyidi hakkındaki kanun tasarısı ile ilgili olduğundan maddeden 
çıkarılarak bu maddenin 1 250 lira olarak müzakeresi gerekmektedir. Ayni bölümün 40 ncı, 50 
nci ve 60 ncı maddelerindeki ödenekler geçen yılın aynı olup ihtiyaca kâfi geleceği anlaşılmak
tadır. 

18. 302 nci- bölümün 10 nen maddesinde geçen yıla nazaran bir taraftan 9 970 lira tasarruf 
edildiği ve bir taraftan da 10 000 lira zam olunduğu görülmüştür. Yapılan incelemede zammedi
len 10 000 liranın kanun tasarısı, sebebiyle konulduğu anlaşıldığından çıkarılması ve maddenin 
91 700 lira olarak müzakere ve kabul buyurulması muvafık olacaktır» 

19. Aynı bölümün 20 nci maddesi 68 580 lira teklif edilmiştir. Yapılan tetkikte bu ödenek
ten 58 580 lirasının kanun tasarısiyle ilgili olduğu görüldüğünden maddeden çıkarılması gerekli bu
lunmaktadır. Bu itibarla maddenin normal ihtiyaçlar karşı lğı bulunan 10 000 lira olarak müza
kere ve kabulünün yerinde olacağı mütalâa edilmektedir. 

20. Bölümün 30 ncu maddesinde 62 000 lira ödenek teklif edilmiştir. Bu ödeneğin 22 000 lira
sının tapulamanın tezyidi hakkındaki kanun tasarısiyle ilgili olması bakımından tenzil edilerek 
madde ıhı 40 000 lira olarak müzakeresi muvafık olacaktır. 40' 000 liranın tam bir ihtiyaç neticesi 
maddeye konulduğu da detay hesapların tetkikmdan anlaşılmıştır. 

21. Bölümün 40 ncı maddesinde 60 300 lira ödenek teklif edilmiştir. - Bu ödeneğin de 6 300 
lirası kanun tasarısı ile ilgili olduğundan maddeden çıkarılması lâzımgelmektedir. Bakiye 54 000 
liranın bütün tapu idarelerinin öteberi giderlerine ancak kifayet edeceği anlaşılmaktadır. Bu itibar
la maddenin 54 000 lira olarak müzakere ve kabulü yerinde olacaktır. 

22. Yine aynı bölümün 50 nci maddesinde görülen 28 350 lira ödenekten 4 100 lirası kanun 
tasarısiyle ilgili olduğundan maddeden çıkarılarak maddenin 24 250 lira olarak müzakere ve 
kabulü muvafık görülmektedir. 

23. Bölümün 60 ncı maddesi 68 600 lira olarak teklif edilmiştir. Bu ödenekten 8 200 lirası ka
nun tasarısiyle ilgilidir. Maddeden bu ödenek tenzil edilirse bakiye 60 400 lira kalacaktır ki, bu da 
iller ısıtma ihtiyacına ancak kâfi gelecektir. Bu itibarla maddenin 60 400 lira olarak müzakere ve ka
bulü yerinde olacaktır. 

24. 303 ncü basılı kâğıt .ve defterler bölümünde 259 500 lira ödenek teklif edildiği görülmüştür. 

Yapılan incelemede bu bölüm geçen yıl bütçesinde 379 000 lira olduğu ve bu yıl Bütçesinde ise 
179 000 lira tenzil ve buna mukabil kanun tasarısiyle ilgili 59 500 lira ilâve edildiği anlaşılmıştır. 

Bu duruma göre kanun tasarısiyle ilgili bulunan 59 500 liranın maddeden çıkarılması gerek
mektedir. 

Diğer taraftan geçen yıl bütçesine nazaran yapılan 179 000 liralık tenzilin sebepleri üzerinde 
durulmuştur. Yapılan tetkik sonunda tapulamaya yeni başlanması dolayısiyle bir faaliyet senesi 
içerisinde ne kadar matbu evrakın lüzumlu olacağı katiyetle kestirilemiyeceğinden ve heyetlerin 
bu yüzden faaliyetlerini tatil gibi bir duruma düşmemelerini teminen fazla miktar matbu evrak 
bastırıldığı ve halen elde mevcut olanlarla 1952 senesi içersinde bastırılacakların ihtiyaca kâfi 
geleceği anlaşılmış olmasından ileri geldiği görülmüştür. 

Arzedilcn bu duruma göre maddenin 200 000 lira olarak müzakere ve kabulü uygun olacaktır. 

25. 304 ncü bölümün 11 nci maddesinden 207 lira tenzil edilmiştir ki bakiye ödenekle de ida
resi mümkün olacağından maddenin teklif veçhile 23 793 lira olarak müzakere ve kabulü muva
fık olacaktır., 

26. Aynı bölümün 12 nci maddesinde görülen 8 000 lira fazlalık kanun tasarısiyle ilgili oldu
ğundan maddeden çıkarılarak 12 nci maddenin 40 000 lira olarak müzakere ve kabulü yerinde 
olacaktır. 
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27. Bölümün 21 nci madedsine mevzu ödenek geçen yıl bütçesindeki ödeneğin aynı olup bu 

miktarla idare edileceği anlaşılmıştır. 

28. Bölümün 22 nci maddesine mevzu ödenekten 1 200 liranın kanun tasarısiyle ilgili olması 
bakımıdan çıkarılarak maddenin 4 800 lira olarak müzakere ve kabulü muvafık olur. 

29. 305 nci bölümün 11 nci maddesinde geçen yıl bütçesine nazaran görülen 6 000 lira fazla
lık kadastro lisesinin tahsil süresinin 4 seneye çıkarılmasından ve bir sınıfın daha açılması 
mecburiyetinden ileri geldiği anlaşılmıştır. Bu ödenekle mektep kadrosunda artacak öğrencilerin 
yatırılması için pansiyon kiralanacaktır. Zaruri olan bu ödeneğin ilâvesinin müzakere ve kabulü 
muvafık olacağı mütalâa edilmektedir. 

30. Aynı bölümün 12 nci maddesinde iller kira bedeli karşılığı olmak 'üzere teklif edilen öde
nek geçen yıla nazaran 40 000 lira bir fazlalık arzetmektedir. Bu ödenekten 30 000 lirası kanun 
tasarısiyle ilgili olup maddeden çıkarılması gereklidir. 

Fazlalığın 10 000 lirası ise Şark mıntakalarmda yeni açılan ve halen faaliyete geçmiş bulunan 
tapulama bölgelerinde Arazi Kadastro müdürlükleri için tutulacak binaların karşılığı olup büt
çeye ilâvesi zaruridir. Bu itibarla maddenin 95 400 lira olarak müzakere ve kabulü muvafrk 
görülmektedir. 

31. 306 nci bölümün 11 nci maddesine mevzu Ödenek 1951 yılı Bütçesindeki ödeneğin aynı 
olup müstahdemlerin ihtiyacını ancak karşılıya cak durumda görülmüştür. 

32. Aynı bölümün 12 nci maddesinde geçen yıla nazaran 61 350 lira bir fazlalık görülmek
tedir. Bu fazlalığın tapulama kadrolarının tezyidi hakkındaki kanun tasarısiyle ilgili olması ba
kımından maddeden çıkarılarak maddenin 111 000 lira olarak müzakere ve kabulü gerekmek
tedir. »• 

Bu ödeneğe ait detay hesapları üzerinde yapılan incelemede ödeneğin tapulama ve kadastro 
memurlarına 5055 ve 5602 sayılı kanunlar gereğince verilmesi gereken iş elbisesi, iş fotini, iş pal

tosu ve iş kasketine ancak kifayet edecek miktarda olduğu görülmüştür. 

33. 307 nci bölümün 10 ncu sürekli görev yolluğu maddesine geçen yıl bütçesine nazaran 
8 500 lira zam edilerek 40 000 lira teklif edildiği görülmüştür. 

1951 yılında tapulama ve kadastro memurlarının sürekli görev yolluklar] aynı bölümün 70 
nei maddesinden ödenmekte iken 1952 yılında sürekli görev tertibinden ödenmesi derpiş edile
rek mezkûr 70 nci maddeden 8500 lira düşülmüş ve bu maddeye konmuştur. 

34. Aynı bölümün 20 nci maddesi geçen yıl bütçesine mevzu ödeneğin ajandır. Bu ödenek 
ihtiyacı ancak karşılıyaeak miktarda görülmüştür. 

35. Bölümün 30 ncu maddesine yapılan 8 000 liralık zam kanun tasarısiyle ilgili olduğundan 
bu miktarın maddeden çıkarılarak maddenin 40 000 lira olarak müzakere ve kabulü uygun ola
caktır. 

36. Bölümün 70 nci maddesi 1951 yılı Bütçesinde 718 250 lira iken bundan 8 250 lirası ten
zil edilerek 710 000 lira bırakılmış ve fakat tapulama kadrolarının tezyidi hakkındaki kanun 
tasarısının istilzam ettirdiği ödenek karşılığı olmak üzere bölüme 217 500 lira ilâve edilmiştir. 

Arzedilen duruma göre maddenin 217 500 liranın çıkarılarak maddenin 710 000 lira olarak 
müzakere ve kabulü muvafık mütalâa edilmektedir. 

Maddeye mevzu ödenek 5055 ve 5602 sayılı kanunlar gereğince arazide çalışan memurların 
yevmiyeleri karşılığı olup tetkik edilen detay hesaplarına uygun bulunmaktadır. 

37. 308 nci bölümün 11 nci ve 12 nci maddelerine mevzu ödeneklerde geçen yıla nazaran görü
len 2500 er liralık fazlalık kanun tasarısı il-° "lAkab -olduğundan bu ödeneklerin maddelerden 
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çıkarılarak 11 nci maddenin 5 000 ve 12 nci maddenin de 15 000 lira- olarak -müzakere ve kabulü 
muvafık mütalâa edilmektedir. 

38. 309 ncu bölümün 31 ve 32 n c i maddelerine mevzu ödenek geçen yılın aynıdır. 

39. 417 nci bölümün 10 ncu maddesine mevzu ödenek geçen yıla nazaran 300 lira noksaniyle 
28 000 lira olarak teklif edilmiştir. Detay hesaplarına nazaran bu miktarın ihtiyacı karşılıyaeak 
derecede olduğu anlaşılmıştır. 

40. Bölümün 20 nci maddesine 19 970 lira ilâve edilerek madde 112 000 lira olarak teklif 
edilmiştir. 

'Belediye sınırlan dâhilinde faaliyette bulunan kadastro ekiplerinde çalışan bilirkişi, amele ve 
jaloncu gündeliklerine geçen yıl bütçesine konulan ödenek yetmediğinden 19 970 liranın ilâvesi 
zarureti hâsıl olmuştur. Yapılan incelemede bu ilâvenin ihtiyaca ancak kâfi geleceği anlaşıl
mıştır. 

41. Bölümün 30 ncu maddesine mevzu ödenek geçen yılın aynı olup bu hizmet için kâfi gel
mektedir. 

42. 418 nci bölüm 1951 yılı Bütçesinde .1 150 698 lira iken bundan 698 lirası tenzil edilerek 
1 156 000 lira bırakılmış ve fakat tapulama kadrolarının tezyidi hakkındaki kanun tasarısının is
tilzam ettirdiği masraf karşılığı olmak üzere de 483 161 lira zam edilmiştir. 

Arzedilen duruma göre bölümden 483 161 liranın çıkarılarak bölümün 1 156 000 lira olarak 
müzakere ye kabulü muvafık mütalâa edilmektedir. 

Tapulama faaliyetinin mühim bir kısmına ait giderleri ihtiva eden bu bölümden, memurların 
çalışmalarını ve' yaşamalarını kolaylaştıracak hurç, karyola, yatak, yastık, mutfak levazımı ve 
çadır gibi eşyalarla tapulama sırasında ekipler ynmda bulunacak muhtar, bilirkişi, amele ve ja
loncu gündelikleri ve tapulaması yapılacak yerlerin kayıtlarını çıkarma işlerinde istihdam olu
nacak memurların gündelikleri, nirengi tesisleri ve sınırların belirtilmesine yarıyan işaretler 
masrafları bu bölümden ödenmektedir. 

Tetkik edilen detay hesaplarında : 

Lira 

240 000 Kayıt çıkarma işlerinde istihdam edilecek memurlar yevmiyesi 
162 000 Muhtarlar gündeliği 
324 000 Bilirkişi gündeliği 
180 000 Amele ve jaloncu.-gündeliği 
211 000 Eşya bedeli 

39 000 Nirengi ve sınır belirtme masrafları 

1 156 000 Yekûn . 

olduğu görülmektedir ki, bu da tapulama faaliyetinin gerekli masraflarını ancak karşılamaktadır. 

43. istanbul'da Teknik Okulda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü adına halen 64 öğrenci 
okumaktadır. 1952 yılı içerisinde de yine Genel Müdürlük hesabına 20 öğrenci alınacaktır. Bu 
suretle sonuncu sınıfta da öğrenci bulunacak ve bu öğrencilerin burs ücretleri 1952 den itibaren 
aynı miktarı muhafaza edecektir. Bu itibarla son 4 ncü sene olmak üzere 1952 yılı içerisinde Ge
nel. Müdürlük hesabına okuyacak öğrencilerin burs ücretlerini karşılamak üzere ve bilhesap 450 
nci bölüme 15 500 lira fazla ödenek.konulması zaruri bulunmuştur. 

44. 451 nci bölümün 10 ncu maddesine mevzu ödenek geçen senenin aynıdır. 
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45. Aynı bölümün 20 nei maddesinden 2 000 lira tenzil edilmiş olup bakiye 18 000 lira ile 

idare edileceği anlaşılmıştır. Yapılan incelemede bu maddeye mevzu ödeneğin tamamiyle smeslekî 
eserler için sarf edildiği memnuniyetle görülmüştü?. 

46. 476 ncı bölümün 10 ncu maddesinde geçen yıla nazaran görülen 25 000 lira fazlalık Ka
dastro Lisesinin 4 seneye çıkarılması sebebiyle talebe adedinin artmasından ileri gelmiştir. Detay 
hesaplarının tetkikında bu maddeye mevzu ödeneğin tam bir ihtiyaç mukabili olarak konduğu 
görülmüştür. 

47. 476 ncı bölümün 20 nei maddesinde görülen 83 000 lira fazlalık tapulama kadrolarının 
tezyidi hakkındaki kanun tasarısiyle ilgili olduğundan bunun maddeden çıkarılarak maddenin 
160 000 lira olarak müzakere ve kabulü muvafık olur. 

5602 sayılı Kanunun mahsus maddesi gereğince açılmış bulunan istanbul, Ankara ve Diyarba
kır'daki kurslara 160 000 liranın kâfi geleceği de detay hesaplarının tetkikında anlaşılmaktadır. 

48. 501 nei bölüme mevzu ödenek geçen yılın aynıdır. 

49. 502 nei bölümün 10 ncu maddesinden geçen seneye nazaran 154 ve 20 nei maddesinden 
1 lira ki ceman bu bölümden 155 lira tenzil edilmiştir. Bakiye ödenekleri borçlarına kifayet ede
ceği; yapılan incelemeden anlaşılmıştır. 

50. 711 nei bölüme mevzu ödenek geçen senekinin aynıdır. Ve aletlerin onarım masraflarına 
yetmektedir. 

51. 751 nei bölümden geçen yıl bütçesine nazaran 14 500 lira tenzil edilmiş ve fakat tapula
ma kadrolarının tezyidi hakkında kanun tasarısına ilgili olarak 386 000 lira zam olunmuştur. 

Bu sebeple 386 000 liranın maddeden çıkarılarak maddenin 42 500 lira olarak müzakere ve ka
bulü muvafık görülmektedir. 

42 500 liralık ödeneğin 1952 yılı içersinde alınacak makina ve âletlere kâfi geleceği de deta./ 
. hesaplarının tetkikından anlaşılmıştır. 

52. Tapu ve Kadastro lisesinin ilâvei inşaatı için olup Bayındırlık Bakanlığının bütçesine akta 
rılacak olan 150 000 liralık ödeneğin bütçeye alınmış olması verilen izahat muvacehesinde memnuni-' 
yeti e karşılanmıştır. 

Filhakika her sene bu okulda bulunan öğrencilerin pansiyon kirası bedeli olarak 26 100 lira 
ödenmiş ve bu seneden itibaren de lisenin 4 yıla çıkarılmasından dolayı artacak öğrenci adedino 
göre 32 100 liranın ödenmesi gerekeceği görülmüş tüv. 

Pansiyon kira bedellerine mukabil bu okulda yapılacak ilâvei inşaat Hazineyi mütemadiyen kira 
ödemekten kurtaracaktır. Bu sebeple ödeneğin de aynen kabulünün muvafık olacağı mütalâasın -
dayım, . 

Netice : ; • ' <- ' ' •'•• *. • > •• •.; ••••. *• • " '•'<••> - - A 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesiyle teklif olunan tahsisatın hesabında âmme hizmet
lerinin selâmetle ifasına halel gelmemek şartiyle tasarrufa âzami derecede riayet edilmiş olduğu ve 
istenilen tahsisatın mahalli sarfları ve hesapları hakkında etraflı malûmat verilmek suretiyle tetiri-
katımızın kolaylaştırıldığını arzeder bilvesile Genel Müdürlüğün bu isabetli ve titiz hareketini 
şükranla kaydetmek isterim. 

• • • / 

Bursa Milletvekili 
Kenan Yılmaz 
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ödeneğin çeşidi 

Merkez memurları aylığı 
İller memurları aylığı 
İller hizmetlileri ücreti 
Merkez geçici hizmetlileri ücreti 
İller geçici hizmetlileri ücreti 
Merkez memurları çocuk zammı 
İller memurları çocuk zammı 
Merkez memurları doğum yardımı 
İller memurları doğum yardımı 
Merkez memurları ölüm yardımı 
İller memurları ölüm yardımı 
Yakacak zammı 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin 
(D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri 
gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına yapılacak ödemeler 
Yargıç ödeneği 
Merkez kırtasiye 
Merkez demirbaş 
İller kırtasiye 
İller döşeme 
İller demirbaş 
İller öteberi giderleri 
İller aydınlatma 
İller ısıtma 
Basılı kâğıt ve defterler 
İller posta ve telgraf ücretleri 
İller telefon giderleri 
İller kira bedeli 
5055 ve 5602 sayılı kanunlar gereğince ve
rilecek giyecekler 
Müfettişler yolluğu 
5055 ve .5602 sayılı kanunlar gereğince ve
rilecek gündeliklerle bu işlerde kullanıla
cakların geçici görev yollukları 
Merkez tedavi giderleri ve yollukları 
İller tedavi giderleri ve' yollukları 
Tapulama Kanunu uygulama genel giderleri 
Tapulama kursları genel giderleri 
Satın alınacak makine, âlet ve gereçler 

227 250 
460 200 
32 640 
10 800 
63 360 
7 500 
15 000 
2 500 
4 000 
1 000 
2 000 
7 500 

39 G05 
10 200 

500 
6 000 
10 000 
58 580 
22 000 
6 300 
4 100 
8 200 
59 500 
8 000 
1 200 
30 000 

61 350 
8 000 

217 500 
2 500 
2 500 

î 483 161 
83 000 
386 000 

Toplam 2 341 946 
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B. M. Ödeneğin çeşidiı 

1951 
Y ı h 
ödeneği 
Lira 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira • Lira 

tkinci İnsim - Personel 
giderleri - ; , 

I - Aylıklar ve ücretler, 
201 Aylıklar 

11 Merkez memurları avhğı 760 400 1 123 650 1 123 650 
12 iller memurları aylığı 5 669 335 5 629 535 5 629 535 
21 Merkez memurları açık avhğı: 1 000 1 000 1 000 
22 îller memurları açık aylığı 38 000 15 000 15 000 

Bölüm toplamı 6 468 735 6 769 185 6 769 185 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 45 120 45 120 45 120 
12 tiler hizmetlileri ücreti 3.52 500 385 140 385 140 

Bölüm toplamı 397 620 430 260 430 260 

203 Geçici hizmetliler ücreti , t" 
11 Merkez geçici hizmetlileri üc

reti ~' 161 559 172 359 - 172 359 
12 İller geçici hizmetliler ücreti 79 800 143 160 143 160 

Bölüm toplamı 241 359 315 519 315 519 

I I - Başka haklar S ; r ; : T r ? ^ 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar • ^ , , : 

gereğince yapılacak zam ve ^ ^ ^ V ,! 
yardımlar - . İl 

11 Merkez memurları/çocuk zam- • 
mı " . 3 0 0 0 0 27 500 27 500 

12 îller memurları çocuk zammı 380 000 355 000 355 000 
21 Merkez memurları doğum yar- ' . . 

dimi 10 000 7 500 7 500 
22 îller memurları doğum yar

dımı " 20 000 29 000 29 000 
31 ,Merez memurları ölüm yardı • 

mı ••,''. 2 500 3 500 3 500 
32 îller memurları ölüm yardımı 12 000 14 000 14 000 
40 Yakacak zammı 10 000 17 500 17 500 

Bölüm toplamı 464 500 454 000 454 000 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 

219 

301 
10 
20 
30 
40 
50 
60 

yapılacak ödemeler 
Yargıç ödeneği 

İkinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro giderleri 
Kırtaksiye 
Döşeme 
Demirbaş 
Öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

377 650 
25 200 

7 975 064: 

6 680 

2 500 
2 750 

325 
900' 

395 969 
35 400 

8 400 333 

-

6 400 
S ı ooo 
l 7 250 

2 750 
325 
900 

395 969 
35 400 

8 400 333 

. - , - Î ' İ \, j 

- " ' • „ ' . •••""%->, 

•6 400 
1 000 
7 250 
2 750 

325 
900 

Bölüm toplamı 13 155 18 625 18 625 

302 İller büro giderleri 
10 Kırtaksive * 101670. 101700 101700 
20 Döşeme $68 580 68 580 
30 Demirbaş 52 000 \ 62 000 62 000 
40 Öteberi giderleri 54 300 60 300 60 300 
50 Aydınlatma . 24 250 28 350 28 350 
60 Isıtma 60 400 68 600 68 600 

Bölüm toplamı 292 620 389 530 389 530 

303 Basılı «kâğıt ve defterler 379000 259 500 259 500 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve giderleri 
11 Merez posta ve telgraf ücret

leri 24 000 23 793 23 793 
12 İller posta ve telgraf ücretleri * 40 000 48 000 48 000 
21 Merkez telefon giderleri 1 275 1 275 1 275 
22 İller telefon giderleri 4 800 6 000 6 000 

Bölüm toplamı 70 075 79 068 79 068 
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B. 
. 

M. Ödeneğin çeşidi 

1951 
Y ı l ! 
ödeneği 
Lira , 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

305 Kira bedeli 
11 Merkez 
12 iller 

30Ö 

307 

308 

26 100 
85 400 

32 100 
125 400 

Bölüm toplamı 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
Merkez 

32 100 
125 400 

11 
12 

10 
20 
30 
70 

Bölüm toplam; 

Giyecekler 
Hizmetliler giyeceği 
5055 ve 5602 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek giyecekler 

Bölüm toplamı 

Yolluklar 
Sürekli göre v y ollıığu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
5055 ve 5602 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek gündelik
lerle bu işlerde kullanılacakla
rın geçici görev yollukları 

111 500 

3 500 

1.14 000 

117 500 

31 500 
50 000 
40 000 

718 250 

157 500 

3 500 

175 350 

178 850 

40 000 
50 000 
48 000 

, 927 500 

157 500 

3 500 

175 350 

178 850 

40 000 
50 000 
48 000 

927 500 

839 750 1 065 500 1 065 500 

11 
12 îller 

5 000 
15 000 

Bölüm toplamı 

7 500 
17 500 

7 500 
17 500 

309 Taşıt giderleri 
31 İller taşıtları işletme giderleri 
32 Tiler taşıtları onarma giderleri 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısıra toplamı 

20 000 

4 000 
2 000 

6 000 

849 600 

25 000 

4 000 
2 000 

6 000 

2 179 573 

• 

25 000 

4 000 
2 000 

6 000 

2 179 573 
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İfiİL ödeneğin çeşidi 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Kadastro, tapu yazma heyet
leri giderleri 

10 Nirengi, sınır işaretleri, poli
gon ve taşıma giderleri 

20 Belediye ve köy temsilcileri ta
rafından seçilecek komisyon 
üyeleri ile vukuf erbabı ve 
amele ve geçici jaloncu günde
likleri 

30 Kadastrosu ilân edilen yerler
deki arap harfli tapu kayıtla
rının çıkarılması işlerinde 
merkezde ve taşrada çalıştırı
lacakların gündelikleri 

Bölüm toplamı 

Tapulama Kanunu uygulama 
genel giderleri 
Teknik okulda kadastro mü
hendisi olarak yetiştirilecek 
öğrencilere verilecek burslar 
Yayın giderleri 

10 Satmalma ve abone 
20 Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yollukları ile 
başka her çeşit giderleri 
Kurs ve okullar genel giderleri 

10 Kadastro okulu ve kursu genel 
giderleri 

20 Tapulama kursları genel gider
leri 

Bölüm toplamı 

1951 1952 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira-

28 300 28 000 28 000 

92 030 112 000 112 000 

20 000 20 000 20 000 

140 330 160 000 160 000 

1 156 698 1 639 161 1 639 161 

71 300 86 800 86 800 
5 000 5 000 5 000 

20.000 18 000 18 000 

25 000 23 000 23 000 

2 0 0 

175 000 200 000 200 000 

160 000 243 000 243 000 

335 000 443 000 443 000 

Dördüncü kısmı toplamı 1 728 330 2 351 961 2 351 961 



104 Tapu ve Kadastro G. M. 

B. M. Ödeneğin çeşidi 

1951 
Yılı 
öden,eğj 
Lira 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçlan 2 000 2 000 2 000 
502 Eski yıllar borçları 

10 1947 - 1950 villan borçları 
20 1928 - 1946 * » » 

23 154 
1 001 

24 155 

26 155 

23 000 
1 000 

24 000 

26 000 

23 000 
1 000 

24 000 

26 000 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

KISIMLAR. TOPLAMI 

İkinci kısım toplamı 7 975 064 8 400 333 8 400 333 
Üçüncü kısım toplamı 1849 600 2 179 573 2 179 573 
Dördüncü kısım toplamı 1,728 330 2 351 961 2 351 961 
Beşinci kısım toplamı 26 155 26 000 26 000 

GENEL TOPLAM 11 579 149 12 957 867 12 957 867 

Yatırımlar 
") 

I - Onarmalar 
711 Makina, alet ve gereçler ona 

rımı 3 000 3 000 3 000 

I I - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

751 Satın alınacak makina, alet ve 
gereçler 57 000 428 500 428 500 

0 Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü Kadastro Okuluna ya
pılacak ilâvei inşaat giderleri 0 150 000 0 

Yatırımlar toplamı 60 000 581500 431500 





Rapor 
18 . XII . 1951 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

1952 senesi Bütçe tasarısı tarafımdan tetkik olunan «Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü» 
31 . V . 1950 tarihinde yeni ismiyle işe başlamıştır. Bu Müdürlüğün işleri evvelce iki Genel Mü
dürlük tarafından ifa edilmekte idi ki, bunların teşkilât ve vezaifi komisyonumuzun ve Yüksek 
Meclisin malûmudur. 

11 Haziran J 913 inıii.r.dc yürürlüğe giren 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununa tev
fikan yapılmış olan toprak tevziatı ile Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğünün işe başladığı 
30 . V . 1950 tarihinden sonraki faaliyet neticeleri şöyle hulâsa edilebilir. 

Sene 
Komisyon Dağıtılan Topraklandırılan 

adedi toprak (dönüm) aile Köy 

1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

21 . V . 1950 ye 
kadar 

1950 senesi 30 
Mayıs tarihinden 
sene nihayetine 
kadar 
1951 iptidasın
dan 1. XII. 1951 
tarihine kadar 

9 
9 
15 
18 
23 

28 

53 

— 
49 085 959 
238 656 499 
389 411 803 
74 522 695 

751 476 956 

745 670 727 

945 495 621 

! 

1 427 
4 313 
8 359 
1 351 

15 450 

17 238 

18 038 

— 
— 
29 
111 
158 
33 

331 

300 

243 

1 691 166 348 35 276 543 

Bu hesap hulâsası yeni Genel Müdürlüğün yüksek başarısını göstermektedir. 

1951 yılında dağıtılan topraklar içerisinde toprak komisyonlarınca göçmenlere verilen 167 594 
dönüm toprak da dâhildir. 

1950 yılında ayrıca 447 856 dönüm mera arazisi köy hükmi şahsiyetleri adına tahsis edil
miş bu tahsisin 446 465 dönümü 1950 yılının son yedi ayı zarfında yapılmıştır. 

1951 yılında ve on bir ay zarfında 380 100 dönüm mera tahsisi yapılmıştır. 

Borçlandırma bedelleri : 

Topraklandırılan çiftçi aileleri borçlandıkları arazi bedelini borçlandırıldıktan yıldan iti
baren 6 yıldan başlıyarak 20 yılda ve 20 eşit taksitlerde ödiyeceklerdir. 
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1947 senesinden 30 . V . 1950 tarihine kadar ki. borçlandırma bedeli 4 847 829 lira ve 31 . 

V . 1950 den 1 . XII . 1950 tarihine kadar olan borçlandırma yekûnu 10 474 067 liraya baliğ 
olmuştur. 

Kuruulş onarma ve işletme kredileri : 

4753 sayılı Kanunun 47 nci maddesine göre topraklandırılan çiftçilere işletmede yapı ve te
sisler meydana getirmek, bunların onarılmasını temin etmek ve işletilmesini sağlamak üzere ku
ruluş ve onarma kredisi ile yıllık işletme kredisi açılmaktadır. 

Ancak özel fonun bugünkü durumu bu yıl topraklandırılacak ailelerin her iki kredisi için 
ihtiyaçlarım sağlayacak miktarda olmadığından yıllık işletme kredilerinin bankadan sağlan
ması cihetine gidilmiştir ki yalnız bu kredi 1 049 990 liradır. 

Toprak tevzi işlerindeki büyük sürate rağmen dağıtılan toprakların kadostral haritaları ya
pılmakta ve çiftçiye teslim edilen arazinin çapları da kendilerine tevdi edilmektedir. Genel mü
dürlükçe 1952 yılında 1,5 milyon dönüm arazi dağıtılacağı söylenmektedir. 

Göçmenler ve mülteciler 

1950 yılı başından 1951 Kasım ayının 7 nci gününe kadar Avrupa kamplarından ve sair memle
ketlerden memleketimize gelen mülteci ve muhacirlerin sayısı 157 711 dir. Hudut açılırsa bu miktarın 
200 - 220 bin kişiye baliğ olacağı Genel Müdürlükçe tahmin edilmektedir. 

Göçmenlerin kabul ve şevki, muvakkat barındırılması ve nihayet iskânları çok mühim işlerdendir. 

Bugüne kadar yurdumuza gelen göçmenler iskân bölgesine dâhil 40 vilâyette muvakkaten barm-
dırılmışlardır. 

Göçmenler için şimdiye kadar bu 40 vilâyette 13 170 göçmen evi inşasına başlanmış, bunlardan 
4101 evin inşaatı tamamlanmış ve bu kadar göçmen ailesi kendi evlerine iskân edilmişlerdir. Kalan 
9 bin küsur evin inşasına hızla devam edilmektedir. 

Ayrıca Ankara, İçel, Seyhan, Kırşehir, Konya ve Yozgad'm bâzı müsait bölgelerinde göçmen 
köyleri tesisine başlanmış ve bir kısmının ihaleleri yapılmıştır. 

Çiftçi göçmenlerden 7020, aileye 333 771 dönüm ziraat arazisi tahsis edilmiş ve tapuya bağlan
mıştır. 

6719 çiftçi göçmen ailesine 2804 ton tohumluk dağıtılmış ve göçmenler bu tohumları toprakları
na ekmişlerdir. 

Ziraat Bankasından 3884 çiftçi ailesine 3 175 570 lira donatım ve çevirme kredisi sağlanmıştır. 

Donatım kredisinden 5 aded traktörde dahil olmak üzere 3860 parça muhtelif ziraat alet ve va
sıtaları tedarik olunmuştur. 

Bu veçhile göçmenlerin mühim bir kısmı müstahsil bir duruma girmişlerdir. 

1951 yılı Bütçesinde göçmen işleri için ayrılmış bulunan ödenekle karşılıksız paralar fonundan 
verilen 30 milyon liradan 15 milyon lirası sarf olunmuştur. Bakiye 15 milyon liranın sarfı için 
Bakanlar Kurulundan karar alınmak üzere bulunmuştur. 

Ayrıca Göçmen ve Mültecilere Yardım Birliğinden inşaat işleri için verilen 8 milyon lira da 
sarf edilmiştir. Bu suretle sarfiyat miktarı 23 167 000 liraya baliğ olmuştur. 

Genel müdürlüğün anifülarz mesaisini beyandan sonra ve 1952 Bütçesine gelince : 

201 nci bölüm aylıklar tamamen geçen senenin aynıdır. Şurasını belirtmek icabeder ki, kanu
na bağlı iller kadrosunda teşkilâtta mevcut 50 komisyondan 25 i faal olup diğer 25 i «L» çetve-
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line alınmıştır. Genel müdürlük, toprak ve göçmen işlerini hızlandırmak maksadiyle faal 25''ko
misyonu 53 e çıkarmış ve komisyon başkan, üyeliklerine diğer teknik vazife sahiplerine bu işleri 
ek vazife olarak vermek suretiyle işi tedvire koyulmuştur. Esasen göçmen işleri de kısmen bu 
•komisyonlara mevdudur. Bâzı mahallerde göçmenlerin alınması, sevk ve idaresi barındırılması, 
yiyeceklerinin temini gibi işler tamamen ve yalnız, tek basma çalışmak zorunda kalan iskân mü
dürlerinin omuzlarında kalmıştır. 

Buna binaen «L» cetvelinden iskân müdür ve memuıiariyle komisyon memurlarının faal kad
roya geçirilmesi ve bunların masraflarının da bütçeye alınması muvafık olur m'ütalâasmdayım. 

202. Ücretliler ve 203 ncü geçici hizmetliler bölümleinde de bir değişiklik yoktur. 

206 ncı başka haklar bölümünün 11 nci merkez memurları çocuk zammı maddesine 500 ve il
ler memurları çocuk zammı maddesi olan 12 nci maddeye 70 000 lira ve 40 ncı yakacak zammı 
macldesine de 1 000 lira zam vardır ki, bunların kabulü zaruri görülmektedir. 

Bu bölümün 21 ve 22 nci doğum zamlarından beşer binden on bin lira tenzil edilmiştir. 

209 ncu bölümde görülen 1 234 lira fazlalık Emekli Sandığına verilecek karşılığın bu sene te-
zayüt etmesinden doğmaktadır. 

301 ve 302 nci büro giderleri bölümleri ile 303 ncü basılı kâğıt ve defterler giderleri geçen 
senenin aynıdır. 

304 ncü Posta, Telgraf ve Telefon giderleri bölümünün 11 nci maddesinde 2 000, 21 nci mad
desinde 825, 22 nci iller telefon giderleri maddesinde 5 000 lira fazlalık vardır. Bu fazlalıklar 
günün hemen her saatinde göçmen ve toprak meselesini süratle tedvir için yapılan muhabereler
den doğmakta ve kabulü zaruri görülmektedir. 

305 nci bölüm kira bedelleri karşılığı olup merkezde Umuni Müdürlük iki binayı işgal etme
sine rağmen banyo ve hela aralıklarını bile mesâi yeri hâlineı kokuştur . 

Merkez bedeli icarı 5 000 lira noksaniyle 20 000 liradır. Taşradaki kira bedelleri 50 000 
lira olup geçen senenin aynıdır. Bunların Devlet mâlı hâline ğetirilinesi temenniye şayandır. 

306 ncı giyecekler bölümü bu sene palto ihtiyâcından dolayı 1 000 lira fazladır. 

307 nci yolluklar bölümünün daimî memuriyet yolluğu geçen yılın aynı olarak 50 bin lira 
teklif edilmiştir. Halbuki 1951 yılı zarfında bu maddeye 25 bin liralık bir aktarma yapılmak 
suretiyle 75 bin liraya iblâğ edilmiştir. 1952 de İskân Teşkilâtının genişletileceğine ve komis
yon adedinin artırılacağına göre bu miktarın kifayet etmiyeceği muhakkaktır. 

Yine bu bölümün 20 nci maddesindeki geçici görev yolluğu geçen yılın aynı olarak 643 000 lira 
teklif edilmiştir. 4784 sayılı Toprak Teşkilâtı Kanununun 19 ncu maddesi hükmüne tevfikan ko
misyon memurlarına yevmiye verilmekte olması dblayısiyle mevcut komisyonlar ile 1952 de yeni
den ihdası düşünülen komisyonların yevmiyelerine kâfi gelmiyeceği anlaşılmaktadır. Halbuki ay
rıca iskân işlerini takip için teşkil olunan mahallî iskân komisyonlarının harcırahlarım kafşılı-
yaçak ödenek bulunmamaktadır. Halbuki 1951 yılında bu maddeye iskân işleri için sarf olunmam 
üzere Marşal yardımından 500 000 lira ilâveten sağlanmış olduğu görülmüştür. 

Bu itibarla, 1952 yılında bu yardım sağlanmadığı takdirde bütçe teklifindeki ödeneğin kifayet 
etmiyeceği aşikâr bulunmaktadır. 

Yine bu bölümün müfettişler geçici görev yolluğu maddesine geçen yıla nazaran 15 000 lira1 ilâve 
edilmiştir. Geçen yılın ödeneği kâfi gelmediğinden bu maddeye 15 000 lira ilâve olunduğu, görül
müştür. 

Aynı bölümün 70 nci kurslar geçici görev yolluğu maddesinden 30 bin lira tenzili suretiyle bil yıl 
J5, hin lira tşlûıf edilmiş olduğu görülmüştür, 



— 109 — 
308 nci bölümün maddelerine konan ödenek geçen senenin aynıdır. 

309 ncu taşıt giderleri bölümünün merkez taşıt giderleri maddesi olan 21 nci maddede 500 ve 
22 nci onarma giderleri maddesinde 200 lira fazlalık ve iller taşıt giderleri maddesinde 8 000 lira 
noksanlık vardır ki, bu zam ve noksanlık bilhesap yapılmıştır. 

405 nci hayvan yem bedeli olan 3 000 lira halan İslâhiye'de bulunan komisyonun emrindeki bir 
çift at ile toprak kursunda bir çift atın masrafları karşılığıdır. Bu bölümden bu sene 2 000 lira 
tenzil edilmiştir. 

B , . M. • ; . : • ; • ' • " •'•;•••;' 

14 11 Toprak komisyonlarına merkezden gönderilen ve komisyonlar arasında sevk ve naklolu
nan eşya ve levazımın nakliyat masrafı olup geçen seneden 10 000 lira noksandır. 
12 nci iskâna tâbi eşhasın geldiği istasyon ve iskeleden mürettep yerlerine kadar nakil 
vasıtaları ücretidir. Geçen senenin aynıdır. 

417 Toprak Komisyonlarının çadır, dolap, resim masaları ve saire ihtiyariyle Toprak 
Komisyonunda çalışan memur ve hizmetlilere verilen yatacak ve giyecek eşya karşılı
ğıdır. Geçen seneden 10 000 lira noksandır. 

425 İskân İşleri giderleri bölümü olup göçmenlerin misafirhaneler dışında ve yolda v© 
mürettep mahallerinde müstahsil hale gelinceye kadar bir yıl müddetle iaşeleri, gi
yimleri, tedavileri ve muhacir ve mültecilerden iskân edileceklerin çiftçi olanlarına 
2 oda, bir ahır ve sanatkârlarına 2 oda ve bir dükkân ile birer mesken sağlanmak 
üzere geçen yıl ödeneği karşılığıdır. Bölümün yiyecek giderleri maddesi olan 10 ncu 
maddeye 17 101 ve derneklere yatırılan giderler karşılığı olan 50 nci maddesine 
20 000 liraki ceman bu bölüme 37 101 lira fazla konmuştur. Ancak göçmen evleri 
inşaatı için bütçeye konulmuş olan ödeneğin ihtiyacı karşılamıyacağını tebarüz ettir
mek yerinde olur. 

427 Kanun mucibince Toprak Bayramında sarfolunan para olup evvelki senelerin aynıdır. 

429 Topraklandırılacak çiftçiye verilen ham arazinin açma masrafı olup geçen seneden 
10 000 lira noksandır. 

451 Basın ve Yayın giderleri evvelki senelerin aynıdır. 

457 İç kongreler ve Teknik toplantılar genel giderleri olan 2 000 lira evvelki senelerin 
aynıdır. 

476 Bu bölüme 13 000 lira fazlasiyle 38 000 lira tahsisat konulmuştur. 
Komisyonların muhtaç oldukları teknik elemanları yetiştirmek üzere açılan bu kursta 
çalışan öğrencilerin yevmiye ve idaro masraflarına karşılık olmakla kabulü zaruridir. 
501 ve 502 nci geçen yıl ve eski yıllar borçları bölümlerindeki ödenekleri seneleri büt
çelerinde karşılığı bulunan ve düyuna kalmış olan borçların karşılığı olup verilmesi 
kanunidir. 

Yatırımlar 

731 Kamulaştırılan arazi ve toprak bedelleridir. Geçen yıla nazaran 5 000 lira noksan tek
lif edilmiştir. 
1950 senesi nihayetine kadar 130 554 dönüm ve 1951 senesi başından 11 . XII . 1951 
tarihine kadar 224 443 dönüm arazi kamulaştırılmış ve bunların bedeli 3 232 426 lira 
tutmakta bulunmuştur. 

751 Ham araziyi açan traktör grupları ile Toprak komisyonlarının optik alet ve teknik 



malzeme satmalmabilmesini temin için geçen seneden 37 000 lira noksaniyle 133 000 
lira tahsis edilmiştir. 

YukaMa bahsedildiği üzere 4753 sayılı Kanunun 47. maddesi mucibince verilen onar
ma kredisi ile yıllık işletme kredisi için Ziraat Bankasında açılan özel fon karşılığı 
olup bu sene 300 000 lira noksan konulmuştur. 
Toprak ve iskân işleri Toprak komisyonları ihtiyacı için alınacak nakil vasıtaları için 
Maliye Bakanlığı Bütçesine 90 000 lira konmuştur. 
Berveçhi mâruz bütçenin aynen veya tadilen kabulü yüksek komisyon ıttılaına arzo-
lunur. 

istanbul Milletvekili 
Seyfi Oran 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

201 

202 

203 

206 

ÎJcinci hısım - Personel 
giderleri 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 

11 
12 
21 
22 

11 
12 

11 
0 

11 

12 
21 

22 

31 

32 
40 

Merkez memurları aylığı 
İller memurları aylığı 
Merkez memurları açık aylığı 
İller memurları açık aylığı 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri ücreti 
İller hizmetlileri ücreti 

Bölüm toplamı 

Geçici hizmetliler ücreti 
Merez geçici hizmetliler ücreti 
İller geçici hizmetliler ücreti 

Bölüm toplamı 

I I - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk zam
mı 
iller memurları çocuk zammı 
Merkez memurları doğum yar
dımı 
İller memurları doğum yar
dımı 
Merkez memurları ölüm yar
dımı 
iller memurları ölüm yardımı 
Yakacak zammı 

388 200 
2 482 200 

1 000 
2 000 

2 873 400 

106 620 
729 600 

836 220 

19 800 
1 

19 801 

12 000 
40 000 

7 000 

20 000 

4 000 
10 000 
4 000 

388 200 
2 482 200 

1 000 
2 000 

2 873 400 

106 860 
751 800 

858 660 

19 800 
0 

19 800 

12 500 
110 000 

2 000 

15 000 

4 000 
10 000 
5 000 

388 200 
2 732 200 

1 000 
2 000 

3 123 400 

106 860 
781 800 

888 660 

19 800 
0 

19 800 

12 500 
110 000 

2 000 

15 000 

4 000 
10 000 
5 000 

Bölüm toplamı 97 000 158 500 158 500 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T.'C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 204 029 205 263 220 663 

İkinci kısım toplamı i 030 450 4 115 623 4 411023 

llçümeükımn - Yönetim 
giderleri 

301 Merkez daireleri büro giderleri 
10 Kırtaksiye 
20 Döşeme 
30 Demirbaş 
40 öteberi giderleri 
50 Aydınlatma 
60 Isıtma 

302 

303 
304 

5 000 
2 000 

0 
4 000 
4 000 
5 000 

5 000 
500 

1 500 
4 000 
4 000 
5 000 

5 000 
500 

1 500 
4 000 
4 000 
5 000 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

Bölüm toplamı 

iller, büro giderleri 
Kırtaksiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

20 000 

20 000 
40 000 

0 
11 000 
8 000 

20 000 

20 000 

20 000 
5 000 

35 000 
11 000 
8-000 

20 000 

20 000 

22 000 
•5 000 

35 000 
11 000 

8 500 
21 000 

Bölüm toplamı 99 000 99 000 102 500 

Basılı kâğıt ve defterler 40 000 40 000 40 000 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 

11 Merkez posta ve telgraf ücret
leri 8 000 10 000 10 000 

12 İller posta ve telgraf ücretleri 30 000 30 000 30 400 
21 Merkez telef on giderleri 2 575 3 400 3 400 
22 İller telefon giderleri 5 000 10 000 10 000 

Bölüm toplamı 45 575 53 400 53 800 
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B. 

305 

306 
307 

, 

308 

M. 

11 
12 

10 
20 
30 
40 
50 

70 

11 
12 

Ödeneğin çeşidi 

Kira bedeli 
Merkez 
iller 

Bölüm toplamı 

Griyecekler 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Yabancı memleketler yolluğu 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le bunlara yardımcı personelin 
yolluk ve başka giderleri 
Kurslar geçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
Merkez 
tiler 

1951 
Yılı 
ödeneği 
Lira 

25 000 
50 000 

75 000 

3 000 

50 000 
643 000 
15 000 
3 000 

15 000 
45 000 

771 000 

4 000 
10 000 

1952 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

20 000 
50 000 

70 000 

4 000 

50 000 
643 000 
30 000 
3 000 

15 000 
15 000 

756 000 

4 000 
10 000 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

20 000 
54 000 

74 000 

4 000 

50 000 
693 000 
30 000 
3 000 

15 000 
15 000 

806 000 

• - . ' • • • ' • • 

4 000 
10 000 

Bölüm toplamı 

309 Taşıt giderleri 
21 Merkez taşıtları işletme gider

leri 
22 Merkez taşıtları onarma gider

leri 
- 31 iller taşıtları işletme giderleri 

32 îller taşıtları onarma giderleri 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

14 000 

2 000 

14 000 

2 500 

14 000 

2 500 

1 000 
138 000 
20 000 

161 000 

1 228 575 

1 200 
130 000 
20 000 

153 700 

1 210 100 

1 200 
150 000 
20 000 

173 700 

1 288 000 
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B. M. 

405 
414 

11 
12 

Ödeneğin çeşidi 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Hayvan yem bedeli 
Taşıma giderleri 
Toprak işleri taşıma giderleri 
İskân işleri taşıma giderleri 

Y ı l j 
1951 
ödeneği 
Lira 

. 5 000 

35 000 
175 000 

417 

425 

427 

429 

451 

457 

Hükümetçe Komisyonca 
1952 yılı için 

istenen kabul edilen 
L i ra L i r a 

3 000 

25 000 
175 000 

10 
20 

Toprak Bayramı Kanununun 
gerektirdiği giderler 
5613 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesinin (F) fıkrasının 2 
nc| bendi gereğince dağıtılan 
araziyi açma giderleri 
Yayın giderleri 

1 000 

50 000 

1 000 

40 000 

3 000 

25 000 
175 000 

10 
20 
30 
40 

50 

Bölüm toplamı 

4784 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesinin gerektirdiği eşya 
ve giyecekler 
îskân işleri giderleri 
Yiyecek giderleri 
Giyecek giderleri 
Tedavi giderleri 
Muhacir ve mülteciler için der
neklere yatırılan giderler kar
şılığı 
Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

210 000 

50 000 

600 000 
10 000 
10 000 

v 600 000 
300 000 

1 520 000 

200 000 

40 000 

617 101 
10 000 
10 000 

620 000 
300 000 

1 557 101 

200 000 

40 000 

617 101 
10 000 
10 000 

620 000 
300 000 

1 557 101 

1 000 

40 000 

Satınalma ve abone 
Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

îç kongreler ve teknik toplan
tılar genel giderleri 

1 500 
1 000 

2 500 

2 000 

1 500 
1 000 

2 500 

2 000 

1 500 
1 000 

2 500 

2 000 
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B. .. M. 

. : ^ r v r ; .•'..:; . 7 

ödeneğin çeşidi 

1951 
Y ı h 
ödeneği 
Lira 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

476 Toprak ve iskân işleri kursu 
genel giderleri 25 000 38 000 38 000 

Dördüncü kısım toplamı 1 865 500 1 883 601 1 883 601 

Beşinci hısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 495 5 000 5 000 
502 Eski yıllar borçları 

10 1947 - 1950 yılları borçları 
20 1928 - 1946 » » 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

KISIMLAB TOPLAMI 

İkinci kısım toplamı 4 030 450 4 115 623 4 411 023 
Üçüncü kısım toplamı 1 228 575 1 210 100 1 288 000 
Dördüncü kısım toplamı 1 865 500 1 883 601 1 883 601 
Beşinci kısım toplamı 12 395 30 000 30 000 
Satın alınacak motorlu nakil 
vasıtaları bedeli olup Maliye 
Bütçesine aktarılacak 300 000 90 000 0 

5 000 
6 900 

11 900 

12 395 

5 000 
20 000 

25 000 

30 000 

5 000 
20 000 

25 000 

30 000 

GENEL TOPLAM 7 436 920 7 329 324 7 612 624 

Yatırımlar 

I I - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

731 4753 ve 5618 sayılı kanunların 
45 ve geçici 2 nci maddelerine 
göre yapılmış ve yapılacak ka
mulaştırmaların bedel ve fark
larından nakden ödenecekler 135 000 130 000 130 000 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lİra Lira 

751 Satın alınacak, makina alet ve ^ ^ ^ ' ' 
gereçler ^ 

10 Optik aletler ve teknik malze- SpjS&'** ' *' 
me 160 00Ö 125 000 125 000 

20 Traktör grupları için alınacak 
traktör pulluk alet ve sair ge
reçler 10 000 8 000 8 000 

Bölüm toplamı 170 000 133 000 133 000 

771 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklan- .. 
dırnia Kanununun 47 nci mad
desi gereğince açılacak özel 
fon 1250 000 950 000 950 000 

Yatırımlar toplamı 1555 000 1213 000 1213 000 
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Rapor 
21. XII. 1951 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Adalet Bakanlığının 1952 yılı Bütçesi tarafımızdan incelendi : 

A) Bakanlığın 1952 yılı Bütçesinde 4 579 848 liralık ödenek fazlalığı mevcut olup bunun 
3 501 558 lirası, personel giderlerini ihtiva eden ikinci kısımda, 262 878 lirası üçüncü kısmı teş
kil eden yönetim giderlerinde, 757 178 lirası daire hizmetlerini ihtiva eden dördüncü kısımda, 
58 234 lirası da eski yıllar borçları kısmındadır. 

Bu suretle Adalet Bakanlığının 1952 yılı Bütçesinin yekûnu 48 602 926 lira tutmaktadır ki, 
yukarda izah olunduğu gibi 1951 yılı Bütçesinden 3 127 828 lira fazla ve 1949 yılı Bütçesindeii 
971 022 lira ve 1950 yılı Bütçesinden de 699 135 lira eksiktir. 

Şurasını da işaret etmek iktiza eder ki, Adalet Bakanlığı Bütçesinin tanzimi sırasında, diğer 
bakanlıklar bütçelerine muvazi olarak geçen 1951 yılı Bütçesine nazaran 1 452 140 liralık bir in
dirme yapılmış ve bundan sonra, görülen lüzum ve zarurete binaen fazla ödenek konmuştur ki, 
bunun hakiki miktarı yukarda gösterilmiştir. 

İndirme nispeti ise % 4,04 dür. -, r-

Bölümlere gelince : v r' ' -

1. 101 nci bölümdeki bakan ödeneğinde değişiklik yoktur. 

2. 201 nci bölümün 11 nci maddesini teşkil eden merkez memurları aylığı yekûnu 2 786 100 
olup 1951 yılma nazaran 412 994 lira fazladır. 

Bu fazla ödenekler hakkında bakanlığın gerekçesinde izah mevcut olduğu gibi bu husustaki 
düşüncelerimiz de, taallûk ettikleri bölümlerde sırasiyle ve tafsilâtiyle arzedilecektir. 

B) Bakanlığın yatırımlar bütçesi; geçen yıla nazaran 1 175 001 lira noksaniyle 2 021 000 li
radır ki, bu eksikliğin hangi yatırımlara ait bulunduğu ve gerekçesi, bilâhara arz ve münakaşa 
edilecektir. 

O) Bayındırlık Bakanlığının yatırımlar bütçesine Adalet Bakanlığı için 900 000 lira konul
muştur. Bu para; 1951 yılında ihalesi yapılmış olan İzmit ve Zonguldak ceza evlerinin birinci 
kısım inşaatının 1952 yılma sâri taahhüt bakiyesini karşılamak üzere bütçeye konulmuştur. 

Gerekçede izah olunduğu gibi : Bu parayla Yargıtaya ilâvesi düşünülen iki hukuk dairesi için 
lüzumlu yargıç, kâtip ve memur ile mübaşir ve odacıların aylık ödenekleri temin olunmuş ayrıca 
Yargıtayda mevcut 130 ar lira ücretli 10 tane mübaşirin de 15 er lira asli maaşa geçirilmeleri 
sağlanmıştır. 

Aynı vazifeyi gören mübaşirlerin büyük bir kısmı 15 lira asli maaş almakta iken bir kısmının 
ücretle istihdam edilmeleri hiçbir veçhile caiz olamıyacağma göre Yargıtaydaki 10 ücretli müba
şirin maaşa geçirilmeleri çok yerinde bir hareket olur. Ve bütçeye yapacağı tesir ise pek cüzidir. 

Yargıtaya iki hukuk dairesi ilâve olunmasına ve bunun için de Devlet memurları aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet 
Bakanlığı kısmında ıdeğişiklik yapılmasına dair olan kanun teklifi Yüksek Meclise sunulmuş bu
lunmaktadır* 
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Bu ilâvenin yerinde; olup olmadığını anlıyabi] m ek için Yargıtaym birkaç senelik faaliyet bilan

çosunu gözden geçirmek zaruridir. 

Yargıtay Ceza ve Hukuk dairelerine gelen ve çıkan iş sayısı 

Devrolu-
Çıkan nan 

1948 
1949 
1950 
1951 

yılında 
» 
» 

Kasım sonuna kadar 

Devirle 
bereber 

gelen 

117 661 
130 762 
123 547 
122 409 

103 415 14 246 
115 389 15 372 
111.276 12 271 

, 105 724 16 684 

Bu cetvellere göre; Yargıtaya gelen iş hacminin her sene büyümekte olduğunu kabul etmek ica-
beder. Filvaki 1950 yılı varidesi bir yıl evvelkine nazaran daha az görünmekte ise de bunun sebe
bi; Yüksek Meclisçe kabul: buyurulmuş olan Af Kanunu dolayısiyle bâzı ceza dosyalarının, Yar
gıtaya intikâl etmeden muameleden kaldırılmış olmasıdır. Bu yılın 11 ayındaki iş hacmi göz önünde 
bulundurularak yıl sonunda varide yekûnunun, 1949 yılma ait yekûnu aşacağını kabul etmek 
hatalı bir görüş olmaz. 

1943 yılında Yargıtaya intikal eden dâva adedinin (77 276), 

1948 yılında ise (103 233) olduğu düşünülür ve bu rakamlar'yukardaki cetvelde yazılı rakam
larla mukayese edilirse geçen yılki raporda belirtildiği gibi Yargıtay faaliyetinin mütezayit bir 
nispoet dairesinde her yıl çoğaldığı hakikati, pek açık bir şekilde tezahür eder. Bu çoğalma; 
bilhassa hukuk dairelerinde tecelli etmiş ve Yargıtay Hukuk Dairelerine 1948 yılında 65 322, 
1949 yılında (68 660), 1950 yılında (70 931) dâva dosyası gelmiş, 1951 yılının 11. nci ayı sonunda 
ise (76 829) adedini bulmuştur. 

Maruz ihsai malûmat, Yargıtaya iki hukuk dairesi daha ilâve edilmesindeki lüzum ve zarure
ti belirtmeye kâfi geleceği gibi kazai içtihat müessesesi olan Yargıtaya daha şümullü ve daha 
geniş mikyasta ilmî içtihatlarda bulunmak imkânını sağlamak vücubunu ve 1953 yılında ilk mah
kemeler ile Yargıtay arasında ihdası düşünülen üst mahkemeler için şimdiden bir nüve hazır
lamak düşüncesini, bu gerekçelere ilâve etmek ve binaenaleyh Hükümetin bu teklifini büyük bir 
memnunlukla kabul etmek iktiza eder kanaatindeyiz. 

Yargıtay konusuna temas edildiği şu sırada mühim bir. nokta üzerinde biraz durmak çok 
yerinde olur. 

'İkinci Adnan Menderes Kabinesinin programında; Yargıtaym mahmul durumuna ve deruhde 
ettiği .vazifelerin ehemmiyet ve nezaketine işaret edildikten sonra, parti programında da 
esaslı bir yer almış: olan, yargıçlık teminatının genişletilmesine temas edilerek bu baptaki ka
nun tasarısı üzerinde çalışılmakta olduğunun kaydedilmiş bulunduğu heyeti celilenizce de ma-, 
lûm bir keyfiyettir.. . . . . 

Bu noktaya, geçen yıl bütçe raporumuzun temenniler kısmında kısaca temas edilerek meriyet
te bulunan Hâkimler Kanununun intisap, tâyin ve terfi e mütaallik hükümlerinin, Anayasanın 8 
nci ve 54 ricü maddelerine aykırı bulunduğuna işaret edilmişti. Buna rağmen Hâkimler Kanunu
nun, tadiline dair olan tasarı Yüksek Meclise sunulmamış ve esasen bu husustaki incelemelerin 
de henüz tamamlanmadığı haber alınmıştır. 

Büyük Meclise izafetle yargı yetkisini kullanan, istiklâli Anayasamızın teminatı altında 
bulunan yargıçlarımızın üst kademesini teşkil eden, gördükleri vazifenin ehemmiyet ve vüsati, 
her türlü izahtan vareste bulunan Yargıtay Başkanı ve üyelerinin mevcut hükümler değiştirilmiyerek 
hâlen Adalet "Bakanlığı tarafından seçilmesine devam edilmesi, sabık Adalet Bakanının sık sık kul-
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landığı bir tâbir ile, hakikaten bir (Adlî huzursuzluk) doğurmuş bulunmaktadır. 

Danıştay ile Sayıştay Başkan ve üyelerinin intihap ve tâyinleri Büyük Meclise ait bulunmuş 
iken, kanunun daha geniş ve şümullü yetkilerle teçhiz edilmiş olan Yargıtay Başkan ve üyeleri se
çiminin tercih ve intihaptaki isabeti münakaşaya doğru bulunan bir icra organı olan Adalet Baka
nına bırakılmasmdaki sebep ve illeti anlamak oldukça güçtür. 

Fikrimizce: Adlî kademelerin eri, başında bulunan Yargıtay'daki yüksek yargıçların; kendi baş
kanlarını ve Cumhuriyet Başsavcısını kendileri seçmeleri ve hattâ diğer yargıçların dahi yine bunlar 
tarafından seçilmeleri yargıçlar teminatının ve keza dokunulmazlığının en kuvvetli ve en ıbüyük te
menni teşkil edecektir. 

Binaenaleyh, programlarındaki (yargıçlarımızın Anayasa'dan aldıkları teminatı hakkiyle ger
çekleştirecek hükümler tesis etmenin zaruretine inanıyoruz.) cümlesiyle bizimle ayni düşüncede bu
lunduklarını ifade etmiş olan Hükümetten ve Hükümetin bu bapta yetkili bir uzvu bulunan Saym 
Adalet Bakanından Yargıtay'a ayrılma ve seçilme hususundaki hükümleri değiştiren, programımız;, 
ve demokratik icaplarına uygun bir kanun tesarısinı, en kısa bir zamanda hazırlayıp getirmesini ve 
bu suretle bunlara ait kararnamelerin çok geç ve güç hazırlanmakla beraber defatle geri alınıp yeni
den tanzim edilmesi gibi, hepimizin muhafaza ve siyanetinc itina ile taraftar bulunduğumuz tebiî 
olan yargıçlarımızın şeref ve haysiyetlerinin halelden ve millet işlerinin de gecikmelerden vikayesi 
esbabını süratle istikmal eylemelerini bilhassa temenniye şayan buluruz. 

201 nei bölümün 12 nci maddesindeki iller memurları • aylığı olarak, konulan ödenek, geçen yıla na
zaran (2 447 888) lira fazladır. Bunun sebepleri .şudur: 

A) Geçen yıla ait bütçe raporunda da işaret edildiği gibi; (75) ilçemizde yalnız sulh mahke
mesi teşkilâtı mevcuttur. Halbuki teşkilât kanununa göre; her ilçede bir asliye mahkemesi ve lüzumu 
kadar icra dairesi bulunmak icaibeder. Yıllardan beri ikmal edilemiyen bu noksanı kısmen ol
sun telâfi etmeyi düşünen ve malî imkânları da göz önünde bulunduran hükümet bu yıl için 
(35) ilçede (35) .asliye mahkemesi ile bir. o kadar icra dairesi açmayı düşünmüş ve bunun için 
de Adalet Bakanlığı bütçesine (610 972) liralık munzam bir ödenek, koymuştur. (35) ilçenin, 
uzun zamandan beri ihmal edilmiş olan mühim bir ihtiyacının bu suretle temin, ve tatmin edil
miş olmasını; Bayın, komisyon, üyelerinin de iyi karşılıyacaklarına şüphe etmiyoruz. 

Ayrıca Seçim Kanunu gereğince seçim kurulları için basılı kâğıt ve defterlerin tedarik ve ma
hallerine sevketmek vazifesiyle de mükellef bulunan, halen adedi (2344) ü bulan mahkeme, 
savcılık,, sorgu yargıçlığı ve icra dairelerinin kırtasiye, döşeme ve demirbaş, aydınlatma, öte
beri, ısıtma, posta ve telgraf ve telefon, matbu kâğıt ve defterler, giyecekler, kira ve adalet 
dairelerinin inşaatı, nakil vasıtaları gibi muhtelif ve mütenevvi işlerle meşgul olan Adalet Ba
kanlığı -Levazım 'Dairesinin iştigal sahası, diğer bakanlıklardaki levazım dairelerinin vazifele
rinden çok'daha geniş bulunduğu ve Başbakanlıkla Maliye' Bakanlığının Levazım Müdürlüğü 
kadroları:90 ar, Bayındırlık Bakanlığı Levazım Müdürlüğü kadrosu 80 lira olduğu halde Ada
let Bakanlığında btı vazifenin kadrosu 70 liradır. 

Başbakanlıkta taşra teşkilâtı olmayıp bütün masraf tertiplerinin yekûnu (94 330) lira, Maliye 
Bakanlığının masraf «tertiplerinin yekûnu (3 347 600) ' lira " ve Bâyindirlık Bakanlığının ise 
(1 380 060) lira olmasına mukabil Adalet Bütçesindeki bu hizmetler baliğinin (5 317 463) lira 
olduğu düşünülecek olursa hakikaten yıpratıcı bir mesai sarfını icabettiren bu hizmetleri göre
cek" levazım müdürlüğü kadrosunun hiç olmazsa 80 liraya iblâğı hizmetle- ödenek arasındaki mua
deleti temin bakımından bir zaruret halini alır kanaatindeyiz. 

B) i Halen 100 lira ücretle istihdam edilmekte bulunan (470) mübaşirin diğer arkadaşları gi
bi' (15) asli maaşa geçirilmeleri suretiyle aynı âmme hizmetini ifa eden mübaşirler arasında 
aylık, gocuk zammı ve emeklilik bakımlarından da eşitliğin temini istihdaf .edilmiştir. Bunun., 
bütçeye: inikası, bütçede ücret olarajk, mevcut ödenek düşüldükten sonra, (412 776) liradır. 
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Yukarda Yargıtayda açılan 10 aded ücretli mübaşirler için arzcttiğimiz mütalâayı burada da 

tekrar eyleriz, 

C) 1951 Bütçesi tetkik olunduğu tarikte, yani bu yılm Ocak ayı sonlarında memleketimizde 
yalnız bir bucakta, (Senirkent'te) sulh mahkemesi bulunuyordu. Evvelce tesis edilmiş olan diğer 
bucak sulh mahkemeleri 1932 yılında kaldırılmıştı. 

Geçen yıllar Adalet bütçelerinin müzakereleri sırasında milletvekilleri tarafından bu vadide iz
har, olunan arzu ve temayülleriyle birçok bucak merkezlerinden vükubulan talepleri ve nihayet 
adaleti vatandaşın ayağına kadar götürmenin bir devlet borcu olduğunu nazara alan hükümet 
1951 yılı içinde, tasarrufun masrafı karşılanmak üzere 6 - 7. bucakta sulh mahkemeleri teşkil 
ettiği gibi işi ve nüfusu çok, ayni zamanda ilce merkezine lizak olan 25 bucakta sulh mahkeme
leri tesisini derpiş etmiş ve bu tesisleri vücuda getirmek için de bu maddeye (319 597) liralık 
ödenek'ilâve etmiştir. 

D) Birçok yerlerdeki mahkemelere gelen iş hacminin yıldan yıla artıp büyümesi, yargıçları-
mızı cidden takdire değer fazla mesai ve enerji sarfctmelerine rağmen, isabetle beraber süratle de 
görülüp bitirilmesi gereken işlerde haddinden fazla gecikmeleri mucip olmaktadır ve kararlar
da isabet ihtimalini de zayıflatmakta bulunduğunu gören hükümet,, mahkeme kadrolarının tak
viyesi lüzumuna kail olarak yargıçlar kadrosuna (120) yargıç ve bu maddeye de (640 410) lira
lık bir ödenek ilâve etmiştir. Bu suretle hükümet, 1953 te kurulması mutasavver (üst mahkeme
ler) için yeni bir nüve daha temin etmeyi düşünmüş bulunmaktadır. 

Bu ilâve kadro aşağıdaki şekilde tevzi ve taksim edilmiştir : 

Aded Maaş 

15 60 
20 50 
85 40 

120 

640 410 . 

Bu (120) yargıç kadrosunun kabulünde, esas itibariyle hükümetçe mutabık bulunmakla beraber 
bu kadro cetvelinde tadilât yapılması mütalâasında bulunuyoruz. 

Şöyleki: , . , . . . , . . . . - , . . . 

Bu kadrolardan 1953 yılında kurulacak (Üst mahkemeler) teşkilâtında istifade edilmek düşü
nüldüğüne ve o zaman Yargıtayda lâğvolunacak 4, 5 dairenin başkan ve üyeleri üst mahkemeler 
için lâzım olan yüksek vasıf ve derecede yargıç miktârim, hiçbir şekilde sağlıyamıyacağîna ve ha
len yargıç ve savcı kadroları gayet mahdut olup birçokları kadrosuzluk yüzünden terfi dahi ede
mediklerine göre bütün bu mahzurları mchmaemken giderecek ve yargıçlarımızı müstahak bulun
dukları terfie kavuşturacak şekilde ve yargıç adedini artırmadan, 40 lira aylıklı yargıç adedini 
65 e, 50 lira aylıklı yargıç adedini 10 a indirmek ve bunlara mukabil kadroya 70, 80, 90 ar 
lira aylıklı 30 yargıç ilâve etmek suretiyle bu kadronun tadilini ve bunun için de bu maddeye 
132 050 liranın ilâvesini Bakanlıkla mutabık olarak, yüksek komisyonun takdir ve tasvibine arz 
ve teklif etmeyi hakikaten faydalı vo zaruri buluyoruz. 

Aylık Yargıç Aylık 
maaş ödeneği yekûn 

6 000 2 250 8 250 
7 000 2 000 9 OüO 

25 500 8 500 34 0Ü0 

38 500 12 750 - 51 250 
x 12 x 12 x 12 

462 000 153 000 615 000 
Emekli tevkifatı 4- 25 410 
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"Bu fayda ve zarureti tebarüz ettirebilmek için kısaca izahat vermek lüzumunu hissetmekteyiz. 

Halen Adalet kadrosunda bulunan yargıç ve savcıların yekûnu (2 454) olduğu halde bunlar
dan ancak (280) ni kadrosunun maaşım alabilmektedir.; (1851) yarkıç ve savcı, bulundukları 
kadroda bir veya iki üst derece maaş alarak muhtelif derecelerde kadro beklemektedir. (217) 
yargıç ve savcı ise, terfie lâyık görüldükleri halde kadrosuzluk yüzünden terfi edememiş durum
da bulunmaktadırlar. Bu maddeye ilâvesini arz ve teklif eylediğimiz zam kabul buyuruldugu 
takdirde, uzun zamandan beri terfi bekliyen bu (217) arkadaştan çoğunun terfileri, dolayısiyle 
terfihleri temin edilmiş olacağına ve Sayın Başbakanın 30 Mart 1951 tarihinde Yüksek Meclise 
arzettiği Hükümet programında belirtildiği gibi sarih ve teminatlı bir adaleti sağlıyacak esaslar
dan birinin daha tatbik sahası bulacağında şüpho yoktur. 

Adalet cihazım takviye için lüzumlu gördüğümüz bu para: bütçenin (420) nei bölümündeki 
milletvekilleri seçim giderlerinden indirilerek bu maddeye ilâve edilmek suretiyle temin olunabi
lir fikrindeyiz. Ve bunda bir mahzur da mütalâa etmiyoruz. 

YukardaA, B, O, D bentlerinde arzolunan hususat için bakanlıkça, hazırlanmış olan. kanun ta^ 
sarısı Yüksek Meclise sunulmak .üzere bulunmuştur. 

Kadro meselesinin bahis konusu olduğu şu sırada bu konu ile ilgili iki mühim meseleye te
mas etmeden geçmenin büyük bir hata olacağına kail bulunuyoruz. 

A) Bu meselelerden birincisi ve bütün adalet mensuplarını ilgilendirmek bakımından 'en: 
mühimi; geçen yıl raporumda da temas edilmiş ve değiştirilmesi hakkındaki temenni Sayın Re
isicumhurumuzun da tasvibine iktiran etmiş olan Hâkimler Kanununun (56) ncı maddesidir. 

Jîski. iktidarın Adalet bakanlarından biri tarafından teklif ve müdafaa edilip kabul ettirilen 
bu maddeye göre; kadrosuz olarak yani 4598 sayılı Kanuna göre bir üst dereceye yükseltilmiş 
olan yargıç ve savcılar için bu yükselme, bildiğimiz mânada bir terfi değil bir terfihtir. Bi
naenaleyh, yalnız maaşı artan yargıç ve savcılar, yükseldikleri derecenin ödeneğini almazlar ve 
bu dereceye terfi etmiş de sayılmazlar. Halbuki mevzuatımıza uygun olarak evvelki derecede 
bir terfi süresini bitirmiş ve ayırma meclislerince tetkikata tâbi tutularak terfie şayan görül
müşlerdir. 

Bu konuda şurasını da kayıt ve işaret etmek iktiza eder ki, mevcut kadroların tevzi ve taksi
minde, çok kere âdilâne bir esasa, sabit bir kıstasa da istinat edilmemiş, kadrolar gelişigüzel 
dağıtılmıştır. 

Bu hususta birçok misaller vermek maatteessüf kabildir. Adalet Bakanlığı Müdürler Komis
yonunun son zamanlarda bu hususta aldığı karar dahi yapılmış haksızlıkları giderici mahiyette 
değildir ve bu işi, evvelce olduğu gibi ayırma meclislerine bırakmak daha doğru olur. 

Devlet teşkilâtının hiçbir şubesinde eşine tesadüf. edilmiyen bu hükmün, ne derece (antıde-. 
mokratik) olduğunu tebarüz ettirmek için. başkaca mütalâlar serdinei ve deliller iraesine mahal 
olmadığı, kısaca arzettiğimiz gerekçeye göre bu tadil teklifinin komisyonun tasvibine nıazhar 
olacağı kanaatinde bulunduğumuzu arzeyleriz. 

B) Adalet Bakanlığının yargıç adayı kadrosu (463) olup bununı(427) si .meşgul ve (36) »ı 
da:münhaldir. Bugün yargıç adayı olmak için sıra bekliyenlerin yekûnu (601) olup bunlardan 
(259) i u> İradın, mütebakisi de erkektir. Sıra bekliyen: erkeklerden (323) ü askerliğini bitirmiş olup: 
(55) (tanesi iyi ve (268) tanesi de orta derece ile ̂ fakülteden::mezun olmuşlardır. Bunların, inti
hap ve tâyinlerinde müracaat tarihlerini esas tutmak, İademi nazarı itibare almak, en•; basit bir 
hakkaniyet kaidesi iken Hâkimler Kasununun yargıç adaylarına ait kısmında yani 4 ncü madde
de yapılan tadilât ile kaziye, aksine çevrilmiş bulunmakta ve meselâ 1948 yılında fakülteyi orta 
derecef ile bitirerek adaylık için o yıl müracaatta bulunmuş :olan bir talebe, 1951 yılında iyi -dere
ce ile mezun olmuş olan diğeri tercih olunmaktadır. 
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Yargıçlıkta olsun,, her hangi bir Devlet memuriyetinde olsus, liyakat, ve iktidarın sebebi ter

cih olacağında; hiç şüphe yok ise de diploma doreresinin.bu hususta bir miyar olarak kabulü de 
doğru değildir ve bu hususta deliller, misaller iradına da lüzum yoktur kanaatindeyiz. 

Bu itibarla; mesleke girmek istiyen genç arkadaşlarımızı, daha başlangıçta eşitsiz ve halisiz 
bir muameleye mâruz bırakmak suretiyle hayal kırıklığına uğratarak onların taze şevk ve heye
canlarını kırmamak, ve diploma dereceleri ne olursa olsun beraber getirdiklerine hiç şüphe, olmı-
yan.bilgi hamulesinden adliyemizi mahrum bırakmak için gerekli tedbirlerin alınmesmda.zaru
ret vardır. 

4. 201 nci bölümün 21 ve 22 nci maddelerini teşkil eden merkez ve iller memurlarının : açık. 
aylıkları tutarı geçen yıldakinin aynıdır. 

5. 202 nci bölümün 11 nci maddesinde görülen (12 480) ve 12 nci maddesinle görülen (494 -
580) liralık ..eksik, ücretleri maaşa, kalb ve. tahvil edilen merkez ve ;. illerdeki mübaşirlerin bu bö
lümden indirilmiş olan ücretleridir. 

6. 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince merkez memurları çocuk : zammı olarak geçen 
yıl kabul edilmiş olan (110 000) liradan (35 000) lira indirilmiş ve iller memurları çocuk zam
mı da, geçen yılların tecrübesine dayanılarak ve kadroya yapılan ilâveler de nazarı itibar e alı
narak (178 000) lira fazla kabul edildiği gibi yine yeni teşkilât nazarı dikkate alınarak bu bö
lümün 22 nci doğum yardımı maddesine (15 000), 40 nci yakacak zammı maddesine de (5 380) 
lira zam edilmiş ve 31 nci merkez memurları ölüm yardımı maddesinden ise (5 000) lira indi
rilmiştir. 

7. 3G56 sayılı Kanuna göre yabancı dil bilenlere verilecek para mükâfatı için 207 nci bölüme 

geçen yıl olduğu gibi (6 000) lira konulmuştur. 1951 yılında bu bölüme konulan para henüz sarfe-
dilmemig olup Avrupa'daki stajyerlerin dönüşlerinde onlara verilmesi derpiş olunmaktadır. 

8. 5434. sayılı Kanun gereğince Emekli Sandığına yapılacak ödemelere ait bulunan 209 ncu 
bölüme, yani teşkilâta muvazi olarak (129 096) lira ilâvesiyle (1 681 883), liradır. 

9. 210 ncu bölümdeki temsil ödeneğinin, yargıç sınıfından olmıyan bir müsteşarın tâyini ihti
mali göz önünde bulundurularak geçen yılda olduğu gibi bu yılda bütçeye konulmuş olduğunu ilgi
liler ifade eylemişlerdir. 

.10. 219 ncu bölümdeki yargıç ödeneği, geçen yıldakinden (312 600) lira fazladır. Ve bunun da 
sebebi kadroya yapılan ilâvelerdir. 

11. Merkez büro giderlerini ihtiva eden 301 nci bödümde, geçen yıl bütçesine nazaran (8 356) 
liralık bir fazlalık vardır. Bunun (3 000) lirası, Yargıtay'a ilâve edilecek iki dairenin döşeme ve de
mirbaş giderleri için, (3 356) lirası da, kömür fiyatlarındaki artış dolayısiyle ısıtma gideri için 
ilâve olunmuştur. 

12. İllerde yapılacak yeni teşkilât için ve yukarıki bölüme muvazi olarak 302 nci iller büro 
giderleri bölümüne de (111 694) liralık fazla Ödenek konulmuştur. 

13. 303 ncü bölümdeki basılı kâğıt ve defterler ödeneği olarak konulan para geçen yıl bütçesin
deki miktarın aynıdır. Bu bölümden (2 350) liranın indirilerek 453 ncü bölüme ayrı bir madde 
olarak ilâvesini ve müstenidatmı 453 ncü bölümün tetkiki sırasında arz edeceğiz. 

14. Merkez ve iller posta, telgraf ve telefon giderleri içiri 304 ncü bölüme konulan ödenek, ge
çen seneki bütçesindeki paradan (27 000) lira fazla olup yeni teşkiller dolayısiyle iller posta telgraf 

, ücretlerine ait bulunan 123 ncü maddeye ilâve edilmiştir ki fazla değildir. 

Bu konuda inceleme yapılması Başkanlık Divanınca tensip kılınmış olduğundan lialen mer'i usu
lün devamında fayda bulunup bulunmadığı hususu üzerinde duruldu. • . 
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Posta Kanuniyle Telgraf ve telefon Kanununun bâzı maddelerini değiştiren ĞÖ08 ve 5009 sayılı 

kanunlar üzerine 1 Nisan 1947 tarihinden itibaren postaya verilen her türlü resmi. evrak ile tel
graflar peşin ücrete tâbi tutularak posta idaresine verilen evraka hususi müraselâtta olduğu 
gibi, tartısına göre resmi pullar yapıştırılmasına ve telgraflar için de idareye avans olarak'para 
yatırılmasına ba§lanmış,tır. - ^ 

Halbuki, evvelce cari olan usul şöyle idi: Her bakanlık bu işler için bütçesine muayyen 
ve tahmini bir ödenek konur, posta idaresinin istatistiklerine göre idareye tevdi olunurdu. Bu 
usulde, posta telgraf idaresince tutulan istatistiklerdeki rakamların bakanlıklar bütçelerince 
karşılanmaması yüzünden ve' bu mahzuru önlemek maksadiyle kanunlarda tadilât yapılarak ha
len yürürlükte bulunan usul kabul olunmuştur. 

Bu usulün de mütaaddit mahzurları bulunduğu aşikârdır. Ezcümle : 

A) Yukarda yazılı kanunlardaki işlemlerin yürütülmesi için Maliye Bakanlığınca tertip
lenen yönetmeliğe göre birçok evrak bastırılmıştır. , • 

B) Evrakın tartılması için muhtelif daireler için hassas teraziler mubayaasına zaruret 
hâsıl olmuştur. 

C) Yönetmelikte yazılı muhtelif işlerin görülebilmesi için birçok elemanın bu hizmette ça-
, lışması icabetmiştir. Meselâ bugün Adalet Bakanlığında dört, beş memur münhasıran bu i§le 

meşgul bulunmaktadır. ,.. 

Buna muvazi olarak Yargıtayda ve diğer büyük şehirlerde de bu işle birçok memurlar işti-
. gal etmektedir. , 

D) Tatbik edilen usul oldukça karışık ve zaman alıcı bulunmaktadır. 

15. 305 nci bölümdeki iller kira bedelleri geçen yıla nazaran (37 278) lira fazladır. Bunun 
sebebi; istanbul'daki Gümrük binasının bir kısmını işgal etmekte bulunan ticaret ve hukuk mah
kemeleri için Gümrük ve Tekel Bakanlığının (Demiryolları İdaresinin) kira istemekte ısrar etmiş 
ve bu paranın verilmesine zaruret hissedilmiş olmasıdır. Bundan başka yapılacak yeni teşkilât 
kira karşılığıdır. 

16. 306 nci bölümündeki giyeceklere ait ödenekte görülen (4 400) lira fazlalık yeni teşkilât 
dolayısiyledir. . 

. 17 . Sürekli görev yolluğunu gösteren 307 nci bölümün 10 ncu maddesinde geçen yıla nazaran 
(52 400) lira bir fazlalık vardır. 

1951 Malî yılı içinde, tahakkuk eden ihtiyaca binaen diğer bölümlerden aktarma yapılmak su
retiyle bu maddeye (30 000) lira zam edilmiş ve bu yıl yapılacak teşkilâtta nazara alınarak buna 
(22 400) lira daha ilâve edilmek suretiyle sürekli görev yolluğu ödeneği (221 965) lira olmak üzere 
bütçeye konmuştur. . 

Kanaatimize göre bu bölüme yapılan ilâve dahi, ihtiyaca cevap verecek mahiyet ve miktarda 
değildir. Çünkü ödeneğin kifayetsizliği yüzünden birçok yargıç ve savcıların yolluksuz olarak na
killeri; yapılmaktadır ki, bu halin şayanı tecviz olmıyacağı.ve mağduriyeti mucip olacağı aşikâr-; 

dır. Bu büyük mahzurun önlenmesi için ilâve olarak ödeneğin daha bir miktar tezyidinin, muvafık • • 
olacağı mütalâasmdayız. . 

18. 307 nci bölümün 20 ncî maddesine geçici görev yolluğu olarak geçen yıl olduğu gibi 
(50 000) lira konmuştur. İçinde bulunduğumuz malî yılda bu ödenekten (5 000) lirası başka bö
lümlere aktarılmış bakiye (45 000) liranın (37 538,84) lirası da 14 Aralık 1951 tarihine kadar 
sarfolunmuştur. ' 
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Ehemmiyetli'gördüğümüz bu konu üzerinde durmak vücup ve zaruretini hissederek tetkik etti

ğimiz geçici görev yolluğundan faydalananlar listesine nazaran hakiki ve, lüzumlu bir hizmet mu
kabili olması ieabeden bu masraflardan bir kısmının kısılması, müfettişler, savcılar gibi mütahassıs 
tetkik ve tahkik elemanlarına (belegan mabelâğ) malik olan bakanlığın bunlardan istifadeyi tercih 
ederek katî lüzum ve zaruret hâsıl olmadıkça bakanlık erkânını asli vazifeleri başından ayırma
mak suretiyle bu maddeden sağlıyacağı daha geniş mikyastaki tasarruflarla meselâ 17 numaralı 
bentte azlığına işaret etmiş olduğumuz sürekli görev yolluklarına yardım temin etmesinin müm
kün olacağı kanaatine vardığımızı arzederek bu yolda temenniyatta bulunmayı faydalı ve lü
zumlu gördük. , , , v 

19. 30 ncu maddedeki müfettişler yolluğu1 geçen yıl yolluğunun aynıdır. Bu sene bu yolluktan 
(15 000) lirası diğer bölümlere aktarılmıştır. Müfettişlikte mmtaka usulü cari olmayıp bunlar An
kara, istanbul, İzmir olmak üzere üç merkezde bulunmaktadırlar. \. -.• 

20. 307 nci bölümün 40 nçı maddesine yabancı memleketler yolluğu için ödenek konmamış, 
1951 Bütçesindeki (10 000) liralık ödenek de başka bölümlere aktarılmıştır. 

21. Merkezde ve illerde yapılacak ve genişletilecek olan teşkilât dahi nazara alınarak tedavi 
giderleriyle yolluklarına (19 000) liralık bir zam yapılmıştır. Bu , ödeneklerin mecmuu (73 000) 
lira olup evvelki miktar, ihtiyaca hakikaten tekabül etmemekte idi. 

22. 309 ncu bölümdeki taşıt giderlerinde geçen yıla nazaran görülen (2 750) liralık fark, 
geçen yıl alınan motosiklet ile tıbbi adlî kamyonetinin işletme giderlerinin bütçeye ilâvesinden 
mütevellittir. 

23. 403 ncü bölüm bu yıl açılmış ve buraya tahsil gideri olarak (2 000) lira konmuştur. Diğer 
bakanlıklarda da mevcut olan bu ödeneğin kabulünde bir mahzur mütalâa etmiyoruz. 

24. 417 nci bölümün 10 ncu maddesindeki suç giderleri için bu yıl konan ödenek (120 000) lira 
fazlasiyle (720 000) liradır. ' , 

Adliye Harç Tarifesi Kanununun 98 nci maddesinin tadiliyle gündeliklerin arttığı, motorlu 
vasıtaların işlemesine müsait olacak derecede birçok yolların yapılmış olması hasebiyle ekseriya 
bu vasıtaların kullanıldığı ve bu yüzden artan suç giderleri sebebiyle geçen yıl verilen (600 000) 
liranın tamamen sarf edilerek 12 Aralık 1951 tarihinde tahakkuk etmiş (80 000) liralık borç bulun
duğu nazara alındığı takdirde bu zammın bile ihtiyacı karşılıyamıyacağı sonucuna varmak müm
kündür. 

Bu bölümün diğer maddelerindeki ödenekler geçen yıldakinin aynıdır. 

25. 418 nci Adlî Tıp Kurulu giderlerinde geçen yıla nazaran (2 0,00) liralık bir çoğalma gö
rülmektedir ki bu da kâğıt ve kömür fiyatlarının artması ve müesseseye kadınlara ait müşahede 
kısmı olmak üzere 4 oda ilâve edilmiş olması gibi zaruri sebeplere müstenit bulunmuştur. 

26. 419 ncu bölümün 10 ncu maddesinde hükümlü ve tutukluların yiyecek giderlerinde 
(605 026) lira bir artış görülmektedir. 

Bunun sebebi şudur: 1951 yılı Bütçesinin tanzimi tarihinde Af Kanunu dolayısiyle yapılan tah
liyeler münasebetiyle idarece iaşeleri lâzımgelen (16215) mahkûm ve tutuk, (1360) gardiyan mev
cut ve 1951 Bütçesine bu hesaba göre ödenek konmuş bulunuyordu. 1952 Bütçesinin tanzimi sıra
sında yalnız mahkûm ve tutuk sayısının (25 000) rakamına yükselmiş bulunması ve ekmek1 rayi
cinin de bir miktar artması, Hükümeti, bu zammı yapmaya mecbur kılmıştır. 

• Hükümlü ve tutukların bu artışı, yönetim giderlerine de tesir etmiş olduğundan bu bölümün 
30 ncu maddesine de 16 952 liralık bir zam yapılmıştır. 

Bu bölümün diğer maddelerindeki ödenekler ge^en yıldakinin aynıdır. 
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27. Milletvekilleri seçimi gideri. olarak 420 nci bolüme (500 000); lira konmuştur.: Bu Ödenek

ten (132 050) liranın 201 nci bölüme aktarılması, mucip sebepleriyle beraber yukarda, arzolun-
muştur. . r,. ' •• ;.....' /.:o'l 

28. Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrencilere verilecek burslar karşılığı olarak 
45p nci bölüme konulan ödenek geçen yıl ödeneğinden (40 000) lira noksanı ile (11 250) liradır. 
Adedi (9) olan öğrenciler 1952 de mektebi bitirirlerse gelecek yıl bu bölüme ödenek konmıya-
. çaktır. 

29. 451 nci bölümü teşkil eden yayın giderlerinde geçen yıla nazaran bir değişiklik yoktur. 
Bu bölümün tatbik sureti üzerinde inceleme yapılmış ve şu neticelere yarılmıştır: 

A)} 451/10 da bulunan- (5 000) liraya 451/20 den, (7. 500)̂  lira aktarılmıştır. Bu: maddedeki 
ödeneğin sureti sarfı da dikkati çeker, mahiyettedir. Faraza elde Zürih Şerhi gibi, yargıçlarımı
zın cidden istifade ettikleri muazzam bir eser mevcut iken ve bütün gayretlerimizi bu şerhin 
tercümenisi bir an evvel ikmale hasretmemiz gerekirken hariçten bu mevzulara ait eser almak, 
bâzı hukuki dergilere ve günlük gazetelere lüzumundan fazla abone olmak, bir taraftan Yargı-

.i tay; içtihatlarını cemi ve. telfik ederek bastırırken: diğer taraftan) münhasıran- bu içtihatları top-
:lıyan dergilereıpara-vermek, tasarrufve faydalırsarfiyatıesaslarına; uygun-olmasa; gerektir., 

B) 451/20 den yapılan sarfiyat meyanmda Zürih Şerhi tercümesi için verilmiş olan (3 000) 
lira da vardır. Bu münasebetle şu cihete işaret: etmek icabeder ki geçen yıl bütçesinin tetkiki 
sırasında matbaada ve tashihlerinin yapılmakta olduğundan bahsedilen şerh tercümesini yapmış 
olan zat hâlâ bu tashih işini bitirmemiş olduğu ve ceza evi matbaasının bu tercümeleri ta
betmekte eskisi gibi verimli çalışmadığı öğrenilmiştir. Bu, hususlar, üzerine sayın hakanın alâ
ka ve dikkatini çekmek, çok yerinde olur. • 

O) 451/30 daki (5 .000) liradan (2 750) lirası Başbakanlığın emri üzerine tasarrufa tâbi tu
tulmuş ve (2 250) lirası da Medeni Kanunun tadili üzerinde çalışmakta .bulunan.komisyon,üye
lerine verilmek üzere elde-mevcut bulunmuştur. 

»Hulâsa bu, bölüme önümüzdeki yıl. için konmuş olan, ödeneğin bilhassa telif hakları kanu-
vnundaki bir, yıllık, süre bitmeden, faydasız veyahut .faydası, pek az eser, ve dergilere,,, sarf edilerek 
hukuk sahasındaki bilgimizi..artıracak,, görüş,.zaviyemizi genişletecek olan.-mühim,Garp eserlerinin 

.... tercüme ettirilmesine hasredilmesi..... bilhassa. temenniye şayandır. 

30. Staj giderleri olarak 450 nci bölüme konan (6 200) lira geçen yıl ödeneğinden (800) lira 
eksiktir. 

31. 307 nci bölümden kesileni (10 000) liradan (5 000) lirası maliye tekniği L bakımından 453 
.ncü. bölüme konmuştur. 

Merkezi Roma 'da Bulunan Millerarası Hususi Hukukun1 Birleştirilmesi Enstitüsüne üye olmak 
için senevi (1: 000), İsviçre;Erangı.tutarı karşılığı olan (650) lira ile yine.merkezi Paris'te bulunan 
Milletlerarası (Kriminoloji) Kuruluna iştirak hissesi olarak; 100 nüfus başına 1 frank hesabiyle 
(1 691.52) frank mukabili (1 692) lira ki, ceman (2 342) liranın ayrı bir tmadde halinde bu bölü
me, ilâvesini arz ve teklif ederiz. 

32. 501 nci bölümdeki geçen yıl borçları,.evvelki gibi (39 748).liradır. ': 

'33. 502 nci bölümün 10 ncu maddesine, tahakkuk etmiş borcu karşılamak üzere (100"000) lira, 
20 nci maddesine de geçen sene olduğu gibi (3 900) lira ödenek konmuştur. 

34. Yatırımlara ait bulunan A/2 cetveline gelince: Bu cetvelin 903 ncü bölümünün 20 nci mad
desine, (1 150 000> noksaniyle yalnız (100 000) lira konmuş ve bu para ile bilhassa tavanı çök~ 
mek üzere bulunan Ankara Adliyesi: ile- sair. adalet; binalarındaki onarmaların • yapılacağı.: gerekçede 
izah olunmuştur, 
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Bu arada 1951 yılında inşasına başlanmış olav.ı İzmit Adalet Dairesinin 1952 yılma sâri taahhüt 

lerini karşılıyarak bu binayı yarıda bırakmamak ve yine bu yıl bâzı malzemeleri alınmış ve yapıl
ması takarrür etmiş bulunan Bolu Adalet Binasının inşasını temin etmek için bu maddeye lâakai 
(200 000) lira ilâvesini ve bu paranın aynı bölümün 10 ncu maddesinden aktarılmasını arz ve teklit 
eyleriz. 

Bu cetvelin 913 ncü bölümüne konmuş olan 70 000 lira ile Artvin, Aydın, Nevşehir ve Malaty,'., 
ceza evlerine 4 kamyon alınması düşünülmektedir. 

35. (D) cetvelinin tetkikmda merkezde (150) lira ücretli bir. telefoncu kadrosu görülmüştür. 
Aynı işi gören telefoncuların diğer bakanlıklarda (175) ilâ (230) lira almakta oldukları bittetkik 
anlaşıldığından teadül ve eşitliği teminen buradaki ücret kadrosunu da (200) liraya ve Yargıtay 
Birinci Başkanı ile Başsavcıya tahsis:/edilmiş olan iki otomobil şoförü ücretlerinin de. bakanlık şo
förleri gibi (250) şer liraya çıkarılmasını yüksek komisyonun tasvip ve tensiplerine arzeyleriz. 

18.12.1951 

Kastamonu Milletvekili Gümüşane Milletvekili 
Ilamdi Türe Kemal Yörükoğlu 
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1951 1952 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
öcloncğj " istenen kabul edilen 

B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

101 

201 

< 

. r\ •> •'-•' -

202 

11 
12 
21 
22 

11 
12 

Birinci hısım -. ödenek ve 
ben&eri özlük haklar 

Bakan ödeneği 

Birinci kısmı toplamı 

İkinci kısım -. Personel 
giderleri 

I .- Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 
Merkez memurları aylığı 
îller memurları aylığı 
Merkez memurları açık aylığı 
îller memurları açık aylığı 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri ücreti 
İller hizmetlileri ücreti 

Bölüm toplamı 

5 320 

5 320 

j 

2 373 106 
22 929 847 

2 000 
8 000 

25 312 953 

186 900 
2 732 640 

2 919 540 

5 320 

5 320 

2 786 100 
25 377 735 

2 000 
8 000 

28 173 835 

174 420 
2 238 060 

2 412 480 

5 400 

5 400 

2 786 100 
25 377 735 

2 000 
8 000 

28 173 835 

174 420 
2 238 OGO 

2 412 480 

I I - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 

12 îller memurları çocuk zammı 
21 Merkez memurları doğum yar- *'?'•:' 

dimi 
22 îller memurları doğum yardımı 
31 Merkez memurları ölüm yar

dımı 
32 îller memurları ölüm yardımı 

110 000 
1 310 000; 

6 400 
113 000 

10 000 
40 000 

75 000 
1 488 600 

6 400 
128 000 

5 000 
40 000 

75 000 
1 488 600 

~~ " 6 400 
128 000 

5 0^0 
40 000 
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B. 

40 

Ödeneğin çeşidi 

Yakacak zammı 

Bölüm toplamı 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

41 000 

1 630 400 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

46 380 46 380 

1 789 380 1 789 380 

207 

209 

210 
211 

219 

301 

302 

Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
Temsil ödeneği 
Meşhut Suçlar Kanunu gere
ğince çalışma saatleri dışında 
nöbet beklemeye ödevli olan 
yargıç; savcı ve kâtipler ücreti 
Yargıç ödeneği 

İkinci kisüiı toplamı 

6 000 6 000 6 000 

1 552 787 
2 100 

1 
3 651 600 

35 075 401 

1 681 883 
2 100 

1.681 883 
2 100 

3 964 200; 3 964 200 

38 029 879 38 029 879 

10 
20 
30 
40 
50 
60-

10 
20 
30 
40 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş > 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

İller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi'giderleri 

. . . . . 

-> 

24 150 

25 000 
12 000 
10 000& 
21 000 

82 150 

213 467 

350 000J 
40 000 

. , . . - ' • • . • , , . . . . . . 

; - " - - .' ' _ -' -f -

- . . . • . . 

24 150 '•-
{ 6 000 -
l 12 000-

12 000 
10 000 
26 356 

90 506 

250 000 
$ 85 000 r 
l 280 000 -

45 000 ' 

r - • • • - - - . , . ^ 

l. *> £ • » 7 " ( ': 

24 150 
6 000 

12 000 
12 000 
10 000 
26 356 

90 506 

250 OlıO 
150 000 
280 000 
45 000 
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303 
304 

130 

M. 

50 
60 

11 

12 
21 
22 

— Adalet Bak 

Ödeneğin çeşidi 

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 telefon giderleri 
îller telefon giderleri 

anlığı 
1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

40 000 
205 623 

849 090 

613 333 

250 000 
1 853 725 

15 000 
15 000 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

52 000 
248 784 

960 784 

613 333 

250 000 
1 880 725 

15 000 
15 000 

52 000 
248 784 

1 025 734 

610 983 

250 000 
1 880 725 

15 000 
15 000 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 

İ l Merkez 
12 îller 

309 Taşıt giderleri 
11 Bakanlık otom 

derleri 

Bölüm toplamı 2 133 725 2 160 725 2 160 725 

305 îller kira bedelleri 111165 148 443 148 443 
306 Giyecekler 81 000 85 400 85 400 
307 Yolluklar 

10 Sürekli görev yolluğu 169 565 221 965 271 965 
20 Geçici görev yolluğu 50 000 50 000 50 000 
30 Müfettişler yolluğu 100 000 100 00Q 100 000 
0 Yabancı memleketler yolluğu 10 000 0 0 

Bölüm toplamı 329 565 371 965 421 965 

Bölüm toplamı 

)bili işletme gi-

)bili onarma gi-

4 000 
50 000 

54 000 

2 000 

2 000 

8 000 
65 000 

73 000 

2 000 

2 000 

8 000 
65 000 

73 000 

2 000 

2 000 
12 Bakanlık ot( 

derleri 
21 Yargıtay Başkanlığı ve Baş

savcılık otomobilleri işletme gi
derleri 4 000 4 000 4 000 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

22 Yargıtay Başkanlığı ve Baş
savcılık otomobilleri onarma 
giderleri 

31 Merkez taşıtları işletme gider
leri 

32 Merkez taşıtları onarma gider
leri 

41 iller taşıtları işletme giderleri 
42 İller taşıtları onarma giderleıi 

Bolüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü hısım - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil giderleri 
417 Kovuşturma giderleri 

10 Suç giderleri 
20 Hukuk Muhakemeleri Usulü 

Kanunu gereğince Adliye mü
zahereti giderleri 

30 Yabancılar istinabe giderleri 
40 Medeni Kanımla Nüfus Kanu

nu gereğince savcılar tarafın
dan açılacak dâvalar giderleri 

50 Medeni Kanımla ve başka ka
nunlar gereğince yargıcın ken
diliğinden germiye ve yapmıya 
ödevli bulunduğu dâva ve işler 
giderleri 

Bölüm toplamı 

418 Adlî Tıp Kurulu giderleri 
10 Müşahede evi yiyecek giderleri 
20 Yönetim giderleri 
30 Otopsi sandıkları ve kimyevi 

ecza satınalma giderleri 

Bölüm toplamı 

1951 1952 yılı için 
Y i l ı Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 
Lira TLira Lira 

2 000 2 000 2 000 

0 2 000 2 000 

0 750 750 
30 000 30 000 30 0^0 

7 000 7 000 7 000 

47 000 49 750 49 750 

4 301 028 4 553 906 4 666 556 

0 2 000 2 000 

600 000 720 000 720 000 

5 000 5 000 5 000 
500 500 500 

200 200 200 

2 000 2 000 2 000 

607 700 727 700 727 700 

13 300 13 300 13 300 
14 250 16 250 16 250 

8 000 8 000 8 000 

35 550 37 550 37 550 
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1951 1952 yılı için 

Î . Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul, edilen 

B. M. Ödeneğin çeşidi Lira Lira -Lira 

419 
10 
20 
30 
40 
50 

Ceza ve tevkif evleri: giderleri 
Yiyecek giderleri 
Doktor ücreti ve ilâç giderleri 
Yönetim giderleri 
Sevk giderleri 
Ceza ve tevkif evleri ile hü
kümlü çocuk ıslah evlerinde 
alınacak sağlık tedbirlerinin 
gerektirdiği giderler 

Bölüm toplamı 

:: .̂ 

2 916 202 
50 000 

729 298 
140 000 

v50 000 

3 885 500 

:3 521:228 
50 000 

746 250 
140 000 

• • 

50 000 

4 507 478 

• • ^ - , : > 

3 521 228 
50 000 

t746 250 
140 000 

1 

50 000 

4 507 478 

420 Milletvekilleri seçim giderleri 1 348 080 500 000 435 000 
450 Üniversite ve yüksek okullar

da okutulan öğrencilere veri
lecek burslar 51 250 11 250 11 250 

451 
10 
20 
30 

Yaym giderleri 
Satmalma ve abone 
Başka her çeşit giderler 
Adlî kanun, tüzük ve yönetme
liklerin hazırlanma ve düzen
lenme giderleri 

Bölüm toplamı 

5,000 
45 000 

5 000 

55 000 

-5000 
-45 000 

:.-._ . 

-5:000 

55 000 

5: 000 
45 000 

5 000 

55 000 

452 Staj giderleri 
10 4489 sayılı Kanuna göre staj 

için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yolluklariyle 
başka her çeşit" giderleri 25 000 18 000 18 000 

20 Birleşmiş milletler teknik yar
dımından faydalanılarak ya • 
bancı memleketlere gönderile
ceklerin yolluk ve giderleri 0 2 100 2 100 

30 E. C. A. (Marşal) teknik yar
dımından faydalanılarak ya
ban er: memleketler e gönderile
ceklerin yolluk ve giderleri 0 ^4:100 4 100 

Bölüm toplamı 25000 24 200 24 200 
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B.J-M. 

453 

Ödeneğin çeşidi 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
iILira i Lira 

Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 

10 Kurum ve derneklere katılma 

10 1947 - 1950 yılları borçları 
20 1928 - 1946 » » 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

payı 
20 Kongre ve konferanslara işti

rak edeceklerin yolluk ve gi
derleri 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 
502, Eski yıllar borçları 

0 

0 

0 

6 008 080 

39 743 

0 

r5 J000 

5 000 

5.870.178 

39 743 

2 350 

5 000 

7 350 

5 807,528 

. . . . . . . . ; : .„..^u 

39 743 

41 766 
3 900 

45666 

.85 409 

100 000 
3 900 •••-

103 900 

;143a643 

100 000 
3 900 

103 900 

143 643 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
ikinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

5 320 
35 075 401 

4 301 028 
6-008 080 

85 409 

45 475 238 

5 320 
38 029 879 

4 553 906 
5 870 178 

143 643 

48 602 926 

5 400 
38 029 879 
4 666 556 
5 807 528 

143 643 

48 653 006 



•—.. 134: -— Adalet Bakanlığı 

B. M. ödeneğin çeşidi 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Yatırımlar 

I •- Onarmalar 
711 Adlî Tıp Kurulu alet ve gereç

leri onarımı 

i I I - Satmalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

751 Adlî Tıp Kurulu için satmalı-
nacak alet ve gereçler 

0 Yeni yapı Ve esaslı onarmalar 
O Adalet Bakanlığı (Ceza ve tev

kif evleri yapma ve esaslı onar
ma) 

O Adalet Bakanlığı (Adalet bi
naları yapma ve esaslı onar
ma} 

f A 

0 

o 

1 000 

20 000 

1 855 000 

1 250 000 

3827 sayılı Kanun gereğince 
satınalınacak taşıtlar karşılığı 
Ceza ve tevkif evleri ve hüküm
lü çocuk ıslah evleri döner ser
mayesi 

70 000 

1 000 

20 000 

1 830 000 

100 000 

Bölüm toplamı 3 105 000 1930 000 

70 000 

0 

Yatırımlar toplamı 3 196 001 2 021 000 

1 000 

20 000 

O 

0 

o 
21 000 
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Rapor 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Millî Savunma Bakanlığının 1952 yılı Bütçesini komisyon adına inceledik. 

1952 yılı Bütçesi geçen seneye nispetle (30 000 000) lira fazlasiyle (500 000 000) liradır. 
Bu bütçenin memleketin savunma emniyeti ile malî takatinin ayarlanarak tanzim edilmiş, olduğu 
ve bütçeye konan ödeneğin hali hazır hizmetleri ifaya ancak kifayet edebileceği kanaatine varıl
mıştır. 

1553 sayılı Kanun gereğince tanzim kılman fiilî kadroyu, yüksek komisyonun tasdikma suna
rız. 

Millî Savunma hizmetleri hakkmdald görüş ve temennilerimizi şifahen ayrıca bildireceğimizi 
saygılarımızla arzederiz. 

Bilecik Milletvekili Konya Milletvekili 
Yihnnü Üresin Murad Âli Ülgep 

fegfejgyl* 



B. M. Ödeneğin 

Millî Savunma 

çeşidi 

Bakanlığı 

1951 
Yıl ı 

Ödeneği 
Lira 

— 137 — 
1952 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım - ödenek ve. 
benzeri özlük haklar 

101 Bakan ödeneği (Kara Kuvvet
leri) 

Birinci kısım toplamı 

5 320 

5 320 

5 320 

5 320 

5 400 

5 400 

201 

202 

203 

11 
12 
13 
14 

11 
12 
13 
14 

11 
12 
13 
14 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 
Hari ta Genel Müdürlüğü 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 
Hari ta Genel Müdürlüğü 

Bölüm toplamı 

Geçici hizmetliler ücreti 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 
Hari ta Genel Müdürlüğü 

110 699130 
16 610 839 
13 738 285 

1446510 

142 494 764 

6 500 000 
1 614 960 

658 952 
101 760 

8 875 672 

310 000 
5 000 

10 000 
5 000 

125519993 
18 359 336 
14 469 358 
1614 456 

159 963143 

14 781 726 
2 126 841 
1 335 750 

152 100 

18 396 417 

983 000 
108 600 

81 300 
4 950 

125 519 993 
18 359 336 
14 469 358 

1614456 

159 963143 

14 781 726 
2 126 841 
1 335 750 

152 100 

18 396 417 

983 000 
108 600 

81 300 
4 950 

Bölüm toplamı 330 000 1 177 850 1 177 850 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1951 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

204 Yabancı uzman ve hizmetliler
le bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 

11 Kara Kuvvetleri 
12 Hava » 
13 Deniz » 
14 Harita Gene 

ri 

lüdürlüğü 

Bölüm toplamı 

715 204 
165 508 
351 582 
15 000 

1 247 294 

770 018 
115 320 
337 137 
15 000 

1 237 475 

770 OlS 
115 320 
337 137 
15 000 

1 237 475 

I I - Başka haklar 
208 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Kara Kuvvetleri çocuk zammı 3 000 000 3 500 000 3 500 000 
12 Hava Kuvvetleri çocuk zammı 500 000 550 000 550 000 
13 Deniz Kuvvetleri çocuk zammı 360 000 360 000 360 000 
14 Harita Genel Müdürlüğü ço

cuk zammı 47 160 50 000 50 000 
21 Kara Kuvvetleri doğum yardı

mı 200 000 400 000 400 000 
22 Hava Kuvvetleri doğum yardı

mı 30 000 100 000 100 000 
23 Deniz Kuvvetleri doğum yar

dımı 20 000 25 000 25 000 
24 Harita Genel Müdürlüğü do

ğum yardımı 6 000 6 000 6 000 
31 Kara Kuvvetleri ölüm yardımı 82 000 82 000 82 000 
32 Hava Kuvvetleri ölüm yardımı 15 000 15 000 15 000 
33 Deniz Kuvvetleri ölüm yardı

mı 10 000 10 000 10 000 
34 Harita Genel Müdürlüğü ölüm 

yardımı 2 000 2 000 2 000 
41 Kara Kuvvetleri yakacak zam

mı 367 110 376 110 373 110 
42 Hava Kuvvetleri yakacak zam

mı 0 0 3 000 

Bölüm toplamı 4 639 270 5 476 110 5 476 110 
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Ödeneğin çeşidi 

1951 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira M. 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) ve 15 nci mad
desinin (E) fıkralariyle 34, 38 
ve 39 ncu maddeleri gereğince 
T. G. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler karşılığı 

11 Kara'Kuvvetleri 7 186 113 8 354 684 8 354 6S4 
12 Hava » 1 049 959 1 205 903 1 205 903 
13 Deniz » 805 412 948 184 948 184 
14 Harita Genel Müdürlüğü 88 581 104 359 104 359 

1453,5027 ve 5427 sayılı kanun
lar gereğince verilecek temsjl 
ödeneği ve tahsisat 

Bölüm toplamı 9 130 065 10 613 130 10 613 130 

11 
12 
13 

11 
12 
13 
14 

Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 

Bölüm toplamı 

657, 3485, 4334, 5626 sayılı ka
nunlar gereğince verilecek 
zamlar ve tazminatlar 
Kara Kuvvetleri. 
Hava » 
Deniz » 
Harita Genel Müdürlüğü 

66 900 
7 500 
6 600 

81 000 

110 788 
2 247 422 

0 
317 146 

70 200 
7 500 
6 600 

84 300 

116 336 
2 666 136 

17 537 
294 397 

70 200 
7 500 
6 600 

84 300 

116 336 
2 666 136 

17 537 
294 397 

Bölüm toplamı 2 675 356 3 094 406 3 094 406 

4511 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ikramiyeler karşılığı 

11 Kara Kuvvetleri 50 000 50 000 50 000 
12 Hava » 7 900 7 900 7 900 
13 Deniz » 16 000 16 000 16 000 
14 Harita Genel Müdürlüğü 2 500 2 500 2 500 

Bölüm toplamı 76 400 76 400 76 400 

2852 sayılı Kanun gereğince 
verilecek yemek bedeli (Deniz 
Kuvvetleri) 153 810 : 171 420 171 420 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1951 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

221 

222 

223 

11 
12 
13 
14 

224 

225 

4335 ve 4688 sayılı kanunlar ge
reğince verilecek uzmanlık üc
ret ve gündelikleri 
Kara 
Hava 
Deniz 

uvve 
» 
» 

Gene 

ti eri 

1 Müdürlüğü 

Bölüm toplamı 

76 916 
43 716 
78 306 
15 720 

214 658 

80 £02 
61 734 

117 036 
17 856 

277 128 

80 502 
61 734 

117 036 
17 856 

277 128 

3575 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek Askerî Fabrikalar 
Emekli ve Yardım Sandığı ke-

11 
0 
0 

• 0 
12 
13 

11 
0 
0 
0 

12 
13 

seneği 
Kara Kuvvetleri 
Kara Ordudonatım 

» İstihkâm 
» Muhabere 

Hava Kuvvetleri 
Beniz » 

Bölüm 

Tamirhanelerle uçak 

toplamı 

ve deniz 
fabrikaları işçi ücretleri 
Kara Kuvvetleri 

» Ordudonatım 
» İstihkâm 
» Muhabere 

Hava Kuvvetleri 
Deniz » 

Bölüm toplamı 

0 
80 093 
3 600 
3 952 

270 640 
165 950 

524 235 

0 
2 405 200 

138 000 
102 968 

6 290 000 
0 

8 '.936.108 

313 000 
0 
0 
0 

300 000 
250 000 

863 000 

5 446 590 
0 
0 
0 

7 290 000 
6 416 710 

1,9 153 3j00 

313 000 
0 
0 
0 

300 000 
250 000 

863 000 

* 

5 446 590 
0 
0 
0 

7 290 000 
6 204 71.0 

18 941 300 

n 

1144, 8846, 4145 sayılı kanun
lar gereğince ödenecek deniz
altı ve dalgıç ödeneği (Denk 
Kuvvetleri) 
4772 sayılı Kanun gereğince 
Askerî Fabrikalar işçi Sigor
tası Kurumuna ödenecek prim 
karşılığı 
^Ç4£3 Kıivvetjeri , 

359 954 325 000 325 000 

0 :.#0,p7^ W 207 



M. 

O 
O 
O 

12 
13 

Millî Savunma Bakanlığı 

Ödeneğin çeşidi 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

Kara Ordudonatım 
» İstihkâm 
» Muhabere 

Hava Kuvvetleri 
Deniz » 

24 052 
1 180 
1 080 

62 900 
49 918 

Bölüm toplamı 139 130 

3634 sayılı Kanunun 26 ncı 
maddesi gereğince verilecek 
ücretler (Kara Kuvvetleri) 1 000 

— ^L41 — 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

0 
0 
0 

74 590 
64 167 
204 964 

500 

0 
0 o 

74 590 
64 167 
204 964 

11 
12 
13 

5044 sayılı Kanun gereğince f| 
verilecek fazla ders ücretleri 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Beniz » 

Bölüm toplamı 

64 800 
66 264 
20 250 

151 314 

30:000 
1 

5 000 

35 001 

30 OOü 
1 

5 000 

35 001 

500 
İkinci kısım toplamı 180 030 090 221149 544 220 937 544 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Büro giderleri 
11 Kara Kuvvetleri kırtasiyesi 
12 Hava Kuvvetleri kırtasiyesi 
13 Deniz Kuvvetleri kırtasiyesi 
14 Harita Genel Müdürlüğü kır 

tasiyesi 
21 Kara Kuvvetleri döşemesi 
22 Hava Kuvvetleri döşemesi 
23 Deniz Kuvvetleri döşemesi 
24 Harita Genel Müdürlüğü dö

şemesi 
31 Kara Kuvvetleri demirbaşı 
32 Hava Kuvvetleri demirbaşı 
33 Deniz Kuvvetleri demirbaşı 
34 Harita Genel Müdürlüğü de

mirbaşı 
41 Kara Kuvvetleri öteberi gider-

İTO 

147 700 
10 800 
18 000 

2 400 
263 800 

9 100 
21 800 

2 600 
0 
0 
0 

0 

ms w 

300 000 
17 000 
53 i)00 

2 400 
133 300 

8 300 
23 300 

900 
266 700 
16 700 
46 700 

1 700 

l 400 000 

.300 000 
17 000 
53 000 

2 400 
133 300 

8 300 
23 300 

900 
266 700 
16 700 
46 700 

1 700 

X 400 000 
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13. M. 

Millî Savunma Bakanlığı 

Ödeneğin çeşidi 

<•? 

42 Hava Kuvvetleri öteberi gider
leri 

43 Deniz Kuvvetleri öteberi gi
derleri 

44 Hari ta Genel Müdürlüğü öte 
beri giderleri 

81 Kara Kuvvetleri tersim gereç
leri 

84 Hari ta Genel Müdürlüğü ter 
sim gereçleri 

Bölüm toplamı 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
11 Kara Kuvvetleri 
12 Hava » 
13 Deniz >> 
14 Hari ta Genel Müdürlüğü 

Bölüm toplamı 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 

11 Kara Kuvvetleri posta ve tel 
graf ücretleri 

12 Hava Kuvvetleri posta ve tel 
graf ücretleri 

13 Deniz Kuvvetleri posta ve tel
graf ücretleri 

14 Hari ta Genel Müdürlüğü posta 
ve telgraf ücretleri 

21 Kara Kuvvetleri telefon gider 
leri 

22 Hava Kuvvetleri, telefon gider
leri 

23 Deniz Kuvvetleri telefon gi 
derleri 

24 Hari ta Genel Müdürlüğü tele
fon giderleri 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira l 

40 000 

20 000 

8 550 

25 000 

2 000 

384 800 
11 400 
19 000 

500 

415 700 

1 104 700 

41 500 

33 200 

4 150 

250 000 

40 000 

20 000 

500 

45 500 

35 000 

8 550 

25 000 

2 000 

490 000 
15 000 
34 300 

500 

539 800 

1 000 000 

42 800 

35 000 

4 150 

546 000 

70 000 

22 150 

500 

45 500 

35 000 

8 550 

25 000 

2 000 

1 270 250 2 386 050 2 386 050 

490 000 
15 000 
34 300 

500 

539 800 

1 000 000 

42 800 

35 000 

4 150 

546 000 

70 000 

22 150 

500 

Bölüm toplamı 1 491 050 1 720 600 1 720 600 

\ ' l ' 
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1951 1952 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 

B. M. Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

305 Kira bedeli 
11 Kara Kuvvetleri 657 970 557 970 557 970 
12 Hava » 76 491 127 111 127 111 
13 Deniz » 27 261 21528 21528 
14 Harita Genel Müdürlüğü 1 1 1 

Bölüm toplamı 761 723 706 610 706 610 

307 Yolluklar 
11 Kara Kuvvetleri sürekli görev 

yolluğu 
12 Hava Kuvvetleri sürekli görev 

yolluğu 
13 Deniz Kuvvetleri sürekli görev 

yolluğu 
14 Harita Genel Müdürlüğü sü

rekli görev yolluğu 
21 Kara Kuvvetleri geçici görev 

yolluğu 
22 Hava Kuvvetleri geçici görev 

yolluğu 
23 Deniz Kuvvetleri geçici görev 

yolluğu 
24 Harita Genel Müdürlüğü geçi

ci görev yolluğu 
30 Müfettişler yolluğu 
40 Yabancı memleketler yolluğu 
51 Kara Kuvvetleri yabancı uz

man ve hizmetlilerin ve bunla
ra yardımcı personelin yolluk 
ve başka giderleri 

52 Hava Kuvvetleri yabancı uz
man ve hizmetlilerin ve bunla
ra yardımcı personelin yolluk 
ve başka giderleri 

53 Deniz Kuvvetleri yabancı uz
man ve hizmetlilerin ve bunla
ra yardımcı personelin yolluk 
ve başka giderleri 

54 Harita Genel Müdürlüğü ya
bancı uzman ve hizmetlilerin 
ve bunlara yardımcı personelin 
yolluk ve başka giderleri 

229 000 

115 000 

45 000 

5 000 

687 000 

111 000 

60 000 

25 000 
125 000 
767 278 

2 031 400 

180 000 

58 400 

3 000 

1 080 000 

200 000 

90 000 

35 000 
250 000 

1 200 000 

2 031 400 

180 000 

58 400 

3 000 

1 080 000 

200 000 

90 000 

35 000 
250 000 

1 200 000 

317 437 210 786 210 786 

30 000 30 000 30 000 

15 000 15 000 15 000 

10 000 3 000 3 000 

Bölüm toplamı 3 541 715 5 386 586 5 386 586 
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B. 

308 

3Ö9 

M. 

11 

12 

11 

12 

Gelirin çeşidi 

Tedavi giderleri 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
5501 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 

Bölüm toplamı 

Taşıt giderleri 
Bakanlık otomobilleri isletme 
giderleri (Kara Kuvvetleri) 
Bakanlık otomobilleri onarma 
giderleri (Kara Kuvvetleri) 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

1951 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lirai 

5 000 

100 000 

105 000 

2 000 

2 000 

4 000 

7 592 438 

1952 yılı için 
Hükümetçe 

tahmin edilen 
Lira 

5, 000 

100 000 

105 000 

2 000 

2 000 

4 000 

10 848 646 

Komisyonca 
tahmin edilen 

M r a 

5 000 

100 000 

105 000 

2 000 

2 000 

4 000 

10 848 646 

Dördüncü hısım - Daire 
hizmetleri 

401 Basımevi giderleri 
13 Deniz Kuvvetleri 10 000 12 900 12 900 
14 Harita Genel Müdürlüğü 3 000 3 000 3 000 

Bölüm toplamı 13 000 15 900 15 900 

403 Temsil giderleri 80 000 80 000 80 000 
405 Havyan satmalına ve tazmin

leri 3 002 000 652 000 652 000 
409 Muayyenat 

11 Kara Kuvvetleri taymatı 65 810 334 74 498 264 74 498 264 
12 Hava Kuvvetleri taymatı 5 099 389 5 829 384 5 829 334 
13 Deniz Kuvvetleri taymatı 8=939 328 8 223 038 8 223 038 
14 Harita Genel Müdürlüğü tayı-

natı 452 987 578 223 578 223 
21 KaraıKuvvetleri yem bedeli ve 

giderleri 11 965 456 15 708 331 15 708 331 
22 Hava- Kuvvetleri yem bedeli ve 

giderleri 2 400 2 432 2 432 
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Ödeneğin çeşidi 

1951 
Y ı l ı , 
ödeneği 
Lira 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira M. 

23 Deniz Kuvvetleri yem bedeli ve 
giderleri 64 698 73 015 73 015 

24 Harita Genel Müdürlüğü yem 
bedeli ve giderleri ' 197 552 192 719 192 71.9 

31 Kara Kuvvetleri aydınlatma, 
ısıtma ve yakacak giderleri 11 846 158 12 668 713 12 668 713 

32 Hava Kuvvetleri aydmlatma, 
ısıtma ve yakacak giderleri 1061054 648 784 648 784 

33 Deniz Kuvvetleri aydmlatma, 
ısıtma ve yakacak giderleri 693 938 455 710 455 710 

34 Harita Genel Müdürlüğü ay
dınlatma, ısıtma ve yakacak gi
derleri 87 338 83 992 83 992 

11 
12 
13 
14 

21 
22 
23 
24 

31 
32 
33 
34 

Bölüm toplamı 

Askerî gereçler 
Kara Kuvvetleri giyecekleri 
Hava Kuvvetleri giyecekleri 
Deniz Kuvvet giyecekleri 
Hari ta Genel Müdürlüğü giye
cekleri 
Kara Kuvvetleri teçhizatı 
Hava Kuvvetleri teçhizatı 
Deniz Kuvvetleri teçhizatı 
Hari ta Genel Müdürlüğü teç
hizatı 
Kara Kuvvetleri muytabiyesi 
Hava Kuvvetleri muytabiyesi 
Deniz Kuvvetleri muytabiyesi 
Hari ta Genel Müdürlüğü muy
tabiyesi 

Bölüm toplamı 

106 220 632 

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 

118 962 605 

38 956 943 
2 978 145 
3 636 205 

273 347 
5 720 716 

558 322 
549 171 

35 981 
1 273 770 r-i 

6 930 

13 450 

54 002 981 

118 962 605 

38 956 943 
2 978 145 
3 636 205 

273 347 
5 720 716 

558 322 
549 171 

35 981 
•1 273 770 

1 
6 930 

13 450 

54 002 981 

Harb gereçleri, teçhizat, tahki
mat giderleriyle çeşitli gereç
ler ve devriçark 

10 Kara Kuvvetleri 
0 » Ordudonatım 
0 » İstihkâm 
0 » Muhabere 

20 Hava Kuvvetleri 

'' " 1 *ı 

0 
29 583 939 

1 783 400 
687 000 

11 340 000 

32 436 345 
0 
0 
0 

4 400 000 

32 436 345 
0 
0 
0 

4 400 000 
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1951 1952 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 

B. M. Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

30 Deniz Kuvvetleri torpido, pa
ravan, sis cihazları, denizaltı 
talim cihazları 

31 Deniz Kuvvetleri seyir - mu
habere 

32 Deniz Kuvvetleri mayın arama, 
tarama işleri 

33 Deniz Kuvvetleri Digavsing -
Vayping 

34 Deniz Kuvvetleri Âğ işleri - tir 
güverte 

35 Deniz Kuvvetleri mühimmat, 
tahkimat, top işleri 

36 Deniz Kuvvetleri telsiz, elek
trik işleri 

37 Deniz Kuvvetleri çeşitli işler 
38 Deniz Kuvvetleri devriçark 
39 Deniz Kuvvetleri hidrografi 

işleri, 
40 Harita Genel Müdürlüğü 

589 000 

0 
500 000 

0 
380 000 

1 314 200 

771 000 
1 200 000 
5 200 000 

0 
564 500 

244 000' 

72 700 

309 500 

18 000 

342 500 

958 200 

309 000 
538 000 

4 405 000 

108 000 
523 500 

244 000 

72 700 

309 5C0 

18 000 

342 500 

958 200 

521 000 
538 000 

4 405 000 

108 000 
520 500 

Bölüm toplamı 53 913 039 44 664 745 44 873 745 

412 
413 
414 
415 

416 

11 
13 

11 
12 
13 
14 

TibM ecza ve sağlık gereçleri 
Veteriner ecza ve gereçleri 
Taşıma giderleri 
Askerlik müzeleri giderleri 
Kara Kuvvetleri 
Deniz » 

Bölüm toplamı 

Okullar giderleri 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 
Harita Genel Müdürlüğü 

Bölüm toplamı 

1 344 400 
110 000 

14 080 400 

S7 200 
30 000 

67 200 

213 020 
60 000 
60 000 

0 
333 020 

344 400 
110 000 

17 000 000 

10 000 
30 000 

40 000 

275 000 
77 400 
77 400 
8 200 

438 000 

344 400 
110 000 

17 000 000 

10 000 
30 000 

40 000 

275 000 
77 400 
77 400 
8 200 

438 000 



B. M. 

419 

11 
12 
13 
14 

Ödeneğin çeşidi 

Askerî mahkemelere gönderi
lecek sanık, tanık ve vukuf 
ehli giderleri ile adlî müzaha-
ret giderleri 
Kara Kuvvetleri 
Hava » ' 
Deniz » , , 
Harita Genel Müdürlüğü 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

' 

25 000 
1 000 
1,000 

1 

422 

424 

425 

Millî Savunma-Bakanlığı — 147 — 
1952 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

25 000 25 000 
1 000 1 000 
1 000 1 000 

1 " 1 
Bölüm toplamı 27 001 27 001 27 001 

420 Deneme ve muayene giderleri 
(Kara Kuvvetleri) 100 000 94 764 94 764 

421 Askerî tamirhaneler ilk madde 
ve müstehlek gereçler gider-

o
o

o
o

 

11 
12 
13 
14 

11 
12 

leri (Kara Kuvvetleri) 
Kara Kuvvetleri 
, » Ordudonatım 

» İstihkâm 
» Muhabere 

Bölüm toplamı 

Tersaneler giderleri (Deniz 
Kuvvetleri) 
Moral hizmetleri giderleri (Ka
ra Kuvvetleri) 
Beden eğitim ve müsabakaları 
genel giderleri 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 
Harita Genel Müdürlüğü 

Bölüm toplamı 

Manevra, tatbikat ve kurmay 
gezileri 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 

0 
•0 

595 564 
72 000 

155 000 

822 564 

220 000 

0 

30 000 
4 500 
5 000 

500 

40 000 

400 000 
93 300 

0 
810 000 

•0 
0 
0 

810 600 

220 000 

150 000 

-30-000 
4 500 
5 000 

500 

40 000 

400 000 
93£QQ 

810 000 
0 
0 
0 
0 

0 

220 000 

150 000 

30 000 
4 500 
5 000 

500 

40 000 

400 000 
93 300 
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B. M. Ödeneğin, çeşidi 

1951 
Y ı l ı . 
ödeneği 
Lira 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

13 Deniz Kuvvetleri 6 700 6 700 6 700 

428 
11 
13 
14 

> ' " ' Vi 

427 

11 
13 

• 

451 
11 

12 

13 

14 

21 

22 

. 23 

24 

Bölüm toplamı 

Pasif korunma giderleri 
Kara Kuvvetleri 
Deniz » 
Harita Genel Müdürlüğü 

Bölüm toplamı 

G-az ve gazdan korunma gider
leri 
Kara Kuvvetleri 
Deniz » 

Bölüm toplamı 

Yayın giderleri 
Kara Kuvvetleri satmalma ve 
abone giderleri 
Hava Kuvvetleri satmalma ve 
abone giderleri 
Deniz Kuvvetleri satmalma vs 
abone giderleri 
Harita Grene! Müdürlüğü sa
tmalma ve abone giderleri 
Kara Kuvvetleri başka her çe
şit giderleri 
Hava Kuvvetleri başka her çe
şit giderleri 
Deniz Kuvvetleri başka her çe
şit giderleri 
Harita Genel Müdürlüğü baş
ka her çeşit giderleri 

Bölüm toplamı 

500 000 

15 000 
1 
ı 

15 002 

.. ' » " ı " V ' / 

..- "'" ' 
31 450 
3 000 

34 450 

47 000 

36 250 

2 000 

1 
I 

73 000 

43 750 

10 000 

1 

212 002 

500 000 

15 000 
1 
1 

15 502 

'» \ 

31 500 
3 000 

34 500 

47 000 

36 300 

2 000 

1 

73 000 

43 800 

10 000 

1 

212 102 

500|000 

15 000 
1 
1 

15 002 

. . ( ... 

31 500 
3 000 

34 500 

.; 

47 000 

36 300 

2 000 

3 001 

73 000 

43 800 

10 000 

1 

215 1Ö2 

452 Staj ve tahsil giderleri 601200 1100 000 1 100 000 
453 Milletlerarası münasebetlerin 

gerektirdiği giderler , ' ' N. 
1J gara Kuvvetleri Satılma payı 792 1 000 l 000 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

— 149 — 
1952 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen . kabul edilen 
Lira Lira 

13 Deniz Kuvvetleri katılma payı 9 500 
14 Harita Genel Müdürlüğü katıl

ma payı 1 582 
20 Uluslararası-kongre ve konfe

ranslara iştirak edeceklerin 
yolluk ve giderleri 
Harita Genel Müdürlüğü 11 818 

9 500 

1 582 

9 942 

9 500 

1 582 

9 942 

i ••*,*. 

476 
11 
12 
13* 

501 
11 
12 
13 
14 

Bölüm toplamı 

Kurs giderleri 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

Beşinci lasını - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 
Harita Genel Müdürlüğü 

Bölüm toplamı 

23 692 

647 685 
78 000 
75 000 

800 685 

234 386172 

* - v 

50 000 
10 000 
10 000 

500 

70 500 

22 024 

824 700 
491 300 

84 000 

1 400 000 

240 936 624 

50 000 
10 000 
10 000 

500 

70 500 

22 024 

824 700 
491 300 

84 000 

1 400 000 

241148 624 

' - :» * V : ; V "il'*-'] 

50 000 
10 000 
10 000 

500 

70 500 

502 Eski yıllar borçları 
11 Kara Kuvvetleri 1947 - 1950 

yılları borçları 32 500 500 000 500 000 
12 Hava Kuvvetleri 1947 - 1950 

yılları borçları 7 000 5 00Ö 000 5 000 000 
13 Deniz Kuvvetleri 1947 - 1950 

yılları borçları 7 000 50 000 50 000 
. 14 Harita Genel Müdürlüğü 1947 -

1950 yılları borçları 200 3 000 3 000 
21 Kara Kuvvetleri 1928 - 1946 

yılları borçları 27 300 150 000 150 000 
22 Hava Kuvvetleri 1928 - 1946 

yılları borçları 3 ÖÖ0 091 00Ö 591 000 
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1951 1952 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 

B. M. Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira-

23 Beniz Kuvvetleri 1928 - 1946 
yılları borçları 3 000 50 000 50 000 

24 Harita Genel Müdürlüğü 1928 -
1946 yılları borçları 300 2 266 2 266 

Bölüm toplamı 80 300 6 346 266 6 346 266 

503 Toprak Mahsulleri Ofisine 1948 
ve daha önceki yıllardan kalan 
borçlar 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Beşinci kısım toplamı 2 150 800 8 416 766 8 416 766 

KISIMLAR TOPLAMI ' 

•"••--• Birinci kısım toplamı 5 320 5 320 5 400 
- -İkinci kısım toplamı 180 030090 221149544 220937514 

Üçüncü kısım toplamı 7 592 438 10848646 10 848 646 
Dördüncü kısım toplamı 234 386172 240 936 624 241148.624 
Beşinci kısım toplamı 2150 800 8 416 766 8 416 766 

GENEL TOPLAM 424 164 820 481 356 900 481 356 980 

Çeşitli savunma hizmetleri 
(Kara, Hava, Beniz, Harita) 
« A - l ve A - 2 cetvellerinde 
derpiş olunan hizmet nevile
rine şâmil olmak üzere gider 
şekli Bakanlar Kurulu kararı 
ile belirtilir.» •24166030 0 

GENEL TOPLAM 448 330 850 481356 900 

0 

0 

-:i) mh • -v„; 
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701 

M. 

11 
12 
13 
14 

Ödeneğin çeşidi 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Yapı onarımı 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 
Harita Genel Müdürlüğü 

Bölüm toplamı 

1951 
Y ı h 
ödeneği 
Lira/ 

1 108 328 
. 335 000 

369 500 
10 000 

1 822 828 

1952 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
ILira 

1 108 500 
950 000 
369 500 

10;000 

2 438 000 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Bira 

(. 

1 108 5O0 
950 000 
369 500 
10 000 

2 438 000 

702 
10 

20 

711 

0 

Gemi onarımı 
Deniz Kuvvetleri Yavuz gemi
sinin onarımı ile ilgili her tür
lü giderler ve işçi gündelikleri 0 
Diğer gemilerin onarımı 5 909 000 

1 500 000 
1 122 400 

Kara Kuvvetlen tamirhanele
rinde mevcut makina alât ve 
gereçlerin onarılması ve yeni
lenmesi 
Kara Ordudonatım tamirhane
lerinde mevcut demirbaş, ma
kina ve araçların onarılması ve 
yenilenmesi 
Kara İstihkâm Dairesi tamir
hanelerinde mevcut demirbaş, 
makina ve araçların onarılması 
ve yenilenmesi 

Bölüm toplamı 

0 

13 800 

1 200 

16 500 

15 000 16 500 

1 500 000 
1 122 400 

Bölüm toplamı 5 909 000 2 622 400 2 622 400 

16 500 

0 

16 500 

I I - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

731 Kamulaştırmalar 
11 Kara Kuvvetleri 
13 Deniz » 

198 000 
2 000 

1 000 000 
300 000 

1 000 000 
300 000 

Bölüm toplamı 200 000 1 300 000 1 300 000 
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B. M. 

741 
11 
12 
13 
14 

Ödeneğin çeşidi 

Yeni yapı ve esaslı onarmalar 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 
Harita Genel Müdürlüğü 

Bölüm toplamı 

1951 
Y ı l ı . 
ödeneği 
Lira 

7 327 000 
665 000 
314 322 
90 000 

8 396 322 

1952 yıl] 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

5 955 000 
860 000 
600 000 
65 500 

7 480 500 

L için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

-

5 955 000 
860 000 
600 000 
65.500 

7 480 500 

742 Hava meydanları ile yolları ve 
depolan yapımı 

10 Hava Kuvvetleri yapım ve 
onarım 1 850 000 

20 Hava Kuvvetleri makina alat 
ve gereçler onarımı 100 000 

30 Hava Kuvvetleri satmalmacak 
makina, alat ve gereçler 50 000 

743 
751 

761 

1 450 000 1 450 000 

100 000 100 000 

50 000 50 000 

Bölüm toplamı 2 000 000 

Deniz Kuvvetleri gemi yapımı 391 000 

40 000 
Deniz Kuvvetleri telsiz ve elek 
trik 40 0Q0 
Deniz Kuvvetleri tersaneler gi
derleri 2 895 000 

Benzeri olmıyan bölümlerle 
Askerî Fabrikalara ait kalan 
ve küsurat 

Toplam 

3827 sayılı Kanun gereğince 
Donanma Komutanlığı için sa
tın alınacak otomobil bedeli 

1 600 000 1 600 000 

213 700 213 700 

40 000 

2 918 500 2 918 500 

21 669 150 

0 

0 

18 629 600 

0 

0 

18 629 600 

0 

0 

o 13 500 0 
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Rapor 
24 . XII . 1951 

Yük&3k Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

1952 yılı Bütçe Kanunu tasarısının içişleri Bakanlığına ait olan kısmını, Encümeni Âliniz adına 
tetkik ve mütalâa ettim. 

Zikre şayan gördüğüm hususatı, bütçenin tertip ve taksimi sırasına uygun olarak, Yüksek ıttı
laınıza arzediyorum : 

İçişleri Bakanlığının bütçesini tetkik ederken muttali olduğum bir ciheti, Yüksek Komisyonun 
memnunluğunu mucip olacağına inanarak, kısacabelirttikten sonra esasa geçeceğim : 

Hükümetin gayretleri : 

Hükümet, 1952 yılı Bütçesinin daha iyi bir bütçe olması uğrunda birçok gayretler sarfetmiş ve 
bu maksadın temini için bütçeli dairelere Başbakanlıktan mütaaddit emirler göndermiştir. 

Haziran ayının başında, ortasında ve Ağustos ayında yazılmış olan bu emirlerde : 1952 yılı Büt
çe tekliflerinin kanuni müddeti içinde hazırlanması, 1951 yılı bütçeelrinin tertip ve taksimine uyul
ması ; Büyük Millet Meclisinin Bütçe Komisyonunda ve Umumi Heyetinde izhar edilmiş temennile
rin nazara alınması, âzami derecede tasarruf im kânları aranması, bütçe gerekçelerinin umumi ef
kârı tatmin ve millî murakabeyi teshil ve lüzumunda ihzari malûmatı ihtiva eylemesi, Hükümet pro
gramının göz önünde tutulması, yatırım ödeneklerinin memleket kalkınmasında birinci derecede 
rolü olan hizmetlere tevzii, hizmetlerin rasyonel esaslara bağlanması gibi birçok noktalara alâkalı
ların dikkati çekildikten sonra « b u esaslara riayet olunmaksızın gönderilecek bütçelerin tadili için 
bizzarure geri gönderileceğinden vakit ziyama meydan verilmemesini bilhassa rica ederim diye kesin 
bir ikaz yapılmıştır. 

işte yüksek- huzurunuza kanuni müddeti içinde ve gerekçesiyle gelmiş olan samimî ve tasarruf
lu bütçenin hakiki hizmetler ve lüzumlu ihtiyaçlar istikametinde ihzar edilebilmiş olmasında Hükü
metin vaktinde aldığı bu tedbirlerin tesirleri görülmüştür. Aynı tedbirleri teşkilâtından talep 
etmiş olan içişleri Bakanlığının bütçesinde de aynı samimilik ve tasrrufluluğu müşahede etmek 
mümkün olmaktadır. 

Bu ciheti arzettikten sonra İçişleri Bakanlığının 1952 yılı Bütçe tasarısının durumunu bö
lümler ve maddeler sırasına uyarak aşağıda arzediyorum: 

Yeni bütçe 7 602 lira noksandır : 

içişleri Bakanlığı Bütçesinin gerekçesinde görülmüş olduğu üzere 1952 yılı Bütçesi, 1951 yıh 
Bütçesine nazaran ve neticeden 7 602 lira bir indirme ile teklif edilmiştir. 

t 

Zahirî fazlalık : 

Zahirî hali ile 1952 yılı Bütçesi 1951 yılı Bütçesinden 217 398 lira bir fazlalık arzetmektedir. 
Bunun esbebi şudur: Şimdiye kadar Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinde yer alan (Üniversite ve 
yüksek okullarda okutturulan öğrencilere verilecek burslar) ödeneğininv 1952 yılından itibaren 
Içişlcli Bakanlığı Bütçesinde 450 nci bölüm olarak gösterilmesiyle bir yekûn kabarıklığı olmuş
tur. 225 000 lira olan bu ödenek miktarı bütçenin umumi yekûnundan düşülecek olursa geçen 
yıla nazaran bir fazlalık gibi görülen 217 398 lirayı bel'ettiği gibi netice olarak 7 602 lira bir 
indirme ile yeni yıl bütçesinin teklif edilmiş olduğu anlaşılır. 
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Bursun nahli sebepleri : . ' • ' . 

Evvelce üniversite ve yüksek okullarda okutturulan öğrencilerin yatılı olmaları sebebiyle 
iaşe ve ibate masrafları Millî Eğitim Bakanlığının Bütçesinde yer almakta iken bilâhara yatıli 
usulünün ilgası ve burs usulünün ihdası ile Devlet hesabına okuyan öğrencilerin masrafları 
kendi ellerine para olarak ödenmeye başlamış ise de bu öğrencilerden pek çoğu Millî Eğitim 
emrinde hizmet almıyacak kimseler olması ve meselâ İçişleri Bakanlığı hesabına Siyasal Bilgiler 
Fakültesinde okutturulanlar mezun olduklarında bu bakanlık emrinde hizmete gireceklerin
den ve eğer hizmetten kaçarlarsa kendilerine yopılmış masrafların tahsili için kanuni takibatı 
İçişleri Bakanlığı ile Hazine-adına Maliye Bakanlığı Hukuk Servisi yapacağından Millî Eğitim 
Bakanlığının bu öğrencilerle hiçbir alâkası kalmamış olmasına binaen maliye ile varılan mutaba
kat neticesi burs ödeneklerinin alâkalı bakanlıklar bütçelerinde gösterilmesi uygun görülmüş
tür. Bu sebeplerle mezkûr ödenek bu sene bu bütçeye konmuş bulunmaktadır, 

(L) Cetveline (6) memur kadrosu alınması teklifi : 

B. M. 

201 11 Merkez memurları oylığına ait olan bu maddedeki ödenek miktarı geçen senekinin 
aynı olarak teklif edilmiştir. Bu maddenin gerekçesinde görülmüş olaoağı üzere (L) 
Cetveline alınmış 29 memur kadrosu mevcuttur. Fakat İçişleri Bakanlığı Müdürler 
Encümeninin 6 . X I I ' . 1951 günlü ve 341 sayılı kararma göre özlük işleri, Mahallî 
İdareler ve Nüfus İşleri Genel Müdürlüklerinde mevcut münhallerden 20 liralık 
4 kâtiplik ile hukuk müşavirliği ve kâğıt işleri müdürlüğündeki münhallerden 15 
liralık 2 kâtipliğo tâyin yapılmıyacağından bu 6 memurluk kadrosunun da (L) cet-
velino alınması bakanlığın muvafakati ile uygun görülmüştür. Bu teklifimizi, yük
sek komisyonun tasvibine arzederken bakanlığın gösterdiği bu tasarruf zihniyetinin 
şükrana şayan olduğunu belirtmeyi bir borç sayarım. Bu suretle 20 lira asli ma
aşlı 4 memurluk ile 15 lira asli maaşlı 2 memurluk maaşlarının yekûnu olarak yıl
da 12 000 lira tasarruf edilmiş olacaktır, 

Kadro cetvelleri : 

Yüksek komisyonumuzun geçen sene izhar ettiği temenniye uyarak İçişleri Bakanlığı 
kendi emrindeki merkez ve mülhakat, memurlarının kadro cetvellerini hazırlatmış ve 
berayi tetkik azayı kirama dağıtılmak üzere Maliye Bakanlığına tevdi edilmiştir. Bu 
kanuni kadrolarda 2 müsteşar ve 2 müsteşar muavinliği görülmektedir. 

Bir müsteşar muavininin tasarrufu temennisi : 

Evvelce iki müsteşardan biri emniyet müsteşarı namile istihdam edilmiştir. Bir 
Bakanlığa iki müsteşarın fazlalığı anlaşılarak bunlardan biri (L) cetveline alınmış 
ise de bu müsteşarlığın muavinliği bir müddet münhal kaldığı halde (L) cetveline 
alınmamış ve Temmuzda tâyin yapılmıştır. Geçen seneki raporumda da belirtmiş 
olduğum gibi ikinci müsteşar muavinliği fazladır. Bu sene İçişleri Bakanlığı, merkoz 
teşkilât kanunu hazırlanmakta olduğundan, bu temennimiz yüksek komisyonca tasvip 
edildiği takdirde bakanlıkça nazara alınmasını ve kanunla kaldırılmasını temenniye 
şayan görüyorum. 

100 000 lira arhş ve sebebi : 

201 12 Bu maddedeki (iller memurları) aylıkları, asılları itibarile geçen seneki ödeneğin 
aynıdır. Ancak bâzı memurların, kanuni hakları olan 1 ve 2 derece . aylık farkı alma
larından dolayı bu maddede görülen 100 000 lira fazlalık kanuni ve zaruri bir neti
cedir. Kabulü gere/kir, 
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9 fiilî kadro. teklifi : 

1948 de (262) bucak tahrirat kâtibi (L) cetveline alınmış ise de Türkiye'de 50 000 
küsur nüfuslu 2, 40 000* küsur nüfuslu 4, 30 000 küsur nüfuslu 6, 20 000 küsur 
nüfuslu 8 bucak bulunmasına ve bu bucakları idare eden müdürlerin kâtipsiz çalışma
larının halk hizmetini aksattığı, idarece sürat ve suhulet prensiplerini zedelemiş ol
duğu inkâr kabul etmez bir hakikattir. Bu sebeple hiç olmazsa pek büyük bucaklar 
için (L) cetvelindeki bu kadrolardan pek azının kullanılması dahi idarenin ve halkın 
hayrına olacaktır. Halen açıkta bulunan ve dörtte bir açık maaşı almakta olan 9 
tahrirat kâtibi mevcuttur. Bunların asli maaşları 15 şer lira olduğundan senelik ma
aş tutarları 16 200 lira yapmaktadır. Bu miktar bir para aynı bölümün maddeler 
arasındaki indirmelerle sağlanmış bulunmaktadır. Filhakika merkez memurları kad
rolarından 4 aded 20 lira ve 2 aded 15 lira asli maaşlı 6 acled memurluk (L) cetve
line alınınca 11 nci maddeden (12 000) lira tasarruf temin edilmiş oluyor. Ayrıca 
fiilî kadroya alınmalarını teklif ettiğimiz bu 9 tahrirat kâtibinin halen almakta ol
dukları senevi 4 050 lira açık aylıkları da 22 nci maddeden tasarruf edilmiş olaca
ğından yekûnen 16 050 lira tasarruf temin edilir ki, bu da 9 memura verilecek 16 200 
lirayı karşılamış olur. Bu teklifte bakanlık: ile mutabakat halindeyiz. Yüksek ko
misyonun tasvibine arzederiz. 

2 250 lira fazlalık kanunidir : 

201 21 Bu maddede görülen 2 250 lira fazlalık, 125 lira aylıklı bir eski valinin hizmet müd-
tinin 20 seneyi mütecaviz olmasından dolayı yarım maaş hesabiyle 12 aylık istihkakı 
karşılığıdır. Kanuni bir hak olmakla kabulü gerekir. 

27 000 lira indirme var: 

201 22 iller memurları açık aylığına ait olan bu maddedeld ödeneğin geçen yıla nazaran 27 000 
lira indirildiği görülmektedir. Bu indirme açıkta bulunan memurlar adedinde azalma
lar olmasından ileri gelmiştir. 

Merkez hizmetlileri kadrolarında küçük değişiklikler vardır :. 

.201 11 Merkez hizmetlileri ücretlerine ait olan bu, maddenin ödeneği 1951 yılının aynıdır. An
cak (D) cetvelinde görüleceği üzere ödenek dâhilinde kalmak şartiyle ufak değişik
likler yapılmıştır. Şöyle ki; 130 lira aylık ücretli 3 motorlu dağıtıcıdan çok emek
tar olan birinin ücreti 150 liraya çıkarılmıştır. 130 lira aylık ücretli bir başodacmın 
cüzi de olsa terfihini temin için aylık ücretine 20 lira zam yapılarak 150 liraya yük
seltilmiştir. Bakanın kapısında ve Bakan hizmetinde bulunmak üzere 150 lira aylık 
ücretli bir bakanlık odacılığı ihdas edilmiş ve bu hizmete bakanlıkta sadakatle sene
lerce odacılık etmiş emektar biri verilerek bir dereceye kadar terfihi temin edilmiş-' 
tir. Bu suretle yapılmış yirmişer liralık iki zam ile 150 liralık bir ihdasın aylık üöret 
tutarı 190 lira etmektedir. Bu artışı karşılamak için. kaldırılması ile hizmette bir ak
sama olmıyacağı anlaşılan 115 lira aylık ücretli bir motosikletçi kadrosu kaldırılmış
tır. 75 lira aylık ücretli 39 odacıdan biri, yine hizmetin aksamıyacağı anlaşılarak kal
dırılmış bulunmaktadır. Bu suretle bir motosikletçinin kaldırılmasından 115 lira ve 
bir odacının kaldırılmasından da 75 lira ki ceman yekûn ayda 190 lira tasarruf temin 
edilerek yukarda arzedilen küçük değişiklikler yapılmıştır. Alman izahata göre bu 
değişiklikler uygun görülmüştür. 
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tiler hizmetliler kadrolarında hiçbir değişiklik yoktur: 

202 ' 12 iller hizmetlileri ücretlerine ait olan bu maddenin ödeneği geçen yılın aynıdır ve kad
rolarda hiçbir değişiklik yapılmamıştır. 

Mühim temenni: 

Geçen seneki raporumuzun bu bölüme ait temennisinde (Bütün hizmetlilere ait müş
terek ve âdil bir ücret bareminin gelecek yıl tesbitini Hükümetten bu vesile ile de 
temenni eylemek yerinde olacaktır) demiştik. Bu temennimizi yüksek komisyonunuz 
benimsemiş ve üzerinde önemle durarak bütün bakanlıklar ve diğer daireler hizmet
lilerine ait âdil bir ücret bareminin bu sene için sağlanmasını hükümetten dilemişti. 
Buna rağmen üzülerek arzedelim 'ki bu konuda bir terakki kaydedilmemiştir.- 1952 
yılı bütçe tasarısının (D) cetvelleri tetkik edilince görülüyor ki bâzı bakanlıklarda 
150 lira aylık ücretli hizmetliler adedi daha çok bâzı bakanlıklarda ise hiç yok
tur. Keza 75 lira aylık ücretli hademeler İçişleri, Adalet ve Tarım bakanlıkları gibi 

' ana bakanlıkların hizmetliler kadrolarında çok adedde olduğu halde İşletameler, 
Ekonomi ve Ticaret bakanlıkları gibi -sonradan ihdas edilmiş bakanlıklarda bu ka
dar az ücretli odacılık kadroları yoktur.- Daha yüksek kadrolar vardır. Adedde ve 
ücretteki bu tefavütün ve adaletsizliğin önüne bir an evvel geçmek çok yerinde ola
cağı gibi senelerce sadıkane ve verimli surette hizmet ifa eden emektar odacıları 
velev cüzi miktarlarla da olsa terfih için muayyen müddetler sonunda küçük ücret 
zamları sistemi koymak bunları hizmete aşkla bağlamak bakımından da çok faydalı 
olur. Bu meselenin B-aşbakanlıkça ele alınmasını ve önümüzdeki bütçe için her hal
de halledilmesini bir daha temenniye şayan görüyoruz. 

3 300 lira eksiktir: . . . • - -^ 

203 Merkez geçici hizmetliler ücretine ait olan bu bölümde 1951 yılı ödeneğine nazaran 
3 300 lira bir indirme yapılmak suretiyle teklifte bulunulmuştur. Bu bölümde bu
lunan ödenek.-kaymakamlık kursu ile nahiye müdürlerine ait meslek kursunun öğ
retmen, idare memuru ve •hizmetliler kadrolarının karşılığından ibarettir. Bunkırdan 
kaymakamlık kursunun ödeneği geçen yıl teklifimiz üzerine ve 5354 sayılı Kanunun 
âmir hükmüne istinaden yüksek komisyonunuz müzakere sırasında kabul buyur
muştu. Bu kursların, 1952 yılında da aynı esaslar dairesinde idare olunacağı ve gö
rülen 3 300 liralık indirmenin bu sene daha tasar ruf kâr hareketlerden doğduğu an
laşılmıştır. 

17 000 lira eksiktir: 

206 Bu bölümde 4178 ve 4598 sayılı Kanunlara göre yapılacak çocuk zammı, doğum ve ölüm 
yardımları ile yakacak zammı ödenekleri yer almaktadır. Bunların hepsi de kanuni ol
duğu gibi belirli hesaplara istinat etmektedir. 

4 000 lira eksiktir : 

206 11 Merkez memurları çocuk zammının hesabında bütçenin tanzimi sırasında 348 çocuğun 
mevcut olduğu ve yeni yılda doğacakların % 10 nispetinde olabileceği tahminine isti
nat edilerek her çocuk için ayda 10 lira hesabiyle bulunan rakamın geçen yıl ödene
ğinde 4 000 lira noksan olduğu görülmüş ve bu maddeden bu kadar bir indirme yapıl
mıştır. 

13 000 lira eksiktir : 

206 J# tiler memurları çoouk zamnş ödeneğinin hesabında ise bütçenin tanzimi sırasında mev~ 
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cut 8984 çocuğun yine % 10 fazlası alınmak suretiyle bütçede görülen, rakam elde 
edilmiştir. Bunun neticesi olarak geçen yıl ödeneğinden 13 000 lira indirme yapılmıştır. 

6 600 lira fazladır : 

206 22 İller memurları doğum yardımına ait olan bu madde ödeneğinde geçen yıla nazaran 6 600 
lira fazlalık vardır. Bu fazlalığa, illler memurlarının sayısının yüksekliği ve doğum 
hâdiselerinin çoğalması sebep gösterilmiştir. Diğer maddelerde fazlalık ve eksiklik 
yoktur. 

Kanuni mesnetlere dayanan ve arzedüen hesaplara göre bulunan bu bölümdeki ödeneğin 
aynen kabulü uygun olacaktı*. 

207 Yabancı dil bilenlere Barem Kanunu ile ödenecek para mükâfatına ait olan bölümdeki 
ödenek geçen yıl ödeneğinin aynıdır, kanunidir, kabulü gerekir. 

209 Emekli Sandığına, kanunu gereğince yapılacak ödemelere ait bu bölümdeki 4332 lira 
artış 201 nci aylıklar bölümündeki üst derece aylık artışından ileri gelmiş kanuni bir 
netice olmak itibariyle kabulü gerekir. 

210 Temsil Ödeneğine ait olan bu bölümde bir artış ve eksiliş yoktur, ödeneğin dökü
mü gereğince de gösterilmiştir. 

301 10 Bakanlık merkez dairelerinin kırtasiye ihtiyacı için olan bu ödeneğin 1951 yılma na
zaran 500 lira noksan teklif ediltm iştir. Kâğıt fiyatlarındaki artışa rağmen bu 
indirme malzemenin kullanılmasında alınacak tasarruf tedbirleriyle karşılanacaktır. 

301 30,20 Evvelce bir tertipte olan bu maddeler bu yıl bütçesinde döşeme, demirbaş adlariyle 
ayrı maddeler haline kanmuştur. İkisinin yekûnu itibariyle 1 200 liralık bir indirme 
yapılmıştır. ° 

301 40 öteberi giderlerine ait olan bu madde de 850 liralık bir indirme yapılmıştır. 

301 50 Aydınlatma giderlerine ait olan bu maddenin ödeneği geçen yılın aynıdır. 

301 60 Isıtma giderlerine ait olan bu maddede 1 000 lira bir fazlalık varsa da bunun kömür 
fiyatlarındaki artıştan ileri geldiği anlaşılmıştır. 

302 İller büro giderlerine ait olan bu bolüm yekûn itibariyle geçen yıl ödeneğinin aynıdır. 
Yalnız geçen yıl bütçesinde bir arada gösterilmiş olan döşeme ve demirbaş ödeneği 

• bu sene ayrı maddeler halinde fakat geçen yılki ödeneği tecavüz etmiyecek miktarda 
konmuştur. 63 İl, 434 ilce ve 940 bu3ağm ihtiyaçlarının bu ödenekle karşılanacağı dü
şünülürse kâfi geleceği dahi şüphelidir. Fakat bugünkü tasarruf zaruretleri ve tahsisat 
darlığı içinde bir zam teklifi yapmayv imkân görememekteyim. 

303 Basılı kâğıt ve defterler ödeneğine ait olan bu bölüm de geçen yıla nazaran 2 500 lira 
indirme yapılmıştır. Kâğıt fiyatlarıudaki artışa rağmen bu tasarruf mühimce bir ta
sarruftur. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücretleri /-j giderlerinden merkeze ait olanlar geçen yılın 
aynı olarak ve illere ait olanı 55 000 lira noksaniyle teklif edilmiştir ki, 1949 yılının 
14 aylık katî hesaplarına nazaran bu indirme yerinde görülmüştür. Bu bölümdeki mer
kez ve iller telefon giderlerinde bir artış ve eksiliş yoktur. 
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Kira bedellerine ait olan bu bölümde 8 520 lira bir fazlalık varsa da bu fazlalık gerek
çede isimleri yazılı illerin ilce ve bucaklarında bizzarure 25 bina kiralanmış olmasından 
ileri gelmiştir. 

Giyeceklere ait olan bu bölümdeki ödenek geçen yıla nazaran 1 000 lira noksaniyle 
teklif edilmiştir. 

Temenni: ' - j ^ t » ? o !>-•-.• 'j - •} ı » ^ } . «- W- ^ f f ' ; r ^ ^f^f4^f$fl£f| j 

Bakanların ve diğer dairelerin (D) cetveline dâhil hizmetlilere elbise, ayakkabı, paltV 
gibi giyim eşyası verilirken belirli ölçülere istinat edilmemektedir. Bâzı daireler 
hizmetlilerine daha iyi kumaştan elbise yaptırıldığı halde diğerlerine engin kumaştan 
elbise ve palto yaptırılmaktadır. Bir bakan şoförü kendini çok sevdirmişse Macar de
risinden kundura giydiği dâhi duyulmaktadır. Bu işin bir esasa bağlanması çok temen
niye şayandır. 

Yolluklara ait olan bu bölümün yekûnu geçen yıl yekûnundan 14 001 lira eksiği ile 
teklif edilmiştir. Bu indirmenin temini için valiler, kaymakamlar ve nüfus müdürleri 
devir yolluklarından sırasiyle 2 000, 10 000 ve keza 2 000 liralık indirmeler yapılmış
tır. Verilen izahata göre bu indirmeler hizmetleri aksatmıyacaktır. Ancak bu bölümün 
20 nci maddesindeki geçici görev yolluğu üzerinde durmak icabetmektedir. Şöyle ki; 
köyler, bucaklar ve ilçeler arasında hudut ve arazi ihtilâfları olduğunda mahallî heyetler 
ve iki il arasında böylece ihtilâf olunca da merkezden gönderilen heyetler marifetiyle 
bu ihtilâfların halline çalışılmaktadır. Heyetlerde vazife görenlere yollukları verilmek
tedir. Bu kabîl ihtilâflara ait îller idaresi Umum Müdürlüğünde mevcut 422 dosyadan 
bu sene içerisinde 89 dosya için geçici görev yolluğu maddesinden 19 000 lira ödenek 
verilmişse de kâfi gelmemiştir. Bu ihtilâfların taraflarını teşkil eden ve bazan çok 
kalabalık halk kitlelerini alâkadar eden bu işlerin tahsisatsızlık yüzünden senelerce 
düşüncemede kalması 'halk nazarında çok fena tesirler icra etmektedir. Bu sebeplerle 
bu işler için 307 nci bölüme 91 numaralı bir ayrı bir madde de açılması ve önümüz
deki yılın ihtiyacı için en az 30 OOOliralık bir ödenek konmasına zaruri mütalâa et
mekteyim. Bakanlık da bu ıuevzuda müşkül ve muzdarip mevkidedir. Açılacak mad
denin formülünü: (İl, ilce, bucak ve köyler arasında mevcut hudut ve arazi ihtilâfla
rını mahallinde tetkik ve halletmeye memur heyetler yolluğu) olarak uygun görüyo
ruz. Bu maddeye konacak ödeneğin 20 000 lirasını 20 nci maddedeki geçici görev 
yolluğundan indirmek suretiyle ve 10 000 lirasını da 418 nci bölümdeki seçmen kü
tük ve kartlarını düzenleme giderleri ödeneğinden almak suretiyle sağlamak mükün 
olacaktır. 

Yine bu bölümle alâkalı diğer mühim bir mevzu da şudur : 
7 . II . 1950 tarihinde yürürlüğe giren (Tescil edilmiyen birleşmelerle bunlardan 
doğan çocukların tesciline ve gizli kalmış nüfus vakalarının cezasız olarak kaydı
na dair 5524 sayılı Kanunun 9 ve 10 ncu maddeleri emrine göre üç yıl içinde bu kabîl va
kaların tesbit ve tescilleri için vali ve kaymakamlara şehir, kasaba ve köylerde 
tarama yaptırmak vazifeleri yükletilmişken harcırahsızlık yüzünden bu vazifeler 
yapılamamaktadır. Kanunun müddeti 7 . II . 1953 te biteceğinden bu hizmet için 
son bütçe yılı içinde bulunuyoruz. Bu kanunun gayesinin tahakkuku , için 307 nci 
bölüme 92 numara, ile ayrı bir madd1 aoılma'sım ve bu maddeye 27 000 lira ödenek 



konmasını Bakanlıkla mutabık kalarak teklif ediyoruz. Yeni maddenin formülü: 
(5524 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi gereğince şehir, kasaba ve köylerde yapılacak 
nüfus taramalarına memur edileceklerin yollukları) diye düşündük. Bu maddeye ko
nacak 27 000 liranın 418 nci bölümde metvcut ödenekten indirilmek suretiyle temi
ninde Bakanlıkla mutabık olarak mahzur görmemekteyiz. • -

Merkez ve iller memurlarının tedavi giderleri ve yolluklarına ait olan bu bölümdeki 
ödenekler geçen yılın aynıdır. Şayanı arz bir değişiklik yoktur. 

Taşıt giderlerine ait olan bu bölümün• maddelerindeki işletme, onarma giderleri 
yüksek komisyonun geçen seneki direktifleri ve tenzilleri dairesinde tasarrufla 
olarak geçen yılın aynı miktarlarda konmuştur. 

Dümlupınar'da Zafer Bayramı töreni genel giderlerine ait olan 7 500 liralık ödenek 
geçen yıl ödeneğini tecavüz etmemiş ise de Afyon Valiliğinden alınan malûmata na
zaran bu ödenekte 1 500 lira kadar bir indirmeye imkân olduğu anlaşıldığından bö
lümdeki ödeneğin 6 000 lira olarak kabulünü bakanlıkla mutabık olarak •arz ve tek
lif ederim. 

Nüfus işlerine ait bu bölümün nüfus defter ve kâğıtlarının temini ve saireye ait 
10 ncu maddesindeki ödenek geçen yıla nazaran 3 250 lira eksiğiyle ve nüfus yazı
mı giderlerine ait 20 nci madde ödeneği geçen yılın -aynı olarak teklif edilmiş ve ta
rafımızdan da uygun görülmüştür. 

Milletvekili Seçimi Kanununun 15 nci maddesi gereğince seçmen kütük ve kartla
rının düzenleme giderlerine ait olan bu bölüme geçen yıl bütçesinde olduğu gibi 
100 000 lira konmuştur. Mezkûr kütükler ve kartlar kanunun ilk tatbik yılında 
düzenlenmiş olduğundan bundan sonraki' faaliyetin değişiklikleri işlemekten ibaret 
olduğu nazara alınarak geçen sene bu bölümde bir indirme yapılmıştı. Ara seçim
leri de bitirilmiş olduğundan bölümdeki 100 000 liranın 37 000 lirasını bakanlıkla 
mutabık olarak indirilmesini-mümkün mütalâa etmekteyiz. Bu indirme teklifinin 
kabulünü arzederim. 

Univresite ve yüksek okullarda okutturulan öğrencilere verilecek burslara ait olan 
bu bölüm yeni açılmıştır. Açılış sebebi raporumuzun baş tarafında etraflıca izah 
edilmiş olduğundan burada tekrarını zait sayıyorum. Bölümdeki 225 000 liralık 
ödeneğin aynen kabulünü uygun görmekteyim. 

Yayın giderlerine ait olan bu bölümün satın alma ve abone maddesindeki ödenek 
geçen yılın aynıdır. Başka her çeşit giderlere ait olan maddesindeki ödenekten 1 000 
liralık bir indirme teklif edilmiş ve teklif uygun görülmüştür. 

Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderlere ait olan bu bölümün Milletler
arası Kurumlara katılma payı olarak 10 numaralı maddesine konmuş bulunan 
ödenek geçen yılın aynıdır ve bir anlaşmanın icabının karşılığıdır. Aynı bölümün 
20 numaralı maddesindeki kongre vo konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve 
giderleri geçen yıl ödeneğinin yarısına kadar indirilmek suretiyle 3 000 lira olarak 
teklif edilmiştir. Tatbikatın bu indirmeyi telkin ettiği olman izahattan anlaşılmış
tır. • -6 

Kaymakamlık ve meslek kurslarına geleceklerin yollukları, gündelikleri ve sair 
giderleri ödeneği geçen yılın ödeneğinden 3 300 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. Bu-
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nun sebebi Kaymakamlık ve Meslek • Kurslarına yeni geleceklerin halen kursta o-
lanlardan adeden fazla olmasıdır. 
Buna mukabil aynı kursların yönetim giderlerinden tasarruf hareketleriyle 3 500 
liralık bir indirme temin edilmiştir. Bu sebeplerle bölümün aynen kabulü uygun 
olur. 

501/502 Geçen ve eski yıllar borçlarına ait olan bu bölümlerdeki ödenekler geçen yıllardaki 
sarfiyat nazarı dikkate alınarak konulduğundan, teklifleri veçhile kabullerini arze-

^ derim. 

Bolu Milletvekili 
M. Güçbilmez 
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M. : Ödeneğin çeşidi 

İçişleri Bakanlığı 

1951 
Y ı l ı 
od.en.egi 
Lira 

1952 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

yıl] L için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

Birinci kısım - ödenek ve 
benzeri özlük haklar 

101 Bakan ödeneni 5 320 5 320 5 320 

Birinci kısım toplamı 5 320 5 320 5 320 

îkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Aylıklar ve ücretler 
201 Aylıklar 

11 Merkez memurları aylığı 1 192 200 1 192 200 1 180 200 
12 îller memurları aylığı 12 726 000 12 826 000 12 842 200 
21 Merkez memurları açık aylığı 3 000 5 250 5 250 
22 îller memurları açık aylığı 72 000 45 000 40 950 

Bölüm toplamı 13 993 200 14 068 450 14 068 600 

202 Ücetler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 136 500 136 500 136 500 
12 İller hizmetlileri ücreti 631 860 631 860 631 860 

Bölüm toplamı 768 360 768 360 768 360 

203 Merkez geçici hizmetliler üc
reti 48 100 44 800 44 800 

II - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 

12 îller memurları çocuk zammı 
21 Merkez memurları doğum yar

dımı 
22 îller memurları doğum yardı

mı 

50 000 
1 143 000 

5 800 

53 400 

46 000 
1 130 000 

5 800 

60 000 

46 000 
1 130 000 

5 800 

60 000 

http://od.en.egi
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31 

32 
40 

İçişleri Bakanlığı 

Ödeneğin çeşidi 

Merkez memurları ölüm yar
dımı 
İller memurları ölüm yardımı 
Yakacak zammı 

Bölüm toplamı 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

1 000 
16-000 
50 000 

1 319 200 
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1952 yılı için 

Hükümetçe 
istenen 
Lira 

1 000 
16 000 
50 000 

1 308 800 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

1 000 
16 000 
50 000 

1 308 800 

207 Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 3 000 3 000 3 000 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü c '̂ 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. G. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 811 985 816 317 816 317 

210 Temsil ödeneği 655 200 655 200 655 200 

301 

302 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

10 
20 
30 
40 
50 

İkinci kısım toplamı 

Üçüncü hısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
Öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

îller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
Öteberi giderleri 
Aydınlatma 

17 599 045 

10 000 
5 000 

0 
9 800 

20 000 
22 000 

66 800 

108 000 
30 000 

0 
20, 000 
16 000 

17 664 927: 

9 500 
500 

3 300 
8 950 

20 000 
23 000 

65 250 

108; 000 
25 250 
4 750 

20 000 
16 000 

17 665 077 

9 500 
500 

3 300 
8 950 

20 000 
23 000 

65 250 

108 000 
25 250 

4 750 
20 000 
16 000 
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303 
304 

164 

M. 

60 

11 

12 
21 

•22 

— İçişleri Bakanlığı 

1951 
• \ s. • - ' • Y ı l ı 

ödeneği 
Ödeneğin çeşidi Lira . 

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 

140 000 

314 000 

50 000 

75 000 
380 000 

20 000 
40 000 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

140 000 140 000 

314 000 314 000 

47 500 47 500 

75 000 75 000 
325 000 325 000 
20 000 20 000 
40 000 40 000 

Bölüm toplamı 515 000 460 000 460 000 

305 Kira bedeli 115 000 123 520 123 520 
306 Giyecekler 15 000 14 000 14 000 
307 Yolluklar 

10 Sürekli görev yolluğu 140 000 140 0Ö0 140 000 
20 Geçici görev yolluğu 60 000 60 000 40 000 
30 Müfettişler yolluğu 103 000 103 000 103 000 
40 Yabancı memleketler yolluğu 1 1 1 
0 Genel müfettişlikler yolluğu 1 0 0 

81 Valiler devir yollukları 35000 33 000 33 000 
82 Kaymakamlar devir yollukları 150 000 140 000 140 000 
83 5005 sayılı Kanun gereğince 

bucak müdürlerine verilecek 
devir ve teftiş giderleri 451 200 451 200 451 200 

84 Nüfus müdürleri devir yolluğu 10 000 8 000 8 000 
90 Askerlik Mükellefiyeti hak

kındaki 1111 sayılı Kanunun 
15 nci ve 2850 sayılı Kanunun 
16 ncı maddeleri gereğince köy 
ve mahallelerde yapılacak as
kerlik yoklamasında bulunan 
nüfus memurları yollukları 30 000 30 000 30 000 

91 îl, ilce, bucak ve köyler arasın
da mevcut hudut ve arazi ihti
lâflarını mahallinde tetkik ve 
halletmeye memur heyetler yol
luğu 0 0 30 000 
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. 1951 1952 yılı için 

Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
Ödeneği istenen kabul edilen 

B. M. Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

309 

0 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 

Dördüncü İnsim - Daire 
hizmetleri 

92 5424 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesi gereğince şehir, kasa
ba ve köylerde yapılacak nü
fus taramalarına memur edile
ceklerin yollukları 0 0 27 000 

Bölüm toplamı 979 202 965 201 1 002 201 

11 
12 

11 

12 

21 

22 

0 

Merkez 
îller 

Bölüm toplamı 

Taşıt giderleri 
Bakanlık otomobili işletme gi
derleri 
Bakanlık otomobili onarma gi
derleri 
Merkez taşıtları işletme gider
leri 
Merkez taşıtları onarma gider
leri 
Genel müfettişlikler taşıtları 
giderleri 

Bölüm toplamı 

Genel müfettişlikler giderleri 

Üçüncü lasım toplamı 

2 500 
27 500 

30 000 

2 000 

1000 

1 200 -

800 

1 

5 001 

1 

2 090 004 

2 500 
27 500 

30 000 

2 000 

1 000 

1 200 

800 

0 

5 000 

0 

2 024 471 

2 500 
27 500 

30 000 

2 000 

1 000 

1 200 

800 

0 

5 000 

0 

2 061 471 

403 Dumlupmar'da Zafer Bayramı 
töreni genel giderleri 7 500 7 500 6 000 
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B. M. 

417 
10 

_ İçişleri Bakanlîğı 

.-

Ödeneğin çeşidi 

Nüfus işleri 
Nüfus defter ve kâğıtlarının 
satınalma, bastırma, ciltleme, 
onarma ve sevk giderleri ve nü
fus kayıtlarının yeni defterlere 
geçirilmesi için verilecek üc
retler 
Nüfus yazımı giderleri 

Bölüm toplamı 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

65 000 
5 000 

70 000 

1952 yıl] 
Hükümetçe 

isteneD 
Lira 

61 750 
5 000 

66 750 

L için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

61 750 
5 000 

66 750 

20 

418 Milletvekilleri Seçimi Kanu
nunun 15 nci maddesi gereğin
ce seçmen kütük ve kartlarının 
düzenlenme giderleri 100 000 100000 50 000 

450 Üniversite ve yüksek okullarda 
okutturulan öğrencilere veri
lecek burslar ° 225 000 292 500 

451 Yayın giderleri 
10 Satmalına ve abone 5 000 5 000 5 000 
20 Başka her çeşit giderler 12 000 11000 11000 

Bölüm toplamı 17 000 16 000 16 000 

0 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yollukları ile 
başka her çeşit giderleri 1 0 0 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 

10 Milletlerarası kurumlara ka
tılma payı 1 000 1 000 ... 1 000 

20 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin, yolluk ve gi-

. derleri 6 000 3 000 3 000 

Bölüm toplamı 7 000 4 000 4 000 



B. M. Ödeneğin çeşidi 

İçişleri Bakanlığı 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

1952 
Ilüldimetçe 

istenen 
Lira 
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yılı için 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

476 Kaymakamlık ve meslek kurs
ları 

11 Kursa gelecek memurların yol
lukları, gündelikleri, inceleme 
gezileri yollukları ve her çeşit 
uygulama genel giderleri 

12 Ders notlarını yazdırma, ço
ğaltma giderleriyle imtihan ve 
sair yönetim giderleri 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

96 700 

10 000 

106 700 

308 201 

100 000 

6 500 

106 500 

525 750 

82 500 

6 500 

89 000 

524 250 

Beşinci İnsim - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçları 

10 1947 - 1950 yılları borçları 
20 1928 - 1946 » » 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

4.0 000 40 000 40 000 

58 000 
2 000 

60 000 

100 000 

58 000 
1 500 

59 500 

99 500 

58 000 
1 500 

59 500 

99 500 

KISIMLAB TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı. 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 

5 320 
17 599 045 

2 090 004 
308 201 
100 000 

5 320 
17 664 927 

2 024 471 
525 750 

99 500 

5 320 
17 665 077 
2 061 471 

524 250 
99 500 

GENEL TOPLAM 20 102 570 20 319 968 20 355 618 







Rapor 
25 . XII . 1951 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

I - Raporun konusu : 

Emniyet Genel Müdürlüğünün 1952 Bütçe tasarısının tetkiki. 

II - Emniyet Genel Müdürlüğünün hizmet ve teşkilâtına bütçe zaviyesinden genel bakış : 

— Bütçe rakamları üzerinde tetkiklere geçmeden, bu genel müdürlüğün hizmet ve teşkilâtı, 
iderenin ileriye matuf düşünce ve dilekleri hakkında kısa ve mücmel bâzı malûmata sahip bu
lunmak faydalı olur. 

— Bilindiği gibi, iç emniyet ve asayiş Türkiye'de iki teşkilâta mevdudur. 

,—< Polis şehir ve kasabaların; jandarma bunların dışında kalan sahanın emniyet ve asayiş 
işleriyle vazifelidir. Bu vazifelere adlî zabıta hizmeti de inzimam etmektedir. Polisin bundan 
başka, bâzı illerde belediye zabıtası hizmetleri de vardır. 

Şehir ve kasabaların nüfus kesafeti arttıkça Emniyet Teşkilâtının hizmetleri de kemiyetçe ço
ğalmakta ve keyfiyetçe de yeni yeni tenevvülere mâruz kalmaktadır. 

Bu amillerin tesirlerini, Emniyet Bütçesinde bölüm ve maddelerin tenevvüü ve gider rakam
larının büyümesi halinde görmek icabeder. 

İç emniyet ve asayiş Devletin asli hizmetlerinden, hattâ bizzat Devletin mevcudiyetini za
ruri kılan sebeplerden biri olduğuna göre kabul etmek icabeder ki, Millî Emniyet ve Jandarma 
giderleri Millî Savunma ihtiyaçları kadar (kısıntı tedbirlerine) en az müsait âmme hizmetleri
ne tekabül eder. 

Can, ırz ve mal emniyeti vatandaşın Devletten beklediği ilk ve önemli hizmetlerdir. 

3 yıllık program: 

— Bu noktaya böylece işaret ettikten sonra Bütçe Komisyonunun sayın üyelerinin dikkat na
zarlarını hizmetlerin tensik ve ıslahı maksadiyle Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanmış bir 
program üzerine çekmek isterim. . ' • . . ' 

Yabancı uzmanların da mesailerinin inzimamı ile hazırlanmış olan bu program üç yıllıktır. 

Programın yalnız materyel bakımından malî tutarı 7 124 323 liradır. Bunun 1952 Büt
çesine isabet eden kısmı 2 905 576 liradır; geri kalanın 2 şer milyon lira ile mütaakıp iki yıl
da tahakkuk ettirilmesi düşünülmektedir. 

Polisi motorlu hale getirmek, trafik emniyetini sağlamak, silâhları tevhit ve polisi telsiz 
telefonla teçhiz etmek gibi Emniyet Teşkilâtının hizmet gücünü maddi vesaikle bugünün çok üs
tüne Çıkarmaya matuf bu programın 1952 ye taallûk eden kısmı için bütçe tasarısına gerekli kar
şılık konamamıştır. -

Bu programın tahakkuku ile iç emniyet ve asayiş alanındo sağlanacak faydaların çok mü
tenevvi ve şümullü olacağı anlaşılmaktadır. 

Tafsilâtı idarenin yetkili mümessillerinin şifahi izahlarına bırakarak bütçenin başka yerle-
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rinde bir tasarruf imkânı bulunduğu takdirde Emniyet Genel Müdürlüğünün Bütçesinde bu 
programla ilgili bölümlerin tercihan nazarı dikkate alınması icabedeceğini Bütçe Komisyonunun 
ıttılaına arzetmek isterim. 

Karşılıksız borçlar : ' 

—'Yine bütçenin bölümlerine geçmeden, mütaaddit bölümlere sâri bir husus üzerinde de ö-
nemle durmak lâzımdır. 

Bilndiği gibi 1951 Bütçesinde geçmiş yılların karşılıksız borçları için her hangi bir ödenek 
veya bunların tediyesini sağlıyacak bir imkân derpiş edilmemiştir. 

—• Esasen 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu bütçede karşılığı bulunmıyan bir masraf 
icrasını menetmektedir. Ancak bu sarih "kanuni memuriyete rağmen öteden beri bazen bütçede 
karşılığı olmadığı halde bir emrivaki olarak bâzı hizmetlerin yapıldığı ve bunların karşılıkla
rının; ' devlet- zimmetinde tahakkuk etmiş bir ' hakkın tesviyesi maksadiyle mütaakıp bütçelere konul -
duğu da bir vakıadır. 

Ekseriyetle aydınlatma,' telef on muhaberesi,' su bedeli, geçici görev yolluğu gibi muayyen husus
lara münhasır olan bu nevi ödenek tecavüzüne Emniyet Genel Müdürlüğünde de rastlanmıştır. Bu
nun 1949 ve 1950 yıllarındaki tutarı 442 000 liraya baliğ olmaktadır. 

Aynı halin diğer dairelerin bütçelerinde de vukubulmuş olması kuvvetle muhtemeldir. 

Bu hususun diğer bir bakımdan da yüksek komisyonun dikkat nazarına arzetmek isterim: 

Daireler, bütçelerini hazırlarken yukarda misal olarak tadat ettiğim hizmetlerin bölüm ve mad
delerinde yapılacak indirmelere (nasıl olsa bu hizmetler görülecektir) düşüncesiyle kolaylıkla^ıuva-
fakat-etmeye'mütemayildirler^ Bu suretle o bölümlerden yapılan fedâkârlık/ başka bölümlerin 
olduğu gibi muhafazası veya tezyidine bir nevi 'yardım eder. 

Emniyet Genel Müdürlüğünün Bütçesinde böyle bir usule baş vurulmamıştır. Fakat geçmiş yıl
ların bütçelerinde kifayetsizliği anlaşılan bâzı bölüm ve maddelerin olduğu gibi bırakıldığı göriü-
müştür. Bunlara bölüm ve maddelerinde temas edilecektir. Burada, Bütçe Komisyonunun ıttı
laına ve dikkat nazarına sadece 1949 ve 1950 yıllarından karşılıksız borç olarak 442 000 liranın 
devren geldiğini 1951 den de mühimce böyle biı* borcun eskilere inzimamen 1952 yılma devredi
leceğini arzetmek isterim. • " " . • ' 

Karakol binaları: 

•—Emniyet Genel Müdürlüğünün gelecek yıllara sâri bir de karakol binaları inşası programı 
vardır. 

ı .— Halen teşkilâtın işgal ettiği 605 binadan 406 sı kirasız yani devlet malıdır. 199 u kira ile 
tutulmaktadır . ' 

— Yıllık kira 150 000 lira civarındadır. Mal sahipleri tahliye dâvası açıp binalardan polisi 
çıkarmakta, bu sebepten yeni bina tutmak lüzumu hâsıl olmaktadır. Bu sebepten yıllık kira -de
vamlı olarak bir artış kaydetmektedir. 

— İdare kira ile bina tutmâktansâ ihtiyaca elverişli mütevazı karakol binaları inşasını düşün
mektedir. 

— Emlâk Kredi Bankası ile de bu konuda bâzı görüşmeler olmuştur. 

Bugünkü kira bedeli olan 150 000 lira % 5 faiz esasına göre kapitalize edilirse 3 000 000 li
raya tekabül 'eder. -Zaten' 199 karakol binasının inşa masrafları 3 -4 milyon liraya • tekabül et
mektedir, 
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Kadrolar: 

» * 

—• Emniyet Genel Müdürlüğünün bugünkü fiilî kadroları üzerinde de biraz durmak lâzımdır. 

Emniyet Genel Müdürlüğünün kadrolarında geçmiş yakın yıllara nazaran azalma vardır. 

Yıllar Fiilî kadro Fark 

1939 7115 __ 
1949 9026 1911 +' 
1951 8996 30 — 

—• 5839 sayılı Kanunun geçici ikinci maddesi gereğince 1951 yılı içinde mevkuf tutulan 289 
polis kadrosunun 1952 Bütçesinde de (L) cetveline alınması hizmet bakımından idareyi sıkıntılı 
durumda bırakmaktadır. 

(L) cetvelinden bu 289 polis kadrosunun tamamının çıkarılması, gerektirdiği masrafın büyük
lüğü sebebiyle pek güç ise de, bir miktarının çıkarılması bir zaruret halinde görülmektedir. 

Bu kadronun tamamı bütçede 725 bin liralık bir gidere tekabül etmektedir. 

III - Bölümle» ve maddeler üzerinde mütalâalar : 

. A) Personel giderleri (Bölüm 201 - 214) : 

Artışlar hakkında gerekçede verilen izahlarla mutabıkım 

B) Yönetim giderleri (Bölüm 301 - 455) : 
. . © • • 

— Bölüm 301 deki öteberi giderleri olan 7 500 lira katiyen kifayetsizdir. 2 500 lira daha 
ilâvesi lâzmıgelir. .Geçmiş yıllar bunu göstermektedir. 

— Bölüm 302 deki kırtasiye giderleri 50 bin liradır. Kifayetsizdir. Bir karakola ayda 7 lira
lık kırtasiye düşmektedir, ödeneğin 80 bin liraya çıkarılması lâzımdır. 

— Bölüm 303, basılı defterler ödeneği. Verilen hesaba göre bu bölümdeki 19 bin lira iki mis
line çıkarılmak lâzımdır. 

—-Bolüm 306, giyecekler. 

3201 sayılı Kanunun 87 nci ve tüzüğünün 31, 32 nci maddelerine göre emniyet bekçi ve odacı
larının hususi kıyafetleri olmak lâzımdır. Mevcudu 240 kişidir. 9 bin lira kâfi gelmez, 39 bin li
rayaçıkarılması lâzımdır.' 

— Bölüm 307, yoluklar. 

Geçen sene 110 bin lira iken 50 bin lira aktarma suretiyle 160 bin liraya çıkarılmıştır. Yeni
den 30 bin lira daha ek ödenek istenmektedir. 

garktan Garba nakil sırası gelmiş 110 memur vardır, bunların yerine Garptan memur nakle
dilecektir. 115 kişi yaş haddi sebebiyle tekaüde sevkedilecektir. 

Ayrıca, îller Kanunu hükümlerine göre valiler vilâyet içinde memurları bir kazadan ötekine nak-
ledebilmektedirler. 

Bu itibarla, bu bölümün ödeneğini 200 bin liraya çıkarmak lâzımdır. 

— Bölüm 307 ;Madde 20. , 

Geçmiş yıllar göstermiştir ki, geçici görev yolluklarına 30 bin lira kâfi değildir. 1947 de bütçe
de 65 bin lira vardı. 50 bin liraya iblâğı zaruridir. 
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— Bölüm 410, Madde 10. 

19.51 Bütçesinde 1 257 500 lira mevcuttu. Bu sene 750 bin lira fazlasiyle konmaktadır. 

Kıyafet Tüzüğü, Teşkilât Kanununun 87 nci maddesine dayanmaktadır. Tadil edilmiştir; yeni 
şekli yürürlüğe girmek üzeredir. 

1951 ödeneği ile idare elbise ve ayakkabıların malzemesini satmalmak, 1952 ödeneği ile de bun
ları diktirmek ve tamamlamak kararındadır, bu yerindedir. 

Bu suretle iki senenin ihtiyacı birleştirilmiş ve biri tasarruf edilmiş oluyor. Bunun neticesi ola
rak tasarruf edilecek 750 bin lirayı idare, yukarda mukaddemede üzerinde durulan 3 yıllık progra
mın tatbikma tahsis etmeyi düşünmektedir. Yerinde olur. Aktarılacak bölüm ve maddelerin liste
sini Hükümet mümessili verecektir. 

— Bölüm 307, Madde 40. ' 

Bu bölümde ödenek yoktur. Amerikalılar, yalnız yollukları Türkiye'ye ait olmak üzere staj ve 
tahsil için Emniyet Genel Müdürlüğünden me nur istemektedirler. 

4489 sayılı Kanuna göre idare, memurlara maaşlı veya maaşsız bu gibi maksatlar için mezuni
yet verebilir. 

Ancak, bütçede yolluk maddesinde ödenek bulunmadığı için Amerika'nın hazırladığı bu fır
sattan faydalanmak mümkün olamamaktadır. Halbuki Emniyet Genel Müdürlüğü Amerika'da mu
ayyen işlerde ihtisas yapmış genç elemanlara halen her zamankinden çok muhtaç bir durumdadır. 

Bu itibarla, bu maddeye 15 bin lira konı/ıas1 çok yerinde olur. 

C — Borçlar (Bölüm 501). 

1 8 . X I I . 1951 deki duruma göre geçen yıl borçlarından ödenmesi lâzımgelen 23 bin lira vardn. 
Şu halde, 1952 Bütçesine konan 11 bin lira buna bile kâfi gelmiyeeektir. Bu bölümün ödeneğini 
35 bin liraya çıkarmak lâzımgeldiği anlaşılmaktadır. - . " ' • ' . 

Bölüm 502 : 

Eski yıllar borcu için 29 600 lira konmuştur. Halbuki 18 . X I I . 1951 de 62 bin liralık tahakkuk 
vardır, 70 bin lira konması lâzımdır. 

— Karşılıksız borçlar hakkında mukaddemede maruzatta bulundum. Emniyet Genel Müdürlü
ğünde bunun halen baliği 513 bin liradır. Bu hususta Bütçe Komisyonunun bütün dairelere şâmil 
bir karar ve tedbir alması lâzım gelmektedir. 

Q) Yatırımlar : 

— Karakol binaları hakkındaki düşüncelerimi yukarda 3 ncü kısmın sonunda'arzetmiştim. 

Bu binaların bir program altında birkaç sene içinde inşaları mümkündür ve bütçe bakı
mından da tavsiyeye şayandır. 

—• Yatırımlar kısmında 751 nci bölümün 10 ncu maddesinde satmalma giderlerine tamir ve mon
taj giderlerinin de ilâvesi lâzımdır. 

Montaj bilindiği gibi tesis masrafları meyamna girer. 



— m— ' • 
D) Bütçe metnindeki hatalar i 

Bütçe metninde bâzı matbaa hatalarına rastlanmıştır. Listesi ilişiktir.' Bunların düzeltilmesi 
gerekmektedir. • ' - . " ' . 

. • • • 

* *. 

Çoğaltılıp Bütçe Komisyonu sayın üyelerine dağıtılmak üzere tanzim kılman bu rapor komis
yon yüksek başkanlığına arz ve takdim kılındı. 

Trabzon Milletvekili 
: Cemal Reşit Eyüböğlu 

Yanlış cetveli 

Sayfa 283 : 

. Basılı kâğıt ve defterler bölümünün numarası 303, iller kira bedelininki de 305 olacaktır. 

306 ncı giyecekler bölümünün 1948 yılr rakamı 11 705 olacaktır. 

Sayfa 2 8 5 : 

450 nci bölümün 1951 bütçesi - bütçe ile verilen sütunundaki rakam^ 400 olacaktır. 

Sayfa 286 : 

501 nci bölümün unvanı (geçen yıl borçları) olacaktır. 

Sayfa 287 : 

Telli ve telsiz telefonlar ve teletipler satmalma giderleri ile fotoğraf,\ daktiloskopi tesisleri ile 
makina ve gereç satmalma giderleri maddelerinin bölüm numarası 751 olacaktır. ; 



B. M. 

Emniyet 

Ödeneğin çeşidi 

ikinci kısım - Personel 
giderleri 

G. M. 

1951 
Yıl ı 
ödeneği 
Lira 

1952 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 
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yılı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

I - Aylıklar ve ücretler 
201 Aylıklar 

11 Merkez memurları aylığı 978 400 996 300 996 300 
12 iller memurları aylığı 23 361 600 24 220 800 24 430 800 
21 Merkez memurları açık aylığı 1 1 1 
22 îller memurları açık aylığı 4 999 4 999 4 999 

Bölüm toplamı 24 345 000 25 222 100 25 432 100 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 40 800 40 800 40 800 
12 îller hizmetlileri ücreti 242 220 242 220 242 220 

Bölüm toplamı 283 020 283 020 283 020 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
11 Merkez geçici hizmetliler ücreti 1 1 •• 1 
12 îller geçici hizmetliler ücreti 1 1 1 

Bölüm toplamı 2 2 2 

0 Yabancı uzman ve hizmetliler 
ile "bunlara yardımcı personel 
ücretleri 1 0 0 

II - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 

12 îller memurları çocuk zammı 
21 Merkez memurları doğum yar

dımı 
22 îller memurları doğum yar

dımı 
31 Merkez memurları ölüm yar

dımı 

65 000 
L 859 000 

21 000 

99 000 

2 640 

•60:000 
2 128 480 

6-000-

175 000 

2 640 

60 000 
2 152 480 

6 000 

175 000 

2 640 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

32 iller memurları ölüm yardımı 
40 Yakacak zammı 

10 000 
35 000 

10 000 
35 000 

10 000 
35 000 

Bölüm toplamı 2 091 640 2 417 120 2 441 120 

207 Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 

208 3201 sayılı Kanunun 86 ncı 
maddesi gereğince verilecek 
para mükâfatı. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 

10 000 5 000 

1 883 157 1 937 891 

1 000 

5 000 

1 949 441 
212 4367 sayılı Kanun gereğince 

verilecek er tayını 2 698 800 2 698 800 2 728 800 
214 Hazarda emniyet Ve asayişi 

muhafaza uğrunda yaralanan 
veya şehit düşen polis âmir ve 
memurlarına 1475 sayılı Nakdî 
Tazminat Kanunu gereğince 
verilecek tazminat 1 000 1 000 

ikinci kısım toplamı 31 312 621 32 564 933 32 840 484 

301 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

10 
20 
30 
40 

Merkez daireleri büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
Öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

9 000 
3 000 

0 
5 000 

17 000 

9 000 
500 

2 500 
5 000 

17 000 

9 000 
500 

2 500 
5 000 

17 000 



Emniyet ö. M. — İY«? __ 

M. ödeneğin çeşidi 

İller büro giderleri 
10 Kırtasiye 
20 Döşeme 
30 Demirbaş 
40 öteberi giderleri 
50 Aydınlatma 
60 Isıtma 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 

11 Merkez posta ve telgraf ücret
leri 

12 îller posta ve telgraf ücretleri 
21 Merkez daireleri telefon gider

leri 
22 îller telefon giderleri 

Bölüm toplamı 

îller kira bedeli 
Griyecekler 
Yolluklar 

10 Sürekli görev yolluğu 
20 Geçici görev yolluğu 
30 Müfettişler yolluğu 
40 Yabancı memlektler yolluğu 

0 Yabancı uzman ve hizmetliler 
ile bunlara yardımcı persone
lin yolluk ve başka giderleri 

Bölüm toplamı 

3201 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince ödenecek tedavi gider
leri ve yollukları 

11 Merkez 
12 ' lUer ; - : ^ - ^ ^ ' ; T V ^ ^ ; 

Bölüm toplamı 

1951 1952 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen. 
Lira Lira Lira 

. 50 000 
100 000 

0 
25 000 
45 000 
70 000 

290 000 

19 000 

50 000 
10 000 
65 000 
50 000 
.45 000 
84 000 

304 000 

19 000 

50 000 
.10 000 . 
65 000 
50 000 
45 000 
84 000 

304 000 

19 000 

56 466 
200 000 

15 000 
55 000 

326 466 

56 466 
195 000 

< 15 000 
55 000 

321 466 

56 466 
195 000 

15 000 
55 000 

321 466 

150 000 150 000 150 000 
9 000 9 O00 9 000 

110 000 110 000 200 000 
30 000 30 000 30 000 
18 000 18 000 18 000 

1 1 1 

1 0 0 

158 002 158 001 248 001 

13 000 13 000 13 000 
50 000 50 000 50 000 

63 000 63 000 63 000 
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. M . ödeneğin çeşidi 

Emniyet G. M. 

1951 
Yı l ı 
öden,eğj 
Lira 

1952 yıl 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

309 Taşıt giderleri 
; 21 Merkez taşıtları işletme gider

ler i 5 000 5 000 5 000 
22 Merez taşıtları onarma gider

leri • 3 000 3 000 3 000 
31 filer taşıtları işletme giderleri 115 000 105 000 120 000 
32 î l ler taşıtları onarma giderleri 21 000 31 000 31 000 

Bölüm toplamı 144 000 144 000 159 000 

Üçüncü kısım toplamı 1 176 468 1 185 467 1 290 4f7 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

0 Binek hayvanları ve polis kö
pekleri giderleri 

0 Satmalma bedeli 1 0 0 
405 20 Binek hayvanlarının yem, 

muytabiye, . nal mıh ve başka 
gereçler, tedavi ve ilâç bedeli 
ve köpelder için yiyecek gider- , 
leri ** 70 000* 65 000 65 000 

Bölüm toplamı 70 001 65000 65 OÖÖ 

408 Haber alma giderleri 203 500 203 500 203 500 
410 Giyecek ve teçhizat giderleri 

10 Giyecekler 1 257 500 2 007 500 1 281 950 
20 Silâh, cephane maske haberleş

me gereçleri ve yedek parçaları 55 000 55 000 355 000 

Bölüm toplamı 1 312 500 2 062 500 1 636 950 

416 Okullar giderleri 
11 Polis memur. ve adayları öğ- ( 

rencilerin yiyecek ve giyecek 
giderleri ile harçlık ve yolluk
ları 259 000 254 000 254 000 
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Ödeneğin çeşidi 

Yönetim giderleri 

Bölüm toplamı 

Yollama giderleri 
Gözetim altında bulunanlar ile 
hudut dışına çıkarılacakların 
veya yurt içinde yer değiştir
meye mecbur edilecek yabancı
ların sevk ve iaşe giderleri ile 
bu işlere memur edileceklerin 
zaruri masrafları 
3236 sayılı Kanun gereğince 
mahkeme karariyle başka ma
hallere nakledileceklerin sevk 
ve iaşe giderleri ile bu işlere 
memur edileceklerin zaruri 
masrafları 

Bölüm toplamı 

Telli ve telsiz telefonlar ve tel
sizler işletme giderleri 
Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere veri
lecek burslar 
Yayın giderleri 
Satmalma ve abone 
Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

Staj giderleri 
4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yolİuklâriyle 
başka her çeşit giderleri 
Birleşmiş milletler teknik yar
dımından faydalanarak yaban
cı memleketlere gönderilecek
lerin yolluk ve giderleri 

Bölüm toplamı 

•1951 1952 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

55 000 60 000 60 000 

314 000 314 000 314 000 

16 200 16 200 16 200 

0 1 006 1.006 

16 200 17206 17 206 

5000 5 000 5 000 

5 000 5 400 9 900 
1 500 2 500 2 500 
2 300 1 300 1 300 

3 800 3 800 3 800 

2 0 1 

0 0 6 000 

2 0 6 001 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

Emniyet 

• 

G. M, 

1951 
Yi İv 
öden,eği 
Lira 

1952 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

Komisyonca' 
kabul edilen 

Lira 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler ; r i ' 

10 Milletlerarası kurum ve der
neklere katılma payı 5 000 5 000 5 000 

20 Kongre ve konferanslara işti
rak-edeceklerin yolluk ve gi
derleri •' ~ 4 900 4 900 4 900 

30 Milletlerarası Kriminel Polis 
Komisyonu tcra Komitesinin e . J " .^ 
yurdumuzda yapacağı toplantı ..'.,. , [...' . .. ,- .,. . • 
dolayısiyle yapılacak her çeşit 
giderler ' 0 5 000 5 000 

Bölüm toplamı 9 900 14 900 14900 

455 Prevantoryum ve sanatoryum 
yönetim, iaşe, ilâç ve sair ge
nel giderleri 40 000 40 000 40 000 

Dördüncü kısmı toplamı 1 980 303 2 731 306 2 316 257 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 11000 11000 11000 
502 Eski yıllar borçları 

10 1947 - 1950 yılları borçları 
20 1928 - 1946 » » 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

KISIMLAR TOPLAMI , . ; » 

İkinci kısım toplamı 31 312 621. 32 564 933 32 840 4P4 
Üçüncü kısım toplamı 1 176 468 1 185 467 1 290 467 
Dördüncü kısım toplamı 1 980 303 2 731 306 2 316 257 
Beşinci kısım toplamı 45 600 45 600 45 600 

29*600 
- 5 000 

34 600 

. 45 600 

29 600-
5 000 

34 600 

45 600 

29 600 
5 000 

34 600 

45 600 

GENEL TOPLAM 34 514 992,, 36 527 306 36 492 898 
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B. 

701 

741 
751 

•M. 

10 

20 

Ödeneğin çeşidi 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Yapı onarımı 

11 - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Küçük yapı işleri 
Satmalmacak makina, araç ve 
gereçler 
Telli ve telsiz telefonlar ve te-' 
letipler satınalma giderleri 
Fotoğraf, daktiloskopi tesisleri 
ile makina ve gereç satınalma 
giderleri 

1951 
Y ı l ı 
öden,eğj 
Lira 

165 000 

0 

50 000 

30 000 

1952 yılı için 
Hüldimetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

.. ....... . .',. . 

100 000 

65 000 

50 000 

30 000 

; • - ' , : • ? . * < ; • • - } ; 

100 000 

65 000 

• 683 500 

80 000 

Bölüm toplamı 

Yatırımlar toplamı 

80 000 

245 000 

80 000 

245 000 

763 500 

928 500 





17 - Jandarma' G. K. 



Rapor 

25 .XII.1951 

Yüksek Bütçe Komisyonla Başkanlığına 

Jandarma Genel Komutanlığının 1952 yılı Bütçe tasarısını yüksek komisyonunuz adına tetkik ve 
mütalâa ettim. 

Kayda şayan gördüğüm cihetleri aşağıda ve bütçenin bölüm sırasına göre arzediyorum: 

B. M. 

201 11,12 Aylıklara ait olan bu bölümün merkez ve iller subay, memur ve erler aylığı ödeneklerin
den geçen yıla nazaran 303 151 lira indirme yapılarak teklifte bulunulmuştur. 
geçen seneki raporumda bir temenni mevzuu olarak belirttiğim: Yüksek rütbeli subaylar 
kadrosunun 4273 sayılı Kanunun 17. maddesindeki nispete yaklaştırılması ciheti bu 
sene Genel Komutanlıkça mümkün mertebe temin edilmiş ve geçen sene 1% 8 olan nispet 
bu sene %5,56 ya düşürülmüştür. 
Kanuni nispet olan ;% 4 e kadar düşürmeyi de sağlıyacak şekilde Merkez Teşkilât Ka
nunu hazırlıklarına başlanılmış ise de. Zabıtanın Tevhidine dair kanun tasarısı daha 
evvel hazırlanmış bulunduğundan bunun neticesine intizar edilmektedir. Tevhidi Zabı
ta Kanunu kabul edildiği takdirde jandarma subaylarının bu kanun hükmüne tâbi ola
cağı ve birleşmiş zabıta kuvvetlerine katılacağı anlaşılmaktadır. 
Ancak; bu kanunları beklemeden de tıpkı Millî Savunma Bakanlığının yaptığı gibi 
Jandarma Genel Komutanlığının 311, 312 doğumluları da aynı şekilde tekaüde sevk su
retiyle % 4 nispetine yaklaşılması mümkündür. Bunu tekrar temenni ediyorum. , 
Bölüm yekûnundaki .303 151 liralık büyük indirmede yaş haddine uğramaları sebebiy
le tekaüt "edilmiş olan 24 albay ve 7 yarbayın aylık ödeneklerinin mühim bir payı bulun
duğu görülmektedir. 
Bu suretle Jandarma Genel Kamutanlığmın yüksek komisyonunuzdan izhar edilmiş te
menniyi imkân nispetinde nazara almış olmasını şükranla kaydetmek yerinde olacaktır. 
Bu bölüm Jle alâkalı olarak Genel Komutanlığın hazırladığı bir kanun hakkında kısaca 
yüksek komisyonu bilgilendirmeyi faydalı görmekteyim. 
Jandarma meslekinin tecrübe görmüş küvetlerini teşkil eden uzatmalı er ve onbaşıla
rın ücretle çalışmakta olmaları ve maaşlıları kanuni haklarından mahrum bulun
maları sebebiyle bu gibilerin devamlı taleplerini terviç ve kendilerinin değerlen
miş olan hizmetlerinden daha * uzun müddet istif a deyi temin gayesiyle bunların maa
şa geçirilmesi için bir kanun tasarısı hazırlanmış, mütalâaları 'alınmak üzere Ba
kanlıklara gönderilmiştir. 

202 21,12 Merker ve iller hizmetlilerinin ücretine ait olan bu bölümün ilk maddesindeki ödenek 
^ geçen yıl ödeneğinin aynıdır. Mütaakıp maddedeki ödenekte 8940 liralık bir indir

me mevcuttur. Bu indirmenin (D) cetvelinde , görüleceği üzere (Hakkâri'deki) 
hastanenin lüzumsuzluğuna kani olunarak kaldırılması neticesi bu hastane hizmet
lilerinin ücretlerinin tasarrufiyle temin edildiği öğrenilmiştir. Kaldırılan > bu hasta
ne tam teşkilâtlı ve teçhizatlı olmadığı gibi yakınında Van Askerî Hastanesinin bu
lunması sebebiyle kaldırılmış olduğu anlaşılmıştır. 

' ı . • • ' . • • , , ' 

206 11,21 Başka haklara ait olan bu bölümün Merkez subay ve memurlarına ait çocuk zammı ve do
ğum yardımları ödeneklerinden geçen yıla nazaran 5 000 ve 2 000 lira indirme yapıl-
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mıştır. Bunun sebebini; tekaüden ayrılmış olan albay, yarbay ve muadili askerî 
memurların ekseriyetinin merkez kadrolarından ayrılmış olmaalrı teşkil etmektedir. 
Bu bölümün diğer maddelerindeki ödenekler geçen yıl ödeneklerinin aynı olarak 
teklif edilmiştir. 

Yabancı dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para 
mükâfatına ait olan bu bölümün Jandarma mensuplarına şümulü olmaması itiba
riyle bu sene bu bölüm kaldırılmıştır. 

Emekli Sandığına yapılacak ödemelere taallûk eden bu bölümde geçen yıla naza
ran 17 489 lira bir indirme mevcuttur. Tamamen kanuni mesnede dayanan ve % 5,5 
hesabına göre ödenek yekûnu tesbit edilen bu bölüm için teklif edilmiş indirme, 
kanuni ve hesabi olduğundan aynen kabulü gerekir. 

Temsilî ödeneğe ait olan bu bölüm kanunu mucibince geçen yılın aynıdır. 

Hazarda vazife görürken yaralanan subay ve erlere 1475 sayılı Nakdî Tazminat Ka
nunu gereğince verilecek tazminata dair olan bu bölümde 1 990 lira bir eksilme gö
rülmektedir. Bu eksilmenin sarfiyatın seyri neticesi olduğu öğrenilmiştir. 

Atışlarda, erleri okutmada, binicilikte, öğretim ve eğitimde başarı, görevini yapmak
ta yararlık gösterenlere 1493 sayılı Kanun gereğince verilecek ikramiyeye ait olan 
bu bölüm ödeneği geçen yılın aynıdır. 

Yirmi yıl hizmetten sonra terhis edilen çavuş ve onbaşılar ile dördündü uzatmadan 
sonra terhis edilen erlere 1861 sayüı Kanunun 18 nci maddesi gereğince verilecek 
ikramiyeye ait olan bu bölümde 250 lira bir fazlalık görülmektedir. Gerekçe kıs
mında izah edilmiş olduğu üzere tamamiyle adedî hesaplara istinat eden ve kanuni 
olan bir istihkak çeşidi olmak itibariyle kabulü gerekir. 

Merkez daireleri bütçe giderlerine ait bulunan bu bölümün geçen yıl bütçesinde bir 
madde halinde gösterilen döşeme ve demirbaş ödenekleri bu sene ayrı maddeler ha
linde irae edilmiş ise de her iki madde yekûnu geçen yıl yekûnunu tecavüz etmemiş 
olduğu gibi kırtasiye ve öteberi giderleri maddelerinde de artış ve eksiliş mevcut 
olmadığından bölüm yekûnu geçen yıl yekûnunun aynı kalmıştır. 

R. Cetveline bir kayıt konması teklifi var; 

iller büro giderlerine ait olan bu bölümün durumu yukarıdaki bölümün durumu gibi 
olup, bölüm yekûnu geçen yıl ödeneğinin aynıdır. Fakat bölümün 40 nci maddesin
deki öteberi giderleri ödeneği olarak konulmuş bulunan 28 000 liradan Jandarma Ge
nel Komutanlığına bağlı bütün satınalma komisyonlarının alım ilânlarının ücretleri 
ödenmekte olduğundan ve Başbakanlığın emrine tevfikan karşılığı olmakdıkça ilân 
verilmiyeceğinden bu ödeneğin büyük bir kısmı ilân ücretleri bel etmekte olduğundan 
süpürgeden bayrağa kadar birçok öteberi ihtiyaçlarına ödenek kalmamaktadır. Bu 
sebeplerle (her ilânın taallûk ettiği tertiplerden ilân ücretlerinin ödenmesi) husu
sunda (R) Cetveline bir kayıt konmasını dairesiyle mutabık kalarak uygun gör
mekte ve yüksek komisyonun tasvibine arz ve teklif etmekteyim. 

Basılı kâğıt ve defterlere taallûk eden bu bölümden 850 lira bir indirme yapılmış
tır. Kâğıt fiyatlarında ortalama % 20 kadar bir artış olmasına rağmen bu in
dirmenin yapılmış olmasını, bu daire bütçesinin samimiliğinin delillerinden biri ola
rak telâkki etmekteyim. 



Bu sene telgraf ve telefon ücret v-e giderlerine ait olan bu bölümün yekûnu geçen 
yıl ödeneğinin aynıdır. Yalnız iller Posta ve Telgraf ücretleri ödeneğinden 5 000 
lira indirilmiş yine illerin Telefon Muhabere giderlerine bu 5 000 lira zammedilmiş 
olduğundan bölüm yekûnunda değişiklik olmamıştır. 

Kira bedellerine ait olan bu bölümde geçen yıl ödeneğine nazaran 6 744 lira indir-
mo vardır. Bunun sebebi, yeni yapılmış mirî binalara kiralı binalardaki dairele 
rin nakledilmiş olmasıdır. 

Giyecekler ödeneğine ait bu bolümde 500 lira bir indirme görülmektedir. Sebebi so
ruldukta : Elde mevcut bir miktar kumaşa para • verilmiycccğinden astar ve dikişe ' . 
verilecek kadar ödenek teklif edildiği ve kumaş tutarının yekûndan tenzil olundu
ğu öğrenilmiş bu küçük karine ile dahi Jandarma Genel Komutanlık Bütçesinin 
samimiyet derecesi hakkında teyidi bir fikir daha edinilmiştir. 

68 000 lira ilâve teklifi var : ®J< ™ !! iS • ."'" : ! - • 

Yolluklara ait olan bu bölüm yekûnu geçen yıl ödeneğinin aynıdır,. Fakat 10. mad
dedeki 232 000 liralık, sürekli görev yolluğu kâfi gelmediğinden 70 000 lira bir ak
tarma teklifi yapılmıştır, ödeneğin bu derece kifayetsiz oluşu hizmeti ciddî suret
te sarsmıştır. Şöyleki : 
Memleketin mahrumiyet bölgelerinde muayyen müddetle hizmet ifa eden subayla
rın hizmet müddetleri hitama erinco Garba nakillerine ait emirleri kendilerine teb
liğ edilmiş ise de yollukları gönderilemediğinden arzu edenlerin bilâhara almak 
kaydiyle, yolsuzluk olarak yeni vazifelerine başlıyabileceklcri bildirilmiş ve ayni 
suretle mübadeleye tâbi assubaylarm mübadele emirleri dâhi. çıkarılamamıştır. Bu 
sebeplerle bu maddeye hiç olmazsa >8 000 liralık bir ödenek ilâvesinin zaruri olacağı 
kanaatini izhar ve bu miktar ödeneğin kabulünü arz ve teklif ederim. 

2771 ve 4598 sayılı kanunlar gereğime ödenecek tedavi giderleri ve yollukları ödenek
lerine ait bölümün merkez ve iller maddelerindeki miktarlarda değişiklikler bulunma
dığından bölüm yekûnu geçen yıl ödeneğinin aynıdır. 

Taşıt giderlerine ait olan bu bölümün merkez taşıtları işletme giderlerinden 3 000 lira 
ve onarma giderlerinden 1 000 lira indirilmiştir. Bu indirme sebebini, merkezdeki bir 
kamyonet ile bir arazi doçunun iller emrine verilmiş olmasının teşkil ettiği öğrenilmiş
tir. Aynı bölümün iller taşıtları işletme giderleri maddesinde mevcut 300 000 liralık 
geçen yıl ödeneğinden 10 000 lirası eksiltilmek suretiyle 290 000 lira olarak teklif edil
miş ve bu büyük yekûndaki bu küçük indirmenin daha tasarruflu hareketle temin edi
leceği düşünülmüştür. Akar yakıt fiyatlarında bir tenezzül olmamasına rağmen bu 
indirme dahi yine Jandarma Genel Komutanlığı Bütçesinin samimiyetinin diğer deli
lini teşkil etmektedir. Bu suretle bu bölüm yekûnunda 14 000 liralık bir tasarruf 
temin edilmiş bulunmaktadır. 

Basımevi giderlerine taallûk eden bölümün yekûnu geçen yılın aynıdır. 

Hayvan satmalma ve tavizi ile ölenlerin tazmini giderlerine ait bu bölümün ilk madde
sinde satmalma ve tavize dair ödenek geçen yılın aynıdır. 
Mütaakıp maddesindeki tazmin ödeneği geçen yıl ödeneğinden 1 000 lira noksandır. Bu 
noksanlığın sarfiyat sevrine tevfikan tesbit edildiği öğrenilmiştir; 
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530 000 lira zam talebi var : 

Muayyenata ait olan bu bölümün 30 numaralı maddesinde mevcut yakacak, aydınlatma 
ve ısıtma istihkakı olarak geçen scn-jki gibi 490 000 liralık bir ödenek görülmekte ise do 
dairesinden verilen aşağıdaki bilgilere göre, bu ödenek kâfi gclmiyecektir. Çünkü kanuni 
istihkak olarak küçük sobalara 24 saat için 36 kilo, büyük sobalara (60) kilo odun kabul 
edilmiştir. Jandarma karakollarında gece gündüz yanan sobaların hepsini, küçük tip 
soba kabul etmiş ve 36 kilo istihkakı da 20 kiloya indirmiş olmalarına rağmen bu 
asgari hesaplara göre 1 020 000 liralık bir istihkak ortaya çıkmaktadır. Halbuki 
mezkûr maddedeki ödenek 490 000 liradan ibaret olduğundan dairesinin talebine na
zaran bu maddeye daha 500 000 küsur liralık bir ilâve icabetmektedir. Bu istihkak
ların inceden inceye yapılmış hesapları dairesi nezdinde mevcut • bulunduğundan ma
liyenin noktayı nazarı da alınmak suretiyle bu maddeye münasip bir zam yapılması 
uygun olacaktır. Aksi halde jandarma karakolları, Jandarma Genel Komutanlığına 
intikal etmiş şikâyetlerden anlaşılmakta olduğu gibi, bir miktar yakacak ve ısıtma 
ihtiyaçlarını dışardan tedarik edeceklerinden, halktaki huzursuzluk ve zabıta pereşti-
jindeki kayıp devam edegelecektir. 

190 000 liralık zam teklifi vardır: 

Askerî gereçlere ait olan bu bölümün giyecekler maddesindeki ödenek miktarı ge
çen yılın aynı olarak konulmuş ise de giyecek fiyatlarının artması dolayısiyle bu 
maddede sıkıntı çekilmiş ve arka çantası, ekmek torbası ve matra alınmasından 
sarfı nazar edilerek tahsisat maddesinden 190 000 liralık bir ödeneğin giyecek mad
desine aktarılması zarureti hâsıl olmuştur. Bu sebeple giyecek maddesine bu yıl 
190 000 liralık bir ödeneğin ilâvesi yerinde olacağı kanaatine varılmıştır. Takdir 
yüksek komisyonundur. 

Harb gereçleri ve teçhizatına ait bu bölüm ödeneğinde geçen yıla nazaran 280 000 
liralık bir indirme vardır ki, bâzı sebeple evvelden temin edilmiş gereçler ve teç-
ziat dolayısiyle ve kısmen de tamir ettirilerek miat uzatılması sebebiyle bu indirme
ye imkân elde edilebilmiştir. 

Tıbbi ecza ve sağlık gereçleri hakkındaki bu bölümün ödenek miktarı geçen yılın ay
nıdır. 

Veteriner ecza ve gereçlerine ait bulunan bu bolümde 5 000 liralık bir indirme vardır. 
Bunun sebebi; geçen yıl yapılmış seferi sandıklar bu sene yapılamayacağından geçen 
sene 4 000 lira olarak icra edilen zam bu yıl 5 000 liralık bir tenzil halinde ihtiyaca göre 
ayarlanmıştır. 

40 000 Ura zam temennisi var : 
i 

Taşıma giderleri bölümünün ödeneği geçen yılın aynı ise de senesi içinde kâfi gelmedi-
ğinedn 40 000 liralık aktarma teklifi yapılmıştır. Bu bölümdeki paralar, Devlet Deniz 
ve Demiryolları vasıtasiyle gönderilen erler ve eşyalar için sülüs nakil ücretleridir ki 
sarfiyatın seyrine nazaran mezkûr idarelere karşı borçlu durumda kalınmaktadır. Bu 
sebeple hiç olmazsa 40 000 lira civarında bir ödeneğin bu bölüme ilâvesi iktiza edeceği 
kanaatindeyim. Yüksek komisyonun takdirine arzederim. 
Okullar giderleri bölümündeki ödenek miktarı geçen yılın aynıdır. 



Kurumlar ve komisyonlar genel giderlerine ait bu bölümdeki ödenek dahi geçen yılın 
aynıdır. 

Geçen yıl ve eski yıllar borçlarına ait olan bu bölümlerin ödenek ' miktarlarında 1951 
bütçesi ödenek miktarlarına nazaran bir fazlalık ve eksiklik onevcut olmayıp bölümler 
yekûnu geçen yıl yekûnlarının aynı olması itibariyle teklif veçhile kabulü uygun ola
caktır. 
Bu suretle Jandarma Genel Komutanlığının 1952 yılı bütço tasarısı1 A/ l kısmının tetkiki 
tamamlanmış bulunmaktadır. 

Jandarma Genel Komutanlığı 1952 yılı bütçe tasarısının A - 2 yatırımlar kısmına 
gelince : 

Onarmalara ait olan bu bölümde yapı onarımı için geçen yıl ödeneğinden 375 000 

lira noksaniyle 100 000 lira teklif edilmiştir. Ancak, indirilen 375 000 liranın 200 000 
lirası ayrı bölüm haline getirilen 741 numaralı (Küçük yapı işleri) adlı bölüme kon
muştur. Geçen sene bir bölüm halinde vo 475 000 liradan ibaret bulunan ödeneğe na
zaran netice itibariyle 175 000 liralık bir indirmo yapılmış olduğu anlaşılmakta ve 
eldeki iş programına göre bu sene bu tahsisatla mümkün olan onarma ve yapı işle
rinin başarılacağı öğrenilmiştir. 

Mühim mâruzât-: 

1942 yılından itibaren 42500 adedden tedricî bir artışla 1949 yılında 49796 ya baliğ 
olan jandarma erat kadrosu 1950 yılı Bütçesinde 45228 e indirilmiş ve bu senenin ya
rısından sonra umumi tasarruf tedbirleri arasında bir kısım tahsisatın mevkuf tutul-. 
ması zaruretiyle 5000. er daha indirilerek 1951 yılma 40000 erle girilmiş bulunmakta
dır. Bir buçuk yıldan beri devam eden tatbikat neticesinde genel komutanlıkça ge
rekli bütün tedbirler alınmasına rağmen varılan kanaate göre 40000 erin memleket içi 
asayişini hakkiyle temine kâfi gelmediği neticesine varılmıştır. Bütün valiliklerden er 
adedinin artırılması ve yeni karakollar açılması hakkında mütemadi ve mütevali ta
lepler vukubulduğu ifade edilmiştir.. 
Türkiye nüfusunun günden güne artmakta olması, yasak bölgelerin kalkmış bulun
ması, müstakil muhtarlıklar haline gelmek için mahallâttan vâki müracaatların artmış 
ve bir haylisinin kabul edilmiş olmasına zamimeten yeniden on ilce teşkili, için hükü
metin kanun tasarısı hazırladığı düşünülürse ve yurttaki yol seferberliği sebebiyle 
memleket çapında artan trafiğin, seyir vo sefer nizamı ve suçluların takibiyle derdes
ti yönlerinden jandarmanın görevini artırmış olmasından başka, toprak dağıtımı, ta
pulama işleri ve Hayvan Sirkatinin Men'ine dair Kanundaki değişikliklerle göçmen 
işleri hep bir arada teemmül edilirse jandarmanın yurt hizmetindeki külfet derece
sinin eskisinden çok fazlaya vardığı tezahür eder. 
Bu sebeplere binaen 40000 mevcutlu jandarma kadrosuna 5000 er ilâvesinin yerinde 
bir hareket olacağını kabul etmek gerekir. 
Memleket asayişine ve vatandaş huzuruna doğrudan doğruya taallûku bulunan bu nok
tayı yüksek komisyonun dikkat nazarına ehemmiyetle arzederim. Saygılarımla,' 

Bolu Milletvekili 
Mahmut Güçbilmeç 



M. 

11 

12 

0 

0 

Jandarma 

Ödeneğin çeşidi 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 
Merkez subay, memur ve erat 
aylığı 
İller subay, memur ve erat ay
lığı 
Merkez subay ve memur açık 
aylığı 
îller subay ve memur açık ay
lığı 

i G . K . 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

• ~ 

700 000 

13 840 538 

1 

1 
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1952 yılı için 

Hükümetçe 
istenen 
Lira 

1 566 780 

13 670 609 

0 

0 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

' " • ' • ' ' : ' • ' 

566 78Ö 

13 700 609 

0 

0 

Bölüm toplamı 14 540 540 14 237 389 14 267 389 

Ücretler . • • • 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 74,880 74 880 74 8P0 
12 iller hizmetlileri ücreti 204 780 195 840 195 840 

Bölüm toplamı 279 660 270 720 270 720 

I I - Başka haklar ' : 

4178 ve 4593 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez subay, memur ve ast
subayları çocuk zammı 25 000 20 000 1 20 000 

12 îller subay, memur ve astsu
bayları çocuk zammı 625 000 ' 700 000 " 700 000 

21 Merkez subay, memur ve astsu
bayları doğum yardımı 5 000 3 000 3 000 

22 îller subay, memur ve astsu
bayları doğum yardımı 55 000 55 000 55 000 

31 Merkez subay, memur ve astsu- -
bayları ölüm yardımı 4 000 4 000 4 000 

32 îller subay, memur ve astsu
bayları ölüm yardımı 15 000 15 000 15 000 

40 Yakacak zammı 39 000 39 000 39 000 

Bölüm toplamı 768 000 836 000 836 000 
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M. 
1 

Ödeneğin çeşidi 

Jandarma G. K. 
1951 
Y ı l ! . 
ödeneği 
Lira 

1952 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

yılı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

0 Yabancı dil bilenlere 3856 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) ve 15 nci mad
desinin (E) fıkralar iyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 

210 Temsil ödeneği 
214 Hazarda vazife görürken yara

lanan subay ve erlere 1475 sa
yılı Nakdi Tazminat Kanunu 
gereğince verilecek tazminat 

215 Atışlarda, erleri okutmada, bi
nicilikte öğretim ve eğitimde 
başarı, görevini yapmada ya
rarlık gösterenlere 1493 sayılı 
Kanun gereğince verilecek ik
ramiye 

216 20 yıl hizmetten sonra terhis 
edilen çavuş ve onbaşılar ile 4 
ncü uzatmadan sonra terhis 
edilen erlere 1861 sayılı Kanu
nun 18 nci maddesi gereğince 
verilecek ikramiye 

1 054 391 
2 100 

4 990 

3 000 

1 036 902 
2 100 

3 000 

1 036 902 
2 100 

3 000 

3 000 3 000 

9 000 9 250 9 250 

İkinci kısım toplamı 16 661 682. 16 398 361 16 428 361 

301 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro giderleri 
10 
20 
30 
40 

Kırtasiye / 
Döşeme 
Demirbaş 
Öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

3 600 
850 

0 
2 000 

6 450 

3 600 
600 
250-

2 000 

6 450 

3 600 
600 
250 

2 000 

6 450 
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B. M. 

308 

309 

Ödeneğin çeşidi 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira-

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

302 
10 
20 
30 
40 

îller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
Öteberi giderleri 

Bölüm 

, 

toplamı 

65 700 
40 000 

0 
28 000 

133 700 

65 700 
10 000 
30 000 
28 000 

133 700 

65 700 
10 000 
30 
28 

000 
000 

133 700 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve giderleri 
11 Merkez posta ve telgraf ücret

leri 
12 îller posta ve telgraf ücretleri 
21 Merkez telefon giderleri 
22 İller telefon giderleri 

59 850 

35 000 
155 000 

5 000 
5 000 

59 000 

35 000 
150 000 

5 000 
10 000 

11 
12 

2771 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek tedavi gi
derleri ve yollukları 

11 Komutanlık otomobili işletme 
giderleri 

12 Komutanlık otomobili onarma 
giderleri 

1 500 

1 200 

1 500 

1-200 

59 000 

35 000 
150 000 

5 000 
10 000 

305 

306 

307 
10 
20 
30 

Kira bedeli 

Giyecekler 

Bölüm 

Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 

Bölüm 

toplamı 

toplamı 

200 000 

169 978 

3 000 

232 000 
110 000 
25 000 

367 000 

200 000 

163 234 

2 500 

232 000 
110 000 
25 000 

367 000 

200 000 

163 234 
2 500 

300 000 
110 000 
25 000 

435 000 

Merkez 
İller 

Bölüm toplamı 

Taşıt giderleri 

2 500 
17 500 

20 000 

2 500 
17 500 

20 000 

2 500 
17 500 

20 000 

1 500 

1 200 
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M. Ödeneğin çeşidi 

Jandarma Cr. K. 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

1952 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

yıl ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

2İ Merkez taşıtları işletme gider- ' 
leri " 5 000 2 000 2 000 

22 , Merkez taşıtları onarma gider
leri 2 000 1000 1000 

31 iller taşıtları işletme giderleri 300 000 290 000 290 000 
32 İller taşıtları onarma giderleri 50 000 50 000 50 000 

Bölüm toplamı 359 700 345 700 345 700 

Üçüncü kısım toplam* 1 319 678 1 297 5S4 1 365 584 

Dördüncü hısım - Daire 
hizmetleri 

401 Basımevi giderleri 3 400 3 400 3 400 
405 Hayvan satmalma ve tavizi ve 

ölenlerin tazmini 
10 Satmalma ve taviz 25 000 25 000 25 000 
20 Ordu ve jandarmaya mensup • 

subaylar ile eratın malı olan 
hayvanlardan ölen veya öldü
rülenlerin bedelinin tazminine 
dair 1471 ve 5013 sayılı kanun
lar gereğince yapılacak ödeme
ler 6 000 5 000 5 000 

Bölüm toplamı 31 000 30 000 30 000 

409 Muayyenat 
10 Tavinat 13 329 804 12 851 800 13 451 800 
20 Yem 995 000 995 000 995 000 
30 Yakacak, aydınlatma ve ısıtma 490 000 490 000 490 000 

Bölüm toplamı 14 814 804 14 336 800 14 936 800 

410 Askerî gereçler 
10 Givecekler 4 104 000 4 104 000 4 356 000 
20 Teçhizat 718 000 718 000 718 000 

Bölüm toplamı 4 822 000 4 822 000 5 074 000 



B. M. 

411 
412 
413 
414 
416 
459 

Jandarma G. 

Ödeneğin çeşidi 

Harb gereçleri ve teçhizat 
Tıbbi ecza ve sağlık gereçleri 
Veteriner ecza ve gereçleri 
Taşıma giderleri 
Okullar giderleri 
Kurumlar ve komisyonlar ge
nel giderleri 

K. 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

780 000 
61 000 
10 000 

531 540 
115 000 

20 800 

1952 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

500 000 
61 000 
5 000 

531 540 
115 000 

20 800 

- 193 — 
ı için 
Komisyonca. 
kabul edilen 

Lira *../ 

561 000 
61 000 
5 000 

531 540 
115 000 

20 800 

Dördüncü kısım toplamı 21 189 544 20 425 540 21 338 540 

Besinci kısım -Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçları 

10 1947 - 1950 yılları borçları 
20 1928 - 1946 » » 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

34 400 

4 000 
350 

4 350 

38 750 

34 400 

4 000 
350 

4 350 

38 750 

34 400 

4 000 
350 

4 350 

38 750 

KISIMLAR TOPLAMI 

İkinci kısım toplamı 16 661 682 16 398 361 16 428 361 
Üçüncü kısmı toplamı 1319 678 1297 584 1365 584 
Dördüncü kısım toplamı 21 189 544 20 425 540 21 338 540 
Beşinci kısım toplamı 38 750 38 750 38 750 

GENEL TOPLAM 39 209 654 38 160 235 39 171235 



Jandarma G. K. 

Ödeneğin çeşidi 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Yapı onarımı 

I I - Satmalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Küçük yapı işleri 

. Yatırımlar toplamı 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

475 000 

0 

475 000 

1952 y 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

100 000 

200 000 

300 000 

ılı için 
Komisyonca 
kabul edilen. 

• L i r a 

100 000 

-

200 000 

300 000 



18 - Dışişleri Bakanlığı 

\ 



• R a p o r 

'-..• 20 .XII,1951 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Dışişleri Bakanlığının 1952 Bütçe tasarısını tetkik ettim. Masraf yekûnunda 
genel olarak Gelir Vergisinin 1 Mart 1951 tarihinden itibaren memurlara tatbiki
nin bir neticesi olarak, 473 539. liralık bir azalma müşahede edilmektedir. Bunu 
memnuniyetle kaydetmek lâzımdır. 

• Bütçenin muhtelif tertiplerinde geçen seneye nazaran mevcut cüzi farkların 
miktarı ve mucip sebepleri, tasarının gerekçesinde gösterilmiş olduğu için tekrarım 
zait addederek sadece tasarruf yapılabilecek bölümler üzerinde durmayı faydalı 
telâkki ettim. 

1. 202 ııci bölümün merkez hizmetliler ücreti maddesine ilâve edilen 14 520 
liralık tahsisat, yeni ihdas edilen iki aded 450 liralık daktilo ile, kaldırılan 150 ve 
200 liralık ilci daktilo yerine konulan 400 liralık'diğer ik i daktilonun ücret in i kar
şılamak için konulmuştur. . 

Bu mevzuda temas etmek istediğim nokta teadül meselesidir^ Gerçekten lisan 
bilen daktilolara Maliye ve Ticaret Vekâletlerinde 300, İktisadi î ş Birliği teşkilâ
tında ise 400, 500 lira verilmektedir. Bunların aynı hizaya getirilmesi lâzımgelir 
kanaatindeyim. 

2. Geçen seneki bütçe ile yabancı memleketlerdeki hizmetliler ücreti olarak 
1 000 000 lira tahsisat ve 500 aded. kadro verilmiş ve Gelir Vergisinin tatbiki ha
linde müstahdemlere verilecek ücretlerin-oha-göre ayarlanarak bu yüzden hâsıl 
olacak vergi farkının da bütçe içerisinde tasnif uf edileceği kabul ve taahhüt edil
mişti. Halen yürürlükte olan Gelir Vergisi 'Kanununun hariçte tediye edilen bu 
kabil ücretlerden vergi kesilmiyeceği hakkındaki hükmünden faydalanılmak sure
tiyle ve sene içerisinde hayat pahalılığının arttığı esbabı mucibesiyle bu tahsisatın 
900 000 lirası teşkilâta tevzi edilmiş durumdadır. Gelir Vergisi ücretlilere tat
bik edilememiş olsaydı kabul edilen 1 000 000 liralık tahsisattan mülga hizmet 
erbabı vergilerinin tenzilinden, sonra 746 860 liralık tahsisat bakiyesi kalacak ve 
tevziat bu miktardan ibaret kalacaktı. 

Vergi sistemimizdeki değişiklik yüzünden dış teşkilâtta çalıştırılan müstah
demlerin aylıklarına sebepsiz bir ilâve yapmaya mahal yoktur kanaatindeyim. 

Şurada, burada duyulacak artırma ihtiyaçlarını da karşılamak suretiyle 746 8G0 
liradan ibaret olması lâzımgelen bu tahsisatın nihayet 800 000 lirayı geçmemesi ve 
şu itibarla bu bölümden 200 000 lira indirim"'yapılması lâzım geldiği mütalâasm-
dayım. 

3. 403/10 bölümüne temsil giderleri namiyle bu sene ilk defa olarak 2 500 lira 
tahsisat konulmuştur. Bakanlığa getirilen biletlerin, satmalmması için konulduğu 
ifade edilen bu tahsisatın tamamen kaldırılması ve bu gibi hallerde öteberi giderleri. 
bölümünde mevcut tahsisattan faydalanılması lâzımgeldiği mütalâasmdayım. 

. 4. Geçen sene kırtasiye bölümlerine, evvelki senelerden müdevver borçların 
tasfiyesi raaksadiyle bir miktar fazla, ödenek konulmuştu; Bu borçlar tasfiye edil-
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miş "olacağına- göre geçen seneki nispette ödenek verilmesi caiz olamaz. Merkez 
kırtasiye tahsisatından 3 000, yabancı memleketler kırtasiye tahsisatından 10 000 
liranın tasarruf edilebileceği rnütalâasmdayım. 

5. 1951 Bütçesine, 1950 ye nazaran 30 000 lira fazlasiyle 150 000 liralık döşeme 
ve demirbaş ödeneği konulmuş ve bu artışın mucip sebebi olarak Endonezya'da 
yeni açılacak elçiliğin ihtiyaçları ileri sürüldüğü için tarafımızdan da kabul edil
mişti. Sözü gelen elçilik bu sene açılmadığı halde 150 000 liralık tahsisatın daha 
şimdiden 140 000 lirasının sarfedildiği tesbit edilmiştir. 

Görülüyor ki; bilhassa bu tertipten yapılan sarfiyat, ihtiyaç derecesinden ziyade 
mevcut tahsisat miktarına göre ayarlanmaktadır. Bu bakımdan 1951 Bütçesine 
Endonezya elçiliği sebebiyle ilâveten verilmiş olan 30 000 liralık döşeme ve de
mirbaş tahsisatının da ilâvesiyle tekrar edilen bu seneki 150 000 liralık tahsisat tek
lifinden 30 000 lirasının indirilmesi lâzım geldiği düşüncesindeyim. 

5. Yatırım bütçesine gecen seneki gibi 70 000 liralık onarma tahsisatı konul
muştur. Dışardaki binalarımızın müteferrik taahhütlerine kifayet edecek miktarda 
olan bu tahsisat için keşif evrakı mevcut değildir. Aynı bütçenin 913 ncü bölü
müne bir motosiklet ve iki bisiklet mubayaası için konulan 4 060 liralık tahsisat, 
kaatimce âcil mahiyet arzetmemektedir. 

Saygılarımla arzederim. !• 

.Giresun Milletvekili 
, Mazlıar Şener 
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• Dışişleri Bakanlığı 

1951 
• Y ı l ! 

ödeneği 
Ödeneğin çeşidi Lira 

Birinci kıstın - ödenek ve. 
benzeri özlük haklar 

Bakan ödeneği 

Birinci kısım toplamı 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 
Merkez memurları aylığı 
Yabancı memleketlerdeki me
murlar aylığı 
Merkez memurları açık aylığı 
Yabancı memleketlerdeki me
murlar açık aylığı 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Merez hizmetlileri ücreti 
Yabancı memleketlerdeki hiz
metliler ücreti 

Bölüm toplamı 

5 320 

5 320 

1.054 500 

6 652 303 
1 000 

200 

7 708 003 

170 940 

1 000 000 

1 170 940 

1952 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

5 320 

5 320 

985 500 

6 000 000 
6 000 

0 

6 991 500 

185 460 

1 000 000 

1 185 460 

L için 
Komisyonca 
kabul edilen 
• L i r a 

5 400 

5 400 

985 500 

6 000 000 
6 000 

0 

6 991 500 

185 460 

1 000 000 

1 185 460 

I I - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 

12 Yabancı memleketlerdeki me
murlar çocuk zammı 

21 Merkez memurları doğum yar
dımı 

22 Yabancı memleketlerdeki me-
mırıiar doğum yardımı 

19 000 

9-800 

2 000 

1 000 

13 800 

11 000 

2 000 

? 000 

13 800 

11 000 

2 000 

1 000 
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31 

32 

Dışişleri Bakanlığı 

Ödeneğin çeşidi 

Merkez memurları ölüm yar
dımı 
Yabancı memleketlerdeki me
murlar ölüm yardımı 

Bölüm toplamı 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

1 500 

1 500 

34 800 
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1952 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

2 000.T 2 000 

2 000 2 000 

31 800 31 800 

207 Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 12 000 25 000 25 000 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 130 000 

210 Temsil ödeneği 3 000 

İkinci kısım toplamı 9 058 743 

130 000 
3 000 

8 366 760 

130 000 
3 000 

8 366 760 

301 

302 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

Üçüncü hisim - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

Yabancı memleketlerdeki teş
kilâtın büro ve genel giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

13 000 

15 000 
8 200 
4 500 
6 000 

46 700 

50 000 

150 000 
82 000 
m 500 

128 000 

13 000 
S 4 000 
l 6 000 

8 200 
4 500-
9 000 

44 700 

50 000 
S 90 000 

• \ 60 000 
82 000 
m 500 

128 000 

13 000 
4 000 
6 000 
8 200 
4 500 
9 000 

44 700 

50 000 
90 000 
60 000 
82 000 
66 500 

128 000 
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70 
81 
82 
83 
91 
92 

_~ Dışişleri 

Ödeneğin çeşidi 

Giyecekler 
Taşıtlar işletme giderleri 
Taşıtlar onarma giderleri 
Taşıtlar satmalma giderleri 
Ziyafet 
Yardım ve ödünç verme 

Bölüm toplam 

Bakanlığı 

1951 
Yi h 
ödeneği 
Lira 

21 600 
25 000 
20 000 
24 000 

100 000 
15 000 

i 682 100 

1952 yıl: 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

21 600 
25 000 
20 000 
20 000 

100 000 
15 000 

678 100 

L için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

21 600 
25 000 
20 000 
20 000 

100 000 
15 000 

678 100 

303 Basılı kâğıt ve defterler 14 000 14 000 14 00ü 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve giderleri 
11 Merkez posta ve telgraf ücret

leri / • " ' 150 000 150 000 150 000 
12 Yabancı memleketlerdeki teş

kilâtın her türlü haberleşme gi- v 

305 

306 
307 

21 

10 
20 

derleri 
Merkez telefon giderleri 

Bölüm toplamı 

Yabancı memleketlerdeki teş
kilâtın kira bedelleriyle beledi
ye vergi ve resimleri 
Giyecekler 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

235 000 
16 150 

401 150 

550 922 
10 000 

225 000 
100 000 

325 000 

260 000 
16 000 

426 000 

591 000 
7 000 

225 000 
100 000 

325 000 

260 000 
İ6 000 

426 000 

591 000 
7 000 

225 000. 
100 000 

325 000 

308 4598 sayılı Kanun g e r e ğ i n c e I p â ^ ^ ' ^ 
ödenecek tedavi giderleri ve y ^ : ; 

' yollukları- • gf^f-V-f-
11 Merkez memurları 5 000 
12 Yabancı memleketlerdeki me

murlar 10 000 

5 000 

10 000 

5 000 

10 000 

Bölüm toplamı 15 000 15 000 15 000 
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B, M. 

309 
11 

12 

21 

22 

Ödeneğin çeşidi 

Taşıt giderleri 
Bakanlık otomobilleri i 
giderleri 

işletme 

Bakanlık otomobilleri onarma 
giderleri 
Merkez taşıtları işletme 
leri 
Merkez taşıtları onarma 
leri 

gider-

gider-

1951 

ödeneği 
Lira 

3 000 

3 000 

2 500 

1 000 

311 

Bölüm toplamı 

Fahri konsolosluklar aidatı 

9 500 

3 000 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

4 000 

3 000 

2 500 

1 000 

10 500 

9 400 

4 000 

3 000 

2 500 

1 000 

10 500 

9 400 

Üçüncü kısım toplamı 2 057 372 2 120 700 2 120 700 

Dördüncü hısım - Daire 
hizmetleri 

401 Basımevi giderleri 
403 Temsil ve ağırlama giderleri 

451 

453 

3 500 3 500 

Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 

10 Milletlerarası kurum ve der
neklere katılma payı 2 209 864 

20 Kongre, konferanslar ve ko
misyonlara iştirak edeceklerin 
yolluk ve giderleri 310 000 310 000 

3 500 

10 
20 

10 
20 

Temsil giderleri 
Yabancı elçilerle konukları 
ağırlama giderleri 

Bölüm toplamı 

Yaym giderleri 
Satmalma ve abone 
Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

0 

128 000 

128 000 

6 000 
4 000 

10 000 

2 500 

128 000 

130 500 

6 000 
2 000 

8 000 

2 500 

128 000 

130 500 

6 000 
2 000 

8 000 

2 418 740 2 418 740 

310 000 
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B. M. Ödeneğin 

Dışişleri 

çeşidi 

Bakanlığı 
1951 
Yılı 
ödeneği 
Lira 

1952 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

30 Hakem mahkemeleri ve heyet
leriyle uzlaşma komisyonları 
giderleri 3 000 2 000 2 000 

Bölüm toplamı 2 522 864 2 730 740 2 730 740 

454 Sigorta giderleri 25 000 25 000 25 000 
455 Dış memleketlerde Türk kül

tür varlığının korunması gi
derleri 75 000 75 000 75 000 

Dördüncü kısım toplamı 2 764 364 2 972 740 2 972 740 

Beşinci hısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 52 000 30 000 30 000 
502 Eski yıllar borçları 

10 1947 - 1950 yılları borçları 76 000 40 000 40 000 
•â0 1928 - 1946 » » 320 1 000 1 000 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

Yedinci hısım -Küçük onarma 
ve tamirler 

Onarma 

Yedinci kısım toplamı 

76 320 

128 320 

70 000 

70 000 

41 000 

71000 

0 

0 

41 000 

71 000 

0 

0 



Öışigleri Bakanlığı 
1951 
Yılı 
ödeneği 

Ödeneğin çeşidi Lira 
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1952 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 
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 
9 058 743 
2 057 372 
2 764 364 

128 320 
70 000 

14 084 119 

5 320 
8 366 760 
2 120 700 
2 972 740 

71 000 
0 

13 536 520 

5 400 
8 366 760 
2 120 700 
2 972 740 

71 000 
0 

13 536 600 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Yapı onarımı 
3827 sayılı Kanun gereğince 
satmalmacak taşıtların karşı
lığı 

Yatırımlar toplamı 

0 

0 

O 

70 000 

4 060 

74 060 

70 000 

70 000 
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Rapor 
30 .1.1953 

Bütçe Komisyojnu Başkanlığına 

1952 yılı Bütçe Kanunu tasarısına bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin Maliye Bakanlığı 
kısımlarını tetkik ettik, mütalâa ve tekliflerimizi bölüm ve madde sırası itibariyle aşağıda arze-
diyoruz : •• < 

Bölüm 101 — Komisyonumuzun kararı veçhile bu mevzuda Hükümetçe hazırlanacak kanun 
tasarısının Kamutayda alacağı son şekle göre tesbit olunması ieabetmektedir. 

Bölüm 201 - Madde 11 — Gerekçede de izah edildiği üzere bu tertip için teklif olunan ödenek: 

1. Halen serbest bulunan kadroların karşılıklarından; 

2. Bu kadroların üst derece maaş farklarından; 

3. 1952 yılı için (L) cetvelinden serbest bırakılan kadrolarla buna mukabil halen münhal kad
rolardan (L) cetveline alınanların yıllık tutarları arasındaki farktan; 
ibarettir. (L) cetvelinden serbest bırakılması ve aynı cetvele alınması teklif edilen kadrolar 
gerekçede gösterilmiştir. Bundan mütevellit fark 19 500 liradır. Ancak tetkikatımız tarihinde 
merkez kadrolarından aşağıda gösterilenlerin münhal bulundukları tesbit edilmiştir. 

19 . XII. 1951 tarihindeki münhal memuriyetler 

Dairesi Memuriyet unvanı 

Maliye Tetkik Kurulu 
Teftiş Kurulu 

Teftiş 
» 

Kurulu 
» 

Hesap Uzmanları Kurulu 
s> 
» 
» 
s> 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Başhukuk Müşavirliği ve 
Muhakemat Genel Müdür
lüğü 

Bütçe ve Malî Kontrol 
Genel Müdürlüğü 

Üye 
Başmüfettiş 
1 nci sınıf müfettiş 
2 » » » 
3 ncü sınıf müfettiş 
5 nci » » 
1 nci sınıf hesap uzmanı 
2 » » » » 
3 » » » » 
4 » » » » 
5 » » » » 
Hesap uzman muavini 
Kalem müdür muavini 

Avukat 
Memur 

> 

Genel Müdür 
Şube müdürü 
» » yardımcısı 

Kadro 
maaşı 

100 
90 
80 
70 
60 
40 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
40 

90 
20 
20 

100 
70 
60 

Aded 

1 
3 
5 
5 
7 
3 
4 
6 
5 
3 

15 
10 
1 

1 
1 
1 

1 
2 
1 
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Dairesi 

Merkez Daireleri Say. Md. 
» •» » 

Mülki Say. 
Askerî Say. 

» » 
» » 

Gümrük Say. ' 
Gelirler Genel Müdürlüğü 

» » » . 
» » » 
» » » 

Memuriyet unvanı 

Servis şefi 
Memuru 

» 
Sayman 
Kâtibi • ' 

» 
Sayman 
Genel müdür yardımcısı 
Şube » » 
Raportör 
Vergi memuru 

Vergiler Temyiz Komisyonu Baportör 
» » » 

Hazine Genel Müdürlüğü 
Darphane Damga .Matbaa
sı Md. 
Bankalar murakıpliği 
Devlet Kâğıt ve Basım 
G. Md. 

» » » » 
Emekli işleri Md. 
Millî Emlâk G. Md, 

» » » » 
» » » » 
» »• » » 

Üye ' 
Saymanlık Md. yardımcısı 

Eaportörü 
Yeminli murakıbı 

Genel Md. yardımcısı 
Şube müdürü 
Memur 
Genel Müdür yardımcısı 
İdari dâvalar müşaviri 
Kontrolör 

» ' • • 

Kadro 
maaşı J 

40 
25 
20 
50 
25 
20 
40 
80 
60 
60 
30 

50 
90 
70 

50 
60 

80 
70 
25 
80 , 
80 
60 
50 

^.ded 

1 
1 
1 
1 
9 

10 
1 
1 
6 
1 
1 
3. 
1 
1 

2 
1 

1 
1 
1 

. 1 
1 
1 
1 

1952 yılı içinde kullanılmamaları hizmeti müteessir etmiyecek münhal kadrolardan bir kısmının 
daha (L) cetveline alınması suretiyle merkez memurları aylıkları tertibindeki ödeneğin 1951 yılma 
nazaran artırılmamasınm temini muvafık olur mütalâasmdayız. 

Bölüm 201 -Madde 12 — Teklif hakkında gerekçede kâfi izahat mevcuttur. Ancak (11) nci .mad
dedeki ödenek hakkında da ifade ettiğimiz gibi iller teşkilatındaki münhal kadrolardan bâzılarının 
hizmetin müteessir olmaması hususu da göz önünde bulundurularak 1952 yılı için (L) cetveline alın
ması suretiyle kadro karşılıklarının artırılmamasmı muvafık bulmaktayız. 

Bölüm 201 - Madde 21 — Gerekçede kâfi izahat mevcuttur. 

Bölüm 201 - Madde 22 — 1951 yılı Bütçesindeki ödenek, yıl içinde eklenen (320 000) lira ile 
birlikte 490 000 liraya yükselmiş ise de bugüne kadar tediye emrine bağlanan kısım 424 652 
lira bulunmakta ve açıkta kalanlardan muvafık ve münasip görülenler de peyderpey münhalle-
re tâyin edilmekte olduğundan teklif edilen miktar uygundur. 

Bölüm 202 - Madde 11 —• Gerekçede de izah olunduğu üzere bu tertip için geçen yıla nazaran 
ilâveten teklif edilen ödenek miktarı 155 780 liradır. Bunun 136 500 lirası Gelirler Genel Mü
dürlüğünde yeniden kurulması, Gelir Vergisi tatbikatının istilzam ettiği bir zaruret olarak ile
ri sürülen istihbarat arşiv dairesinde çalıştırılacaklara ait kadrolardır. 

12 000 lirası muhtelif daireler için ilâvesi teklif edilen kadronun karşılığıdır. Geri kalan 
(7 280) liraya gelince; bakanlık merkez teşkilâtına dâhil hizmetli kadrolarından bâzılarını tasar-
mf ederek bundan temin ettiği paralarla, uzun senelerden beri ayni ücreti alan bir kısım hizmet
lilerin ücretlerinin tezyidi cihetine gitmiştir. Şu kadar ki, yapılan tasarruflar, ücret zamlarının ta-
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marnını karşıhyamâdığındaiı (7 280) liranın açıfctan talep edilmesine zaruret g6>ülmüçtfe 

Gelir Vergisinin, muntazır bulunduğu, randımanı verebilmesi için gereği gibi faaliyet göste
recek İstihbarat Arşiv Dairesinin süratle tesisindeki lüzum ve zaruret aşikârdır. Bilhassa vergi 
sistemimizin esaslı olarak mütalâa ve kabul ettiğimiz bu verginin bugünkü tatbikatında teş
kilâtın bir taraftan vazife ifasında, bir taraftan mükelleflerle temasında teknik, psikolojik ve 
idari muhtelif sebeplerden mâruz bulundukları müşkülâtın bertaraf edilerek tatbikata mat
lup intizam ve selâmetin verilebilmesi için böyle bir servise şiddetle ihtiyaç vardır. Ancak ka
naatimizce kendisinden bu sahada esaslı faaliyet ve hizmet beklenilecek olan bu itibarla vergi 
teşkilâtı arasında daimî memur kadroları ve bu kadrolara tâyinleri yapılacak yetişmiş müte
hassıs elemanlar halinde yerini alması icabeden servisin D cetveline (200 - 250 lira ücretli kardeks 
memuru) unvaniyle konulacak (Hizmetli) kadrolariyle yürütülmesinin mümkün ve muvafık gö
rülmemesi icabedeceğine kaniiz. 

Yine bu servis için teklif olunan 475,550,625 lira aylık ücreti organizatör kadrolarının sevk 
ve idare mevkileri için teklif olundukları anlaşılmış ise de kanaatimizce servisin bu gibi hizmet
lerinin Maliye müfettişliklerinde, hesap uzmanlıklarında büyük vilâyetlerin defterdarlık veya va
ridat müdürlüklerinde bulunmuş tecrübeli kimselere tevdi edilmesi daha isabetli olur. Binaena
leyh Bakanlığın Teşkilât Kanununa ek olarak hazırlıyacağı bir kanun ile esaslı ve devamlı 
bir servis teklifinde bulunmasını tavsiyeye şayan görüyoruz. 

Servisin faaliyet ve iştigal mevzuları malûm bulunmakla beraber ilk tesis yılı olmak itibariy
le hakiki kadro ihtiyacının bugünden bilinmesine imkân olamıyacağmdan teklif edilen organiza* 
tör ve kardeks memurlarının miktarı üzerinde durmaya lüzum görmedik. 

Merkezdeki diğer daireler için ilâveten teklif edilen (5) kadro ile, ücretlere mm için teklif 
olunduğu yukarda izah edilen (7 280) liranın kabul edilip edilmemesini, komisyonun takdirine 
bırakıyoruz. 

Bölüm 202 - Madde 12 — Bu tertibe geqen yıla nazaran ilâvesi teklif olunan (20 040) lira hak
kında gerekçede izahat verilmiştir. İzmir'deki Hazineye ait gayrimenkuller için 400 lira aylıklı bir 
aded mimar kadrosu teklif edilmekte ise de 3656 sayılı Kanunun (18) ve (19) ncu maddeleri muva
cehesinde mimar kadrolarının (D) cetvelinde yer almasına imkân yoktur. 

Bakanlık ifası zaruri olan bu vazifenin bir teknisiyen tarafından da tedvirinin mümkün olabile
ceğini bildirdiğnden 400 liralık mimar kadrosu unvanının (teknisiyen) şeklinde değiştirilmesini müm
kün ve muvafık buluyoruz. 

Aşağıda (203) ncü bölüm münasebetiyle bu bolüm hakkında da mâruzâtta bulunduğumuzdan, 
bölümünün reye arzının, birlikte mütalâa edilmek üzere talikini rica ediyoruz. 

Bölüm 202 - Madde 13 — Gerekçede kâfi izahat mevcuttur. 

Bölüm 203 - Madde 11 — 1951 yıbnda Bakanlar Kurulu Karariyle : 

1. Gelir Vergisinin genisliyen muhabere işlerinde çalıştırılmak üzere 

2 aded 175 liralık fiş memuru 
1 aded. 150 liralık fiş memuru 

2. Mülga vergilerin bakayasına ait işlerle meşgul olmak üzere 

1 aded 125 liralık tasnif çi 
2 aded 100 liralık tasnifçi 
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3. Merkez Bankasında Hazineye ait olarak ödenen tahvil kuponlarının tadat ve tesellüm işlo-

rinde çalıştırılmak üzere 

3 aded 175 liralık ve 3 aylık sayıcı 
2 aded 150 liralık ve 3 aylık sayıcı 

kadroları alınmıştır. Gelir Vergisinin muhabere işleriyle mülga vergilerin bakayasına ait • işlerin 
mahiyet itibariyle muvakkat telâkki edilmeleri mümkün olamıyacağmdan 1952 yılı bütçesiyle ayın 
hizmetler için teklif edilen : 

2 aded 175 liralık fiş memuru ' 
1 aded 150 liralık fiş memuru 
1 aded 125 liralık fiş memuru 
2 aded 100 liralık fiş memuru 

Kadrosunun ise aynı ücret ve unvanlarla D cetveline alınmalarını ve karşılığı olan (9 900) li
ranın bu tertipten alınıp (202) nci bölümün (11) nci maddesine eklenerek maddede sadece tahvil 
kuponlarının tadat ve tesellümü için her yıl üçer ay müddetle istihdam edilen 4 sayıcı kadrosu
nun karşılığı bulunan (1 800) liranın bırakılmasını teklif ediyoruz. 

Bölüm 203 - Madde 12 — Bu bölümden 1951 yılında alman kadrolar şunlardır : 

1 aded 400 liralık mimar 
2 aded 300 liralık sürveyan ' ' "./' ' : , 

*'% 1 aded 250 liralık fiş memuru 
1 aded 225 liralık fiş memuru 

Bunlardan mimar ve sürveyanın İstanbul'da Millî Emlâkin satış ve tamir işlerinde çalıştırıl
dıkları ifade edilmiştir. Satış ve tamir işlerinin devamlı mahiyet arzetmekte olmalarına binaen 
mimar kadrosunun aynı ücretle ve (teknisiyen) unvaniyle, sürveyan kadrosunun ise aynı ücret 
ve unvanla D cetveline alınarak tutarı olan (8 400) liranın (202) nci bölümün (12) nci madde
sine nakledilmesi lâzımdır. 

Fiş memurlarına gelince bunların yine istanbul'da mevcut olan ve adedi 80.000 i mütecaviz 
bulunan millî emlâke ait dosyaların tetkik- ve tasnifi işlerinde senelerden beri?... çalıştırılmakta 
oldukları ifade edilmiştir. 

80.000 dosyanın bu kabil memurlarla tetkik ve tasnifinin senelerce devam edeceğini, muvak
kat mahiyette alman iki kadro ile bu işin ikmal ve intaç olunamıyacağını tabiî görmek iktiza 
eder. Ayrıca böyle devamlı bir hizmetin muvakkat mahiyette telâkkisine de imkân yoktur. Bu 
itibarla bakanlığın bu işi müspet ve süratli neticeler verecek başka bir tertip ile halletmesini 
tavsiyeye şayan görerek 1952 yılı için 250 liralık bir aded fiş memurunun ücreti için teklif edi
len (3 000) liranın tamamının reddiyle maddenin kaldırılmasını arz ve teklif ediyoruz. 

Bölüm 206 - Madde 11 

Madde 12* 
Madde 21 
Madde 22 
Madde 31 

1 . XII . 1951 tarihine kadar verilen tediye emirleri yekûnu 5 000 lira olmuştur. 

Madde 32 :— Gerekçede izahat mevcuttur. 

1 . XII . 1951 tarihine kadar verilen tediye emirleri yekûnu 19 638 liradır. 

Gerekçede izahat mevcuttur. 

•» s- » 

» » » 
» » » 
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Bölüm 206 - Madde 40 —- Teşkilâtta yakacak 

Baremin 
1 - 6 neı 

derecesinde 
olup 30 

İl ve i ilçesi lira alanlar 

Ağrı 
Eleşkirt 
Diyadin 
D. Bayazit- " 
Patnos 
Tutak 
Karlıova 
Kiğı 
Solhan 
Bitlis 
Alılat 
Hizan 
Mutki 
Tatvan 
Refahiye 
Tercan 
Erzurum 1 
Aşkale • 
Hınıs 
• Karayazı 
Şenkayn 
Pasinler 
Tekman 
Tortum 
Gümüşane' 1 
Bayburt 
Hakkâri 
Beytüşşebap 
Yüksekova 
Kars '" , • ' 
Ardahan 
Arpaçay 

1er aşağıda 

Baremin 
7 - 14 neü 
derecesinde 

olup '15 
lira alanlar 

24 
7 

•7 

10 
.7 
6 
6 

10 
•5 

23 
• ' 8 

7 
6 
8 
8 

11 
51 

8 
10 
' 7 

7 
12 

7 
7 

19 
19 
15 
10 

6 
29 
11 

7 

Bunların 1952 yılma ait istihkakları: 

Aded 
Beherinin 

aylığı 

2 30 
548 15 

zammı alanlarıiı adedleriyle bulundukları yer-
gösterilmiştir : 

Baremin Baremin 
1 - 6 ncı 7 - 14 ncü 

derecesinde derecesinde 
olup 30 olup 15 

İl ve ilçesi lira alanlar lira alanlar 

Çıldır 6 
Göle 6 
Kağızman 7 
Posof 6 
Sarıkamış 16 
Pınarbaşı 12 
Sarız ' 6 ' 
Hadım 6 
Petürge 8 
Muş- 22 
Bulanık - - 6 
Malazgirt 6 
Çam ardı 6 
Kangal 9 
Hozat 7 
Nazimiye 6 
Pülümür ' 6 

—— 
2 519 

51. Tüm. Say. 3 ; 

3 Or. Def. ' 5 
1. Sv. Tüm. Say. 3 
14. Sv. Tüm. Say. 3 
9. Tüm. Say. 4 
29. Tüm. Say. 3 
4 Zh. Tugay Say. 4 
6. Zh. Tugay Say. , 3 
Kars Güm. Say. - 1 

•29. . 

Genel toplam 2 548 

Tamamının 
aylığı 6 aylığı 

60 360 
8 220' 49 320 

8 280 49 680 

49 680 liradır. Sene içindeki tahavvüller de nazarı dikkate alınarak geçen seneye nazaran 5 000 
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lira noksaniyle teklif edilen 55 000 lira ihtiyaca kâfi gelecektir. 

Yakacak zammı 4178 ve 4849 sayılı kanunlara göre 1500 ve daha fazla rakımlı yerlerde çalı
şanlara kış aylarının devam ettiği 6 ay için ödenmektedir. Kanaatimize göre zamma istihkak için 
esas şart olarak sadece arazi rakımının alınması kanunun maksadı tesisine nazaran isabetli bir şekil 
olarak kabul edilemez. Kanunla istihdaf edilen gaye. soğuğu şiddetli olan mahallerde oturan ve 
bundan dolayı diğer yerlere nazaran soğukla daha fazla mücadele ve bundan tahaffuz mecburiye
tinde kalan memurlara bu ihtiyaçlarının kısmen de olsa telâfisi olduğuna göre rakımları 1500 
metre olmamakla beraber soğuğun şiddeti öteden beri ,malûm olan il ve ilçelerde vazife ifa edenlere 
bu zammın verilmemesi kanunun ruhiyle ve vâzıı kanunun maksadiyle kabili telif de görülemez. 
1952 yılı için genel bütçe ile teklif olunan yakacak zammı ödenekleri, daireleri itibariyle şöyledir: 

Yakacak zammı 

Dairesi 

Diyanet İşleri Başkanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Toprak ve İskân İşleri Genel Mr. 
Adalet Bakanlığı 
Millî Savunma Bak. (K. Kuvvetleri) 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 

Miktarı 

. 7.380 
17 500 
5 000 

46 380 
376 110 
50 000 
35 000 
39 000 

Dairesi 

Maliye Bakanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Ekonomi ve. Ticaret Bakanlığı • 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Tarım Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 

Miktarı 

55 000 
98 000 
4 000 

1 
21 000 
16 500 

360 

771 231 

Mülhak bütçeler yakacak zammı 

Dairesi Miktarı Dairesi Militan 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 900 Devlet Demiryolları ve Limanları 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü — İş. Gn. Md. 109 440 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1 Devlet Havayolları Gn. Müdürlüğü 250 
Tekel Genel Müdürlüğü 15 000 P. T. T. İdaresi Genel Müdürlüğü 70 000 
Orman Genel Müdürlüğü 11 000 '•—-— 
Devlet Üretme Çiftlikleri Gn. Md. 750 207 341 

ödeneğin bir yıl içinde heyeti umumiyesi (771 231) lira olduğundan mevcut kanun hükmünün, 
rakım şartı aranmaksızın alelûmum soğuk yerlerde oturanlara muvafık görülecek bir esas ve tertip 
dâhilinde daha geniş ölçüde teşmiline müsait olacak şekilde değiştirilmesi için gerekli tetkik ve teşeb
büslere geçilmesini Hükümetten temenni etmeyi muvafık buluyor ve bu hususu komisyonun tasvi
bine arzediyoruz. 

Bölüm 207 — Gerekçede kâfi izahat mevcuttur. 

Bölüm 209 — Gerekçede kâfi izahat mevcuttur. 

Bölüm 210 — Kanuni istihkak karşılığıdır. 

Bölüm 218 — Gerekçede kâfi izahat mevcuttur. 

Bölüm 301 - Madde 10 — Gerekçede kâfi izahat mevcuttur. 

Bölüm 301 - Madde 20 — Gerekçedeki izahata -nra ııpıqm{ uıjıpi9^ TH3\ıd^A ur5ı IJL£ gç}61 QJ.QS 
vafık olacaktır. A mcak 1951 yılı ödeneğinin tetki k ve tesbit olunan sarf mahalleri nazarı dik-
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kate alınacak olursa, bu tertipten yapılacak sarfiyat üzerinde hassasiyetini tezyit etmesi hususu-, 
nu Bakanlıktan rica etmeyi lüzumlu görüyoruz. 

Bu tertip için (42 000) lira teklif olunmaktadır. 1951 yılı Bütçesinde bu ve bundan evvelki 
iki madde bir madde halinde ve ödeneği de (10 000) lira idi. 1952 yılı için her iki bölüme 
45 000 lira teklif edilmiş oluyor. Bakanlık bu tertip için istediği (42 000) liranın sarf mahallerini 
şu suretle izah edilmiştir: 

Dairesi 

Başhukuk Müşavirliği ve Mııhakemat 
Genel. Müdürlüğü 
Muhasebat Genel Müdürlüğü 
Hazine Genel Müdürlüğü 
Millî Emlâk Genel Müdürlüğü 
Bütçe ve Malî Kontrol. Genel Müdürlüğü 
Maliye Muhasebe Müdürlüğü 
Özlük İşleri Müdürlüğü 
Emekli İşleri Müdürlüğü 
Levazım ve Kıymetli Kâ. Müdürlüğü 

Merkez dairelerinin bu tertibe dâhil 
ve yekûnu (20 000) lirayı bulan talep
lerinden en mübrem ve lüzumlu demir
baş eşya ve levazım ihtiyaçlarının 
temini için 

Yazı 
makinesi 

2 
2 
3 
3 
2 
3 
1 
2 

Hesap 
makinesi 

1 
4 
5 
1 
3 
2 
1. 

Cetvel 
makinesi 

1 
3 
1 
1 

Teksir 
makinesi 

1 

Bedelleri 
tutarı 

1. 250 
6-650 

10 400 
3 350 
5 875 
3 450 
2 650 

475 
950 

e II 17 35 050 

7 000 

«•3 42 050 

Mevcut olduğu ileri sürülen çeşitli makine ihtiyacının tamamının bir yılda ikmal ve telâfisi 
cihetine gidilmemesi yolundaki mütalâamıza Bakanlıkça da iştirak olunarak bu maddeden 10 000 
liranın tenziline muvafakat olunmuştur. 

Bölüm 301 - Madde 40 — Gerekçede kâfi izahat mevcuttur. 1951 yılı ödeneği 24 000 lira ise de 
yıl içinde buna : 

301/1 Tertibinden 
301/2 » 
305 » 

1 000 
1 000 
3 500 

5 500 

Aktarma yapılmış ve teklif olunmuştur. Sarfiyat miktarı ise şöyledir: 

Sarfiyatın nev'i Miktarı Sarfiyatın nev'i 

Şehir suyu 
İçme » 
îlân bedeli 
Çuval mubayaası 
Temizlik malzemesi 
.Darphane için 

10 658,50 
1 713,60 
5 443,80 

48,00 
2 196,50 

100,00 Toplam (24 . 12 , 1951) 

Miktarı 

Bayram tenviratı için 
Evrak torbası 
Müteferrik 
Müteferrik küçük sarfiyat 

659,49 
197,50 
264,56 

1 090,00 

22 371,95 
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Ancak şehir suyu için sarf edildiği gösterilen-miktar 15 . X . 19 51r tarihine kadar olan sarfiya

tının içme suyu sarfiyatına ait rakam ise 1 . XI . 1951 tarihine kadar olan sarfiyatm bedelleridir. 
Teklifin aynen kabulü, .zaruri olduğu mütalâasmdayız. 

Bölüm 301 - Madde 5 0 — Gerekçede kâfi izahat vardır. 

Bölüm 301 - Madde 60 — Gerekçede kâfi izahat mevcuttur. Bakanlığa ait binalardan birinin 
Ankara Defterdarlığına tahsis edilmiş olması mucip sebebiyle merkez teşkilâtının işgalinde bulu
nan mütaaddit binaların teshin masraflarının yarısının Defterdarlığa ait telâkki edilerek iller ısıt
ma tertibinden ödettirildiği gerekçedeki izahattan anlaşılmıştır. 

Ankara Defterdarlığı ısıtma masrafları merkezde toptan yapılan ısıtma. masraflarmm, ancak 
dörtte birine tekabül edebileceğinden daha isabetli bir hesap şekli bulunmuş olmak için 302 nci 
bölümün 60 ncı (iller ısıtma) maddesinden 9 098 liranın tenzil edilerek bu maddeye ilâvesi zaruri 
olduğu hususunda Bakanlıkla mutabık kalınmıştır. 

Bölüm 302 - Madde 10 — Gerekçede kâğıt fiyatlarının artmış olmasından dolayı yapılan bütün 
gayrete rağmen mevcut ödenek ile ihtiyacın karşılanamadığı, bundan dolayı 120 000 lira fazla öde
nek talebedildiği ifade olunmuştur. 1952 yılı Bütçe tasarısının tetkikmda, diğer dairelerin 1951 yılı 
bütçelerindeki iller kırtasiye ödenekleri ile 1952 yılı için teklif olunan Ödenekler aşağıda göste
rilmiştir : 

Dairesi 

Basın yayın 
Meteoroloji 
Diyanet 
Tapu Kadastro 
Toprak ve îskân 
Adalet. 
İçişleri 
Emniyet 
Jandarma 
Dışişleri 
Millî Eğitim 
Ekonomi 
Sağlık 
Gümrük 
Muhafaza 
Tarım 
Ulaştırma 
Çalışma 
Bayındırlık 
İşletmeler 

1951 yılı 
ödeneği 

3 000 
3 200 
5 000 

. 101 670 
20 000 

213 467 
1.08.000 
50 000 
65 700 
50 000 
11 700 
6 000 

29 000 
20 000 

7 000 
26 000 

4 500 
5 000 
3 760 
3 000 

1952 yılı için 
teklif edilen 

2 000 
3 200 
5 000 

101 700 
20 000 

. 250 000 
108 000 
50 000 
65 700 
50 000 
11 700 

6 000 
29 000 
19 000 ; 

. 7 000. 
31 200 

4 500 
4 500 
3 000 
3 000 

Tetkik edilecek olursa görülür ki, Bakanlık ve genel müdürlüklerden hemen hiçbiri, kâğıt fiyat 
larmın geçen seneye nazaran yükseldiği mucip sebebiyle bütçelerindeki iller kırtasiye tertiplerine 
zam teklif etmemişlerdir. Bu bakımdan 1951 yılı ödeneğinin % 25 nispetinde 50 000 lira artırılma
sının kâfi'görülerek 70 000 liranın indirilmesi mu/afık görülüyor ve teklif ediyoruz. 

Bölüm 302 - Madde 20 - 30 — (İller döşeme) sine ait bulunan bu madde ile mütaakıp (İller 
demirbaş) maddesi 1951 yılı Bütçesinde bir madde olarak yer almış ve 134 000 lira ödenek Veril
miş idi. 1952 Bütçesinde bunlar ayrı iki madde halinde gösterilmiştir, • 
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Birincisi için (40 000), -ikincisi için de (434 475) lira olmak üzere ve 1951 yılı Bütçesi ödene

ğine ttâzMn 340 475 lira fazlasiyle 474 475 l i r a teklif edilmiştir. 

Teklif olunan ödenek ile itller teşldlât ihtiyacına karşılık olmak üzere 1952 yılı içinde satmalı-
naeak döşeme ve demirbaşlar umumi olarak şu suretle ifade olunmuştur : 

Cinsi 

Normal yazı makinesi 
Cetvel yazı makinesi 
Hesap makinesi 
Teksir makinesi 
Portatif yazı makinesi 
Kasa 

' Sac dolap 
Dosya ; dolabı 
Yazı masası 
Daktilo masası 
Yazı takımı, makas 

Adedi 

232 
60 
79 
20 

112 
74 

157 
218 
125 

82 

Tutarı 

110 225 
42 000 
98 550 
4 500 

25 200 
64 635 
50 670 
33 640 
12 460 

3 405 
2. 785 

Cinsi 

Evrak çantası 
Soba ve teferruatı 
Yazıhane 
Kütüphane 
Etajer 
Muşamba 
Telefon makinesi 
Numarâtör 
Tamir karşılığı 

, 

Adedi 

83 
—. 
61 
47 
54 
— 
63 
—• 

Tutan 

3 320 
1. 258 

12 655 
11 115 

2 905 
11 324 
7 691 

• 8 175. 
10 793 

517 306 

İller teşkilâtının bilhassa çeşitli' yazı, hesap makineleriyle mefruşat ihtiyaçlarının derecei 
vüs'at ve ehemmiyeti ne olurisa olsun 1951 yılı ödeneğinin % 353 nispetinde artırılması şeklinde bir 
teklif ile bu ihtiyaçların tamamının bir yıl içinde karşılanmasının teminine gidilmesi doğru görül
memiştir. Müfredatın tetkiki, birkaç yıl içinde peyderpey karşılanması mümkün görülebilecek bir 
ihtiyaç karşısında bulunduğumuz kanaatini bize vermektedir. 

Bu. mütalâa ile bakanlık bu ödenekten ('Bölüm : 302, Madde : 30) 100 000 liranın indirilmesine 
muvafakat etmiştir. Teklif ediyoruz. 

Bölüm 302 - Madde 40 — Gerekçedeki izahata göre muvafıktır. 

Bölüm 302 - Madde 50 — Gerekçedeki izahata göre muvafıktır. 1951 yılı Bütçesindeki ödenekten 
1 . X I I . 1951 tarihindeki bakiye 8 000 liradır. 

Bölüm 302 - Madde 60 — Gerekçedeki izahata göre 1951 yılı ödeneğine nazaran teklif edilen 
(15 000) lira fazlalık kömür fiyatlarında husule gelen artıştan mütevellittir. Diğer daireler bütçeleri
nin müzakeresi münasebetiyle •kömür fiyatlarının artmış olmasına rağmen ısıtma ödeneklerinin ar-
tırılmamış. olması sebebi hakkında alâkalıların, bizzat Maliye Bakanlığı mümessilinin dairelere bu yıl 
satış fiyatına zam yapılmış olan kok kömürü yerine daha ziyade fiyatı sabit kalan ve esasen ucuz bulu
nan diğer nevi kömürlerin tahsis edilmiş olduğu yolundaki cevaplariyle karşılaşılmış idi. 

Bu durum karşısında Maliye Bakanlığında 1951 ödeneğinin neden dolayı kâfi gelmemiş olduğu 
hakkında kâfi kanaat elde edilememiştir. 

Bölüm 303 — Bakanlık bu bölüm için 1952 yılı Bütçesiyle (1 100 000) lira fazlasiyle (2 600 000) 
lira ödenek teklif etmektedir. Gerekçede de izah edilmiş olduğu üzere, teşkilât çeşitli basılı kâğıt ih
tiyaçlarını müfredatlı olarak tesbit ve talep etmiş, alâkalı servisi de bunların malzeme ve baskı mas
raflarını hesaplıyarak bu rakamı bulmuştur. 



ihtiyacın daireler itibariyle müfredatı ve tutarları şöyledir : 

. Koçanlı Cetvel ve Vergi Vergi teb- Kitap ve Malzem 
Defter cilt formül karnesi liğ zarfı dergiler bedeli 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
Muhasebat Genel Müdürlüğü 
Teftiş Kurulu Başkanlığı 
Saymanlık Müdürlüğü 
Vergiler Temyiz Komisyonu 
özel Kalem Müdürlüğü 
Merkez Saymanlığı 
Tetkik Kurulu (malî bülten) 
Emekli işleri Müdürlüğü 
Özlük- işleri Müdürlüğü 
Levazım 

116200 
38330 

— 
77 

135 
4 

40 
— 

• — 

378 
330 

155494 

625120 
354660 

—̂ 
60 
15 
— 
—-
— 

240 
— 

, 865 

980960 

19035300 
5205850 

6000 
3800 

5700O 
110000 

— 
— 

17000 
367285 

2740000 

27542235 

2690000 
—-
— 
— 

• 1 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

2690000 

1300000 
— 
— • ' 

— 
— • 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

1300000 

— 
17300 

— 
— 
— 
— 

. —• 
— 
— 
— 
— 

17300 

1.252.65 
497.55 

9 
22 
69 
95 
9 

2.16 
29 

5.67 
8.27 

1.768.65 



Buna ilâveten ayrıca şu masrafların da 1952 yılı içinde ihtiyarı zaruri olduğu ifade edilmiştir: 

2 352 118,08 Merkez ve mülhakatın basılı kâğıt ve defterler ihtiyacı için (yukarki îtablo yekûnu) 
40 000,00 Muamele Vergisi Kanunu tasarısı Meclisçe kabul edildiği takdirde '. ' ' • 
20 000,00 Kamu alacakları hakkındaki kanun tasarısı Meclisçe kabul edildiği takdirde 
.85 000,00 Bina ve Arazi vergilerinin. Maliyeye alınması Meclisçe, kabul edildiği takdirde 

3 752,00 Merkezde yaptırılacak cilt işleri için 
5 000,00 Nakil ve ambalaj masrafları için mülhakata verilen, ödeme emirleri 

45 000,00 Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğüne verilecek siparişler için 
12 765,75 Darphane ve Damga Matbaasında bastırılacak evlenme evrakı için, malzeme bedeli 
. 1 200,00 Basılı kâğıtların sevkı için İstanbul Am harınca diktirilen, torbaların dikiş ücreti 

2 000,00 Basur kâğıtların sevkı için İstanbul Ambarmca sicim parası 
1 600,00 Basılı kâğıtların İstanbul Basılı Kâğıt Ambarlarından Paket Postanesine nakil 

masrafı- ' 
23 000,00 Basıl ı kâğıtların paket ve ambalajları için kaput bezi 

500,00 Basılı kâğıtların paketlerine takılan kapsül bedeli 
5 000,00 Merkez Ambarından, yapılacak sevkıyat için. -torba bedeli ve sevk masrafı 
4 000,00 Merkez ve İstanbul ambarlarından gönderilecek paketler için kurşun bedeli 

10 000,00 Merkezde bastırılacak genel yazı ve formüllerin baskı ücreti ve malzeme bedeli 

2 610 935,83 

Basılı kâğıt ve defterler bölümü için ödenek ihtiyacı bu suretle (2 600 000) lira olarak tcs'bit 
edilmiştir. 

1. Yukarıki birinci cetvelde basılı evrak ve defterler bedeli olarak bulunan (2 352 118,08) lira
nın (538 465,32) lirasının baskı ücretlrine ait olduğu, gösterilmiştir. Masrafın her yıl, belki de 
mütezayit bir seyir ile temadi ve tevali edeceğine göre, bu durum Devlet Kâğıt ve Basımevi Genel 
Müdürlüğünce tesis edilecek basımevi mevzuunun süratlo hal ve intaç edilerek aynı zamanda ilgili 
kanun hükmünün de'bir an evvel yerine getirilmesi lüzumuna bir kere daha işaret etmeye veya Dam
ga Matbaasında bir defa için gerekli tesislerin, kurulacak matbaayı baskı- işlerinin tamamını yapa
bilecek duruma getirilmesini teklife bizi sevketmiştir. Filhakika alâkalılardan alınan malûmata 
göre hariçte yaptırılan baskı işlerinde Hazinenin mühim nispette fazla masraf ihtiyar ettiği muhak
kaktır. Teşkilât ve tesisat müsait olmadığı için Bakanlığın bu kabil işlerini, üzerine alamıyan Dam-
gla Matbaasında kenlüerince 20-30 paraya mal edilen bâzı matbuaların aynım dışarıda (4) kuru
şa tabettirilin ekte olduğu öğrenilmiştir. 

ı - * • • . . ' , . ' • • 

Bundan başka çok müstacel vaziyetler karşısında hariçteki müesseselere mühim paralar ver
mek zaruretiyle karşılaşılmakta olduğu da ayrıca ifade edilmiştir. 

2. Yukarıki ikinci cetvelin tetkikında da görüleceği üzere, 

a) Bina ve Arazi vergileri maliyeye alındığı, taMirde kaydiyle 85 000 lira, 

b) Muamele Vergisi Kanunu tasarısı Kamutayca kabul edildiği takdirde kaydiyle 40 000 li
ra, , 

c) Kamu alacakları hakkındaki kanun tasarısı Kamutayca kabul edildiği takdirde kaydiyle 
(20 000) lira, 

ç) Ve nihayet özel idare muhasebelerinin Genel Bütçeye devri kabul olunduğu takdirde kay
diyle de 100 000 lira ihtiyaçlar arasında gösterilmiştir. Bu tasarıların henüz kanun halini al
mamış olmalarına binaen bunlar için şimdiden ödenek derpiş edilmesi muvafık hattâ caiz görül
memek iktiza eder. Bu tasarılar ileride kanuniyet iktisabettikleri takdirle basılı evrak ve def
terler bölümünde bundan dolayı husule gelecek ihtiyacın o zaman karşılanması ye karşılanacağı 



_ âi7 _ 
tabiîdir. Müstacel hallerin tertibindeki mevcut Ödenek ile karşılanarak mütaakiben teklifte bu
lunulması her zaman mümkün olabilir. Kaldı ki, bu tastrıların ne zaman ve bilhassa hangi esas
lar dâhilinde kanuniyet iktisabedeccği henüz belli değildir. 

3. Bakanlıkla bu mevzuda yapılan görüşmeler sonunda bu bölümden 150 000 liranın ten
zili hususunda mutabık kalınmıştır. Yüksek komisyona teklif ediyoruz. , 

Bölüm 304 - Madde 11 — 1950 yılı ödeneği 242 500 lira ise de fiilî sarfiyat (229 000) lira-
'dır. 1 . XII . 1951 tarihine kadar olan 1951 yılı sarfiyatı bir kısmı da avans mahiyetinde ol
mak üzere 266 000 liradır. Teklif muvafıktır. 

Bölüm 304 - Madde 12 — 1 . XII . 1951 tarihine kadar tediye emrine bağlanan miktar 534 125 
liradır. 34 000 lira ek ödenek talep edilmiştir. Gerekçedeki izahata göre teklifin kabulü zaruridir. 

Bölüm 304 - Madde 21-22 — Gerekçedeki izahata göre her iki teklifin kabulü muvafıktır. 
Ancak 1949, 1950 yıllarında tahakkuk eden karşılıksız borçların ödenebilmesi için gerekli ted
birler alınarak Hazine yardımına muhtaç durumda bulunan posta idaresine bizzat Hazine
nin borç bırakmamasını: temenniye şayan görüyoruz. Mecburi'ise dairelerin telefon mükâleme 
ücretlerinden olan karşılıksız borçları hakkında da aynı mülâhaza ile gereğinin süratle yapılma
sını bakanlıktan rica ediyoruz. 

Bölüm 305 — Gerekçedeki izahata göre aynen kabulü lâzımdır. İsticar edilen binaların yıllık kira 
bedelleriyle bulundukları mahalleri gösteren cetvel, talep halinde ibraz olunmak üzere, mevcuttur. 

Bölüm 306 — Gerekçede kâfi izahat mevcuttur. 

Bölüm 307 - Madde 10 — Bakanlık bütçesinin (yönetim giderleri) kısmına dâhil bölüm ve madde
leri için hemen umumiyetle ve diğer daire bütçelerinde müşahade edilmiyen muhtelif zamlar teklif 
edildiği hususundaki müşahedelerimizi belirtmek isteriz. 

Bütçedeki rakamlarla izah etmek ve mukayeseye medar olmak üzere dairelerin 1951 - 1952 bütçe
lerinin üçüncü (Yönetim giderleri) kısımları yekûnlarını aşağıya kayıt ediyor ve bu kısım içindeki 
tertiplerin müzakeresinde bu vaziyetin göz önünde bulundurulmasının faideli olacağını mütalâa edi
yoruz. 

1951 1952 
Dairesi ödeneği ödeneği 

Başbakanlık 
Milletlerarası İktisadi iş Birliği 
Danıştay Başkanlığı 
Basın Yayın Genel Müdürlüğü 
İstatistik Genel Müdürlüğü 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Md. 
Toprak ve İskân Genel Md. 
Adalet Bakanlığı 
içişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 

114 830 
193 203 
33 650 

518 500 
140 401 
278 287 
263 550 

1 849 600 
1 228 575 
4 301 028 
2 090 004 
1 176 468 
1 319 678 
2 057 372 
4 802 175 
2 207 426 

222 100 
484 892 

178 800 
175 803 
32 650 

• 473 500 
158 700 
270 101 . 
285 000 

2 179 573 
1 210.100 
4 553 906 
2 024 471 • 
1 185 467 
1 297 584 
2 120 700 
6 807 136 
2 095 225 

250 960 
478 995 
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Dairesi 

Sağlık Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
p̂ arım Bakanlığı 
Ulaştırma Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 
işletmeler Bakanlığı 

1951 
ödeneği 

2 173 327 
1 882 513 
4 021 403 
214 800 
239 102 
121 508 

1952 
ödeneği 

2 758 701 
1 826 937 
4 313 100 
189 800 
253 451 
111 702 

Tertip için istenilen ödenek 1951 yılı ödeneğinden (50 000) lira fazladır. Geçen seneki ödeneğin 
sarf yerleriyle bu sene için teklif edilen miktarın yine servislere göre düşünülen sarf mahalleri aşa
ğıda gösterilmiştir. • . 

D a i r e l e r 1951 yılı 1952 yılı 

özel Kalem Müdürlüğü 
Başhukuk müşavirliği 
Muhasebat Genel Müdürlüğü 
Gelirler Genel Müdürlüğü 
Hazine Genel Müdürlüğü 
Millî Emlâk Genel Müdürlüğü 
Levazım Müdürlüğü 
Darphane ve Damga Matbaası 
Stajyerler 
Yedek 

__ 
5 060 
64 450 
46 050 

460 
1 840 
. __ 
190 

2 300 
19 650 

600 
15 000 
90 000 
70 000 
1 000 
. 3 000 

500 
500 

2 500 
10 000 

Toplam 140 000 193 100 

Gerekçedeki izahata rağmen Baş Hukuk Müşavirliği ile Gelirler Genel Müdürlüğü iller teşkilâ
tının kısmen kuruluş halinde olmalarını da nazarı dikkate alarak bu maddeden 10 000 liranın ten
zili hususunda mutabık kalınmıştır. Teklif ediyoruü. 

Bölüm 307 - Madde 20 — Geçen seneye nazaran fazla istenilen miktar lâyihada gösterildiği 
üzere 135 000 liradır. 

1951 yılı Bütçesindeki 65 000 lira ile 1952 yılı için teklif edilen 200 000 liranın servis itibariyle 
taksim şekli şöyledir : 

D a i r e l e r 1951 yılı 1952 yılı 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Malî Tetkik Heyeti 
Başhukuk Müşavirliği 
Bütçe-ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü 
Muhasebat Genel Müdürlüğü 
Gelirler Genel Müdürlüğü 
Hazine Genel Müdürlüğü 

, Millî Emlâk Genel Müdürlüğü 
.Levazım Müdürlüğü 
Maliye Okulu 
Darphane ve Damga Matbaası 

930 
~-

13 000 
1 860 
13 000 
15 320 
1 395 
13 000 

650 
3 705 

600 
2 000 
45 000 
3 000 
13 000 
35 000 
3 000 
50 000 

700 
9 500 



D a i r e l e r Mİ yık 1952 yılı 

Özlük İşleri Müdürlüğü — 600 
Müteferrik müstahdemler — " "750 , 
Bakanlık emrinde ihtiyat 1 770 36 450 

Toplam 65 000 200 00Ö 

©aşhukuk Müşavirliği için derpiş olunan fazlalık bölge muhakemat müdürlerinin mıntakaları 
dâhilinde teftiş seyahatleri yapmak zaruretinin kanunla vaz'edilmiş olmasından, Gelir ve Millî 
Emlâk Genel müdürlükleri için teklif edilen fazlalıkların da gerekçede izah edilen sebeplerden ileri 
geldiği ifade olunmuştur. ,:•...'•. 

Kanaatimizce bu maddeden de (20 000) liranın indirilmesi mümkün ve muvafık olacaktır. 

Bölüm 307 - Madde 31 — Gerekçedeki izahata göre teklif muvafıktır. Fiilî vaziyete gelince, 
teftiş heyeti kadro adedi başkan ile birlikte (80) dir. Halen (23) münhal mevcuttur. (70) esas 
alındığına göre yıl içinde kadroya yeniden müfettiş yardımcıları alınacağı anlaşılmaktadır ki, 
yerindedir. 

Bakanlık teşkilâtında değerli ve randımanlımesaisiyle daima ve geniş ölçüde faydalar sağ
lamış bulunan heyetin noksan kadrolarının, bulunacak imkânlar dâhilinde; süratle doldurul
masını ayrıca temenniye şayan görüyoruz. 

Müfettişler 1 . I . 1951 tarihinden 20 . X I I . 1951 tarihine kadar 

1. 204 aded beyanname tetkik raporu 

2. 101 aded tahkik raporu 

3. 11 aded tetkik raporu 

4. 9 aded fezleke ../'.lftl,..'" 
5. 9 aded cevaplı rapor 

Tanzim olunmuştur. Aynı devre arasında nerelerde hangi mevzular üzerinde tetkik, teftiş 
veya tahkik vazifesi görüldüğü komisyonda sayın üyelerin talepleri halinde arzedilmek üzere 
tesbit olunmuştur. 

Bölüm 307 - Madde 32 — Hesap uzmanları kadrosu 230 dur. Bunlardan (45) i (L) cetvelin
de mevkuftur. Geri kalan (785) kadrodan (43) adedi halen münhal olduğundan buna göre fiilen 
çalışan personel miktarı da (142) dir. 

Bu bölüm için teklif edilen ödeneğe esas olarak gerekçede gösterildiği üzere 167 kadro esas alın
mış olduğuna göre halen (43) kadrodan (25) nin 1952 yılı içinde veya daha evvel yeniden alınacak 
uzman yardımcıları ile kapatılacağının düşünülmekte olduğu anlaşılmaktadır. 

Bu bakımdan teklif yerindedir. f ; a ı . *! ,/.'/;??*" . , ' " ^ f * ? r ' \ '. • ^ ^ Ç > ) 

Hesap Uzmanları Heyetinin faaliyet mevzuları, bugünkü durumu ve mesaisi hakkında yüksek ko
misyonu tenvir maksadiyle bâzı maruzatta bulunmayı faydalı telâkki ediyoruz. 

Uzmanlar : 

1. Mükelleflerin hesaplarını incelerler. 

2. Bakanlıkça lüzum görülen tetkikleri yaparlar. 

a) . Kanun tasarılarının hazırlanması. 



b) Gelir Vergisine tâbi müesseselerin fevkalâde amortisman nispetlerinin tâyini. 

e) Muamele Vergisi iptidai madde indirim nispetlerinin tâyini. 

ç) ' Muamele Vergisi imalât defterinin tutulmasından istisna kalma taleplerinin incelenmesi 

d) Muhasebe sisteminin ve tutulan defterlerin kanun tariflerine uygun bulunup bulunmadı
ğının incelenmesi taleplerinin tetkiki, 

e) Devlet müesseselerinde maliyet hesaplarının tetkiki. 

Yukarda arzolunduğu üzere 185 fiilî kadrodan, münhallerle, askerde veya hasta olanlar hariç 
tutulacak olursa halen kendilerinden istifade edilmekte olanlar ancak (103) tür. 

îş hacmma gelince: Tetkik edilmesi lâzımgelen beyanname sayısı : 

1. Gelir Vergisi beyannamesi olarak 21.268 
2. Kurumlar Vergisi beyannamesi ola

rak 1.533 
3. Muamele, İstihlâk Vergisi beyanna

mesi olarak 4.000 

56.800 

Olmak üzere ceman 56.800 dür. Vasati bir hesapla bir beyannamenin tetkiki için (5) güne ih
tiyaç vardır. Yılda 240 gün çalışma günü olarak kabul edilecek olursa bir uzmanın bir yılda tet
kik edeceği beyanname sayısının 240/5=48 yüz uzmanın da 4.800 ve geniş hesapla 6.000 olarak 
kabulü lâzımgelmektedir ki, mevcut beyanname adedinin onda birine tekabül etmektedir. 

Nazari olarak beyannamelerin tamamının tetkikini temin için en az 1 300 hesap uzmanına ihtiyaç 
vardır. Ancak gelir Vergisi sistemini kabul etmiş başka memleketlerde de beyannamelerin tamamı
nın vergi idaresi tarafından tetkik edildiği vâki değildir. Bilhassa sistemin uzun seneler sonunda 
ve devamlı tatbikat neticesinde esaslı surette yerleştiği memleketlerde buna lüzum da yoktur. Bina
enaleyh hakikatta ideal kadronun böyle bir. hesaba istinat ettirilerek tesbitine lüzum ve mahal yok
tur. Kaldı ki, bunun için matlup vasıfları haiz eleman bulmak kolay değildir. Bunlar ancak beşinci 
yıldan itibaren verimli hale gelebildiklerinden bulunacak elemanların yetiştirilmesi de bu bakımdan 
zamana muhtaçtır. 

Binaenaleyh kadronun genişletilmesi ancak tedricen tahakkuk ettirilebilir. 
«eşi;'•«*«•*•-. 

Hulâsa Gelir Vergisi tatbikatından beklenilen randımanı alabilmek için hesap uzmanlarından 
âzami ölçüde faydalanmak zarureti aşikârdır. Bu bakımdan heyetin mümkün olan süratle takviyesi 
ve mesleke bağlılıklarını sağlamak maksadiyle de icabeden tedbir ve kararların Bakanlıkça tesbit 
ve teklifini istirham ediyoruz. 

Heyetin 1 . 3 . 1951 - 30 . 11 . 1951 tarihleri arasındaki mesaisi şöyle olmuştur : 

a) 32 il merkeziyle muhtelif ilçelerde vazife ifa edilmiştir. 

b) 3402 beyanname tetkik olunmuştur. 

c) Muhtelif vergilerden tetkika tâbi tutulan matrah miktarı 496 014 528 liradır. 

d) 13 354 147 lira matrah farkı tesbit edilmiştir. 

e) 285 aded müteferrik inceleme yapılmıştır. 

f) 10 800 mükellef nezdinde kayıt nizami bakımdan tetkik yapılmıştır. 



Bolüm 307-Madde 4İ — İ9&İ yılı bütçesindeki İö ÖÖÖ lira Ödenekten, aşağıdaki sarfiyat ya
pılmıştır : v,, 

a) Tetkik Kurulu Başraportörü Ziya Eralp, teknik yardımdan faydalanılarak Ame
rika'ya .gönderilmiştir. ^ 

b) Tetkik Heyeti Üyesi Mehmet Ertuğrul Cenevre'de toplanan mukayeseli vergi ida
resi hakkında teknik yardım konferansına iştirak. ettirilmiştir. 

c)! 1950 yılı içinde teknik yardımdan Devlet borçları, para ve Hazine siyaseti, ban
kalar kontrolü mevzuları için Amerika'ya gönderilen Hazine Müdürlüğü memurlarından 
Zeki Toker Şubat ayı içinde memlekete avdet edecektir. (Henüz sarfedilmemiştir.) 

3 000 

1 000 

2 000 

000 

1952 yılı için teklif edilen (40 000) liranın düşünülen sarf mahalleri gerekçede gösterilmiştir. 
Henüz katî olarak kararlaştırılmış olmamakla beraber bankacılık, Hazine, bütçe gibi mevzular için 
(8) kişinin Amerika'ya, bir kişinin Avrupa'ya, ayrıca iki kişinin de malî polis mevzuları için tet-
kikatta bulunmak üzere yine Amerika'ya gönderilmesi düşünüldüğü öğrenilmiştir. 

Bölüm 307 - Madde 42 — Gerekçede kâfi izahat mevcuttur. Halen 9 müfettiş yabancı memle
ketlerde tetkikat yapmaktadır. 1952 yılı içinde memlekete dönecek olanların yerine yenileri gön
derilecektir. 

Müfettişlerin 
isimleri 

Bulunduğu 
memleketler Görülen tetkik mevzuları 

Ziya Müezzinoğlu Berne 

Vehbi Alpar Fransa 

Afif Sanver Fransa 

Hakkı özkazanç Belçika 

a) 
b) 

c) 
a) 

b) 

e) 

a) 

b) 

c) 
a) 

b>. 

Devlet muhasebesi > 
Vergi kaçakçılığını bulma bakımından ne gibi tedbirler 
alınmıştır. Açık ve gizli istihbarat ve arşiv teşkilâtı. 
Vergi kaçakçılığını ihbar edenlere ne gibi menfaatler 
sağlanmaktadır. 
Millî gelirin hesaplanma tarzı ve usulleri. 
Devlet alım satım, inşaat ve tamiratında cari olan usul 
ve esaslar, 
Hariciye memurlarının, yabancı memleketlerde vazife 
gördükleri müddetçe aylık istihkaklarının teshili bakı
mından tatbik olunan usul. 
Devletin kamulaştırma (istimlâk), muamelelerinin esas 
ve usul bakımından tatkikı. 
Zirai kazançların teklif şekilleri (Teferruatlı Ibir şekil
de ve tatbikatı da ihtiva etmek üzere). 
Munzam mahiyette fevkalâde Kazanç vergileri (Bu 
mevzular staj nihayetinden evvel bittiği takdirde ilâve
ten). 
Bütçe ve Hazine münasebetleri. 
Hariciye memurlarının yabancı memleketlerde vazife 
gördükleri müddetçe, aylık "istihkaklarının tesbiti bakı
mından tatbik olunan usul. . 
Devletin kamulaştırma (istimlâk) muamelelerinin esas ve 
usul bakımından incelenmesi. 



Müfettişlerin 
isimleri 

Kemal Kurdaş 

&uİun<İu§Ü 
memleketler 

Londra 

Görülen tetkik mevzuİari 

Salâlıattin özmen Belçika 

. '• . • • ı . . . . . ^ ; . . ; , . • . . / 

' • • • ' ' • , " > 

Oavit Kmay 

a) 

b) 

e) 

a) 
b) 

Amerika 
(E. O...A.) 

Hüseyin Neziroğhı Amerika 
•(E. C. A.) 

Turhan Energin Amerika 
(E. • 0. A.) 

Millî Savunma Bakanlığınca yapıki/n masrafların mura
kabe ve kontrolü . bakımından bu bakanlığın Hazine ile 
olan münasebetini tesis eyliyen esaslar. 
Hazine Bakanlığının, bütçenin ihzar ve tatbikında, 
masraf kontrolü şekil ve esasları. > 
Millî gelir, millî sarfiyat, gayrisâfi millî istihsal hesap
ları ve millî bütçe hesapları üzerinden tatbiki çalışmalar. 
Bütçe, ve Hazine münasebetleri. 
Maliye Bakanlığının bütçenin ihzar ve tatbikında mas
raf kontrolü şekil ve esasları. 
Büt<çe grupu : 
a) Bütçenin hazırlanması, şekil ve icrasının kontrolü. 
b) Devlet masraflarının tediye sisteminde tatbik edilen 
, usuller ve kullanılan formlar. 

e) Devlet mubayaasının tâbi olduğu hükümler ve takip 
edilen usuller. 

d) Devlet memurlarının hukuki ve malî statüsü ve har
cırah hükümleri. 

•a) Devlet borçları, para ve Hazine siyaseti. 
b). Banka murakabesi. 

Bölüm 307 - Madde 43 
Madde 81 
Madde 82 
Madde 83 

Gerekçedeki izahata nazaran kabulü muvafıktır. 

maddenin metninden (İkinci maddesi) kaydının çıkarılması ieabetmektedir. 

Bölüm 308 

Bölüm 309 

Bölüm 310 

Madde 11 
riadde 12 
Madde 11 
Madde 12 
Madde 21 
Madde 22 
Madde 31 
Madde 32 

Madde 10 
Madde 40 
Madde 50 
Madde 60 
Madde 70. 
Madde 80 
Madde 02 

Gerekçedeki izahata nazaran kabulü muvafıktır. 
>> » » » » 

] , . • ; • 

\ Muvafıktır. 

Bölüm 401 

[' Kabulü muvaffık gördülmüş,tür. 

1 Madde 10 
Madde 21 — j- Teklif muvafıktır. 
Madde 22 — J 
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Bölüm 403 — Muvafıktır. 

Bölüm 405 — Gerekçedeki izahata görq muvafıktır. 

t Bölüm 407 - Madde 10 — 
İDİ': „ ;: :.:. ' , . . ' • • • ••' 

1948 sarfiyatı 1510 116 
1949 ' » . . 1 968 516 
1950 » 1 650 000 

Liradır. 1951 yılı bütçesiyle 1 200 000 lira ödenek alınmış ise de bu tarihe kadar buna tyrıca 
536 000 lira eklenmiştir. Bakanlık gerekçesinde de izah edilmiş olduğu üzere satışların tezayüdü 
karşısında fazla tediye yapmaktan kurtulmak maksadiyle 1950 yılında beyiye aidatı % 5 ten '% 4 e 
indirilmiştir. Bu defa da bu nispetin 1% 3 e indirilmek üzere olduğu ifade edilmiştir. Mucip sebep ola
rak aynı dükkânda pul satışının artmasında bayiin bir rolü olamıyâcağı binaenaleyh satışların art
ması halinde beyiye aidatının indirilmesi yoluna gidilse de bayiin ayiıı parayı alabileceği ileri 
sürülmüştür. Satışların tezayüdü karşısında hangi tarihteki ne miktar satışın yine hangi nispet 
dâhilinde ödenen beyiye aidatının esas alınarak bulunduğu malûm olmıyan bir yıllık bşyiye ka
zancının sabit bırakılmasını istihdaf eder şekilde beyiye nispeti tesbit olunması ve bayilerin sata
cakları pul ve kıymetli evrak miktarı ne olursa olsun bu satıştan ellerine geçecek paranın ikti
sadi şartların ve paranın iştira' kabiliyetinin aleyhteki temevvüçleri nazara alınmaksızın uzun se
neler daima sabit tutulmak istenmesini muvafık bulmuyor ve işin sadece bir taraflı değil, bu işle 
uğraşan vatandaşlar cephesinden de mütalâa edilerek beyiye nispetinin indirilmesini Bakanlıktan 
rica ediyoruz. ; 

Bölüm 407 - Madde 20 — Gerekçedeki izahata göre teklif muvafıktır. 
Madde 30 — Teklif muvafıktır. 
Madde 40 — Gerekçedeki izahat tatminkâr değildir. 

1948 yılı Sarfiyatı 502 235 liradır. ' . / ' " . 

1949 » » 682 060 . » 

1950 yılında 1 174 000 lira ödeneğe ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

1951 yılı Bütçesiyle 500 000 lira alınmış ise de bu tarihe kadar buna ayrıca 650 000 lira ek
lenmiş bunun 1015 000 lirası tediye emrine de bağlanmıştır. Sarfiyatı yıldan yıla tezayüt 
eder bir seyir takibetmekte olmasına ve içinde bulunduğumuz yılın ihtiyacının 1 000 000 lira 
civarında olduğu da görülmesine binaen 5 senelik vasatinin alındığı yolundaki mucip sebebi mu
vafık bulmuyor. Bu maddeye 250 000 liranın zammını teklif ediyoruz. 

Bölüm 407 - Madde 50 —Gerekçede devlet malı gayrimenkullerin miktarı hakkında malûmat 
verilmekte, bunların yıllık vergisinin 727 000 lira civarında olması icabettiği belirtilmektedir. 
Servisten şifaen alman izahattan da hesaben böyle bir paranın ödenmesi lâzımgelmesine rağmen 
özel idarelerden talep vâki olmadığından tediyenin yapılmadığı ve 1952 yılı için evvelki seneler
de fiilen yapılan tediyeler esas tutularak ödenek tesbit edildiği anlaşılmıştır. Burada dikkate şa
yan görülen hususlar malî sıkıntıda oldukları malûm bulunan özel idarelerin toplu olarak yarım 
milyon lira raddesinde ve sıkı bir tetkik, tesbit ve takip yapıldığı takdirde, belki bundan çok 
fazla gelirleri üzerinde lâyık olduğu şekilde durmaları, idarelerin bu durumlarını yakinen bilen 
Hazinenin de sahibi bulunduğu arazi ve binalara ait vergilerin tesbit ve tahakkuk işlerinin biz
zat takip ve intacını temin ederek [kanunen borçlu bulunduğu vergiyi, talep vâki olmasa da, öde
meye şitap etmemiş olmasıdır. Diğer taraftan Arazi Vergisine Hazine hissesi adiyle ve yıllık 
25 000 000 lira gelir sağlıyacak şekilde bir zam derpiş olunduğu gelir bütçesi tasarısının tetki-
kmdan anlaşılmaktadır. Buna ait tasarının gelir bütçesinin tetkik ve.müzakeresinden önce müza
kere ve kabulü iktiza edeceğine göre bu maddedeki devlete ait arazi ve bina vergileri ödene
ğinin de aynı nispet dâhilinde artırılması zaruridir. Gerçi Muhasebei Umumiye Kanununun 48 
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nci maddesi bu bölüme dâhil maddelere yıl içinde doğrudan doğruya Maliye Bakanlığınca öde
nek ilâvesi caiz ise de (buna imkân hiç şüphe yok ki yıl içinde evvelden düşünülemiyecek mu
ayyen fevkalâde ve zaruri haller vukuunda karşılaşacak müşkülâtı gidermeye matuf olup kifa
yetsizliği önceden katî olarak bilinen bir ödeneğin bu madde hükmünden istifade edilerek iler
de artırılması mütalâasiyle eksik teklif ve kabul edilmesi asla caiz olamaz; ve bütçe samimiyeti
ne de uymaz. Binaenaleyh bu maddedeki ödeneğin vergiye yapılacak zam ölçüsü dâhilinde en 
fiz 300 000 lira artırılması zaruridir. Teklif ediyoruz. 

Bölüm 408 - Madde 10—Gerekçedeki izahata göre geçen yıl ödeneğe nazaran teklif olunan 
30 000 lira zam muvafıktır. Vergi komisyonları gayrimuvazzaf üyeleri ile ehlivukuf için halen 
ödenmekte olan ücretlerin tetkikmda bunların bugünkü iktisadi ve ticari şartlar muvacehesinde 
hiçbir surette tatminkâr olmadıklarını ve bu durumun bunların faaliyet ve mesailerinden bekle
nilen neticeler üzerinde de kuvvetle müessir bulunduğunu kabul etmek icabeder. Bilhassa îstan: 
bul, izmir gibi çeşitli iktisadi ve ticari faaliyetin mütemerkiz bulunduğu şehirlerde asgari iki, âza
mi yedi lira ücret karşılığında bâzı hallerde yüz binleri ve hattâ milyonları aşan malî ihtilâfların 
her bakımdan matlup şekilde halledilebileceğini ümit etmek her zaman olmasa bile ekseriya bey
hudedir. . . . . ' ' • 

Bu bakımdan bilhassa ehlihibre ve ehlivukufa büyük şehirlerde ödenecek ücretlerin tetkik etti
rilecek mevzuların ehemmiyet derecesi ve ihtiva ettikleri meblâğlarla mütenasip bir esas dâhilin
de tesbitini, işin, selâmeti bakımından temenniye şayan görüyoruz. Burada bilmünasebe gayrimu
vazzaf itiraz komisyonlarının durumlarına kısaca temas. etmek istiyoruz. Vergiler Temyiz Ko
misyonu mesaisi üzerinde yaptığımız tetkiklerde 1950 ve 1951 yıllarında bu komisyona gelen, ve 
çıkan dosyaları şu suretle tesbit ettik: -

Gelenler 

21.423 
1.388 

34 
197 

23,042 

1950 Yılı 

Çıkanlar 

Temyiz talebi 
Danıştaym bozması üzerine 
Tavzih talebi 
Tashih talebi 

3.435 
8.155 
5.546 

493 
3.056 

191 
1.314 

34 
216 

Noksan tetkik dolayısiyle bozulan 
Tasdik 
Esastan bozulan 
Tadilen tasdik 
Re'sen karara bağlanan 
Tashih 
Ret 
Tavzih 
Genel Kurula sevk 

22:440 . 
602 Mütaakıp seneye devir 

23.042 
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1951 Yılı 

(31 . X H . 1951 tarihine kadar) 

602 
İ4.235 
1.050 

45 
112 

16.044 

Geçen seneden devir 
Temyiz talebi 
Daniştayin bozması üzerine 
Tavzih talebi 
Tashih talebi 

. 

2.475 
5.381 
4.414 

156 
1.671 

63 
1.031 

39 
295 

Noksan dolayısiyle iade 
Tasdik 
Esastan bozulan 
Tadilen bozulan 
Re'sen karara bağlanan 
Tashihen kabul 
Ret 
Tavzih 
Genel Kurula sevk 

15.565 
475 Mütaakıp aya devir 

16.040 

1950 yılında mahallî itiraz komisyonlarından gelen 23 042 evraktan ancak 8 155 i tasdik, ka
bul olunmuş, diğerleri muhtelif sebep ve şekillerle bozulmuştur. Nispet takriben % 30 dur. 

1951 yılında ise 16 044 gelen evraktan 5 381 inin tasdik edilmesi karşısında bu nispet daha da 
aşağıya düşmüştür. Bu vaziyet itiraz komisyonlarının bugünkü mesaisinin memnuniyetbahş ol
madığı kanaatini hâsıl etmektedir. Gelirler Genel Müdürlüğü ile yaptığımız temas neticesinde 
bu kanaatimize iştirak edildiğini müşahede ettik. İtiraz komisyonlarının gayrimuvazzaf üyelerden 
teşekkül etmiş olmalarının bu vaziyet üzerinde 'büyük tesiri bulunduğu, kadro ve bilhassa ele
man zarureti ve imkânsızlıkları dolayısiyle halen yalnız İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa'da mu
vazzaf itiraz komisyonları çalıştırılabildiği bize ifade edildi. Vergilerin müsmiriyeti ile yakından 
alâkalı olan bu vaziyetin giderilmesi için başlanmış olduğunu memnunlukla ifade edeceğimiz te
şebbüs ve çalışmaların süratle neticelendirilmesini temenni ediyoruz. 

Bölüm 408 - Madde 20 - 30 — Muvafıktır. 

Bölüm 414-— Taşıma giderleri takribi bir hesabın ifadesidir. Sarih bir şey söylemek imkânı 
yoktur. Komisyonun takdirine bırakıyoruz. 

Bölüm 417 - Madde 10 — Gerekçedeki izahata, göre kabulü, muvafıktır. 

Madde 20 — Gerekçedeki izahata göre kabulü muvafıktır. 

Bölüm 418 - Madde 10 — Teklif edilen 3 625 000 lira ödeneğin mucip sebepleri hakkında gerek
çede geniş izahat vardır ve esas itibariyle muvafıktır. 

Ancak 206 250 lirasının, Devlet Demiryolları bonolarından 1952 yılı içinde kullanılacağı derpiş 
olunan 25 000 000 liraya ait olduğu ifade edilmektedir. 

Filhakika 4516 sayılı Kanun Devlet Demiryolları İşletme İdaresine, sermayesinin dörtte biri nis
petinde bono ihracına, bunlardan kullanılmıyan kısmının, faizi Hazinece ödenmek üzere, Hazine 
tarafından istimaline yetki vermiştir. Bu yetkiye dayanılarak 1952 yılında Hazine ihtiyaçları için 
devamlı olarak 25 000 000 liranın kullanılacağı anlaşılmaktadır. Bu mevzua Devlet borçları bütçe
sinde ayrıca temas edeceğiz. Burada şimdilik şunu arzedelim ki, katma bütçeli idarelerin kendi ihtiyaç-
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l an için olmak üzere haiz bulundukları bono ihracı yetkisinden Hazinennin Hazine ihtiyaçları için isti
fade etmesi gibi artık malî tarihimize mal edilmesi icabeder bir şekje, bugünkü şartlar içinde de devam 
olunması caiz görülmemek iktiza eder. Bu bakımdan Hazinenin 1952 yılında bu membaa asla baş 
vurmaması ve 4516 savüı Kanundaki buna ait kaydın kaldırılması için bir kanun tasarısı hazır-
lıyarak Yüksek Meclise sevketmesi ve buna Tekel Genel Müdürlüğünün nıü.rdavil sermuye haddini 
tecavüz etmemek üzere çıkaracağı bonolar hâsılından kullanılmıyan kısmının Hazine cari hesabına 
yatırılmasına yetki veren aynı mahiyetteki hükmün kaldırılması hakkında da bir kaydın eklenmesi 
temenniye şayan görülmüştür. 

Bölüm 418 - Madde 20 — Gerekçede kâfi izahat mevcuttur. Esasen 1951 yılında 100 000 lira 
ek ödenek verilmiştir. Bu maddenin aynen kabulü muvafıktıı*. 

Bölüm 419 - Madde 10 - 20 — Gerekçedeki izahata göre kabulü muvafıktır. 

Bölüm 419 '- Madde 30 — Gerekçede kâfi izahat mevcuttur. Ancak yapılan bir hesap neticesinde 
Namık Kemal Mahallesi evlerinden dolayı Hazinenin yılda 67 675,84 lira kâr elde ettiği gösterilmiş
tir. Halbuki binaların cüzi tamiratı dışında henüz esas tamirleri vâki değildir. Diğer taraftan yapılan 
hesapta akaar olarak kullanılan ve tamamı 15 000 000 lira civarında bir para sarfına malolan bu gayri-
menkullerin ne amortismanları için bir rakam ne de sermayenin faizi nazara alınmamıştır. Bu vaziyet
te kârdan bahsetmenin şüphesiz ki yeri olamaz. Diğer taraftan maddenin unvanı (Memur konutları 
genel giderleri) dir. Bu kayda göre muhtelif il ve ilçelerde bilhassa son seneler içinde Şark illeriniz
de yapılan memur konutlarının her türlü masraflarının da bu tertipten ödenmesi lâzımgelir. Yapılan 
tetkika göre bu kabîl masraflar aynı bölümün 20 ne i maddesinden ödenmektedir. Bu vaziyet karv,\smda 
gerekçedeki izahattan da anlaşılacağı üzere sadece Namık Kemal Mahallesi evlerinin genel giderleri
ni ihtiva eden bu madde unvanının (Ankara Namık Kemal Mahallesi memur konutları genel giderleri) 
şeklinde mavakaa uygun sarih bir hale getirilmesini zaruri mütalâa ediyoruz. 

Bölüm 420 — Gerekçedeki izahat ödeneğin mahiyeti ve sarf mahalleri hakkında fikir vermektedir. 

Halen yürürlükte bulunan 4353 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde aynen şöyle denilmektedir : 

«Hazine avukatlığı teşkilâtı olmıyan ve maaşlı veya ücretli avukat kadrosu verilmesine imkân bu-
lunmıyan yerlerde Maliye Vekâleti ücreti mahkeme masrafları tertibinden verilmek üzere mukavele 
ile aylık ücretli serbest avukat veya dâvavekili kullanabilir.» 
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Bu hükme istinaden Bakanlığın halen mukavele-. ile istihdam ettiği avukat ve dâvavekiUerine 

ödenen aylık ücretlerle bunların istihdam yerleri aşağıda gösterilmiştir: 

İstihdam yeri 

Bingöl 
Ayancık 
Taşköprü 
Akşehir 
Şerefli Koçhisar 

Ödenen 
aylık ücret 

300 
225 
200 
200 
200 

Torbalı, Tire, Bayındır 200 
Kırıkhan 
iskilip 
Urla 
Silivri 
Ünye 
Hınıs 
İğdır 
Gebze 
Kırıkkale 
Salihli - Alaşehir 
Hayrebolu 
Kızılcahamam 
Silvan 
Gemlik 
Tercan 
Fatsa 
Ardahan 
Kemalpaşa 
Dörtyol 
Çatalca 
Karaman 
Muş 

200 
200 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150' 
150 
150 
150 
150 

• 150 
150 
150 

'; 150 

İstihdam yeri 

Acıpayam 
Bozöyük 
İnegöl 
Pazarcık 
Çivril 
Karapınar 
Şile 
Kağızman 
Kadınhanı 
Havza 
Bartın 
Gürün 
Haymana. 
Hafik 
Altınözü 
Varto 
Bulanık 
Malazgirt 
Zara. 
Karacabey 
Tavşanlı 
Mudanya 
Kalecik 
Dursunbey 
Balya 
Geyve 
Çeşmo 
Sungurlu 

Ödenen 
aylık ücret 

150 
150 
140 
125 
125 
125 
120 
120 
120 
120 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

İstihdam yeri 

Ş. Karaağaç - Yalvaı 
Söke 
Elbistan 
Mecitözü 
Mustafa Kemalpaşa 
Karamürsel 
Turgutlu 
Kuşadası 
Maçka 
Hendek 
Sürüç 
Emirdağı 
Sandıklı 
Suşehri 
Seydişehir 
Alaca 
Siverek 
Vakfıkebir 
Kırkağaç 
Orhangazi 
Ereğli (Konya) 
Birecik 
Gümüşhacıköy 
Develi 
Çal 
Tirebolu 

ödenen 
aylık ücret 

e 85 
85 
85 
85 
85 

• 85 
85. ' 
85 
85 

, 8 5 

' 85 
85 
85 
85 
85 

' 8 5 
75 
7,5' 
75 

• 75 
65' 
65 
65 
65 
65 
65 

Yekûn 82 9870— X 12=118440-

Kanunun verdiği yetki : 

1. Hazine avukatlığı teşkilâtının olmaması, 

2. Maaşlı veya ücretli avukat kadrosunun verilmesine imkân bulunmaması, 

Şartlarına muallâk 'olarak kullanılabilecektir. 

50 liralık 12 avukat kadrosunun 
60 » 13 » » 
70 » 6 » .,.» 
80 » 1 » » . ' 
90 » 1 » » 

Münhal olmasına ve ayrıca (L) cetvelinde mevkuf birçok avukat kadrolarının mevcut bulunma
sına rağmen yukarıki cetvelde gösterilen yerlerden bâzılarında teşkilât kurulamaması yani avukat 
kadrosu gönderilememesi ve avukat veya dâva vekili bulunamaması izaha muhtaçtır. 

Diğer taraftan 65, 75, 85 - 100 lira gibi cüzi aylık ücretlerle istihdam edildikleri anlaşılan ser-
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best avukat veya dâva vekillerinden de ne dereceye kadar istifade edildiği hususu da üzerinde du
rulmaya değer mahiyettedir. 

Binaenaleyh, hukuk müşavirliği teşkilâtının süratle tamamlanması, iş bakımından tâli ehem
miyeti haiz ilçelerde serbest avukat istihdamı yerine bunların bağlı oldukları merkezlerde istih
dam olunacak kâfi miktardaki avukatların lüzum halinde buralara izamı suretiyle hizmetin ifası 
mümkün ve daha pratik ve iktisadi bir iş olup olamıyaeağı mevzuunun da bu arada tetkikini Ba
kanlıktan rica ediyoruz. 

Bölüm 423. -— 1391 sayılı Kanunla tasdik olunan sözleşmenin tatbikatına geçilmemiştir. Müd
deti de önümüzdeki yıl nihayet bulacaktır. Kanun hükmünü yerine getirmek maksadiyle (1) lira tek
lif olunmuştur. 

Bölüm 422 — Gerekçedeki izahata göre kabulü muvafıktır. * 

Bölüm 423 — » » » » » 

Bölüm 424 •— » » » » » 

Bölüm 425 —• Gerekçede izahat mevcuttur Buna ait kanun tasarısı İçişleri Bakanlığınca hazır
lanmış olduğu öğrenilmiştir. 

Bölüm 426 — Malî istihbarat arşivleri hakkındaki izah ve mütalâamızı yukarda (202) nci bö
lümün (11) nci maddesi münasebetiyle arzetmiştik, Süratle tesis edilerek faaliyete geçirilmesi 
lüzumuna kaaııi bulunuyoruz. Bize verilen nı ulûm ata göre bir yıla mahsus olmak üzere teklif 
olunan (800 000) lira ile şu masraflar ihtiyar olunacaktır. 

Lira Beheri Adedi 

125 000 Çelik dosya dolabı 500 250 
ı24 000 Cetvel makinesi 1 200 20 

100 000 Hesap makinesi 1 250 80 
47 500 Yazı makinesi 475 100 

200 000 Kartoteks 
200 000 Yolluklar, (gündelikler ; ' 
103 000 Mobilyeler, demirbaşlar, klasörler, ba

sılı kâğıtlar, dosyalar ve saire 

800 000 Toplam 

Yaptığımız temas4 sonunda bir kısım ihtiyaçların gelecek yıla tehiri mümkün olabileceği mülâha-
zasiyle bu bölümden (150 000) liranın tenzili hususunda mutabık kalınmıştır. 

Bölüm 450.— Gerekçedeki izahata göre kabulü muvafıktır. Şu kadar ki, Siyasal Bilgiler Fakülte
sinde Bakanlık hesabına tahsil yapıp mezun olmuş bulunanlardan halen : 

• Merkezde 25 lira maaş tutarı ücret alan 13 aded 
» 

rde 
» 
» 

30 
25 
30 
35 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

5 
11 
8 
1 

» 
» 
» 
» 

Olmak üzere (38.stajyer münasip kadro bulunamaması yüzünden asil memur yapılamamış durumda
dırlar. Bundan dolayı' Bakanlık hesabına tahsil yaptırılacaklar için kadro imkânlariyle ölçülü bir 
esasın takip edilmesi muvafık olur. Bölümün .unvanındaki (primler) kaydının da (burslar) olarak 
değiştirilmesi lâzımdır. 

Bölüm 451 - Madde 10 - 20 — Malî Tetkik Heyetinin takdirine şayan görülen ilmî mesaisinde 
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yeni bir imkân sağlıyacağı muhakkak olan teklifin aynen kabulünü komisyondan rica ediyoruz. 

Şukadar ki, (20) nci maddede de geçen yıla nazaran görülen fazlalığın mühim kısmı, Gelir Ver
gisi tatbikatında istifade edilmek üzere, bu sistemin tatbik edildiği İngiltere, Almanya ve İsviçre 
devletlerinde vergi mevzuatı ile buna ait içtihat ve kararların tercümesi karşılığı olarak teklif olun
maktadır. 

(R) cetvelinde bu bölüme ait izahatta [. . . . . milletlerarası. kurumlara katılma giderleri] kay
dında raslanmıs, mahiyeti araştırılınca (Bakanlığın dâhil bulunduğu iki ilmî teşekküle ait iştirak 
hisselerinin bu bölümden ödendiği öğrenilmiştir. 

Uluslararası kurumlara katılma paylarının bütçelerde (milletlerarası münasebetlerin gerektirdi
ği giderler) unvaniyle müstakilen açılan (453) neü bölümlerde yer alması lâzım geldiğinden (20) nci 
maddeden (180) liranın indirilerek bu nam ile yeniden açılacak (458) neü bölüme konulmasını tek
lif ediyoruz. 

Bu münasebetle Malî Tetkik Heyetinin bugünkü kadro durumiyle 1951 yılı mesaisi hakkında 
kısaca malûmat arzetmeği faydalı buluyoruz. 

Maliye Tetkik Kurulu 1951 yılında fiilen iki âza, üç raportör ve bir mütercim ile çalışmıştır. 
Azalardan İhsan Gürsan 4 ay müddetle İstanbul'da müteşekkil Gelir Vergisi Komisyonunda çalış
mış ve Aralık ayı başında da heyetten ayrilmıştır.Beyndlmilel İmar Bankası nezdinde stajda bulu
nan ve Ekim ayında kuruldaki vazifesine başlıyan Sefile İnan ise münhasıran bütçeye mütaallik ih-
sai cetvellerin ihzariyle meşgul olmuştur. 

Yapılan işler : ' 

a) İhzar olunan kanunlar : Kurul, bakanlığa ait mühim kanunların ihzarı hususundaki mesa
iye daha ziyade bu maksatla kurulan komisyonlara katılmak suretiyle iştirak etmiştir. 1951 yılı 
içinde mesaisine iştirak ettiği komisyonlar şunlardır : 

1. Gelir Vergisi Komisyonu " / 

2. Usul Kanunu Tadilât'Komisyonu 

3. Muamele Vergisi Komisyonu * , > 

4. Kamu Alacakları Komisyonu 

5. Harçlar Komisyonu 

6. Serbest Bölgeler Komisyonu 

7. Maliye Bakanlığı teşkilâtının reorganizasyon Komisyonu 

b) Tetkik olunup mütalâa verilen kanunlar 

1. Serbest bölgeler kanun tasarısı 

2. Türk parasının kıymetinin korunmasına dair kanun tasarısı 

3. Fikir ve sanat .eserleri kanun tasarısı . - . . - . , , . 

4. 1076 sayılı Kanunun 25 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
5. 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 43 neü maddesinin kaldırılması hakkında 

kanun tasarısı ' . ' . . - . , . . . . 

c) Hazırlanan talimatnameler : 

1. Siyasal Bilgiler Fakültesi stajiyerlerine ait talimatname 

2. Millî emlâk satış talimatnamesi, 
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3. Tetkik kurulu vazife ve çalışmaları hakkında iç yönetmelik 

-d)"' Bütçe gerekçesi çalışmaları : 

1952 Bütçe gerekçesine eklenecek bütün ihşai cetveller bu kurul tarafından hazırlanmış ve 
tabedilmekte bulunmuştur. 

e) Raporlar : 

1. Faiz hadlerinin indirilmesi hakkında rapor 

2. Barem Kanununun ıslahı hakkında rapor 

3. Türk Devlet muhasebesinin ıslahı hakkında rapor 

4. Kambiyo rejimi ve turistik para hakkında rapor 

f) Etütler: 

1. Türkiye'de vergi yükü 

2. Türk vergi sistemi 

3. Amerikan vergi sistemi (devam ediyor) 

4. Belçika vergi sistemi (devam ediyor) 

5. Muhtelif memleketlerde bütçe sistemleri ' . ' • . . . 

6. Muhtelif memleketlerde barem rejimleri 

7. Geçmiş senelerde masraf tediyelerinin muhtelif aylardaki seyri (devam ediyor) 

8. Muhtelif memleketlerde muhasebei umumiye rejimleri (yeni başlamıştır) 

9. Karşılıksız borçlara mâni olmak için yabancı memleketlerde tatbik edilen sistemler (devam 
ediyor) 

g) Mütalâa ve muhtıralar : • _ ! • 

1. Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyine verilen muhtıra 

2. islâm Milletlerarası Ekonomik Teşkilâtına verilen muhtıra ;' 

3. Aile meskenleri inşasının finansmanına ait muhtıra 

4. Ayrıca muhtelif mevzular hakkında 18 mütalâa 

h) İştirak edilen kongre ve konferanslar: 

. 1. Cenevre Mukayeseli Vergi İdaresi Konferansı 

2. Antidemokratik Kanunları Ayırma Komisyonu 

i) Neşriyat: 

Tetkik Kuruluna her sene 31 Türkçe, 43 Fransızca, 29 İngilizce ve 2 Almanca mecmua ve gazete 
gelmektedir. Bu neşriyat raportörleri tarafından günü gününe takip ve tetkik edilir. Mühim görü
lenler tercüme edilerek yayımlanır. Neşriyat haftalık bültenlerle yapılmakta ve bültenlere mühim 
malî ve iktisadi yazılar, haberler ve istatistiki rakamlar. dercedilmektedir. Ayrıca, bültene ilâve 
olarak, muhtelif etüdleri muhtevi broşürler neşredilmektedir. 1951 senesinde 51 bülten neşredilmiş, 
bu bültenlerde 164 mühim tercüme, 440 malî ve iktisadi haber ve 90 hulâsa ve istatistik yayımlan
mıştır. Bunlara ilâveten 6 etüd broşürü neşredilmiş bir tanesi de tabedilmekte bulunmuştur. 
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j) Kütüphane mesaisi: 

Tetkik Kurulu kütüphanesinin bir sisteme bağlanması için 1950 senesinde başlıyan mesai ik
mal edilmiş ve bakiye 504 eser Dewey sistemine göre tasnif edilerek fişlere raptedilmiştir. Bu
na zamimeten 1951 yılı içinde kütüphaneye ayrıca 600 eser' gelmiş' ve bunlar da aynı siste
me göre tasnif ve fişe raptedilmiştir. Arrıea kütüphanede mevcut bütün eserler revizyona tâbi 
tutulmuş yerli ve ecnebi beş doküman yeni baştan tanzim edilmiştir. Kütüphaneden 1951 senesi 
zarfında okunmak üzere alman kitapların yekûnu 2500 kadardır. 

Bölüm 452 — 4489 sayılı Kanun hükümlerine göre. staj için yabancı memleketlere gönderilecek
ler için teklif olunmaktadır. Gerekçede izahat yoktur. Alman malûmata göre iki memur Belçika'ya, 
bir memur ingiltere'ye, ikisi istihbarat arşivi, birisinin de istatistik için ikişer yıl müddetle gönderi
leceklerdir. 

. Bölüm 456 — 1951 yılı Bütçesindeki 100 000 lira ödenekten Bakanlar Kurulu karariyle bu tari
he kadar yapılan sarfiyat 9 918,10 liradır. Ancak bütçenin tanziminde düşünülmeyen bâzı ihtiyaçla
rın yıl içinde zuhur etmesi her zaman mümkün bulunduğundan teklifin aynen kabulü muvafık olur. 

Bölüm 460 — 1951 yılı ödeneğinin tamamı, (F) cetvelinde gösterilen, hükme bağlı borçlar tertibi
ne nakil edilmiştir. İhtiyat ödenekleri yıl içinde (F) cetvelinin de tetkikmdan anlaşılacağı üzere da
ha ziyade âdi borç tertipleriyle hükme bağlı borçlar tertiplerine nakil olunmaktadır, istihdaf olu
nan maksat alacaklı vatandaşların ve bilhassa bunlardan alacakları ilâma bağlı olanların ilgili bütçe
lerindeki ödenekler kâfi gelmediği takdirde istihkaklarının uzun müddet ödenmemesi vaziyetine ma
hal bırakılmıyarak bu tertipten Maliye Bakanlığınca naklolunan ödeneklerle bu ihtiyacın karşılana-
bilmesidir. 

Muhasebei Umumiye Kanununun 59 ncu maddesiyle kabul edilen bu esasın tatbikatta ehemmiyeti 
ve sağladığı fayda büyüktür. Ancak ihtiyat ödenekleri olarak teklif ve kabul olunan ödenekler bu 
maksadı hakkiyle sağlıyacağı miktarlarda olmamaktadır. 1929 yılından itibaren bütçelerin (A) cet
velleri yekûnları ile o yıl bütçelerinin ihtiyat ödeneklerindeki ödenekler aşağıda gösterilmiştir : 

Yıl 

1929 
1934 
1939 
1943 
1947 
1951 
1952 teklifi 

(A) cetveli yekûnu 

224 408 481 
180 075 636 
261 064 192 
486 713 349 

1 021 215 530 
1 579 758 737 
1 698 396 590 

İhtiyat yekûnu 

200 000 
50 000 
46 500 
40 000 
40 000 
40 000 
40 000 

Bu vaziyete göre Bütçe yekûnlarının yıldan yıla tezayüdü karşısında, ihtiyat ödeneklerinin de 
hiç olmazsa bu nispet dairesinde artırılması maksadın gereği gibi istihsali arzu ediliyorsa, icabeder. 
Bu bakımdan esasen bir ihtiyat ödeneği olmak itibariyle ihtiyaç halinde sadece; ödenmesi zaruret 
halini almış borçların ödenmesinde kullanılacağı nazarı dikkate alınarak ödeneğin 400 000 liraya 
iblâğını teklif etmekteyiz. 

Bölüm 476 - Madde 10 — Geekçede kâfi izahat mevcuttur. Bakanlık kursun devamrn,ın zaruri 
olduğu hususuna şiddetle kaani bulunmaktadır. 

Kurs müddeti iki yıldır. Halen birinci sınıfta 60, ikinci sınıfta 55 memur vardır. Öğretmen ade
di 22 dir. idare ve öğretim kadrolarının yıllık tutarı 35 000 lira civarındadır. Buna nazaran kur
sun yıllık masrafı 160 000 lirayı bulmakta ve 110 öğrencinin, her birinin Bakanlığa yılda 1.390 ve 
kurs sonunda 2.780 liraya mal olduğu anlaşılmaktadır. 

Bölüm 476 - Madde 2 — Bu madde hakkında da gerekçede kâfi izahat mevcuttur. Tahminî bir 
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rakam olmakla beraber teklif esas itibariyle zaruri ve muvafıktır. Müfredatını dairesinden şu 
suretle öğrenmiş bulunuyoruz : 

110'000 Civar il ve ilçelerden kurslara katılacakların yolluk ve yevmiyeleri karşılığı 
20 000 Kursları idare edecek olanların yolluk ve yevmiyeleri 
10 000 Kurs yerlerinin ısıtma, aydınlatma ve diğer giderleri 
10 000 Radyolarda izahlarda bulunacakların ücreti 

150 000 

Müfredat rakamlar üzerinde bir karara varılması hususunu komisyonun takdirine bırakıyoruz. 

Bölüm 501 — Gerekçedeki izahata göre kabulü muvafıktır. 

iBölüm 602 - Madde 10 — 1950 yılı için 106 000 lira ödenek verilmiştir. Sarfiyat miktarı bun
dan da azdır. 1951 yılında bütçe ile (60 000) lira verilmiş, yııl içinde tetkikatımız tarihine kadar 
buna ancak (6 259) lira eklenmiştir. 

Buna nazaran maddedeki ödeneği 100* 000 lira bırakıp 23 290 lirasının tenzilini muvafık görü
yor, teklif ediyoruz. 

Bölüm 502 - Madde 20 

1948 yılı sarfiyatı 
1949 » - » 
1950 yılında verilen ödenek 
1951 » » » 

8 187 
15 736 

130 000 
5 000 

liradır. Yıl içinde tetkikatımız tarihine kadar buna ancak 335,90 lira eklenmiştir, 
bu maddeden de 15 000 liranın indirilmesini teklif ediyoruz. 

Buna göre 

Bölüm 601 — 
Bölüm 602 — 
Bölüm 603 — 
Bölüm 605 — l Katma bütçelerin müzakeresinde kabul olunacak miktara göre tâyinleri ica-
Bölüm 606 — betmektedir. 
Bölüm 607 — 
Bölüm 609 — 

Bölüm 611 — 
Bölüm 612 — 
Bölüm 614 — 
Bölüm 615 — L Muvafıktır. 
Bölüm 616 — 
Bölüm 617 — 
Bölüm 618 — 
Bölüm 619 — 

Bölüm 620 — 450 yataklı olan ve geniş vatandaş kütlesinin sağlığını korumak hususunda tak
dire şayan şekilde mesai sarf eden bu hastanenin malî güçlüklerini bir miktar daha bertaraf ede
bilmek . maksadiyle yardım ödeneğinin (50 000) liraya çıkarılmasını teklif ediyoruz. 

Bölüm 621 
Bölüm 622 

) Muvafıktır. 

T 
, Bölüm 623 -— İstanbul'da fakir büyük bir kütle teşkil eden küçük esnafın hizmetinde olan ve 

bu bakımdan büyük bir ihtiyaca cevap vermesi ieabeden bu hastanenin kendisinden, beklenilen 
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faydayı gereğ igibi sağlıyabilmek üzere yardım tahsisatının 30 000 liraya çıkarılmasını komis
yondan rica ediyoruz. 

Bölüm 624 
Bölüm 625 
Bölüm 626 
Bölüm 628 

Muvafıktır. 

Bölüm 630 — 1951 yılı Bütçesindeki 5 000 lira ödenek şu derneklere ödenmiştir : 

3 000 Milletlerarası Şark Tetkikleri Cemiyetine 
1 000 Birleşmiş Milletler Türk Derneğine 
1 000 Birleşmiş Milletler insan Haklarını Koruma Derneğine 

5 000 

1950 yılı Bütçesinde bu ödenek 15 000 lira iken 1951 yılı Bütçesinde 5 000 liraya indiril
miştir. Bütçenin tanzimi sırasında Dışişleri Bakanlığının «bu derneklerin faaliyet ve mevcudi
yetlerinin idamesi için yardım ödeneğinin 15 000 liraya çıktrılması» . hakkındaki, teklifi üzerine 
bu yıl yeniden zam teklif olunmaktadır, 

10 000 lira olarak kabulünün muvafık olacağını arzediyoruz. 

Bölüm — Cenevre Sözleşmesi nihai senedinin iltiva ettiği 11 sayılı Karar gereğince komite 
tarafından, 1950 yılı mükellefiyetlerini karşılıyabilmek üzere yapılan sarfiyatın husule getir
diği (3) milyon İsviçre franklık bütçe açığının hükümetlerce yapılacak yardımlarla kapatılma
sı icebeylediğinden Hükümetimizin de 40 000 İsviçre frangı raddesinde bir yardım yapma
sı hakkında komite tarafından vâki talep üzerine teklif olunmuştur. Muvafıktır. 

Bölüm 621'•— Muvafıktır. 

Bölüm 632 —• 1951 yılı Bütçesindeki 20 000 lira ödenek şu kurumlara ödenmiştir : 

Lira 

Çeşmeyi Sevenler Kurumuna 
Türkiye Turing ve Otomobil Kurumuna 
Türkiye Turizm Kurumuna 
İçel Turizm Derneğine 
Efes'i Sevenler Derneğine 
Antalya Turizm Derneğine 
Bergama'yı Sevenler Derneğine 
Ege Turizm Derneğine ' 
Türkiye Turing ve Otomobil Kurumuna 

20 000 

1'952 yılı Bütçesinde görülen 30 000 liralık zam Türkiye Turizm Kurumunun Hükümet faaliyetine , 
muvazi ve onu destekleyici ve tamamlayıcı faaliyetini genişletmek istediğinden yardım miktarının 
artırılması hakkında vâki talebi üzerine teklif edilmiştir. Kabulü yüksek komisyonun takdirine 
bağlıdır. Ancak Hükümetçe bütün cepheleriyle külolarak ele alınması zaruri olan turizm dâvası
nın, halli hususunda faaliyetleri mahallî ölçülerde kalan teşekküllere yapılacak küçük yardım
lardan esaslı bir netice beklemek beyhudedir. 

Türkiye Turizm Kurumunun da sarf ettiği heyecanlı ve gayretli mesaiye rağmen kendi başına 
bu mevzuda istenilen şekilde muvaffak olmasına imkân yoktur. 

1 500 
4 000 
4 500 
500 

2 000 
2 000 
2 000 
2 500 
1 000 
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Bu itibarla Hükümetimizin turizm hakkındaki çalışmalarını tesri ederek, bu hususta esaslı müs

pet ve pratik program ve kararlara varmasını komisyonca temenni etmeyi uygun görüyoruz. 

, Bölüm 633 — 1 
Bölüm 634 — } Muvafıktır. 
Bölüm 636 — J 

Bölüm 701 — Gerekçedeki izahata göre kabulü muvafıktır. Tatbikatta tamir işlerinin, evvelemirde 
tamir lüzumunun belirtilmesi keşiflerin yapılması, mütaahhit faaliyetlerinin takip ve kontrolü stü-
asyonların tanzim ve tasdiki ve nihayet muvakkat ve katî kabullerinin icrası gibi hemen bütün tek
nik kısımları Bayındırlık Bakanlığınca yapılmakta, sadece ihale, mukavele akdi ve tediye gibi malî iş
ler Maliye Bakanlığınca yürütülmektedir. Bilhassa bâzı esaslı ve büyük tamir işlerinin inşaat mahiye
tinde bulunduklarını da nazarı dikkate alarak hizmetin ve ödeneğinin Bayındırlık Bakanlığına nak
ledilmesi, kanuni bir mâni mevcut olduğu takdirde bunun izalesinin temini temenni ve tavsiyeye şayan 
görülmüştür. 

Bölüm 735 — Gerekçedeki izahata göre teklif : 

1. Dergi alacaklarının tahsili için yapılan takibat neticesinde Hazinece tefevvüzüne zaruret hâsıl 
olan gayrimenkullerin bedelleri. l ^ r " i - . " . - ' • • • • 

2. 1952 yılı içinde yeniden yaptırılacak Hükümet konakları arsalarının satmalına veya kamulaş
tırma bedelleri karşılığı olarak yapılmıştır. 

Yeniden yapılan Hükümet konakları için temin olunacak arsaların bedelleri karşılıklarının formüle 
göre, inşaat ödenekleri arasında yer alması zaruri olduğundan 100 000 lira olarak ifade olunan bu 
miktarın bu bölümden tenzili ile bütçenin sonunda Hükümet konakları inşaatı için, Bayındırlık Ba
kanlığı Bütçesine aktarılmak üzere teklif olunan 1 350 000 liraya eklenmesini teklif ediyoruz. 

— Teklif olunan 2 563 368 lira şu yerlere ödenecektir : 

362/113 numaralı ocak hissedarlarına 
228/35 - 374 numaralı ocak hissedarlarına s 

226 numaralı ocak hissedarlarına 
271/22 numaralı ocak hissedarlarına 
138 » » » 
214 » » » 
82 » » » " 

Kireçlik şirketine 
Kozlu Şirketine . -
Maden kömür işleri şirketine ' 
Türk Kömür Madenleri Anonim Şirketine 
Kıymet takdir muamelesi henüz bitmiyen ocaklara 
Hissedarlar arasındaki ihtilâf sebebiyle bonoların tanzim tarihinden teslim tarihine 
kadar hissedarların talep etmesi melhuz faizlerin karşılığı 

Bölüm 736 
130 250 
145 200 
314 000 
78 
243 
6 
52 
72 
601 
317 

100 
150 
810 
100 
250 
255 
550 

552 555 
19 
31 

502 
646 

2 5Ç3 368 
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Bugiine kâdar= katı şekilde tahakkuk etmiş borçlardan 1953 ve mütaakıp yıllar bütçelerinden 

ödeneceği şimdiden malûm bulunan miktarlar aşağıda gösterilmiştir. 

Yılı Ödenecek miktar , 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

2 574 502,38 
2 653 374,90 
1 579 916,15 
1 309 423,70 
1 272 613,19 
863 976,23 
675 018,97 
692 669,37 

Teklifin kabulü zaruridir. 

Katma bütçelerin müzakeresinde kabul edilen miktarlara göre tesbiti icabet-
mektedir. 

Bölüm 741 — 
Bölüm 742 — 
Bölüm 743 — 
Bölüm 744 — 
Bölüm 745 — 
Bölüm 746 — 

Bölüm 751 - Madde 10 — Teklif olunan 200 000 lira için gerekçede aynen « il, ilce ve kurum
lar saymanlıklarınca her ay hazırlanarak Muhasebat Genel Müdürlüğüne gönderilen, gider müfredat 
cetvellerinin merkezde tevhidi ve aylık mizanların kısa bir zamanda çıkarılmasının temini için 
şimdilik yalnız bu idarenin makine ile teçhizi. dü şünülmektedir » diye yazılıdır. Kanaatimizce 
Devlet Maliye hesaplarının makineleştirilmesi uzun ve esaslı tetkiklere ihtiyaç gösteren bir meseledir. 
Teşkilâtta tutulan hesaplarla ona mütenazır bulunan merkez hesaplarının ve bunlara ait her türlü 
vesika, cetvel ve defterler hangi makine sistemi tercih edilecek ise, ona göre önceden ve bütün teferrü-
atiylc tâyin, ve tesbit olunmadan ve teşkilâtın da bu işlerde çalışanlara bu tarz bir kayıt ve muha
sebe sistemine ait bilgi ve tecrübeler verilmeden her vesika, kayıt ve defterin bu esasa göre tertip 
ve tanzim ve gönderme şekilleri geniş izahlı sirkülerlerle tesbit ve tamim edilmeden makinelerin 
mubayaasına geçilmesi isabetli bir hareket olmaz. Zira müspet bir randıman istihsal edilemez. Ha
len makinalaştırma işine sadece merkezde teşebbüs .olmamasından teşkilâtın hesapları eski halinde 
bırakıldıkça büyük ve esaslı bir fayda beklemek mümkün değildir.. 

Tatbikatta, bâzı dairelerin bidayette büyük ümitlerle kabul edip tatbika başladıkları makine 
sistemini, muhasebe usul ve teşkilâtlarını önceden buna hazırlamamış olmalarından dolayı sonra
dan terke, bu yüzden de birçok masraf ve külfetler ihtiyarına mecbur kaldıkları görülmüştür. Bu 
bakımdan bakanlığın bir an evvel tahakkuku şükranla karşılanacak bu takdire şayan arzusunun 
iyi semere verebilmesi için, daha evvel devlet muhasebesinin makine sistemine ne suretle intibak 
ettirileceği hakkında gerekli etüd ve hazırlıkların yapılması, buna ait talimatname ve formüllerin 
ihzarı lâzımdır. Zaruri olan hazırlıklar henüz yapılmamış ve devlet muhasebesine uygun makine 
nev'i üzerinde de bir karara varılmamış olması itibariylo teklif olunan 200 000 liranın bu hazır
lıkların ikmalino talikan bütçeden çıkarılmasını uygun görüyoruz. 

Bölüm 751 - Madde 2 0 - 3 0 — Teklif muvafıktır. Ancak gerekçedeki izahata ve ayrıca dairesin
den alman malûmata nazaran bu maddelerdeki ödenekler tamir hizmetlerine sarfedileceği cihetle 
ayrı bir bölümün iki maddesi halinde bütçenin onarmalar kısmına nakledilmesi onuncu madde
nin de müstakil bölüm halinde yerinde bırakılması icabetmektedir. 

Bölüm 761 — Katma bütçenin müzakeresinde kabul edilecek miktara göre tesbiti lâzımdır. 

Bölüm 771 — Gerekçede kâfi izahat mevcuttur. Kabulü muvafıktır, Ancak : Sermayesi JDev-
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leto ait bulunan İktisadi Devlet Teşekküllerinin bilânçolarına göre tahaldnık'feden* kârlarmııı 
otomatik olarak ödenmemiş sermayelerine mahsubedileceği tesisi kanunlarında kabul edilen 
hükümlerin icabı bulunmaktadır. Ancak sermayelerinin tamamı Hazineden ödenmiş olması iti
bariyle, her sene bilanço ile tahakkuk eden kârlarının Hazineye yatırılması ve Plükümetçe, bu 
suretle alman kârların, her sene, faaliyet programlarının icapları ve malî durumları göz önünde 
bulundurularak Hükümetçe münasip ve muvafık görülecek teşekkül veya teşekküllere sermaye 
olarak ödenmesi bu suretle de bunların umumi vaziyetlerinin her yıl Devlet bütçesinin tanzimi 
sırasında, Hükümetçe de genel mahiyette gözden- geçirilmesi imkânının sağlanması presip olarak 
kabul edilmek iktiza eder. , • 

Binaenaleyh bu teşekküllerin tesis kanunlarındaki, 

Hazinenin parası ile iş görmelerine rağmen malî durum ve kârlarını Hazinenin kontrol ve tem
likinden uzak bulundurarak diğer müesseselerin sermaye ihtiyaçları ve Hazine imkânları ne o-
lursa olsun bunların tamamını kendi faaliyetlerine hasr ve tahsis etmeyi istihdaf eden bir zih
niyet ve görüşün ifadesi olan bu kabîl hükümlerin süratle kaldırılması kanaatimizce zaruridir. 

Diğer taraftan bu muamele şekli Muhasebei Umumiye Kanununun hâsıl gayrisâfi esasına 
istinat eden ana hükümleriyle de kabili telif değildir. Devlet mallarının bütün gelirlerinin ge
lir bütçelerinde yer alması Devletçe yatırılacak sermayelerin de bütçeye ödenek konmak suretiy
le ödenmesi icabeder. , 

Bölüm 772 .— A/l ve A/2 cetvellerinin takarrür ettirilecek son yekûna göre değiştirilmesi lâzım-
gelecektir. 

_,..,.. ' _ y Gerekçedeki izahata göre muvafıktır. Bolum 775 — $ 

Bölüm 791— £ Katma bütçesinin müzakeresi esnasında takarrür edecek miktara göre tesbiti 
Bölüm 792— ( lâzımgelecektir. 

Devlet Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesi için : 

609 ncu bölümde 5 132 779 lira , 
Bu bölümde de 72 367 221 lira 

77 500 000 

Olmak üzere genel bütçe ile 77 500 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

Hesap şekli şöyledir : 

Lira 

26 000 000 Akar yakıtlardan alman Gümrük Resmi 
(B) cetveli bölüm : 8 Madde : 1 

18 000 000 Ham Petrol İstihlâk Resmi 
(B) cetveli bölüm : 10 Madde : 3 

26 000 000 Benzinden alman Yol Vergisi 
(B) cetveli bölüm : 11 Madde : 5 

4 000 000 Genel Müdürlüğün 1950 yılından alacağı 
5539 sayılı Kanun madde : 20 - 21 

3 500 000 Genel Müdürlüğün 1951 yılından alacağı 

77 500 000 
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Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinin ilgili bölümünün (Maliye Bakanlığı) maddesinde mevcut 

400 000 lira ile şu işler yapılacaktır: 

Lira"1' 

23 589,67 Ahlat Hükümet konağı inşaatının ikmali 
23 614,53 Silvan Hükümet konağı inşaatının ikmali 
29 345,86 Birecik Hükümet konağı inşaatının ikmali 
49 142,07 İliç Hükümet konoğı inşaatının ikmali 
10 865,63 Adapazarı, Kasımpaşa Hükümet konağı inşaatının ikmali 
56 130,67 Eskişehir Maliye binası inşaatı 

172 533,54 Hakkâri Hükümet konağı inşaatı 
27 885,19 Pazar Hükümet konağı inşaatı ikmali 
11 942,24 Muhtelif masraflar 

400 000,00 

1952 yılı bütçesiyle ilâveten.teklif olunan 1 350 000 liranın 350 000 lirası ile yapılacak işler 
de şunlardır. 

45 000 Erciş Hükümet konağı inşaatı ilâvesi 
35 000 Malazgirt Hükümet konağı foseptik ve ihata duvarı 
50 000 Pervari Hükümet konağı inşaatının ikmali 
10 000 Şırnak » » » » 
29 000 Şalpazarı » • » . » » • 
22 000 Birecik » » » » 
75 000 Durukan > » » > 
20 000 Pazar » » » » 
64 000 Muhtemel ilâveler ve masraflar karşılığı 

350 000 

Geri kalan 1 000 000 lira ile bir il ve (7) ilçede yeniden Hükümet konağı inşaatına başlanacağı 
ancak bunların yerlerinin henüz tesbit edilmediği ifade edilmiştir. 

Bayındırlık Bakanlığınca il Hükümet konaklarının bugünkü şartlara göre 250 - 300 bin liraya, 
ilce Hükümet konakları ise 180 - 200 bin liraya mal olacağı tahmin edilmektedir. İnşaat 2 ve bâzı 
hallerde üç yıl devam edebilecektir. 

Teklifin aynen kabulü muvafık göörülmüştür. 

Mâruzâtımıza son vermeden, umumi mahiyetteki bir iki nokta üzerinde durmak istiyoruz. 

1. Halen Devlet memurları hakkında tatbik edilmekte olan Barem Kanunu ile ek ve tadille
rinin bugünkü şartlara göre artık ihtiyaca cevap veremiyecek bir mahiyet taşıdığı, Devlet işlerinin 
matlûp randımanı vermemesini intaç eden çeşitli âmiller arasında memurların işe alınma, terfi ve 
sair zâti muamelelerini tanzim eden bu kanunun değiştirilmeye katiyen muhtaç hükümlerinin de 
bulunduğu malûmdur. Bu bakımdan Bakanlığın bu mevzudaki çalışmalarını süratle sona erdirerek 
tadilen veya yeniden hazırlıyacağı bir teklifi Büyük Millet Meclisine sevketmesini temenni ediyo
ruz. , 

2. Memur ve hizmetlilere daimî veya muvakkat memuriyetlerde ödenecek yolluk ve masrafları 
tâyin eden esas hükümlerin, meşrutiyet devrinde mer'iyete konulan Harcırah Kararnamesinde yer 
almış olduğu ve hissedilen ihtiyaçlarla o tarihten bugüne kadar bu kararnameye ek olarak müta-
addit kanunların istihsal edildiği nazarı dikkate alınarak halen perişan bir manzara arzeden ve bu-



günün ihtiyaçlarına cevap vermemekte olan bu hükümlerin bir an evvel kaldırılıp yerine yeni bir 
yolluk kanunu tasarısının hazırlanmasında ve memurların nakillerinde e,şya nakil masrafları ve
rilmesine tasarıda muhakkak surette yer verilmesindeki zarurete . şiddetle kaani bulunuyoruz. 
Mailyenin ana kanunu Muhasebei Umumiye Kanunu ile 1927 yılında tedvin edilmiş bulunan Maaş 
Kanunu yeni baştan tedvin edilmeye şiddetle muhtaç durumdadırlar. -

Bir taraftan Devlet memurlarının, diğer taraftan işçilerin sağlık ihtiyaçlarını geniş ölçüde der
piş eden hükümler muvacehesinde (D) cetvellerine dâhil hizmetlilerin durumları halen çok az ölçüde 
karşılanmış bulunmakta bu ise kendilerini mağdur bırakmaktadır. Bu bakımdan hizmetlilere has
talık hallerinde yapılacak yardımların da Devlet memurlariyle işçilere yapılanlara mütenazır yeni 
esaslara bağlanmasını lüzumlu görmekteyiz. 

Muhasebei Umumiye Kanununun (99) ncu maddesinde (Devletin berrî, bahrî, havai ve jandarma 
müdafaa kuvvetlerine mütaallik teçhizat, malzemei harbiye, melbusafy mahrukat, erzak ve askerî Fabrika 
ve merbutu müessesat, Müdafaai Milliye, Dâhiliye vekâletlerince tanzim ve İcra Vekilleri Heyetince 
tasdik olunacak talimatnameye tevfikan teftiş ve murakabeye tâbi olup bunlar için hesabı katî tan
zim edilemiyeceği gibi Divanı Muhasebata hesap dahi verilemez) diye yazılıdır. Bugüne kadar hazırlan
mamış olan bu talimatnamenin binan evvel tanzim edilerek Millî Savunma' ayniyatının muntazam 
esaslar dairesinde teftişe tâbi tutulması hususunun temin olunmasını lüzumlu görmekteyiz. 

Saygı ile yüksek "komisyonun tasvibine arzediyoruz. 

Giresun Milletvekili İstanbul Milletvekili 
M. Şener II. Hüsman 



Maliye Bakanlığı _ 239 _ 
- 1951 1952 yılı için 

Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
:> ödeneği istenen kabul edilen 

M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Birinci hısım, -ödenek ve 
benzeri özlük haklar 

Bakan ödeneği 5 320 5 320 5 400 

Birinci kısım toplamı 5 320 5 320 5 400 

îkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 

11 Merkez memurları aylığı 6 128 070 6 147 570 6 157 170 
12 îller memurları aylığı 21 692 280 21 740 880 21 740 880 
21 Merkez memurları açık aylığı 70 000 55 000 55 000 
22 İller memurları açık aylığı - 170 000 300 000 300 000 

Bölüm toplamı 28 060 350 28 243 450 28 253 050 

Hizmetliler ücreti 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 818 520 974 340 984 240 
12 îller hizmetlileri ücreti 1 444 380 1 464 420 1 472 820 
13 Millî Piyango idaresi denetçi

si ve üyesi ücreti 7.800 7 800 7 800 

Bölüm toplamı 2 270 700 ,2 446 560 2 464 860 

Geçici hizmetliler ücreti 
11 Merkez geçici hizmetliler üc

reti 12 400 11 700 1 800 
12 iller geçici hizmetliler ücreti 17 700 12 000 3 000 

• . ı m u n • . 1 1 

Bölüm toplamı 30 100 23 700 4 800 

I I - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince * yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 270 000 130 000 130 000 



— £40-— Maliye Bakanlığı: 
1951 1952 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 

B, M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

12 iller memurları çocuk zammı 2 030 0Ö0 2 000 000 2 000 000 
21 Merkez.memurları doğum yar-

22 

31 

32 
40 

dimi 
îller memurları doğum yardı
mı 
Merkez memurları Ölüm yardı
mı 
îller memurları ölüm yardımı 
Yakacak zammı 

Bölüm toplamı 

14 200 

130 000 

10 000 
40 000 
60 000 

2 554 200 

14 200 

250 000 

7 000 
35 000 
55 000 

2 491 200 

14 200 

250 000 

7 000 
35 000 
55 000 

2 491 200 

207 Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 10 000 10 000 10 000 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
,:. maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 

38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 

210 
218 

yapılacak ödemeler 
Temsil ödeneği 
4910 sayılı Kanunun 15 nci 
maddesi gereğince ödenecek 
kasa tazminatı 

1 667 778 
2 100 

235 000 

1 687 522 
2 100 

225 000 

1 689 056 
2 100 

225 000 

301 
10 
20 
30 
40 
50 
60 

İkinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

34 830 228 

30 000 
10 000 

0 
24 000 
30 000 
14 500 

108 500 

35 129 532 

35 000 
3 000 

42050 
30 000 
30 000 
18 196 

158 246 

35 140 066 

35 000 
3 000 

32 050 
30 000 
30 000 
27 294 

157 344 



Maliye Bakanlığı — 240/1 — 

B. 

302 

303 
304 

M. 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

Ödeneğin çeşidi 

îller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 

1951 
Yılı 
ödeneği 
Lira 

200 000 
134 000 

0 
80 000 
60 000 

190 000 

664 000 

1 500 000 

1952 yıl: 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

,320.000 
. 40 000 

434 475 
80 000 
60 000 

205 000 

1 139 475 

2 600 000 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

: Lira 

250 000 
40 000 

334 475 
80 000 
60 000 

195 902 

960 377 

2 450 000 

11 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Merkez posta ve telgraf ücret-

12 
21 
22 

305 
306 
307 

10 
20 
31 
32 
41 
42 

43 

81 

82, 

lcri 
î l ler posta ve telgraf ücretleri 
Merkez telefon giderleri 
î l ler telefon giderleri 

Bölüm toplamı 

îller kira bedeli 
Giyecekler 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Hesap uzmanları yolluğu 
Yabancı memleketler yolluğu 
Teftiş ve tetkik için yabancı 
memleketlere gönderilecek Ma
liye müfettişlerinin yolluğu 
Tetkik için yabancı memleket
lere gönderilecek hesap uz
manları yolluğu 
Merkez kontrolörleri devir ve 
teftiş yolluğu 
Defterdarlar, malmüdürleri, 
gelir müdürleri, millî emlâk 
müdürleri kontrol memurları 
devir ve teftiş yollukları 

300 000 
550 000 

35 000 
50 000 

935 000 

110 000 
22 800 

140 000 
65 000 

200 000 
500 000 

10 000 

140 000 

0 

60 580 

165 195 

280 000 
600 000 
35 000 
50 000 

965 000 

102 000 
29 800 

190 000 
200 000 
200 000 
500 000 
40 000 

140 000 

" > ' • ' • 

0 

52 060 

159 455 

280 000 
600 000 
35 000 
50 000 

965 000 

102 000 
29 800 

180 000 
' 200 000 
. 200 000 

500 000 
40 000 

140 000 

152 000 

52 060 

159 455 



240/2 — Maliye Bakanlığı 
1951 1952 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 

M. Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

83 Vergi kanunlarının uygulan
madı için köylere gönderilecek
lerin devir ve teftiş yolluğu 20 000 

84 5797 sayılı Kanun gereğince 
yakılacak teftişlere ait yolluk-
l a r - — • •• - 0 

Bölüm toplamı 1 300 775 

4598 sayılı Kanun gereğince 
Ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 

70 000 

10 000 

1 561 515 

70 000 

10 000 

1 703 515 

11 
12 

11 

12 

21 

22 

31 
32 

10 
40 
50 
60 
70 

80 

Merkez 
İller 

Bölüm toplamı 

Taşıt giderleri 
Bakanlil^ otomobili işletme gi
derleri 
Bakanlık otomobili onarma gi
derleri 
Merkez. taşıtları işletme gider
le r i ; 
Merkez taşıtları onarma gider
leri 
îller taşıtları işletme giderleri 
İller taşıtları pjıarnla gider
l e r i ; - . : ' — ""•"• ; •'•';• 

Bölüm toplamı 

Elçilikler Maliye müşavirlik
leri giderleri 
Kırtasiye 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 
Posta, telgraf ye başka haber
leşme ücret ve giderleri 
Kira bedeli 

20 000 
120 000 

140 000 

2 000 

2 000 

1 000 

300 
1500 

500 

7 300 

500 
1 000 

500 
750 

2 500 . 
6 800 . 

80 000 
150 000 

230 000 

2 000 

2 000 

1000 

300 
1 500 

500 

7 300 

500 
1 000 

500 
750 

2 500 
6 800 

80 000 
150 000 

230 000 

2 000 

2 000 

1 000 

300 
1 500 

500 

7 300 

500 
1 000 

500 
750 

2 500 
6 800 



Maliye Bakanlığı —- 240/3 — 
1951 1952 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 

B. M. Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

92 Geçici görev yolluğu .1 75Q.- 1750 1750 

Bölüm toplamı 13 800 13 800 13 800 

Üçüncü kısım toplamı 4 802 175 6 807 136 6 619 136 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

401 

403 
405 

10 
21 

22 

Basımevi giderleri 
îlk madde bedeli 
îşçi ücretleri ve işletme gider
leri 
îşçi Sigortaları Kurumuna 
ödenecek primler 

Bölüm toplamı 

Temsil giderleri 
Atlı tahsildarlara verilecek 

110 000 

150 000 

15 000 

275 000 

2 000 

100 000 

185 000 

16 500 

301 500 

2 000 
, 

100 000 

185 000 

16 500 

301 500 

2 000 

hayvan satmalma ve yem be
delleri 254 360 254 360 254 360 

407 Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilen
diren giderler 

10 Bey'iye aidatı 1 200 000 1 200 000 1 200 000 
20 Msbeti kanunla belirtilmiş ke

senek ve ikramiyeler 1 400 000 1 400 000 1 300 000 
30 Geri verilecek paralar 3 000 000 3 000 000 3 000 000 
40 Mahkeme harçları 500 000 500 000 600 000 
50 Devlete, ait gerçekleşmiş ve ger

çekleşecek Bina ve Arazi ver
gileri 200 000 200 000 368 000 

Bölüm toplamı 6 300 000 6 300 000 6 468 000 

408 Komisyonlar huzur ücretleri 
10 Vergi komisyonlarının aylıklı 

olmıyan üyelerinin huzur üc- -. , --
retleriyle vukuf ehli ücretleri 100 000 130 000 130 Q00 



B. 

240/4 — 

M. 

' • . • • • 

ödeneğin çeşidi 

Maliye Bakanlığı 
1951 
Yı l ı 
ödeneği 
Lira 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Liu, Lira 

20 Tahsil komisyonlariyle artır
ma, eksiltme ve ihale komis
yonlarında bulunacak belediye 
Üyelerinin huzur ücretleri 20 000 15 000 15 000 

30 Maliye müşavere komisyonu 
huzur ücretleri 22 000 22 000 .22 000 

Bölüm toplamı 142 000 167 000 167 000 

414 Taşıma giderleri 0 100 000 100 000 
417 Yer&i tahsil giderleri 

10 Kıymetli kâğıtlar ilk madde ve 
baskı giderleri 185 250 185 250 185 250 

20 Menkul ve gayrimenkul malla
rın haciz, ilân, satış ve taşıma 
giderleri " 5 000 5 000 5 000 

Bölüm toplamı 190 250 190 250 190 250 

418 Hazine muamele giderleri 
10 Faiz, acyo ve para farkları 3 500 000 3 625 000 3 625 000 
20 Para taşıma giderleri 10 000 150 000 150 000 

Bölüm toplamı 3 510 000 3 775 000 3 775 000 

419 Millî mülkler muameleleri gi
derleri 

10 Belirtme işleri 20 000 - 2 0 000 20 000 
20 Menkul ve gayrimenkul mallar 

genel giderleri . . , 200 000 200 000 200 000 
30 Memur konutları genel gider- '; 

leri l(>5 000 182 000 182 000 

Bölüm toplamı 385 00 402 000 402 000 

420 4353 .sayılı Kanunun 36 ncı 
maddesinin gerektirdiği gider
ler 105 00C 1Z0 000 İSO 000 

421 Ford sözleşmesi gereğince öde-
peoekprimler : 1 1 J 



B. 

422 

423 

424 

425 
426 

.• ı 

450 

451 

M.. 

10 
20 

Maliye Bakanlığı 

Ödeneğin çeşidi 

3242 ve 5254 sayılı kanunlar 
gereğince tohumluk işleri için 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasına yapılacak ödemeler 
5420 ve 5826 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak Ödemeler 
karşılığı , . . " . . 
Yangın söndürme araç, gereç 
ve giderleri 
îlce teşkili giderleri 
Malî istihbarat arşivlerinin ku-
rulmasiyle ilgili her çeşit gi
derler 
Üniversite ve yüksek okullarda 
okutulan öğrencilere verilecek 
burslar 
Malî tetkik giderleri 
Satmalma ve abone 
Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

1951 
Y ı h 
ödeneği 
Lira 

785 788 

1 350 000 

100 000 
0-

0 

0 

10 000 ' 
2 500 

12 500 

— 

1952 yıl 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

955 562 

700 000 

100 000 
400 000 

800 000 

65 000 

12 500 
65,000 

77 500 

240/5 — 
ı için 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

955 562 

1 000 000 

100 000 
400 000 

•• 650 000 

65 000 

12 500 
65 000 

77 500 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gön -
derileceklerin yolluklariyle 
başka her çeşit giderleri 

456 Düşünülmiyen giderler 
460 İhtiyat ödeneği 
476 Kurs giderleri 

İ0 Maliye kursu genel giderleri 
20 Gelir Vergisi kursları genel gi

derleri 

0 
100 000 
40 000 

119 000 

0 

9 885 
100 000 
40 000 

115 000 

150 000 

9 885 
100 000 
240 000 

115 000 

150 Oı'0 

Bölüm toplamı 119 000 265 000 265 000 

477 3827 sayılı Kanun gereğince 
satmalmacak taşıtlar 

U Millî Savunma Bakanlığı 0 0 13 500 



-—240/6 — Maliye Bakanlığı 
1951 
Yılı. 
ödeneği 

B. M. ödeneğin çeşidi Lira 

12 Dışişleri Bakanlığı 

Bölüm toplamı 

478 5830 sayılı Kanunun tatbiki gi
derleri 

Dördüncü, lasım toplamı 
• • . . • • 

ö 

Ö 

0 

13 670 899 

1952 yılı için 
Hükümetle Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

0 4 060 

Ö 17 560 

0 50 000 

15 135 058 15 720 618 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 
502 

10 
20' 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1947 - 1950 yılları borçları 
1928 - İÎM6 » » 

Bölüm toplamı 

Beşinci lasını toplamı 

100 000 

60 000 
5 000 

65 000 

165 OÖÖ 

200 000 

123 290 
25 000 

148 290 

348 290 

200 000 

100 000 
10 000 

110 OÖÖ 

310 000 

Altıncı kısım - Yardımlar 

601 

602 

603 

0 

605 
606 

Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğüne yardım 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğüne yardım 
Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğüne yardım 
Vakıflar Genel Müdürlüğüne 
yardım 
Ankara Üniversitesine yardım 
İstanbul Üniversitesine yar-

6 328 431 

160 860 

787 268 

125 404 
6 561 294 

632 139 

136 208 

892 33f 

0 
7 460 144 

432 139 

136 208 

901 677 

0 
7 047 374 

dım 7 832 000 9 856 752 10 373 378 
607 İstanbul Teknik Üniversitesi

ne yardım % 742 OÖÖ 3 184 80:2 3 355 042 



B. M. 

609 

610 

611 

612 

613 

614 
615 
616 

617 
618 

619 
620 

621 
622 

623 
624 

625 

626 
10 
20 

Maliye Bak 

ödeneğin çeşidi 

5539 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesi gereğince Karayolları 
Genel Müdürlüğüne yapılacak 
ödemeler 
( ) sayılı Kanun gereğince 
özel idarelere yapılacak öde
meler 
( ) sayılı Kanun gereğince 
belediyelere yapılacak ödeme
ler 
Ösel idare ve belediye hastane
leri genel giderlerine yardım 
Türkiye Malûl G-aziler Birliği
ne yardım 
Darülacezeye yardım 
Kızılay Kurumuna yardım 
Çocuk Esirgeme Kurumuna 
yârdım 
Darüşşafakaya yardım 
Yurtlar için Türk Eğitim Der
neğine yardım 
Musevi Hastanesine yardım 
Balıklı Rum Hastanesine yar
dım 
Ermeni Hastanesine yardım 
Manisa'da Moris Şinasi Hasta
nesine yardım 
Esnaf Hastanesine yardım 
Türkiye Sağır, Dilsiz ve Körler 
Derneklerine yardım 
Şehitlikler îmar Derneğine 
yardım 
Türk Tarih Kurumuna yardım 
Kurum iğin 
Kazı ve yayın işleri için 

:anîığl 

1951 
Yılı 
ödeneği 
Lira. 

6 309 506 

0 

0 

4 000 000 

•5 000 
25 000 

500 O000 

75 000 
165 000 

40 000 
15 000 

25 000 
15 0000 

15 0000 
15 0000, 

5 000 

7 00 

50 000 
40 000 > 

- ?4ö/î — 
1952 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

5 132 779 

0 

0 

4 000 000 

5 000 
25 000 

550 000 

75 000 
165 000 

40 000 
20 000 

40 000 
20 000 

20 000 
20 000 

5 000 

î 000 

50 000 
40 000 

5 092 779 

23 200 000 

8 700 000 

4 000 000 

15 000 
25 000 

550 000 

150 000 
165 000 

60 000 
20 000 

50 000 
20 000 

20 000 
30 000 

5 000 

7 000 

50 000 
40 000 

Bölüm toplamı mm 90 000 90 000 



— Ö4Û/S — ' Maliye Bakaiiİığı 
. V 1951 1952 yılı için 

Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 

B. M. Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

628 

630 

631 

632 

633 

634 

635 
636 

! '/ .' 

Türk Hukuk Kurumuna yar
dım 
Bâzı milletlerarası derneklere 
yardım 
Milletlerarası Kızıl Haç Kuru
muna 
Menkul Kıymetler ve Kambiyo 
Borsalarına yardım 
Muhtelif turizm teşekküllerine 
yardım 

, 2834 sayılı Kanuna göre kurul
muş kurumların yönetim gi
derlerine yardım 
İzmir Fuarına yardım 
Millî Kütüphaneye Yardım 
Derneğine yardım 

;, , ,,, Altıncı lasını toplamı 

5 000 

"5 000 

• • . . • " • . • < 0 

':; "V 
20 000 

' 1 
50 000 

5 000 

35 928 765 

5 000 

15 000 

30 000 

...::":•:.::';.,''..-.i': 

50 000 

i''":.:.'..'.''.,".:.."!.. 
50 000 

5 000 

32 532 163 

15 000 

15 000 

30 000 

" : ' • - 1 

50 000 

• • ' • ' 1 

50 000 

15 000 

64 620 599 

Birmc&ısım topkıım ^''-*\r&32& 'h;V' 5 320 ^ 5 400 
îkinci kısım toplamı *' 34 830 228/ 35 129 "İ5Ö2;. 35 140 066 
Üçüncü kısım toplamı „ A 802 175 , 6 807 136" . 6 619 136 
Dördüncü kısım'toplamı "13 670 899 15 135 058 15 720 618 
Beşinci kısım toplamı ** ' 165 000 348 290; 310 000 
Altıncı kısım toplamı 35 928 765 32 532 163 64.620 599 

GENEL TOPLAM 89 402 387 89 957 499 122 415 819 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
7Ö1 Yapı onarımı 2 300 000 2 000 000 2 000 000 



Maliye Öakanhgı 240/9"-* 

B. M. 

711 

10 
20 

ödeneğin çeşidi 

Makina, alât ve gereçler ona
rımı 
Damga ve Basımevi için 
Darphane için 

Bölüm toplamı 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

10 000 
0 

10 000 

iüi 1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

10 000 10 000 
20 000 20 OCO 

30 000 30 000 

I I - Satmalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

735 Millî Emlâk tefevvüz ve satm
alma giderleri 

736 3867 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak ödemeler 

741 Onarmalar için İstanbul Tek
nik Üniversitesine 

742 Tıp sitesi tesisi ve onarma iş
leri için İstanbul Üniversite
sine 

743 Onarma işleri için Ankara Üni
versitesine 

744 Onarma işleri karşılığı olarak 
Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğüne 

745 Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğüne çeşitli yatırımlar 
için 

746 Fatih külliyesi onarımı için 
Vakıflar Genel Müdürlüğüne 

751 Muhasebat Genel Müdürlüğü 
için alınacak muhasebe maki-
ralan 

752 3827 sayılı Kanun gereğince 
satmalmacak taşıtlar 

11 Toprak ve îskân İşleri Genel 
Müdürlüğü 

12 Adalet Bakanlığı 
13 Emniyet Genel Müdürlüğü 
14 Jandarma Genel Komutanlığı 

103 200 

2 000 000 

1 308 256 

67 000 

0 

O 

0 

200 000 

796 000 

43 000 

500 000 

200 000 

509 250 

3 151 898 2 563 368 2 563 363 

936000 

5 510 000 4 945 000 4 895 000 

102 001 1 082 001 

43 000 

2 754 035 2 754 035 

500 000 

200 000 

1 842 000 
70 000 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

90 000 
70 0G0 

201 500 
205 000 



— 240/fl.O — 

B. M. 

Maliye Bakanlığı 

ödeneğin çeşidi 

15 Sağlık ve Sosyal Yardıpı 
kanlığı 

16 Millî Eğitim Bakanlığı 
17 Tarım Bakanlığı 

0 İşletmeler Bakanlığı 

0 

771 

772 

773 

0 

775 

791 

792 

0 

1951 
Yıh 
ödeneği 
Lira 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Ba-
425 000 

0 
105 000 
300 000 

0 
0 
0 
0 

545 950 
25 000 
277 755 

0 
Bölüm toplamı 2 742 000 0 1 415 205 

Yatırımlar için Beden Terbiye
si Genel Müdürlüğüne 
4604 sayılı Kanun gereğince 
sermayesine mahsuben Türki
ye Zirai Donatım Kurumuna 
3202 sayılı Kanunun 5 nci mad
desinin (O) fıkrası gereğince 
sermaye olarak Ziraat Banka
sına -
3202 sayılı Kanunun 6 nci mad
desi gereğince ihtiyat sermaye 
olarak Ziraat Bankasına1 

4947 sayılı Kanun gereğince 
sermayesine mahsuben Türki
ye Emlâk Kredi Bankasına 
Sermayesine mahsuben 3 )evlet 
Kâğıt ve Basım Genel Müdür
lüğüne 
5539 sayılı Kanunun 10 nci 
maddesi gereğince Karayolları 
Genel Müdürlüğüne 
5539 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesinin 5 nci fıkrası gere
ğince Karayolları Gene} Mü
dürlüğüne 

37 502 0 0 

1 500 000 1 500 000 1 500 000 

7 859 500 8 443 515 8 668 363 

1 000 000 1 000 000 1 000 000 

5 060 000 0 0 

2 500 000 1 000 000 1 000 000 

50 690 494 72 367 221 72 507 221 

23 559 503 61 182 780 61 082 780 

Yatırımlar toplamı 109 339 353 159 626 920 162 686 223 

Yapı işleri için (Bayındırlık 
Bakanlığı Bütçesine aktarıla
cak olan) 400 000 1350 000 0 

Toplam 109 739 353 160 976 920 0 



evlet Borçları 

.":zm 



Rapor 
30 .1.1952 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Devlet borçları 1952 Bütçesini tetkik ettik. Gerekçede her bölüm için ayrı ayrı izahat veril
miş bulunduğundan tekrardan içtinap için, sadece üzerinde mütalâa dermeyan edeceğimiz bölüm
ler üzerinde durmakta fayda mütalâa ettik. Ancak, daha evvel, umumi mahiyet arzeden bâzı me
selelere, kısaca temas edeceğiz : 

, , , ; . ; • / . « $ • • 

1. Devlet Borçlarının miktarı : ,v?->.v»j-> : , ? « , * 

Genel Bütçe ile katma bütçeli dairelerin ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin konsolide ve dal
galı borçlarının 31 . XII . 1951 tarihindeki baliğleri, 31. XII . 1949 ve 31. XII . 1950 tarihlerindeki 
vaziyetleriyle mukayeseli olarak aşağıda gösterilmiştir. , 

A) Konsolide borçlar 

31.12.1949 31.12.1950 31.12.1951 izahat 

666 832 896 743 793 374 714 451 106 Genel Bütçenin iç borçları 
467 193 848 557 854 322 549 842 683 » » dış borçları 
15 868 030 20 137 266 18 373 334 Katma bütçeli dairelerle İktisadi Devlet Teşek

küllerinin iç borçları4 

145 104 897 133 362 838 127 084 398 Aynı daire ve müesseselerin dış borçları 

1 294 999 671 1 455 147 800 1 409 751 522 Konsolide borçlar yekûnu 

B) Balgah borçlar 

31.12.1949 31.12.1950 31.12.1951 İzahat 

252 560 910 310 150 276 369 785 641 Genel Bütçenin iç borçları 
13 419 70Q 14 079 562 7780 601 » > dış » 

510 755 352 716 289 813 907 027 793 Katma bütçeli dairelerle iktisadi Devlet Teşek
küllerinin iç borçları 

77 151 865 69 878 785 65 232 687 Aynı dairelerin dış borçları 

853 887 827 - 1 110 398 436 1 349 826 722 Dalgalı borçlar yekûnu 
1294 999 671 1455 147 800 1409 751522 Konsolide borçları 

2 148 887 498 2 565 546 236 2 759 578 244 Umumi yekûn 

Devletin Mkiki borç miktarını bulmak için, senevi mürettebatı 80 milyon civarında olan eski 
emekli, dul ve yetim aylıkları için hesap edilecek riyazi ihtiyat gibi diğer bâzı borçları da nazarı iti
bara (almak icabeder. 

2; j Emisyon^vâşiyeti : 

Dövlet Ilazinesi hali hâzırda, bütçe hizmetlerinin, Merkez Bankasının emisyonlariyle karşılanma
sı geMmâV baş vurulan ve malî bünyemizi ciddî sarsıntılara mâruz bırakan tazyiki altmdadır. Çok 



şükür /ki, bugün artık katma bütçeİi dairelerin bütçe açıklarını kapatmak ve İktisadi Devlet Te
şekküllerinin sermaye ihtiyaçları için bono ihraç etmeleri imkânı, hemen kamilen bertaraf edilmiş
tir. Eski devrin miras bıraktığı bu vaziyeti ıslâh etmek için Hükümetin, kararlı ve azimli olduğunu 
memnuniyetle müşahede etmiş bulunuyoruz. 1951 yılının sonunda bir sene evvelkine nazaran Ha
zine kefaletini haiz bono miktarında gözüken 162 milyonluk artışın hemen, tamamı Toprak Mahsul
leri Ofisine ait bulunmaktadır. Ofisin borç miktarının tezayüdüne ise, mubayaa ve stoklarının 
bugüne kadar görülmemiş bir hacma varmış olmasının âmil olduğu meydandadır. 

Netice itibariyle İktisadi Devlet Teşekküllerine sermaye ve katma bütçeli dairelere bütçe açığı ola
rak emisyona müracaat suretiyle evvelce verilmiş ve halen durdurulmuş olan paraların bu daire ve 
müesseselerden istirdadı bahis mevzuu olamıyacağma göre bütçenin umumi müzakeresinde de temas 
ve arzetmiş olduğumuz gibi bir an evvel konsolide hale getirilerek Merkez Bankası muamelelerinin 
ve dolayısiyle malî itibarımızın selâmet ve emniyetini temin etmek lâzımgeldiğine kaani bulunuyor ve 
bu hususta her halde bir hal çaresi bulunmasını Hükümetimizden temenni ediyoruz. 

Bölümlere ait mütalâalar : 

Bölüm 801 — Emekli, dul ve yetim aylık ve ödenekleri : 

30. VI . 1951 tarihi itibariyle emekli, dul ve yetim sayısı 71 390 ve bunların senelik aylıkları ye
kûnu da 82 761 362 liradan ibarettir. Bakanlık, muhtelif sebep ve suretlerle yıl içerisinde hakları su
kut edecek olanlar dolayısiyle fiilî tediyenin (5) milyon noksaniyle tahakkuk edeceğini derpiş etmekte 
ise de 1950 yılı ödeneğinden noksan ödenek konulmıyacağı hakkında 5434 sayılı Kanunun geçici 
20 nci maddesinin âmir hükmüne tevfikan bu bölüme aynen 1950 yılında olduğu gibi 79 431 200 lira 
ödenek konulmuş bulunmaktadır. 

Bölüm 803 — 551 sayılı Kanun gereğince malûllere verilecek arazi bedeli : 

551 sayılı Kanun 5424 sayılı Kanunla 1 . 1 .1950 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır 
Bu bölüme konulan tahsisat, kanunun yürürlüğü zamanında ikişer yüz liralık araziye müstahak 
oldukları resmî senetlerine işaret edilip arazilerini şimdiye kadar alamamış olan 1562 malûl erden 
1952 yıl zarfında verilmesi tahmin olunan 200 malûlün arazi bedellerinin karşılığı olarak konul
muştur. Bu işin bir an evvel tasfiyesi maksadiyle gereken kanuni tadilâta tevessül olunarak bu istih 
kakların nakden ödenmesi yoluna gidilmesini temenni ederiz. 

Bölüm 804 — 5434 sayılı Kanunun 14 ncü madddesinin F fıkrası gereğince Emekli Sandığına 
yapılacak ödeme : 

Bu bölüme 217 732 lira noksan ödenek konulmuştur. Şöyle ki : 1952 yılı Bütçesiyle dairelerin 
aylık ve ücret tertipleri için teklif olunan ödeneklerin yekûnu 536 937 233 liraya baliğ olmaktadır. 
Mezkûr F fıkrası hükmüne göre sadece emekliliğe esas aylık ve ücretlerin tutarları nazarı dikkate 
alınacağından yukarıki yekûndan emsali farkı, erat aylığı, tazminat gibi çeşitli istihkakların baliği 
olan 25 205 512 liranın indirilmesi lâzımdır. Geriye kalan 511 731 721 lira üzerinden % 1 hesabiyle 
5 117 317 lira teklif edilmesi lâzımgelirdi. Bundan başka, bütçelerin müzakeresi sonunda emekliliğe 
esas aylık ve ücret tertiplerinde yapılan değişikliklerin de ayrıca nazarı dikkate alınması icabeder. 

Bölüm ,817 — Olağanüstü ödenek karşılıklarından doğan borçların itfa bedelleri bölümüne bu 
sene de geçen seneki gibi ödenek konmamıştır. 1934 yılında baslıyan ve İkinci Dünya Harbinin devamı 
müddetinOe millî savunma ihtiyaçları için baş vurularak neticede geniş ölçüde evrakı nakdiye ihra
cını intaç etmiş olan bu borçlar hakkında kısaca malûmat vermeyi faydalı bulduk : 

Olağanüstü ödeneklerin karşılıklarından doğan borçlarla, bunlardan tetkikatımız tarihine kadar 
nakden ödenmiş bulunanların bugünkü durumları toplu olarak şöyledir: 



damamı ödenen Geri "kalan 

1. 1715 sayılı Merkez Bankası Kanununun 40 
ncı maddesi gereğince Merkez Bankasına tahvil 
rehini mukabilinde temin olunan 7 808 722 7 808 722 

2. Mevduat karşılıkları mukabilinde verilen 
bonolarla temin olunan 221 083 424 221 083 424 

3. 9 ay vadeli bonolar karşılığında temin olu
nan 137 778 325 60 183 645 77 594 680 

4. İnhisarların Hazine kefaletiyle çıkardığı , 
bonolardan temin olunan 38 500 000 31555 000 7945 000 

5. Devlet Demiryollarının Hazine kefaletiyle 
çıkardığı bonolardan temin olunan 238 745 256 34 174 853 204 570 403 

6. Altın rehini mukabilinde temin olunan 250 000 000 250 000 000 
7. Tasarruf bonoları karşılığında temin olu

nan 75 000 000 35 608 424 39 391576 

Toplam 968 915 728 639 414 069 329 501 659 

639 414 069 liralık ödemenin 279 633 429 lirası, 1947 senesinde para ayarlaması neticesinde 
elde edilen imkânlarla yapılmıştır. 

Ancak bütçe yılı içindeki Hazine ihtiyaçları için baş vurulması caiz olan Merkez Bankası .kre
dilerinin af edilmez bir lâubalilikle bütçe açıklarına karşılık olarak gösterilmesi netictsi hâsıl 
olan borç bakiyesinin müşkülâtına rağmen süratle itfasına çalışmak lâzımgeldiğini belirtmek 
mecburiyetindeyiz . Gerçi, 1921 -1944 senelerine ait Bütçe açık ve fazlalarının karşılaştırılması ne
ticesinde bütçe fazlası olarak Hazine hesapların de yer alan 144 440 000 liranın olağanüstü öde
nek kanunlarından doğan borçlarla mahsubuna mezuniyet verilmesi hakkında Meclise bir kanun 
sevkedilmiş bulunmaktadır. 

Ancak, bu mahsuptan sonra dahi 185 milyon küsur lira gibi azımsanmıyacak borç bakiyesi 
kalmaktadır. 1952 Bütçesinde bu borç için karşılık olarak tahsisat teklif edilmediği gibi gerek
çede de bonoların tecdidi suretiyle devam eden bu dalgalı borcun konsolide edilip edilmiyece-
ği mevzuuna da hiç temas edilmemiştir. 

Bölüm 818 — 4649 sayılı Kanun gereğince su işleri kredisi için yapılacak ödemeler : 

Yeniden yapılacak su işleri için 31 miylon liraya kadar taahhüde girişilmesine salâhiyet ve
ren 3137 sayılı Kanun bu işlerin, her yıl Nafıa Bütçesine (6 200 000) lirayı geçmemek üzere ko
nacak paralarla ifası esasını kabul etmiş iken bilâhara 3483 sayılı Kanun bu.paranın Ziraat Ban
kasınca Hazine lehine açılacak kredi ile temin olunmasını, buna mukabil bankanın bu maksat
la tahvil çıkarması ve Hazinenin bu tahvillerin itfası ve kuponlarının ödenmesine kefalet etme
si hükmünü koymuş, 3906 sayılı Kantin bankaya Hazine kefaletiyle bono çıkarmak yetkisi de ta
nıyarak binnetice büyük su işleri için gereken paraların reeskont suretiyle temin edilmesine yol 
açılmıştır. Bankanın İra iş için reeskonta arzettiği bonoların baliği 57 milyon liradır. 1947 ve 
1948 senelerinde ödenen 2 240 000 liradan sonra resülmal tediyesi yapılmamış ve 1952 senesine 
de. eski senelerde olduğu gibi sadece faiz karşılığı 889 000 liralık ödenek konmuştur. Evrakı 
nakdiye ihracı suretiyle temin edilmişi olan bu dalgalı borcun itfası karşılığı bütçeye tahsisat ko
nulmasını ve önümüzdeki senede bakiye borcun konsolide edilmesini temenni ederiz. 

Bölüm 819 — 4604 sayılı Kanunun geçici biri nci maddesi gereğince Zirai; Donatım Kurumu «ser
maye kredisi için yapılacak Ödemeler : 

Zirai Donatım Kurumunun teşkiline dair olan4604 sayılı Kamunun geçici birinci maddesi (3780 
sayılı Millî Korunma Kanununun 43 ncü maddesine istinaden temin olunan sermayeden tenzil edile-
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cek 14 600 000 lira ile aynı Kanunun 27 nci maddesine istinaden tesis edilmiş olan fondan verile
cek (5) milyon lira ve aynı fondan evvelce verilmiş olan 1 320 000 liradan sarfedilmiyen kiüim, 
dördüncü maddede yazılı sermayeye mahsup edilir. Millî Korunma sermayesinden mahsup edilen 
miktar her sene Maliye Vekilliği Bütçesine konulacak tahsisatla kapatılır) demektedir. 

Bu hükme müsteniden 1948 Bütçe yılı gayesine kadar borcun 2 874 000 lirası ödenmiş, fakat 
1949 yılından itibaren bütçelere itfa karşılığı tahsisat konulmamıştır. 1952 Bütçe teklifin.de de ay
nı veçhile sadece faiz karşılığı olarak 117 500 liralık bir ödeneğe yer verilmiştir. 

Kanunun bu sarih emrine rağmen bütçe imkânsızlığı mülâhazasiyle ödenek konulması imkânsız 
görülmüş ise, sözü geçen madde hükmünün 1952 yılında tatbik edilemiyeceği yolunda Bütçe Kanu
nunda bir maddeye yer verilmesi zaruridir. Nitekim Devlet Kâğıt ve Basım idaresi Umum Müdür
lüğünün semayesi hakkındaki 4911 sayılı Kanunun geçici maddesinin son fıkrasiyle Millî Korunma 
sermayesinden bu işe tahsis olunan 10 milyon liranın itfası için her yıl Bütçesine 1 milyon, lira
dan aşağı olmamak üzere ödenek konulması mecburiyeti vaz'edilmiş olduğu nazan dikkate alınarak 
bu miktarda ödenek'konulmıyan 1949 Bütçesi için Bütçe Kanununun sözü geçen hükmünün o yıl 
içinde tatbik edilmiyeceği hakkında ayrı bir hüküm tedvin edilmiş bulunmaktadır. 

Bölüm 820 — 4911 sayılı Kanunun geçici maddesi gereğince Devlet Kâğıt ve Basın Genel Mü
dürlüğü sermaye kredisi için yapılacak ödemeler: 

Bu mevzua yukarda bilmünasebe temas edilmişti. Kanununda itfa taksitlerinin Maliye Bakan
lığı Bütçesine konulması tasrih edilmiş iken, Devlet borçları bütçesine konulmuş olması doğru gö
rülmemiştir. 

Bölüm 823 —• 5358, 5480 ve 5582 sayılı kanunlar gereğince Merkez Bankasına yapılacak öde
meler : . 

Konulan tahsisatın gerekçedeki izahata göre aynen kabulü muvafıktır. Bu münasebetle Marıjal 
Yardımı hakkında Maliye Bakanlığı cephesinden toplu malûmat vermeyi faydalı buluyoruz. 

Endirekt yardımlar 

A) Tiraj haklan 

1. 1948-1949 Devresi: Tiraj haklarının mahiyeti hakkında yüksek komisyona malûmat arzet-
meyi zait addetmekteyiz. 

1948 - 1949 devresinde muhtelif memleketlere tanıdığımız tiraj haklarından 26 548 000 do
larlık kısmı kullanılmıştır. Türkiye ise, kendisine tanınan 16 800 000 dolarlık tiraj hakkını ka
milen kullanmıştır. Buna göre aradaki 9 784 000 dolarlık fark, meşrut yardıma inkılâp etmiş 
ve bunun mukabilini de Amerika Birleşik Devletlerinden mal olarak tahsil etmiş vaziyetinde-
yiz. Ancak; memleketimizden, bahis mevzuu fark dolayısiyle 9 784 000 dolar değerinde yapı
lan ihracatın Türk lirasiyle bedelleri, Merkez Bankası tarafından ihracatçılara ödenmiş bulun
maktadır. 5358 ve 5582 sayılı kanunlara göre de bu paranın, mütaakıp yıl bütçelerine konan öde
neklerle Merkez Bankasına ödenmesi icabetmektedir ki, bu bölüme konulan tahsisat da bu mak&ada 
matuftur. 

Marshall Yardımı olarak ithal edilen malların bedelleri : 

a) Bu mallar hususi şahıslar tarafından ithal olunmuş ise,; bedelleri Hazinece irat kayıt olun
makta, 

b) Genel bütçeye dâhil dairelerce ithal ounmuş ise bedelleri bütçeye gelir ve masraf kayıt 
olunmakta, 

c) Katma bütçeli daireler ithal etmişlerse bir taraftan bedelleri Genel Bütçeye gelir ve alâka-

http://teklifin.de
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lı daireye Hazine yardımı' olarak; masraf kayıt edilmekte, katma bütçede de gelir ve taallûk ettiği i; 
tertiplere masraf kayıt olunmaktadır. 

d) Devlet Ekonomi Kurumları tarafından ithal olunmuşlarsa, bedelleri Genel Bütçeye bir. taraf
tan gelir ve diğer taraftan bu kurumlar için bütçede mevcut yardım tahsisatına mahsup edilmektedir. 

Merkez Bankasınca ihracatçılara peşinen ödenmiş olması dolayısiyle Hazinenin borcu mahiyetini 
iktisap eden 9 784 000 dolar mukabili 27 641 756 liranın tediye şekline gelince : 3 536 387 lirası Pet
rol : Ofisine tahsis edilen dolarlardan, mütebakisi 1950 ve 1951 bütçelerindeki ödeneklerden olmak 
üzere Merkez Bankasına 22 702 544 lirası ödenmiş bulunmaktadır. 1952 için konulan tahsisatla 1948 -
1949 devresinden kalma borç tamamen ödenmiş ve 1949 - 1950 devresine ait borcun da ödenmesine 
başlanmış olacaktır. 

2. 1949 -1950 devresi: Bu devrede tiraj hakkı çok taraflı hale getirilmiştir. Mezkûr devrede lehimize 
71 522 000 dolarlık tiraj hakkı tanınmış ve bu tamamen kullanılmıştır. Buna mulmbil tarafımızdan 
yalnız Yunanistan'a 8 milyon dolarlık tiraj hakkı tanınmış ve bunun 7 503 000 dolarlık kısmı isti
mal edilmiştir. ' 

Amerika Hükümeti ile akdedilen ve 5253, 5526, 5853 sayılı kanunlarla tasdik edilen anlaşmalara 
göre tiraj hakkı ve hibe karşılıkları, Merkez Bankasında açılan % 5 ve % 95 hesaplarına yatırıl
maktadır. Bahis mevzuu tiraj karşılıkları da halen bu hesaplara intikal ettirilmiş bulunmaktadır. 
% 95 hesabına yatırılan paraların iktisadi ve malî kalkınma mevzulariyle, enfilâsyonu önleyici saha
larda ve borçların azaltılmasında her mevzu için Amerikalılarla anlaşmak suretiyle kullanılmakta 
olduğu malûmdur. 

Bu devrede Yunanistan. lehine kabul ettiğimiz tiraj hakkı mukabilinde Türk ihracatçılarına 
7 503 000 dolar karşılığı olarak Merkez Bankasınca ödenmiş bulunan 21 197 475 liradan (6) milyon 
küsuru, yukarda işaret edildiği üzere 1948 - 1949 devresinden geri kalan borçlar birlikte, 1952 Büt
çesine konulan (11) milyonluk tahsisattan ödenmiş olacaktır, :, ' . . ' . . •-'• 

Alacaklı başlangıç meblâğı 

(Position iniiale) 

Bilindiği üzere tiraj hakları müessesesinin devam ettirilmemesi üzerini Avrupa Ekonomik îş Bir
liği çerçevesi içinde Avrupa Tediye Birliği kurulmuştur. Bu birliğin gayesi de yine birliğe katı
lan Avrupa memleketlerinin iktisadi ve sanayi ve zirai sahalarda süratle kalkınmalarını sağlamak 
ve .aralarında döviz tediyesini iltizam etmiyen, mal mübadelesini imkân nispetinde kolaylaştırmaktır. 
Bu maksatla ticaret muvazenelerinde net borçlu olanlara bir kolaylık olmak üzere, (ve alacaklı baş
langıç meblâğları) tahsis etmiştir. # Bu meyanda Türkiye'ye de kredi şeklinde 25 milyon dolarlık 
bir başlangıç meblâğı tahsis olunmuştur. , 

Bu para birinci senede % 2 £ den başlıyarak ikinci senede 2^ ve ikinci seneden sonrası için 
% 2f bir faize tâbidir. Avrupa Tediye Birliğinin tasfiyesi halinde tasfiye tarihinden itibaren (3) 
yıl sonra başlamak üzere ve 15 yıl içinde ödenmesi meşruttur. Bu suretle 1951 yılı içinde temin olu
nan kredinin tamamı aşağıdaki hizmetlerde 1951 yılının Temmuz ayı iptidasına kadar kullanılmış
tır: 

4 560 000 Denizyolları , 
1360 000 Demiryolları 
1 680 000 Sümerbank . 

16 905 000 Etibank > 
495 000 Tekel 

25 000 000 



Bu kredinin Türk parası mukabili plan 70 000 000 Türk lirası ilgili daire ve müesseselerden 
tamaraiyle tahsil olunarak genel bütçeye istikraz hâsılı olarak gelir kayıt ve 1951 yılı Bütçe açığı
nın.:;bip kısmının kapatılmasına tahsis edilmiştir, ,,̂  rw 

Kanaatimizce (Position initiale), yukarda da arzolunduğu üzere tiraj hakları formülü yerine 
tatbik edilen ve maksat ve mahiyet itibariyle de aynı,telâkki edilebilecek olan bir muamele tar-
zıdiraBultibarİa5İ949"-1950 devresi içinlehimize tanınan .711522 000 dolarlık,tiraja Haklarının 
Amerikan: ̂ Birleşik sDevletlerf? tarafından; hibe itibar edümesimisillü bu kredinin' de Hibe .haline 
ifrağını'mümkün görmekteyiz. Bu takdirde: istihdâtsedilen maksat ve :gaye.nin istihsali :de temin: 
edilmiş olaeaktır..; Esasen Avrupa jJTediy e Birliğine dâhil .i diğer memleketlere i (Nprve^ ve..!'. Avus-: 
turya) ya: verilen (Positan Imtole) lerinin, doğrudan doğruya bu ̂  memleketlerin, .ithalât, vç ih
racat .muamelelerin. neticesihde hiısule gelen döviz Vâçıklarina tahsisi kabul ,edilmiş iken, Türki
ye'ye yerilen "(Positiâh İnitiale), hâkkirida bü yolda genimi bir 'linkân tâninmıyarak'.'.. Amerika Bir
leşik Devletleri J ^ ile'Hükümetimiz abasında yapılan bir anlaşma gereğince '.' sadece teşbit 
olunan muayyen kâlkjhjriâ meVzülarnda İstimali takarrür ettirilmiş öhjjâsi 'da, bunun Hibe Haline 
ifrağı'imkânının kolaylıkla mümkün ve mevcut olabileceğini' 'göstermektedir! "K^dı ki, (Nor
veç) 'Hükümetine verilen bu"meblâğınbir1 miktarının doğrudan doğruya' hibe mâhiyetinde veril-; 
miş olduğu da malûmdur. Buna binaen Hükümetimizin, Türkiye'nin kalkınma Hareketlerine 
sarf olunan bu paranın hibe şekline .konulması hususunda gerekli teşebbüslere geçmesini ve bunu 
her halde temin eylemesini ehemmiyetle temenniye şayan görmekteyiz. 
' J ' , / -

Direkt yardımlar 

A) Meşrut yardımlar 
. : .- ...: .ıs n - \ . -

1948 - 1949 devresi: 

Türkiye 'nin, Avrupa Ekonomik îş Birliğine dâhil diğer memleketler lehine 1948 -"1949Adevreşinde 
fazla tanıdığı, 11,000 000 dolarlık tiraj., hakkından kullandırdığı .9,784 000 doların . karşılığı olarak 
aynı devrede'Birİeşik Amerika Devletleri Hüküırietindeh "meşrut yardım şeklinde mal olarak ayni miktar 
yardım atmıştır. Bu mevzuda yukarda endirek yardımların 1943 - 1949 devresine ait tiraj hakları 
kısmında l ^ i İzahat , verilmiş bu farkın, Norveç ye'Danimarka,' kendilerine tanınan tiraj hakları
nın tamamını kullanmış* olmalarından ileri geldiği de tasrih edilmiştir. Şu kadar ki bize verilen ma
lûmata -göref^iAmcrika^Birleşik Devletleri > Hükümetimi 216 000) dblârlik bir farkın \ hibe olarak 
resmen verilmiştir. Bu miktar aşağıda 1949 - 1950 devresi hibe yardımları kısmında irae, ive izah 
olunmuştur. 

1949 -1950 devresi: wHX_\Vy 

Bu devrede .Türkiye'nin Yunanistan'a tanımış olduğu (8 000 000) dolarlık „tiraj- hakkından,, yıı-
- ^hc \ o. ii ••-. \'t :..'W .. - ',.,:.:v. V 

karda izah'olunduğu üzere, Yunanistan Hükümeti (7 503 000) dolarlık kısmı kullanmış bunun karşılımı 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından, meşrut v y a M ^ olarak 
bize verilmiştir. Bu hususta da yukarda endirekt yaramaların 1949 - 1950 devresine ait tiraj hakla
rı kısmında etraflı izahatımız mevcuttur. ..' ; ?Jiv; ,vLC C,V - ^Kv 

^fCkra£akı | l j | f j [ p ) ^ ifâık'^oT Hib'e olarak Gerilmesi 
nususunuîr'Hüİmmetimızcet!^m(enkalBirleşik Pev!etİell'rHü^^^ talep've bunun her'hâlde te> 
min olunması kalkınma programımızın noksansız tana'kkıuc-etWiîebilm esi balamın^ 
temenni ettAeyl;muvlâflkgörmekteyiz, ' '.:,d • ı - :'r,:n\:{ runP' ıh'.'-.T <•;.;•'i !':••:•' <;->; >: ' /^Ur: • :i!':. 



1948 -1949 Devresi : 

iktisadi, zirai ive sanayi sahalarda memleketin umumu kalkinnıasmı kolaylaştıracak ve? hızlandı 
raoak - envestismanlar i için Amerika Birleşik r Devletleri Hükümetince i daha ziyade ıkredİ mekanizma* 
smm tercih edildiği, bununla da bu yoldaki faaliyetlerin ileride temin edeceği gelir voı faydalarınıi 
bu kredileri kolaylıkla itfa edebileceği mütalâasının müessir olduğu anlaşılmaktadır. 

Şu kadar ki, kanaatimizce, Türkiye'nin halihazır iktisadi ve coğrafi durumunun mahallî ve mil
letlerarası mevcut şartlar muvacehesindeVhaiz olduğu ehemmiyet göz önünde bulundurulacak olursa 
kalkınmaya taallûk eden her türlü hizmet ve faaliyetlerin krediden ziyade hibe. yoHyle karşılanması 
şekline gidilmesini bir zaruret olarak mütalâa etmemek mümkün değildir. Hükümetimizden büyük 
dostumuz Amerikan, Birleşik Dlevletleri Hükümeti nezdinde bu hususta yapmakta oldukları memnu
niyetle öğrendiğimiz teşebbüslere germi vermesini bir kere daha bu vesile ile temenni etmeyi faydalı 
bulmaktayız. 

. Bu devre zarfında (Exort - împort Bank) vasıtasiyle Marşal1 yardım plânından Türkiye lehine , 
bidayeten (30) milyon dolarlık ve mütaakıben (8) milyon dolarlık olmak üzere (38) milyojı dolarlık 
kredi alınmıştır. Bu krediye ait anlaşma 12 . 12 . 1951 tarihli ve 5852 sayılı ve 23 , 3 » 1949 tarihli 
ve 5359 sayılı kanunlarla tasdik edilmiştir. 

Faizi % 2,5 tir. 1952 yılından itibaren faizlerinin ve 1956 yılından itibaren de resülmalin it
fasına başlanacak ve 1983 yılında bitecektir.':,. 

Bu kredilerin bütçelere intikali tiraj haklarında olduğu gibi cereyan,etmektedir. 

1949/-1950 Devresi: $ 

Bu devre: içinde yine aynı şelrilde, (Export - împort Bank) vasıtasiyle Mârshâll Yârdim: pua
nından Türkiye lehine (36). milyon dolarlık kredi, açılmıştır. Kredi Anlaşması 12'":.3pl . 1951 
tarihli ve 5852 sayılı Kanunla tasdik' olunmuştur. Faizi;%;2,5 tir. Faizlerin itfasına 1952 v 
ve resülmalin itfasına 1956.yılından.. itibaren başlanacak, 1983 yılında nihayet verilecektiı*. 

Bütçeiibakımındanibuıkredinin. istimal işekli hakkında da ^kanununa göre aynı muameleyapık 
maktadır; 

1948/- 1949r Devresi• : 

Bu devrede hibe yardımı yapılmamıştır. <I;, 

1949 - 1950, Devresi: -

Bu'devre içinde- (16.) milyon dolarlık bir hibe yardımı yapılmıştır. Ayrıca, yukarda 1948 -1949 
devresi meşrut yardımlar'kısmında izah edildiği veçhile (1 216 000) dolarlık bir hibe yardımı da 
buna ilâve edildiğinde mildat (17 216 000) doları bulmuştur. 

Hibe şeklindeki yardımların Türk lirası karşılıkları hakkındaki Türkiye ile Amerika Birkşik 
Devletleri Hükümeti arasında 31 Ocak 1950 tarihinde akit ve 12 . XII .. 1951 tarihli ve 5853 sa
yılı Kânunla tasdik edilen Anlaşma gereğince bunlar ister resmî sektör ister hususi sektör tarafın
dan kullanılmış olsun Merkez Bankasındaki % 95 ve % 5 1er hesabına yatırılmaktadır. 



Bu devre için 45 milyon dolarlık bir hibe yardımı yapıldığı malumdur. 

Bölüm 824 — Üretme Çiftlikleri sermaye kredisi için yapılacak ödeme : 

Gerekçedeki izahata göre kabulü muvafıktır. Ancak, 819 ncu bölüm hakkındaki mütalâamızın 
bu bölüm içinde varit olduğunu kaydetmek isteriz. 

Saygılarımızla Yüksek komisyona arzederiz. 

İstanbul Milletvekili Giresun Milletvekili 
Hadi Hüsman Mazhar Şener 
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f 4 ^ İ Ö ^ Devlet fcörçîari 

1951 

ödeneği istenen kabul edilen 
Ödeneğin ı$e§idi * »2İ^ : İ '" E r a ^ ^ " ^ "'r kv* B. M. 

801 

802 

803 

804 

İkinci kısım - Personel 
lyr:]^P,:.m. giderleri .";."- -'• 

I .- Aylık,..ücret, Ödenek ve 
benzeri özlük haklar 

Emekli, dul ve yetim aylık ve 
ödenekleri 
Vatani hizmetler karşılığı ay
lıklar 

•'TH j 3.'. SH'f 

79 431 200 79 431 200 79 431 200 

Aylıklar 
4992 sayılı Kanım gereğince 
yerilecek çocuk zammı [*] 

Bölüm toplamı 

I I - Başka haklar 
551 sayılı Kanun gereğince 
malûllere verilecek arazi be
deli 

450 000 

5 000 

455 000 

50 000 

800 000 

5. 000 

805 000 

40 000 

800 0Ö0 

5 000 

805 000 

40 000 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. O. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler karşılığı 

İ l 14 ncü maddenin (F) fıkrası 
gereğince ödenecek % 1 1er 

12 28 nci madde gereğince ödene
cek yönetim giderlerinden Ha-

ı zine payı 
13 65 nci madde gereğince harb 

malûllerine yapılacak yardım
lar 

14 89 ncu madde gereğince ödene
cek emekli ikramiyesi 

15 42, 56, 64 ve 81 nci maddeler 
gereğince yapılacak ödemeler 

4 500 000 4 9Ö0-000. 5 140 000 

1 200 001 1 200 001 1 200 001 

50 000 50 000/ 50 000 

5 000 000 10 000 000 10 000 000 

131 400 600 000 ' 600 000 

['*•] B4B4 sayılı Kanunla 1/1/ 19B0 tarihinden iUhafen kaldırılan emeklilere veri* 
len çocuk zamları bu miktarın içindedir, 



Öeyİet Sorçİatt —^4Ö/^İ ---
;-,'. , , | ; ; i 1951 1952 yılı için 

Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 

B. M. Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

16 Geçici 15, 16, 21, 22, 24, 27, 28, ' v 
60 ve 61 nci maddeler gereğin
ce yapılacak ödemeler 600 000 2 400 000 2400 000 

Bölüm toplamı 11 481 401 19 150 001 19 390 001 

îldnci kısım toplamı 91 417 601 99 426 201 99 666 201 

:;V;.v;;; -c-, . ,•••• Beşinci kısım ,v :r[iV-. -;••-. 

Q-:"' }--," ' • I - îç borçlar ' . ..•;•.,.';> f ••.-.• ""• 

A AJ Konsolide borçlar 
805 2094 sayılı Kanun gereğince 

çıkarılan (ikramiyeli % 5 fa
izli 1933 istikrazı) tahvilleri 

10 Fajz ve ikramiye 198 798 132 138 132 138 
wp••»,-) 20 îtfa - - - 924 000 990 000 990 000 
jv>f;?;30 Genel giderler : 8 702 5 862 r 5 862 

Ü l l J ' l Bölüm toplamı 1 131 500 1 1İ8 000 1 128 000 

806 2463 ve 2614 sayılı kanunlar 
gereğince çıkarılan (% 7 gelir^ t 
li Sivas - Erzurum Demiryolu 
1934 istikrazı) tahvilleri ! J ; 

, , 1 0 Faiz 1095 132 973 632 i: 973 632 
ı ' 20 îtfa V 1 736 660 1 858 160 1:858 160 
> 30 Genel giderler :h 15 608 ^;r<vl6H0fr>v " 16 708 

: ' Bölüm toplamı 2 847 400 2 848 500 2 848 500 

807 3322 sayılı Kanun gereğince 
çıkarılan (ikramiyeli ve % 5 - . . ,^ , , , 
faizli 1938 istikrazı) tahvilleri 

îr i - :i İp Faizi ve ^ikramiye - 321 382 289 465 289 465 
tX y -:"820 îtfa v s >'S > 455 000 486 600v 486 600 
gev hl 30 Genel ^derler ' : 6 738 , 5 135 5 135 

DO r ): C.'C Bölüm toplamı 783 100 781 200 781 200 
. . l " " ! » 1 " 
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Ödeneğin çeşidi 

4057 ve 4625 sayılı kanunlar 
gereğince çıkarılan (1941 De
miryolu istikrazı) tahvilleri 
Eaiz ve ikramiye 
itfa : -. 
Ginelgiderler 

Bölüm toplamı 

4275 sayılı Kanun gereğince 
çıkarılan (Millî Müdafaa istik
razı) tahvilleri 
Faiz ve ikramiye 
îtfa 
Genel giderler 

Bölüm toplamı 

4938 sayılı Kanun gereğince 
çıkarılan (Kalkınma istikrazı) 
tahvilleri 
ftız \ 
îtfa 
Genel giderler • 

Bölüm toplamı 

5072 sayılı Kanun gereğince 
çıkarılan (% 6 faizli 1947 Ha
zine) tahvilleri 
Faiz 
îtfa 
Genel ıgiderler 

Bölüni toplamı ••' 

rt$Wi 
195İ 
Yılı 
ödeneği 
liira 

3 222İ029 
2 362 ;920 

29.051 

5 614 000 

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 

1952 yılı içiıi 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen 
Mra 

Br075 021 
>•••• & • £ 0 9 ı920 

2 3 0 5 9 

5 608 000 

T 289 842 
5.450 080 

22 578 

12 76â 500 

. 

6 669 827 
>4 178-400 

20 973 

11 269 200 

11 954 556 
7 777 800 

119^444 

19 751 800 

kabul edilen 
Lira 

3 075 021 
2 509 920 

23 059 

5 608 000 

7 289 842 
5 450 080 

22 57S 

12 762 500 

6 669 827 
% 578 400 

20 973 

11 269 200 

11 954 556 
W 777 800 

19 444 

19 751 800 

812 5185 sayılı Kanun gereğince 
çıkarılan (% 6 faizli 1948 istik
razı) tahvilleri 

10 Faiz 
20 îtfa 
30 Genel ;giderler • 

6 791 939-
3 594 400 

29 661 ;•• 

^ 6 573 567 
3 807 7001'-

M'733 

<6573 567 
m 807 700 

14 733 

Bölüm toplamı tLO 4=16 000 10 396 000 10 396 000 



., 

B. M. 

813 

10 
20 
30 

4753 

Devlet Borçlan •; 

• - • : " -

ödeneğin çeşidi 

ve 5618 sayılı kanunlar 
gereğince çıkarılan (Toprak 
tahvilleri) 
Faiz* 
îtfa 
Genel giderler 

1951 
T M : 
ödeneği 
Lira; : 

358 395 
220 700'" 
11.686 

~ 2 4 0 ^ — 
1952 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen ftabııl edilen 
Idra^ Lira 

: __'-; 

210 354. 210 354 
93 "000 93 00Ö 
•6'Mfö': J 6 646 

814 

815 

10 
20 
30 

10 
20 
30 

Bölüm toplamı 

5382 sayılı Kanun gereğince 
çıkarılan (1949 istikrazı) tah
villeri 
Faiz ve ikramiye 

' î t f a j • .. î; "• • 
Genel giderler 

Bölüm; toplamı 

5864 sayılı Kanun gereğince 
çıkarılan (1951 istikrazı) tah
villeri 
Faiz 
îtfa 
Genel giderler \. 

590 731 

-

6 960 551 
3 488 900 

33 549 

10 483:000 

: 0V 

0 
0 

3iaooo 

6 766 578 
3 682 1001 

17 322 

10 466 000 

'3? 500 000: 
2 116 981 

20 019 

310 00(İ 

6 766 57^ 
' 3f682 100 

17 322İ 

10 466 O0Ö 
, , , 1 

3 000 000 
2 116 981 

20 019 

Bölüm toplamı 0 5 637 000 5 137 000 

H.,- Dalgalı borçlar 
816 459 sayılı Mahsubu Umumi Ka

nunu gereğince çıkarılan (% 2 
faizli hâzine tahvilleri) nin 
1932 -1952 yılları kupon bedel
leriyle nakden ödenecek kesir
leri £ 

10? Fa iz • '^-: 

20 îtfa" 
30 Nakden ödene< 
40 Genel giderler 

ek kesirler 

Bölüm toplamı 

2 387 
58 684. 

; 8 776'••:.•.. 
...;."... 153 

70 000 

1 1 9 â *'-.•:• 
. 59 877 

"..-İV:'---'-

153 

61 225 

••.\-r, 1 1 9 4 
. 59 877 

1 
153 

i 61 22!$ 



r-~ 240)/24y—' Öevlet Borlara 
1951 19Ş2 yüı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 

B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

817 1513, 2248, 2354, 2701, 2808 ve 
3523 sayılı kanunlar gereğince 
nakden ödenecek borçlarla kal
dırılmış Hatay Devletinden 
devredilen borçlar 15 000 10 000 10 000 

818 10 4649 sayılı Kanun gereğince 
su işleri kredisi için yapılacak 
ödemeler 778 350 889 000 $89 000 

819 4604 sayılı Kanunun geçici bi
rinci maddesi gereğince Zirai 
Donatım Kurumu sermaye 
kredisi için yapılacak ödeme-

•'•• •- " 1er . - . '•'•:'••• ,"•;•;: :. • ' ' . o r 
10 Faiz V 122 000 117 500 117 500 
20 İtfa • ••••-- . 0 \ı>::ii-k< •!•&:<>::; 2 5 0 ÖÖ0 

Bölüm toplamı 122 000 117 500 367 500 

820 4911 sayılı Kanunun geç ic i* - r o c 

maddesi gereğince Devlet Kâ- }' : ^ 
ğıt ve Basım Genel Müdürlüğü r 

S e r m a y e kredisi iğin yapılacak 
ödemeler rti'l 7 

10 Faiz 1166 000 1068 200 68 200 
20 İtfa 0 0 1000 000 

Bölüm toplamı 1 166 000 1 068 200 1 068 200 

821 Hükme bağlı borçlar 2 400 ÖÖ0 1 5 ö ö 000 1 3 0 0 000 
822 10 3892 sayılı Kanunla temin olu

nan ceza evleri kredisinin faizi 47 500 32 100 32 100 
823 5358, 5480 ve 5582 sayılı ka* E 

nunlar gereğince Türkiye Cum- ' 
huriyeti Merkez Bankasına ya* 
pılacak ödemeler 11 290 179 11 000 000 11 000 000 

824 5433 sayılı Kanun gereğince -
Devlet Üretme Çiftlikleri ser
maye kredisi için yapılacak 
ödemeler 

10 Faiz 1Öİ 000 99 000 99 000 



Devlat Borçlan — 240/25 — 

M. ödeneğin çeşidi 

20 İtfa 

Bölüm toplamı 

10 5824 sayılı Kanunla tasdik 
olunan Avrupa Tediye Birliği 
Anlaşması gereğince memleke
timize tanınan ve 1951 Bütçe 
yılı Kanununun 3 ncü madde
siyle bütçe açığına tahsis edi
len 25 milyon dolarlık alacaklı 
başlangıç kredisinin T. C. Mer
kez Bankasına ödenecek faiz
leri 

îç borçlar toplamı 

m - Dış borçlar 
20 2434 sayılı Kanun gerekince 

Birleşik Sosyalist Sovyet Cum
huriyeti Hükümetinden temin 
olunan kredi taksidi 
3526, 3738, 4171, 4882, 5359, 
5582, 5676 ve 5842 sayılı ka
nunlar gereğince temin olunan 
kredi ve istikrazlar 

11 10 milyon sterlinlik îngiliz kre
disi faizi 

12 10 milyon sterlinlik îngiliz kre
disi itfası 

13 10 milyon steri ini ik îngiliz kre
disi genel giderleri 

Toplam 
. ., «3? 

O 25 milyon sterlinlik îngiliz ve 
Fransız kredisi faizi 

0 25 milyon sterlinlik îngiliz ve 
Fransız kredisi itfası 

1951 1952 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

0 0 250 000 

161 000 99 000 349 000 

0 2 933 079 2 933 079 

91 760 310 98 668 304 98 468 304 

1 653 105 1 653 105 1 653 105 

647 599 567 519 567 519 

1 379 985 1 684 394 1 684 394 

32 560 136 136 

2 050 144 2 252 049 2 252 019 

6 305 143 0 0 

11 069 054 0 0 

Toplam 17374 197 0 0 



240/26 

B. M. ödeneğin çeşidi 

Devlet Borçları 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira 

21 15 milyon sterlinlik ingiliz ve 
Fransız istikrazı faizi 1 803 175 

22 15 milyon sterlinlik İngiliz ve 
Fransız istikrazı itfası 6 058 880 

31 2 milyon sterlinlik İngiliz İs
tikrazı faizi 

32 2 milyon sterlinlik İngiliz İs
tikrazı itfası 

4.1 264 750 000 Fransız franklık 
Fransız İstikrazı faizi 

42 264 750 000 Fransız franklık 
Fransız İstikrazı itfası 

1 620 046 1 620 046 

6 242 009 6 242 009 

240 424 

807 851 

216 007 

832 268 

Toplam 141 598 141 598 

Toplam 944 895 

61 

62 

12 500 000 dolarlık Milletler
arası İmar ve Kalkınma Ban
kası Kredisinin faizi 
12. 500 000 dolarlık Milletler
arası İmar ve Kalkınma Ban
kası Kredisinin itfası 

650 000 

1 

924 862 

850 000 

Toplam 850 001 850 001 

71 38 milyon dolarlık Marshall 
Kredisi faizi 

Toplam 7 862 055 7 862 055 7 862 055 

216 007 

832 26S 

Toplam 1048 275 1048 275 1048 275 

32.476 

109 122 

29 178 

112 420 

29 178 

112 430 

141 598 

51 10 milvon dolarlık Amerikan 
Kredisi faizi 

52 10 milyon dolarlık Amerikan 
Kredisi itası 

101 423 

843 4.72 

81 390 

843 472 

81390 

843 472 

924 862 

850 000 

850 001 

0 1 341 970 1 341 970 



Devlet Borçları — 240/27 — 
1951 1952 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
ödoneği istenen kabul edilen 

B. M. Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

81 36 milyon dolarlık Marshall 
Kredisi faizi 

Bölüm toplamı 

Dış borçlar toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

0 

30 071 165 

31 724 270 

123 484 580 

1 271 340 

15 692 150 

17 345 255 

116 013 559 

1 271 34Ö 

15 692 15b 

17 345 25$ 

115 813 559 

KISIMLAR TOPLAMI 

îkinei kısım toplamı 91 417 601 99 426 201 99 666 201 
Beşinci kısım toplamı 123 484 580 116 013 559 115 813 55b 

GENEL TOPLAM 214 902 181 215 439 760 215 479 760 
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Rapor [1 ] 
25. XII. 1951 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Millî Eğitim Bakanlığı 1952 yılı teklif bütçesi, (14 675 000) lira yatırımlara ve (184 892 990) 
lirası da yatırımlar dışı giderlere ait olmak üzere ceman (199 567 990) lira olarak tesbit olunmuş 
bulunmaktadır. Teklif bütçesinin (158 942 H23) lirası da maaş ve özlük haklarından ibaret olup, 
bunların da hemen hemen tamamı öğretmen maaşlarını, ders ücretlerini ve bunlara bağlı kanuni 
ödenekleri ihtiva etmektedir. Geriye kalan (40 625 867) liralık ödenek ise yatırımlar da dâhil ol*-
mak üzere okul ve müesseselerin bugünkü durumlarının ancak idamesine yetecek, zaruri.öğretim 
masraflarıdır. Bu masraflardan geçen yıla nazaran imkânların , son haddine gidilerek indirmeler 
yapılmıştır. Ancak 5479, ''4598, 5761, 2919, 5822 sayılı kanunlar icabı konulması gereken ödenek 
ilo geçen yıl açılan,' önümüzdeki yıl açılacak olan okulların kadro noksanlarını karşılamak için 
iller memurları aylıkları tertibine (9 940 100) lira eklenmiştir. 1951 - 1952 yılı başında 2103 ilk
okul öğretmeni vazifeye alınmıştır. 

Geçen yıllar bütçeleri muvacehesinde yeni yıl teklifi hakkında bir fikir verme bakımından 1952 
yılı teklifi ile 1948 - 1949; yıllarındaki bilfiil ödenen ödenek ve 1951 yılında verilen ödenek duru
mu bağlı 1 numaralı mukayeseli cetvelde gösterilmiştir. 

1951 yılı tahsisatı âzami tasarruf esaslarına riayetle ve şayanı takdir bir titizlikle sarf edil
miştir. 'Ezcümle yatırımlar kısmında ilkokul binalarının inşaatında maliyet bakımından göze çar
par tasarruf imkânları elde edilmiştir. Keza devlet malı binaların onarımı bir plâna bağlanmış 
ve muayyen ihtiyaçlar toptan karşılanarak birçok binalar kâfi tahsisatla sağlama çıkarılmıştır. Ya
ni, tahsisat muhtelif yerlere ve nakâfi olarak dağıtılıp heder edilmemiştir. Ve gene bilhassa or
taokul ve liselerin muhtaç olduğu ders alet ve vasıtalarının mühim bir kısmı sanat enstitülerinde. 
yapılarak hem maliyetten istifade edilmiş ve hem de enstitülerin i iş sahasında imkânları artırıl
mıştır. Bu suretle 'gerek 701 ve gerekse 751 nci bölümlerdeki tahsisat çok isabetli kullanılmıştır. 

Keza meslekî ve ve teknik okullar öğretmenlerinin ders ve ekzersiz ücretleri bakanlıkça yapı
lan tanzim ve alınan tedbirler sayesinde, geçen yıllarda 200 000 - 280 000 liralık 217 nci bölüm
de münakale yapıldığı halde, bu yıl buna lüzum kalmamıştır. Hulâsa arzolunan ve mümasil ted
birlerle 1951 yılı tahsisatının hükümet prensiplerine ve bütçe ruhuna uygun ve örnek şekilde 
bir titizlikle sarf edildiği kanaatine varmış bulun maktayız, ilişik 2 numaralı cetvel bakanlığın 20 . 
XII . 1951 yılı bakiye tahsisatını göstermektedir. 

1952 yılı Bütçe- teklifinin masraf ve hizmetler itibariyle müfredatı 3 numaralı cetvelde göste
rilmiştir. ' • . • • ; \ 

Millî Eğitim Bakanlığı teklif bütçesinin masraf bakımından 158 947 443 lira gibi büyük, kıs
mını teşkil eden özlük haklar ve personel giderlerinin idare ve öğretim itibariyle taksimi bağlı 
4 numaralı cetvelde gösterilmiştir. 

Umumi vaziyet hakkında bu şekilde yaptığımız tetkikten sonra bölümlerin müzakeresinde 
her bölüm hakkında şifahi izahat arzolunacağından ve Millî Eğitim Bütçesinin hizmetler itiba
riyle ayrı ayrı tetkikında fayda mülâhaza etmekteyiz. 

Tl] - Bapora ilişik cetveller dosyasındadır. 



— 243 — 
İlköğretim 

İlköğretimin bir ana ve temel dâva olarak medeni milletlerin bünyesinde kültürel, sosyal, 
ekonomik hulâsa her bakımdan esaslı bir unsur olduğu şüphe götürmez bir hakikattir. O kadar 
ki, her şeyden evvel ilköğretim tekniğinin hâkim bulunduğu asrımızda millî savunma için de bir 
temel unsur, sayılabilir. 

'Bağlı 5 numaralı cetvel ilkokul, öğretmen ve öğrenci sayısını göstermekte ve 6 numaralı 
cetvel de ilktahsil çağındaki çocuk ve faal okullarla okul binası ihtiyacı ve yapılması zaruri okul
lar için gereken tahsisat miktarını göstermektedir. 

ilköğretimin mecburi ve meccani oluşu Anayasa ahkâmından bulunmasına rağmen arzolunan 
cetveldeki istatistik malûmattan anlaşıldığına göre, ilk tahsil mecburiyeti çağındaki çocukların 
ancak yarısını okutma imkânına sahip bulunmak zarureti karşısında ve bir kanuni mükellefiye
tin kendi bakımından yerine getirilmemesi hasebiyle bu mevzuda hükümete daha büyük hizmet 
ve fedakârlık düştüğü bir hakikat ve bedahettir ve yine bu kanuni vecibenin yerine getirilmeme
sinden birinci derecede zarar gören yani, muayyen bir hizmetin ifasından mahrum kalan köyler 
olduğuna göre, nüfusumuzun yüzde 85 ini teşkil eyliyen, her bakımdan ve bilhassa istihsal un
suru olarak da ana ve temel unsur olan köylümüzün kalkınmasında ancak ilköğretim dâvasının 
köylerde tamamen hal ve tahakkukuna vabeste bulunmaktadır. Hükümetin tamamen benimse
miş bulunduğu bu dâvada maddi fedakârlık bakımından biraz daha geniş imkân sağlaması temen
niye değer bulunmaktadır. Bununla beraber, Yüksek Meclisin kabul buyurduğu 5828 sayılı Ka
nunla köy okullarının inşasının devlet bütçesinden yapılması bu yolda esaslı bir adımdır ve 
köylü vatandaşlar bakımından da memnuniyet vesilesi olmuştur. Buna göre geçen yıl bütçesine 
verilen 8 800 000 liralık tahsisatla 250 si Doğu illerimizde olmak üzere 570 köy okulu binası yap
tırılmıştır. Elde edilen tasarruflarla bu miktar 600 ü bulabilecektir. Burada şu ciheti de mü
şahedelerimize dayanarak ehemmiyet ve şükranla kaydetmek lâzımdır ki, bu tahsisatla yapılan 
okul binaları sağlam ve hakiki bina denebilecek durumdadır ve geçmişte idare âmirlerinin âdeta 
bir rekabet hissi ile ve münhasıran aded doldurmaya matuf ve köylü vatandaşlarımızı bin bir sı
kıntı ve ıstırap içinde kıvrandırarak mevsim imkân ve şartları bile göz önüne alınmadan yaptır
dıkları ve hemen büyük bir kısmının kısa zaman içinde yıkılmaya mahkûm bulunduğu ve bu su
retle yapılan on binlerce liralık masrafın heder olduğu binalara asla benzememektedir. 

1951 yılı tahsisatı ile yapılan ilkokulların hangi vilâyetlerde ve ne miktar yapıldığını da lüzumu 
halinde şifahen arzedeceğiz. 

1952 yılı Bütçesinde ilkokul binası inşaati için 8 000 000 lira ödenek ayrılmış bulunmaktadır. Ba 
para ile 1952 yılı içerisinde 500 kadar bina yaptırılabilecektir. İlişik 7 numaralı cetvel mevcut köy 
okulları, okulu olmıyan köyleri, çocuk sayısını, inşaat için ayrılan tahsisatı yeni inşaat tiplerini gös
termektedir. Bu cetvelin tetkikından anlaşılacağı veçhile okulu olan köy mevcudunun, okulu olmı
yan köy mevcudundan düşük olduğunu ve henüa 19093 köyün okulu bulunmadığını ve bu köylerin 
nüfusu fazla olan mühim kısmının asgari ön senelik bir plânla okullarının tamamlanabilmesi için 
her yıl 1000 kadar okulu ikmal yolunda bir program ve plânın ihzarını şayanı temenni bulmaktayız. 
7 numaralı cetvelin müfredatı hakkında gerekirse şifahi izahat arzedeceğiz. 

İlk öğretime bağlı yetiştirme yurtlarının durumu 8 numaralı cetvelde gösterilmiştir. 

Ancak yetiştirme yurtlarının kadro vaziyetinin cidden sıkışık olduğu, başka kadrolardan idare 
edildiği alâkalı dairesince serdolunmuş ve incelendikte, D cetvelinde ilişik No. 9 daki kadro taslıihatı 
yapılmasının ve 427 nci bölümden bu tashihatm tutarı 43 200 liranın tenzili ile bu bölümün 
1.956 800 liraya indirilmesi ve 43 200 liranın 202. bölümün 12. iller hizmetlileri tertibine ilâvesi 
ile bu bölümün 5 660 160 lira olarak tashihinin uygun olduğu kanaatine varmış bulunmaktayı, 
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Ortaöğretim 

Lise *ye ortaokulların genel giderlerini gösterir 10 numaralı cetvel ilişiktir. 1952 yılı teklifinde 
300 lira noksanı ile konan tahsisat 850 000 liradır. 

1951 - 1952 yılı başında yeniden 37 ortaokul ve üç yerde lise açılmıştır. 11 numaralı cetvel açılan 
okulların yerlerini göstermektedir. 

Her hafta büyük bir maarifseverlik ruhu ile halk' tarafından milyonlarca lira sarfiyle yaptırı
lan okul binalarına yardım için 1951 yılı Bütçesinin 743 ncü .bölümüne konan 300 000 lira yapılan 
büyük işlerde bir teşvik vesilesi olmuş ve bu para ile 71 okul binasının yapımına yardımda bulunul
muştur. 1952 yılı için 300000 lira tahsisat tesbit edilmiştir. Gerektiği takdirde bu paranın sarf 
yerleri ve 1952 yılı programı hakkında şifahi-. izahat arzolunacaktır.. 

öğretimde öğretmenden sonra müessir ve esaslı bir unsur olan ders vasıtalarının ikmali hususun
da Millî Eğitim Bakanlığının geçen yıl için,girişmiş olduğu teşebbüs cidden takdire değer. Filhakika 
ihzar olunup, ait olduğu okullara gönderilmekte olan ders vasıtalarının bizzat Bakanlığın Umumi 
Deposunda mahallen tetkik fırsatını bulduk. Bu vasıtaların büyük kısmının sanat mekteplerimizde 
ucuz fiyatla maledilmiş olması da mucibi memnuniyet bulunmaktadır. Bu vasıtalarla 1951 yılı içinde 
100 ortaokul tam ve kâfi şekilde teçhiz edilmiştir. 

1952 yılı Bütçe teklifinde 711 nci bölümdeki 300 000 liralık 1951 yılı tahsisatı 100 000 lira faz
lası ile iki kısma ayrılarak 711 ve 751 nci bölümlerde 400 000 lira olarak konulmuştur. 1952 yılı tah
sisatı ile 100 ortaokul ile 3 lise ve bir kısım öğretim okullarının ders aletlerinin tamamlanmasına ça
lışılacaktır. îeabederse geçen yılla 1952 yılı programı hakkında şifahi malûmat arzolunacaktır. 

' • . - ' ' • ' / • ' 

Yüksek öğretim 

Yabancı memleketlerdeki müfettişler giderlerini gösteren 300 ncü bölümdeki tahsisatta geçen yıla 
nazaran bir değişiklik yoktur. Ancak 50 000 lira olan bu tahsisat Bakanlığın teklifine aykırı olarak 
bütçe formülü mülâhazasiyle 10 maddede gösterilmiş ve tatbikatta bu şekil güçlükler doğurmakta 
bulunmuştur. Bu bölümün kira bedeli genel giderler ve yolluklar olarak maddelere ayrılmasının 
tatbikata uygun olacağı dairesince ileri sürülmektedir ki, formül bakımından mâni yoksa bu şekilde 
düzeltilmesi yerinde olur. Halen Paris, Londra, Washington ve Berne'de olmak üzere 4 talebe mü
fettişliği mevcuttur. Dış memleketlerde tahsil yapmakta olan öğrencilerin (durumunu 12 numaralı 
cetvel göstermektedir. 

Üniversite ve yüksek okulların muhtaç öğrencilerine tedavi yardımı olarak 602 nci bölüme ko
nan 100 000 lira tahsisat 1952 yılı Bütçesine de eynen konulmuştur. Bu paranın sarf şekli hak
kında gerekirse şifahi izahat verilecektir. 

Millî Eğitim Bakanlığı hesabına muhtelif fakültelerdeki burs verilmek suretiyle okuyan öğ
rencilerin durumu 13 numaralı cetvelde gösterilmiştir. Bu yoldaki tahsisat geçen seneye naza
ran 106 250 noksanı ile 113 750 lira olarak'450 nci bölümde bulunmaktadır. 

422 nci bölümde Güzel Sanatlar Akademisi genel giderleri 120 000 lira olarak geçen senenin 
aynıdır. 

Mesleki teknik öğretim • 

Meslekî ve teknik öğretim müesseselerinin durumunu gösterir 14 numaralı cetvel ilişiktir. 
Teknik öğretim okullarının inşaat, makine ve avadanlık ihtiyaçları için 5642 sayılı Kanuna 

tevfikan 1951 yılı Bütçesiyle verilen 2 000 000 liranın sarf yerlerini gösterir 15 numaralı cetvel 
bağlıdır. 

1951 yılı Bütçesinin 2/419 maddesinden teknik, öğretim okulları - için tesisat ve tamirata 
sarfedilejı ödenek miktarı 16 numaralı cetvelde gösterilmiştir. 
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Meslekî ve teknik öğretim okullarının 419 ncu bölümündeki 1952 yılı genel giderleri 17 

numaralı cetvelde gösterilmiştir. 

Memleketimizde makineli ziraat ve makineli yol yapımının geniş mikyasta inkişafı karşısında 
mühim ve muayyen ihtiyaçları karşılama bakımından Millî Eğitim Bakanlığının 1951 yılı faaliyet
leri arasında müspet netice alman mevzulardan birisi de teknik kurslar olmuştur. Filhakika Ba
yındırlık ve Tarım Bakanlıkları ile işbirliği yapılarak 1951-1952 ders yılı başında Adana Erkek 
Sanat Enstitüsünde ziraat aletleri ve yol makineleriyle traktör ve motor tamirciliği için iki şube 
açılmıştır.; önümüzdeki yıl beş kadar yerde yeniden bu sahada elemanlar yetiştirmek üzere şube
ler açılacaktır. Şimdiki halde bu öğretmenler Adana'daki kursta yetiştirilmektedir. Bir taraftan da 
şubelere öğretim unsuru yetiştirmek üzere yabancı memleketlere 4 öğretmen gönderilmiş, önümüz
deki yıl 4 yabancı öğretmen getirilmesi programa alınmıştır. Bu çalışmalara muvazi bütün sanat 
enstitülerine piyasada tamiri mümkün olmıyan ziraat ve yol, aletleri makinelerinin tamiri için emir 
verilmiş ve yaz aylarında bu okullarda nöbetçi ekipler bulundurulmuştur. 

Bu ders yılı başında yeniden 3 kız sanat enstitüsü, 7 kız orta sanat okulu ve 4 akşam kız sanat 
okulu açılmıştır. 

Diğer taraftan köylerimizin teknik inkişafını sağlamak maksadiyle Gezici Köy Kurslarına 
ehemmiyet verilmiştir. Bu kurslar köylerimiz arasında büyük rağbet kazanmıştır. 18 sayılı cetvel 
1951 yılı içerisinde açılan okul ve kursları göstermektedir. 

Arzolunduğu veçhile mühim faydalar sağladığı muhakkak bulunan bu kursların faaliyetlerini 
genişletmeyi Millî Eğitim Bakanlığı yerinde bularak 1952 yılı teklifinde geçen yıla nazaran 476 ncı 
bölüme fazla olarak (462 000) lira tahsisat koymuştur. Bu arada tekâmül kursları da yapılacak
tır. 19 numaralı cetvel bu tahsisatın sarf programını göstermektedir. 

.Halen mevcut ve faaliyette olan kurslar 20 sayılı cetvelde gösterilmiştir. Bu kurslar da geniş 
alâka toplamakta ve faydalı olmaktadır. 

1952 yılı içerisinde yeniden yapılması programa alınmış olan ve 20/761 maddedeki tahsisatın 
sureti sarffı 21 numaralı cetvelde belirtilmiştir. 

•Teknik inkişafınızda mühim bir unsur olan sanat okullarımızın yetiştirdiği Öğrenci sayısı ve bil
hassa bu öğrencilerin okulu bitirdikten sonraki durumları umumiyetle üzerinde durulmaya değer 
mevzulardandır. Bu sebeple durumu tetkik lüzumunu hissetmiş bulunuyoruz. Bağlı 22 numaralı 
cetvel 4 yıl içindeki mezunlar mevcudunu ve 23 numaralı cetvel de mezun olanların durumunu gös
termektedir 

Devlet Tiyatrosu 

611 inci bölümde Devlet Tiyatrosunun giderleri 550 000 lira fazlasiyle 1952 yılı teklifinde 
1 250 000 lira olarak tesbit olunmuştur. Hakikat halde gerekçede de belirtildiği veçhile geçen yıl 
tahsisatı, bilâhara alman münakale tahsisatı ile ceman 1 010 000 liraya yükselmiş bulunmaktadır. 
Bu suretle 1952 yılının hakiki fazlalığı 240 000 lirayı bulmaktadır. Kuruluş halinde bulunmasına 
rağmen, sanat hayatımızda sağladığı bugünkü muvaffakiyet ve inkişafı bakımından medarı iftiha
rımız olan bu kültür müessesemizin yeni bir düzen içinde hummalı faaliyetini bizzat ve mahallen 
müşahede etmiş bulunmaktayız. 

1952 yılı teklifinde tesbit olunan 240 000 lira fazlalığın sarf şekli 24 sayılı cetvelde gösteril
miştir. 

Müzeler ve Anıtlar 

1951 yılı içerisinde 1/415 ve 911 inci bölümlerden yapılan onarımı gösterir 25 numaralı cetvel 
bağlıdır. 
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1952 yılı teklifinde 415 inci bölümdeki 500 000 liranın 300 000 lirası gerekçede belirtildiği şekli

de 32 müzenin umumi giderini karşılamaktadır. Mütebaki 200 000 lira da 26 numaralı cetveldeki 
veçhile âcil onarıma sarf olunacaktır. 

yayım Müdürlüğü 

451 nei bölümün 30 ncu maddesinde geçen seneye nazaran 10 000 lira fazlası ile inceleme gi
derleri 16 480 lira olarak konulmuştur. Fazlalığın sebebi gerekçede de belirtildiği veçhile 5429 sa
yılı Kanunun tatbikatıdır. , Millî Eğitim Basımevi ve yayım faaliyeti hakkında gerekirse şifahi 
izahat verilecektir. / 

• ' • ' . . . Kütüphaneler 

Gerekçede de tafsilen belirtildiği veçhile 421 nci bölümün 11 nci maddesine konan (90 000) li
ralık tahsisat 54 kütüphanenin yakacak ve aydınlatma gibi zaruri masrafını karşıııyamamaktadır. 

421 nci bölümün 12 nci .maddesinde başlıkta bir tertip hatası mevcuttur. Bakanlık kütüphanale-
ri, bakanlık,kütüphanesi olarak tashih olunmalıdır. .' [ 

Milli Kütüphane 

Millî Kütüphanenin 1952 yılı Büjçe teklifi 100 000 lira olarak tesbit olunmuş ve bü 100 000 li
ranın sarf şekli de gerekçede gösterilmiştir. 

- ' • ' • . • ' r ' 

Hülâsa : • > 
Millî Eğitim Bakanlığının, 1951 yılı Bütçe sarfiyatında evvelcede tebarüz ettirdiğimiz veçhile âza

mi tasarruf esaslarına riayet ettiği gibi, 1952 yılı Bütçe teklifinde aynı ruh ve esasların hâkim 
olduğu ve geçen yıl raporumuzda bir temenni olarak ehemmiyetle üzerinde durduğumuz, muh
telif hizmetler bakımından koordine ve mümkün mertebe kısa vadeli daha pratik bir plâna irca 
ve bu yolda gereken Ödeneğin verilmesi hususunun umumî olarak göz önünde bulundurulmasına 
rağmen, henüz katî olarak bu gayeye vâsıl olmadığı kanaatindeyiz. 

Millî Eğitim Bakanlığı 1952 yılı Bütçe teklifini yüksek komisyonun tasvibine saygı ile arze-
deriz. 

Elâzığ Milletvekili Bursa Milletvekili 
Ömer Faruk Sanag Kenan Yılmaz 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

Birinci kıstın - ödenek ve 
benzeri özlük haklar 

1951 
Y i h 
ödeneği 
Lira 

1952 yılı için 
. Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

101 Bakan ödeneği 5 320 5 320 5 400 j& 

Birinci kısım toplamı 5 320 5 320 5 400 

îkinci kıstın - Personel 
giderleri 

I - Aylıklar ve ücretler 
201 Aylıklar 

11 Merkez memurları aylığı ) 1 761 000 1 761 000 1 761 000 
12 îller memurları aylığı 109 687 900 119 628 000 119 699 100 
21 Merkez memurları acili aylığı 500 500 500 
22 İller memurları açık aylığı 23 727 23 727 23 727 

Bölüm toplamı 111 473 127 121 413 227 121 484 327 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 171 300 168 900 168 900 
12 iller hizmetlileri ücreti 5 409 480 5 448 060 5 448 060 
20 Köy öğretmenleri ücreti 9 198 000 9 208 500 9 208 500 
30 Eğitmenler ücreti 3 099 000 2 394 220 2 394 220 

Bölüm toplamı 17 877 780 17 219 680 17 219 680 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
11 Merkez geçici hizmetliler üc

reti 53 440 53 4 4 0 . 53 440 
. 1 2 îller geçici hizmetliler ücreti - 268 060 268 060 : 268 OCÖ 

Bölüm toplamı 321 500 321 500 321 500 

204 Yabancı uzman, öğretmen ve 
hizmetlilerle bunlara yardımcı 
personelin ücretleri 662 052 662 052 662 052 
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B. 

206 

M. 

11 

12 
21 

22 

31 

32 
40 

Ödeneğin çeşidi 

II - Başka haklar 
4178 Ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk zam
mı 
İller memurları çocuk zammı 
Merkez memurları doğum yar
dımı 
îller memurları doğum yardı
mı 
Merkez memurları ölüm yardı
mı 
îller memurları ölüm yardımı 
Yakacak zammı 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

. . . , : . ' ' • 

' 

80 000 
3 769 000 

11-000 

162 000 

10 000 
60 000 
98 000 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyoncu 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

50 000 50 000 
4 409 922 4 409 922 

11 000 11 000 

332 000 332 000 

10 000 10 000 
60 000 60 000 
98 000 98 000 

Bölüm toplamı 4190 000 4 970 922 4 970 922 

207 Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 50 000 50 000 50 000 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli .Sandığına 

210 
217 

10 

20 

30 

40 

yapılacak ödemeler 
Temsil ödeneği 
Kanunları gereğince verilecek 
ücret ve tazminatlar 
789 ve 4644 sayılı kanunlar ge
reğince verilecek ek görev taz
minatları ile baş öğretmenler 
ücretleri 
Askerlik dersleri öğretmeleri
nin ücretleri 
Meslekî ve teknik okullar öğ
retmelerinin ders, ekzersiz ve 
şeflik ücretleri 
Ders ücreti 

6 703 751 
2 100 

4 902 932 

. 82 600 

1 000 000 
642 000 

7 491 795 
2 100 

* 

5 193 747 

82 600 

1 000 000 
500 000 

7 491 795 
2 100 

5 193 747 

82 600 
1 ' r 

1 000 000 
500 000 

Bölüm toplamı 6 627 532 6 776 347 6 776 347 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira .. 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

219 Türk ve İslâm Ansiklopedile-
riyle klâsik eserlerin tercüme 
ve hazırlanması işlerinde çalış
tırılacak memurlara ve mesai 
saati dışında çalıştırılacak 
Cumhurbaşkanlığı Flârmonik 
Orkestrası üyelerine verilecek 
fazla mesai ücretleri 34 500 34 500 34 500 

İkinci kısım toplamı 147 942 342 158 942 123 159 013 223 

301 

302 

303 
304 

Üçüncü hısım - Yönetim 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 

11 Merkez posta ve telgraf ücret 
ve giderleri 

12 İller posta ve telgraf ücretleri 
21 Merkez daireleri telefon gider

leri 

75 000 
280 000 

24 000 

75 000 
277 000 

24 000 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

Merkez daireleri büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi giderleri 
Avdmlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

tiler büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
Öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 

5 500 

20 000 
6 000 
7 000 

10 000 

48 500 

11 700 

17.000 
9 300 
4 200 

20 000 

62 200 

90 000 

5 50.0 . 
S 3 000 
} .15-000 

6 000 
12.000.. 
10 000 . 

51 500 

11 700 
M 3 000 

} 14 000 
9 300 
4 200 

20 000 • 

62 200 

90 000 

5 500 
3 000 

15 0H0 
6 000 

12 000 
10 000 

51 500 

11 700 
3 000 

14 000 
9 300 
4 200 

20 000 

62 200 

90 000 

75 000 
277 000 

24 000 
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B. M, 

22 
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305 
11 
12 

ödeneğin çeşidi 

İller telefon giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira bedeli 
Merkez 
îller 

Bölüm toplamı 

1951 
Y ı h 
ödeneği 
Lira 

10 000 

389 00p 

45 000 
95 000 

140 000 

1952 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

10 000 

386 000 

45 000 
95 000 

140 000 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

10 000 

386 000 

45 000 
95 000 

140 000 

306 Giyecekler 8 000 6 000 6 000 
307 

10 
20 
30 
40 
50 

70 

80 

Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Yabancı memleketler yoluğu 
Yabancı uzman, öğretmen ve 
hizmetlilerle bunlara yardımcı 
personelin yolluk ve başka gi
derleri 
Gezici baş öğretmenlerin yol
lukları 
Köy öğretmenlerinin zaruri 
yol paraları 

Bölüm toplamı 

* 
225 950 
125 000 
480000 

10 001 

25 000 

230 000 

75 000 

1 170 951 

225 950 
125 000 
450000 

9 000 

23 000 
-

170 000 

60 000 

1 062 950 

225 950 
125 000 
450 000 

9 000 

23 000 
, 

170 000 

60 000 

1 062 950 

308 4598 sayılı Kanım gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 

11 Merkez 10 000 10' 000 10 000 
12 îller 131500 131500 131500 

Bölüm toplamı 141 500 141 500 141 500 

309 Taşıt giderleri 
11 Bakanlık otomobili işletme gi

derleri 2 000 2 000 2 000 
12 Bakanlık otomobili onarma gi

derleri 2 000 2 000 2 000 
31 îller taşıtları isletme giderleri 57 000 55 000 55 000 
32 îller taşıtları onarma giderleri 25 000 25 000 25 000 
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1951 1952 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 

M. Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

50 Lise ve ortaokullardaki atlı t t 1 

arabalar giderleri 1 510 1 310 1 310 

10 
20 
30 
40 
50' 
60 
70 
80 
91 
92 

Bölüm toplamı 

Yabancı memleketlerdeki öğ
renci müfettişlikleri giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 
Kira bedeli 
Haberleşme 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 

87 510 

5 000 

2 500 
2 500 
2 000 
1 000 

22 000 
8 000 

26 765 

\ 
1 

s 
l 

85 310 

5 000 
1 000 
1 500 
2 500 
2 000 
1 000 

22 000 
8 000 
8 000 

18 765 

85 310 

5 000 
1 000 
1 500 
2 500 
2 000 
1 000 

22 000 
8 000 
8 000 

18 765 

Bölüm toplamı 69 165 69 765 69 765 

Üçüncü kısım toplamı 2 207 426 2 095 225 2 095 225 

"Dördüncü hısım - Daire *' \' 
hizmetlileri *V'" ':;'*"î * \ ..-'"'.•... \ v" ""'"' '".''' 

5805 sayılı Kanun gereğince 
anıtlar yüksek kurulu üyeleri- '""T v?"*~*?"v'" " 
ne verilecek huzur hakları ve 
yoluklar 0 5 000 10 000 
Müzeler ve anıtlar giderleri 500 001 500 000 500 000 
Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan Öğrencilere verile-
cek burslar ^ i 

0 Adalet Bakanlığı 
0 Millî Eğitim Bakanlığı 
0 Sağlık ve Sosyal Yardmı Ba

kanlığı 
0 Tarım Bakanlığı 
O Bayındırlık Bakanlığı 
0 İçişleri Bakanlığı 
O Maliye Bakanlığı, 

51 250 
220 000 

604 900 
660 800 

1 
268 701 
75 001 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
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Millî Eğitim fcakanîıgi 

Ödeneğin çeşidi 

1951 
Y ı H 
ödeneği 
Lira 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

0 Dışişleri Bakanlığı 
O Ulaştırma Bakanlığı 

1 
no ooı 

Bölüm toplamı 2 050 655 O O 

Yüksek okulların genel gider
leri 

10 Yüksek öğretmen Okulu gider
leri 

20 Eğitim enstitüleri giderleri 
30 öğretmen okulları giderleri 
40 Ankara Devlet Konservatuva-

rı giderleri 

110 000 
480 000 
846 840 

190 000 

96 000 
480 000 
862 220 

185 000 

96 000 
480 000 
862 220 

185 000 

Bölüm toplamı 1 626 840 1 623 220 1 623 220 

Lise ve' ortaokulların genel gi- : V**"9 c ?" < • " •a ? -; ^ *%^ v ^ ; - - »• ̂ ? * v * 
derleri 850 300 850 000 850 000 

Yüksek ticaret ve teknik okul
ları ile diğer meslek okularmm 
genel giderleri 

10 Teknik, teknik öğretmen, yük
sek ekonomi ve ticaret okulları 
giderleri 

20 Ticaret ve diğer meslek okul
ları ve enstitüleri giderleri 

1 007 600 

4 368 722 

1 007 600 1 007 600 

4 368 722 4 368 722 

Bölüm toplamı 5 376 322 5 376 322 5 376 322 

Köy enstitülerinin genel gider
leri ve enstitü mezunu köy öğ
retmenleri ile ilgili giderler 

10 Köy enstitüleri genel giderleri 8 800 000 7 900 000 7 900 000 



MM Eğitim Bakanlığı 

B. M. Ödeneğin çeşidi 

iaKanugı 

1951 
Yıla 
ödeneği 
Lira 

1952 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

yıl: 
- 2Ö3 —» 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

20 Köy öğretmenlerinin donatım 
giderleri 

30 Uygulama bahçeleri tesis ve 
tazmin giderleri ile çalışma 
aracı bedelleri 

0 öğretmen okullarını bitirenle
rin donatım karşılığı 

200 000 

40 000 

120 000 
I 
t .50 000 

0 

421 Kütüpaneler giderleri 
11 Kütüpaneler genel giderleri 
12 Bakanlık kütüpanesi giderleri 
13 Okul kütüpancleri genel gider

leri 
14 Millî Kütüpane genel giderleri 

90 000 
3 000 

6 000 
101 000 

Bölüm toplamı 200 000 

90 000 
3 000 

6 000 
100 000 

199 900 

120 000 

50 000 

0 

Bölüm toplamı 9 040 000 8 070 000 8 070 000 

150 000 
3 000 

6 000 
100 000 

259 000 

422 G-üzel Sanatlar Akademisi ge
nel giderleri 120 000 120 000 120 000 

423 Cumhurbaşkanlığı Mârmonik 
Orkestrası genel giderleri 20 000 20 000 20 000 

424 İstanbul, Kandilli Rasathanesi 
genel giderleri 60 000 60 000 60 000 

425 Yabancı memleketlere gönderi
lecek öğrencilerin her çeşit gi
derleri 

11 Basm - Yayın ve Turizm Cfe-

12 
0 

13 
14 
15 
0 
0 

16 
0 

nel Müdürlüğü 
Adalet Bakanlığı 
Millî Savunma Bakanlığı (De
niz kısmı) 
Millî Eğitün Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 
Tarım Bakanlığı 
Ulaştırma Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı. 
Hari ta Genel Müdürlüğü 

65 000 
32 500 

1 
296 760 

45 500 
6 500 

39 000 
1 

30 000 
2 

65 000 
32 500 

0 
296 760 

45 500 
6 500 

0 
0 

13 000 
0 

65 000 
32 50Ö 

0 
296 760 

45 500 
6 500 

0 
. 0 

13 000 
0 



- - â S 4 — Milli İSğıtİm Bakanlığı 
' 

B. M. 
1 

Ödeneğin çeşidi 

1951 
Yılı 
Ödemeği 
Lira 

1952 y 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

ıh için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

17 5245 sayılı Kanun uyarınca ya
bancı memleketlere gönderile- , , -. •- i -• > ' •: • 
cek olağanüstü sanat istidatlı 
çocukların her çeşit giderleri 27 000 27 000 27 000 

20 Aylık ve sair istihkakları yol
lama giderleri 10 000 6 000 6 000 

Bölüm toplamı 552 264 492 260 492 260 

426 Sağır, Dilsiz ve Körler Okulu 
genel giderleri 0 78 250 78 250 

427 Korunmaya muhtaç çocuklar 
genel giderleri 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

428 Kamp giderleri 10 000 10 000 10 000 
450 Üniversite ve yüksek okullarda 

okutulan öğrencilere verilecek 
burslar 0 113 750 113 750 

451 

10 
30 
40 

Yayın, inceleme, 
derleri 
Yayın giderleri 
İnceleme giderleri 

derleme gi-

Derleme giderleri 

Bölüm toplamı 

320 000 
6 480 
1 140 

327 620 

-
[ 

310 000 
16 480 
1140 

327 620 
1 

'. 

310 000 
16 480 
1 140 

327 620 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yolluklariyle 
başka her çeşit giderleri 69 500 69 500 69 500 

453 -Miletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 1 

10 Kurum ve derneklere kat] İma 
payı f 240 000 240 000 240 000 

20 Kongre ve konfranslara iştirak 
edeceklerin yolluk ve giderleri 20 000 20 000 20 000 

30 ITulbright Kültür Anlaşması 
giderleri 10 000 10 000 10 000 
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B. !M. Ödeneğin çeşidi 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

40 Kültür münasebetleri genel gi
derleri 100 000 

Bölüm toplamı 370 000 

455 Prevantoryum ve sanatoryum 
genel giderleri 

458 Fuar ve sergi giderleri 
10 Yurt içinde ve dışında açıla

cak resim ve heykel sergileri
nin her türlü giderleri 

20 îzmir Fuarında açılacak Eği
tim j)aviyonunun her türlü gi
derleri 

Bölüm toplamı 

476 Kurs giderleri 
10 Kurslar genel giderleri 
20 Meslekî ve teknik kursları 

Bölüm toplamı 

Dördüncü, kısım toplamı 

100 000 

370 000 

390 000 

5 700 

9 500 

15 200 

25 000 
213 700 

238 700 

340 000 

5 700 

9 500 

15 200 

50 000 
680 700 

730 700 

100 000 

370 000 

340 000 

5 700 

9 500 

15 200 

50 000 
680 700 

730 700 

817 402 20 370 822 20 435 822 

501 
502 

504 

Beşinci İnsim - Borçlar 

Geçen yıl borçları 33 000 33 000 33 000 
Eski yıllar borçları 

10 1947 - 1950 yılları borçları 180 000 180 000 180 000 
20 1928 - 1946 » » 10 000 10 000 10 000 

Bölüm toplamı 190 000 190 000 190 000 

5434 sayılı Kanunun geçici 8 
nci maddesi gereğince T. O. 
Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 700 000 700 000 700 000 

Beşinci lasını toplamı 923 000 923 000 923 000 
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B. M. 

10 

20 

Ödeneğin çeşidi 

Altıncı "kısım - Yardımlar 

Devletin üzerine aldığı giderler 
Parasız yatılı talebenin pansi
yon ücretleriyle başka giderleri 
Memur çocuklarının pansiyon 
ücretlerinden yapılacak indir
meler karşılığı 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

646 500 

35 000 

Bölüm toplamı 681 500 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

646 500 

35 000 

681 500 

646 500 

35 000 

681 500 

602 

605 

608 

609 

611 
612 

Üniversite ve yüksek okulların 
muhtaç öğrencilerine ilâç, te
davi ve para yardımları 100 000 
Prevantoryum ve sanatoryum 
pansiyonuna yardım 90 000 
Türk dili ve kültür dersleri öğ
retmenlerinin aylıkları için 
özel okullara yardım 385 000 
Memleket içi ve dışı bilim, öğ
retim ve meslek kurumlariyle 
gençlik teşekküllerine yapıla
cak yardımlar 50 000 
Devlet Tiyatrosuna yardım 700 000 
Unesco Türkiye Millî Komis 
yonuna yardım 30 000 

Altıncı kısım toplamı 2 036 500 

100 000 

60 000 

385 000 

30 000 

100 000 

60 000 

385 000 

50 000 50 000 
1 250 000 1 100 000 

30 000 

2 556 500 2 406 500 

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

147 

9 9 

2 

5 320 
942 342 
207 426 
817 402 
923 000 
036 500 

5 320 
158 942 123 

2 095 225 
20 370 822 

923 000 
2 556 500 

5 400 
159 013 223 

2 095 225 
20 435 822 

923 000 
2 406 500 

GENEL TOPLAM 175 931 990 184 892 990 184 879 170 
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B. M. 

701 
10 

20 

_ 

Ödeneğin çeşidi 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Yapı onarımları 
Devlet malı olan binalarm ona
rımı 
Devletçe intifa edilen âmme 
tüzel kişiliklerine ait binalarm 
onarımı 

Bölüm toplamı 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

400 000 

100 000 

500 000 

1952 yj 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

600 000 

100 000 

700 000 

lı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

600 000 

100 000 

700 000 

711 Lise ve ortaokulların dershane, 
yatakhane, mutfak ve hastane
lere ilişkin her türlü gereçle
rinin döşeme, demirbaş ve ders 
aletlerinin onarımı 200 000 50 000 50 000 

I I - Satmalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

731 Kamulaştırma ve satmalma gi
derleri 50 000 

742 5210 sayılı Kanuna göre yapı
lan köy okullariyle öğretmen 
ve köy sağlık memurları evleri 
yapımı için para ve ayin yar
dımları 

743 îl ve ilce merkezlerinde halk 
tarafından yaptırılan okul bi- • 
naları için müteşebbis dernek
lere "* 300 000 

751 Lise ve ortaokullar için satın 
alınacak her çeşit dershane, 
yatakhane, mutfak ve hastane 
gereçleri, döşeme demirbaş,, 
ders aletleri giderleri 100 000 

761 Yeni tesisler 
10 5375 sayılı Kanıma göre açıla

cak yurt ve aşevlerinin gerek
tirdiği ilk tesis giderleri 150 000 

50 000 

300 000 

350 000 

150 000 

50 000 

8 800 000 8 000 000 8 000 000 

500 000 

350 000 

150 000 
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B M. Ödeneğin çeşidi 

O Doğu üniversitesinin kuruluşu 
ile ilgili her türlü giderler 

20 Mesleki ve teknik okullar açıl
ması ve mevcutların genişletil
mesine dair olan 4304 sayılı 
Kanıma ek 5642 sayılı Kanun 
gereğince yapılacak giderler 

0 İstanbul Topkapı Sarayı Mü
zesi yangın tesisatı 

Bölüm toplamı 

Sermaye tahsisleri 
771 2133 sayılı Kanunla kurulan 

devlet kitapları döner serma
yesine 

Yatırımlar toplamı 

Yeni yapı ve esaslı onarımlar 
Millî Eğitim Bakanlığı (Ba
yındırlık Bütçesine) 
Öğrenci yurtları için (Bayın
dırlık Bütçesine) 
3827 sayılı Kanun gereğince 
satın alınacak taşıtlar karşılığı 
Millî Eğitim Bakanlığı (Mali
ye Bütçesine) 

GENEL TOPLAM 

1951 1952 yılı için 
Y ı l ı • Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

50 000 0 0 

2 000 000 2 500 000 2 500 000 
300 000 0 0 

2 500 000 2 650 000 2 650 000 

50 000 50 000 50 000 
12 550 000 12 150 000 12 350 000 

0 2 000 000 O 

0 500 000 O 

O 25 000 0 
12 550 000 14 675 000 0 





Rapor 
11. XII. 1951 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Bayındırlık Bakanlığı 1952 yılı Bütçe tasarısını tetkik ettik : 

Umumi mütalâa ve dilekleri raporumuzun sonunda kaydetmek üzere giderlerin ve hizmetlerin 
tahlili aşağıda gösterilmiştir : 

I - Bayındırlık Bakanlığı 1952 Bütçesinin (A - 1) cetveli yekûnu geçen yıla nazaran 67 235 li
ra noksaniyle 7 295 840 lira olarak teklif edilmiştir. Ayrıca Su İşleri Reisliği Merkez binasının 
yönetim masrafları geçen yıllarda yatırımlar kısmının Su İşleri İşletme tertibinden ödenmekte 
iken yüksek komisyonun temennilerine uyularak bu sene işletme tertibinden, düşülmek suretiyle 
(A - 1) cetvelinde ait olduğu tertiplere nakledilen 20 bin lira da göz önünde tutulursa hakiki 
tasarruf 87 235 liraya baliğ olmaktadır. 

Buna mukabil bakanlığın iş hacmi 1949 dan bu yana bir misli bir artış göstermektedir. Fil
hakika 1949 yılında Bayındırlık Bakanlığı yatırımlar kısmında muhtelif mevzular için konmuş 
olan ödenek (bugün Karayolları Genel Müdürlüğü 'Katma Bütçesinde yer alan şose ve köprüler 
tahsisatı hariç) 68 652 199 liradan ibaret iken 1952 teklif Bütçesinde bu miktar 119 362 500 li
raya çıkmıştır. 

Diğer bakanlıkların kendi bütçelerinde, Bayındırlık Bakanlığı Bütçesine aktarılmak üzere 
teklif ettikleri 16 765 691 liralık ödenek de ilâve edilirse Bayındırlık Bakanlığı yatırımlar kısmı 
136 128 191 liraya baliğ olmaktadır ki bu da 3949 Bütçesinin aynı mahiyetteki faaliyetleri için 
derpiş edilen ödeneğe nazaran bir misli bir artış göstermektedir. Buna rağmen teşkilâtın daha 
rasyonel çalıştırılması suretiyle geçen yıl olduğa gibi bu yıl da münhal olan 11 memur kadrosu 
(L) cetveline alınmış, 9 müstahdem kadrosu (D) cetvelinden çıkarılmış, ayrıca geçici hizmetliler 
tertibinden % 5 nispetinde bir tasarruf sağlanmıştır. 

Bu arada yalnız satmalına işlerine inhisar eden neşriyat müdürlüğünün vazifeleri malzeme 
müdürlüğüne devredilmiş, hususiyet ve ehemmiyet arzetmiyen yerlerdeki şirket ve müesseseler 
komiserliği vazifeleri de nafıa müdürlükleri uhdesine verilmiştir. Bundan başka bakanlık, yeni 
bir teşkilât kanunu tasarısı hazırlamış ve mütalâaları alınmak üzere bakanlıklara gönderilmiş bu
lunmaktadır. 

I I - îş hacminin genişlemiş bulunması daha sıkı bir murakabenin icrasını zaruri kılmaktadır. 
Her ne kadar bakanlıkça normal murakabenin bölge müdürlükleri ve daire merkez teşkilâtı ta
rafından ifa edileceği ve müfettişlerce yalnız tahkik mevzularının inceleneceği düşüncesiyle müfet
tişler yolluğundan 5 000 lira düşülmüş ise de, teftiş mekanizmasının lâyıkiyle işliyebilmesi için, bu 
tertibin en az geçen seneki miktara iblâğını zaruri görmekteyiz. Bu paranın 421 nci bölümden indiril
mek suretiyle karşılanması mümkün görülmektedir. 

III - Artış ve azalış sebepleri her bölümde ayrı ayrı mütalâa edilmiştir. 

IV - 1952 bütçe teklifinin, eski yılların kesin hesapları ve yapılan aktarmalar göz önünde tutul
mak suretiyle hazırlandığı görülmüştür. 

1951 Bütçesinden ödeme emrine bağlanan 10 aylık cetvel ilişiktir, Diğer hususlar kendi bölümle
rinde ayrı ayrı mütalâa edilmiştir, 
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Bölüm 201 — Memur aylıkları : < 

Bu bölümün ödeneği geçen yıldan 40 910 lira fazladır. 

Bayındırlık Bakanlığının iş hacmi 1949 dan bu yana bir misli bir artış göstermesine rağmen geçen sene 
olduğu gibi bu sene de bugünün iş ihtiyacına cevap vermiyen merkezden 9 ve taşradan 2 olmak üzere ce
man 11 münhal kadro yeniden (L) cetveline alınarak (L) cetveli yekûnu 214 adedine iblâğ edilmiştir. Bu 
suretle fiilî kadro adedi 291 i merkez ve 720 si iller teşkilâtında olmak üzere 1011 adedine indirilmiş
tir, Yeniden (L) cetveline kadro alınmasına rağmen ödenek miktarındaki artış, bir ve iki üst derece 
terfi farklarını tam karşılamak maksadiyle yapılmıştır. 

Filhakika fiilî kadronun yıllık tutarı 4 247 700 liradır. Bir ve iki üct derece terfiler dolayısiyle 
fiilî kadroya nazaran 424 200 lira fazla ödemek icabetmektedir. Bu itibarla bütçeye bu iki kalemin 
yekûnu olan 4 671 900 lira konulması gerekmekte ise de 230 180 lira noksaniyle 4 441 720 lira teklif 
edilmiştir. Aradaki farkın ek görev tasarruflarından karşılanacağı anlaşılmıştır. Hâlen 82 adedi mer
kez ve 113 adedi iller teşkilâtında olmak üzere 195 teknik elemana ek görev verilmektedir. Bu kadro
ların tediye edilmiyen 1/3 leri noksan kalan ödeneği karşılıyacaktır. 

Bakanlıkta mecburi hizmetli kimselerden kadro dışında istihdam edilen yoktur. 

Bölüm 202 — Hizmetliler ücreti : ' ' ' J ; ' 

Bu bölüme geçen yıldan 124 560 lira fazla konmuştur. ' ' 

(E) cetveline dâhil hizmetlilerden daimî mahiyet arzeden 32 si merkez 40 ı iller teşkilâtında ol
mak üzere 72 hizmetli (D) cetveline geçirilmiştir. Bunların yıldık tutarı olan 132 660 lira geçici hiz
metliler tertibinden düşülmüştür. Münhal bulunen 9 odacı kadrosu (D) cetvelinden çıkarılmıştır. 
Bu suretle bunların yıllık tutarı olan 8 100 lira tasarruf edilmiş bulunmaktadır. 

Bölüm 203 — Geçici hizmetliler ücreti : ' 

Bu bölüm geçen yıldan 204 960 lira noksandır. 

(D) cetveline nakledilen 72 hizmetlinin yıllık tutarı olan 132 660 liradan başka 72 300 liranın 
tasarruf edildiği görülmüştür. 

Ancak diğer bakanlıklar bütçesinde yer alıp bu bütçeye aktarılacak olan 16 765 691 liralık 
inşaat için lüzumlu geçici hizmetlilere ait kadroların karşılığı olarak aynı miktarın eklenmesini ve bu 
paranın aktarılacak inşaat ödeneklerinden binde beş ayırmak suretiyle karşılanmasını zaruri gör
mekteyiz. 

Bölüm 204 : Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri : 

Bu bölüme geçen yıl olduğu gibi 49 200 lira konmuştur. Bu ödenek halen istihdam edilmekte 
olan 3 yabancı uzmanın yıllık ücret tutarıdır. 

Bölüm 206 — 4178, 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar : 

Bu bölüme 994 lira fazla konmuştur. 

Geçmiş seneler ısarfiyatı göz önünde tutularak bu bölümün merkez memurları çocuk zammı mad
desinden 1 000 lira indirilerek 12 nci iller memurları çocuk zammı maddesine eklenmiş ve yakacak 
zammına tâbi bölgelerdeki 40 memurun maaşlarına göre 40 ncı yakacak zammı maddesine de 1 000 
lira ilâve olunmuştur. 

Bölüm 207 — Yabancı dil bilenlere para mükâfatı : • 

Bu bölüme geçen yıldan 1 500 lira noksan konmuştur. 

1950 yılında ödeme yapılmamış, 1951 yılında yalnız bir memura para mükâfatı verilmiştir. 
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Bölüm 209 — Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 

Bu bölüme geçen yıldan 8 903 lira fazla konmuştur. 

Bu miktar memur aylıklariyle hizmetliler ücreti tertibine mevzu ödeneğin yüzde 5,5 ğuna teka
bül etmektedir. Fazlalık memur aylıkları tertibi ile (D) cetveli kadrolarının artmasından ileri 
gelmiştir. 

Bölüm 301 —Merkez daireleri büro giderleri • 

Bu bölüme geçen yıla nazaran 17 040 lira fazla konulmuştur. 

Fazlalığın 2 000 lirası öteberi, 6 000 lirası, aydınlatma, 9 040 lirası da ısıtma tertibindedir. 
Bu artışlar su işleri işletme merkez binasının 3951 yılma kadar işletme giderlerinden ödenmekte 
olan bu gibi masraflarının ait olduğu tertiplerden -karşılanmasını sağlamak üzere konmuştur. Ayni 
miktarlar yatırımlar kısmında su işleri bölümünün işletme giderleri maddesinden düşülmüştür. 

Bölüm 302 — tiler büro giderleri : 

Bu bölüme geçen yıla nazaran 5 900 lira noksaniyle 19 500 lira konmuştur. 

Bu bölümün kırtasiye, öteberi, döşeme ve demirbaş maddelerinden 7 200 lira düşülmüş, Aydınlatma 
maddesine mevzu ödenek kâfi gelmediğinden bu maddeye 400 ve kömür fiyatlarının artması sebebiyle 
ısıtma tertibine 900 lira eklenmiştir. 

' Bölüm 304 — Posta ve telgraf ücret ve giderleri : 

Bu bölüme geçen yıla nazaran 5 960 lira fazla konmuştur. 

Bu fazlalığın 5 000 lirası merkez daireleri telefon giderleri maddesinde ve 960 lirası da iller 
telefon giderici i maddesindedir. 

301 nci bölümde izah edildiği üzere su işleri merkez işletme binasındaki telefonların tesis ve 
konuşma ücretlerinin karşılığı şimdiyo kadar ödenmekte olduğu işletmeler tertibinden indirilerek 
buraya eklenmiştir. 

İnşaat işlerinin ihaleleri ye bununla ilgili muameleler umumiyetle merkezde yapıldığından merkez 
posta ve telgraf muamelâtı artmış, buna mukabil iller muamelâtı azalmış olduğundan 2 nci madde
den 5 000 lira düşülerek birinci maddeye aynı miktar eklenmiştir. 

Bölüm 306 — Giyecekler : 

Bu bölüme geçen yıla nazaran 4 460 lira fazla siyle 12 300 lira konmuştur. 

Bu artış, geçici hizmetlilerden daimî mahiyet arzetmeleri hasebiyle (D) cetveline alman hiz
metlilerin giyim ihtiyaçlarını karşılamak zaruretinden ileri gelmiştir. 

Bu para halen (D) cetvelinin, merkez kısmında istihdam edilip ötedenberi giyim ihtiyaçları 
idarece karşılanmakta olan 85 hizmetlinin palto (iki sene bir) elbise ve ayakkabı ve 24 hizmetlinin 
iş elbisesi ve ayakkabı ihtiyacına tekabül etmektedir. H .t^. 1 

Bölüm 307 — Yolluklar : 

Bu bölüme 8 000 lira fazlasiyle 76 000 lira konulmuştur. 

Geçen yıllar sarfiyatı ve maddeler arasında yapılan aktarmalar göz önünde tutularak 30 ncu 
müfettişler yolluğu maddesinden 5 000 lira düşülmüş 10 ncu sürekli görev yolluğu maddesine 
eklenmiş ise de raporumuzun başında açıklanan sebeplerden dolayı müfettişler yolluğunun geçen 
yıl ödeneğine iblâğını zaruri görmekteyiz. Meriç ıslah projesi beynelmilel komitesi, Anlaşma ge
reğince 1952 yılında Yunanistan'da mesaisine devam edeceğinden, murahhasımızın bu memlekette 
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kalacağı zamana ait yolluğunu karşılamak üzere 40 ncı yabancı memleketler yolluğuna 8 000 lira 
eklenmiştir. 

Bölüm 421 — Yer sarsıntısından evvel ve sonra alınacak tedbirler : 

Bu bölüme geçen yıla nazaran 60 000 lira noksaniyle 40 bin lira konmuştur. 

4623 sayılı Kanunun tahmil ettiği vecibeler meyanmda Sismoloji Enstitüsü Unesco'nun yardi-
miyle 1951 de faaliyete geçmiş ve hizmetlilerin bir kısmı bu müessesece deruhde edilmiş olduğun
dan geri kalan hizmetlerin 35 bin lira ile karşılanması mümkün görüldüğünden 5 bin liranın 307 
nci bölümün 30 ncu müfettişler yolluğu maddesine ilâvesi uygun mütalâa edilmektedir. 

Bölüm 451 — Yayın giderleri : 

Bu bölüme geçen yıla nazaran 4 000 lira noksaniyle :12 000 lira konmuştur. 

Yabancı eser ve mecmuaların satmalma ve abonman ücretleri ile bâzı eserlerin telif ve tercüme 
bedelleri, tabı ve cilt işleri masrafları bu bölümden ödenmektedir. Bakanlıkta matbaa olmadığı gi
bi bir dergi de çıkarılmamaktadır. 

Bölüm 501 — Geçen yıl borçları : ^ - ; , . , - , 

Bu bölüme geçen yıl olduğu gibi 20 000 lira konmuştun. 

inşaat tertiplerinden muhtelif sebeplerle senesi içinde ödenemiyen miktarların bütçenin hazırlan
ması sırasında tesbiti mümkün değildir. Bu bölüme konan ödeneğin evvelki yıllardaki aktarmalar 
göz önünde tutulmak suretiyle tezyidi kabil ise de düyuna intikal eden her hangi bir borcun ait ol
duğu tertipten ödenmesi zarureti karşısında geçen seneki miktar aynen teklif edilmiştir. 

Bölüm 502 — Eski yıllar borçları: 

Bu bölüme 501 nci bölümdeki serdedîlen mülâhazalara binaen geçen sene olduğu gibi 4 000 lira 
teklif edilmiştir. 

Yatırımlar Bütçesi 

Bu bütçe Bayındırlık Bakanlığının yurt hizmetleri bakımından en mühim iş bölümlerini ihtivn 
etmektedir. 

1952 Bütçesiyle yatırımlar kısmı için teklif edilen ödenek 119 362 500 liradır. Diğer bakan
lıkların kendi bütçelerinde Bayındırlık Bakanlığı Bütçesine .aktarılmak üzere teklif ettikleri 
16 765 691 liralık ödenek de ilâve edilirse Bayındırlık Bakanlığı yatırımlar kısmı 136 128 191 
liraya baliğ olmaktadır. Bu ödeneğe geçen yıl Bayındırlık Bütçesinde yer almış olup, bu yıl 
Karayolları Genel Müdürlüğü Katma Bütçesinde mütalâa" edilen 25 milyon liralık il ve köy yol
larına yardım ödeneği dâhil bulunmamaktadır. 1951 Bütçesinin aynı mahiyetteki faaliyetleri için 
yatırımlar kısmına konmuş olan ödenek 108 132 098 liradır. Yatırımlar kısmındaki artış nispeti 
yüzde yirmi beşi bulmaktadır. Bu artışın muhtelif'faaliyet şubelerindeki nispeti kendi tertiplerin
de mütalâa edilecektir. 

Bölüm 741 — Yapı işleri ve esaslı onarmalar 

Bu bölüme, muhtelif bakanlıkları ilgilendiren mevzulara ait işlerden Muhasebe! Umumiye Ka
nununun 50 nci maddesine dayanılarak 1951 yılında girişilmiş olan taahhütlerin 1952 yılma si
rayet eden kısımlarını karşılamak üzere 5 140 000 lira konmuştur. 

Yeni inşaat konuları her bakanlığın kendi bütçesiyle teklif edilmiş olup, Yüksek Komisyonca 
kabullerinden sonra bu bölüme aktarılacaktır. Diğer bakanlıkların yeniden teklif ettikleri ko
nuların ödenek tutarının 15 865 691 (Sulara eklenecek 900 000 lira hariç) lira olduğu yapılan 



incelemelerden anlaşılmıştır. Diğer bakanlıkların yeniden teklif ettikleri bu, ödeneklerin kabulü 
halinde diğer bölümlerde arzolunacak hususi kanunlarına müsteniden yaptırılmakta olan yapı 
işleri hariç olmak üzere Devlet adına yapılacak inşaat yekûnu. 

5 140 000 + 15 865 691 = 21 005 691 liralık yekûna baliğ olur. 

Bu münasebetle yapı işlerinin birkaç yıllık programlara bağlanması suretiyle bina, plân ve ke
şiflerin vaktinde hazırlanabilmesi imkânlarının temin edilmesi hususunda geçen yıl raporumuzda 
belirttiğimiz noktaya bu sene de dikkati çekmek zorunda bulunuyoruz. . 

Madde 11. — Adalet Bakanlığı (Ceza ve tevkif evleri yapımı ve esaslı onarımı) • 

1951 yılında il ve ilçe merkezlerinde olmak üzere yeniden 33 ceza evi inşasına başlanmış, 
bunlardan ikisi müstesna diğerleri bitirilmiş veya bitirilmek üzeredir. Bunun dışında 79 muhtelif 
ceza evinde ilâve ve ikmal işleri ile esaslı onarım, yapılmıştır. 

Bütçeye konmuş oJan 900 000 lira İzmit ve Zonguldak ceza evlerinin sâri taahhütlerinin karşı
lığıdır. 

Madde 12.' — Adalet Bakanlığı (Adalet binaları yapım ve esaslı onarımı) : 

1951 yılı Bütçesine konmuş olan ödenekle muhtelif yerlerde 7 adalet binası yapılmaktadır vw 
bunlardan 5 adedinin inşası bitmek üzeredir. Ayrıca aynı ödenekle muhtelif adalet binalarının 
büyük ve küçük esaslı onarımları yapılmıştır. 

Madde 13. — 5032 sayılı Kanun gereğince İstanbul Adalet binası yapımı her türlü giderleri : 

5032 sayılı Kanun gereğince İstanbul'da inşasına başlanmış olan adalet binası iki ksım halin
de 4 284 228 liraya ihale edilmiştir. Sözleşmeleri gereğince 1952 yılı sonunda ikmali gerekmekte
dir. Dört bloktan ibaret olan bu inşaatta hafriyat ve temel işleri tamamlanmıştır. 

1952 Bütçesiyle teklif edilmiş olan ödenek 5032 sayılı Kanun gereğince yıllık ödeme miktarı olan 
2 milyon liradır ki, bu da sâri taahhütlerin kargılığını teşkil etmektedir. 

Madde 20. — Maliye Bakanlığı : 

1951 Bütçesine konmuş olan ödenekle beş hükümet konağı ve bir maliye binası inşası tamam
lanmış, iki hükümet konağı inşası da bitirilmek üzeredir. 

Madde 30. — Millî Eğitim Bakanlığı : 

Bu maddeye 1951 Bütçesine konmuş olan ödenekle 6 ortaokul, bir öğretmen okulu ile iki ilkokul 
tamamlanmış, İstanbul'da yanan Güzel Sanatlar Akademisi birinci kısım inşaatı bitirilmiştir. Bir 
lise, bir ortaokul ve İstanbul talebe yurdu gelecek yıl devam etmek üzere inşalarına geçilmek 
üzeredir. Bunun dışında muhtelif esaslı onarmalar da yapılmıştır. 

Madde 41. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı: 

Bu maddeye konmuş olan ödenekle üç hastane inşası bitirilmiş, 8 hastane inşasına devam edil
miş, muhtelif hastanelerin esaslı onarımları, Sağlık ve Kalorifer tesisleri yapılmıştır. 

Madde 42. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı (başlanılan sağlık merkezleri yapımının bi
tirilmesi için): 

Bu maddeye konmuş olan ödenekle 9 sağlık merkezi bitirilmiştir. 15 merkezde 1951 yılı için
de bitirilecektir. 

Madde 43. — 5368 sayılı Verem Savaş Kanunu gereğince vücuda getirilecek yapı tesis işleri 
her türlü giderleri: 

5368 sayılı Verem Savaş/ Kanunu gereğince vücuda getirilecek yapı ve tesis işleri meyamnda 
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başlanmış plan Ankara Keçiören verem hastanesiyle Erzincan'daki verem paviyonn inşaları 1951 
yılı içindo tamamlanacaktır. . ' " ' ''" 

Madde 6 0 . — Gümrük ve Tekel'Bakanlığı ve Madde: 80 Ulaştırma Bakanlığı, işleri, için 1951 
Bütçesine ..'konmuş olan ödenekle muhtelif esaslı onarım ve ikmal işleri yapılmıştır. 

: < ! • ' " • • • 

Madde. 70.—• Tarım Bakanlığı: - .• '" -3 

Bn maddeye konmuş olan ödenekle Van Hayvan Hastanesi ikmal edilmiştir. 3 vilâyet hayvan 
hastanesi ile Tavukhane, înekhane, Aygır deposu gibi 7 muhtelif tarım tesisi ikmal edilmek üze
redir; Ayrıca çeşitli onarım işleri yapılmıştır. 

Bolüm 742 —- 5011 sayılı Kanun gereğince Büyük Millet Meclisi binası ve eklentileri yapımı: 

Bu bölüme konan ödenek geçen yıla nazaran 150 000 lira noksaniyle 3 100 000 liradır. Bu 
ödenek girişilmişolan taahhütler karşılığıdır. 

Şimdiye kadar.yapılan sarfiyat (1951 malî yılı sonu itibariyle) 

'"•''' 1937" den Bayındırlık Bakanlığına devir tarihi olan 1947 yılı iptidasına kadar, . , 

Başkanlık.Divanınca yapılan sarfiyat yekûna 15 900 713 
1947 Bütçesine konan ödenekle, .yapılan sarfiyat. 4,440 948 

" 'v 5011 sayılı Kanuna dayanılarak yapılan sarfiyat (.1951 yılı sonuna; kadar) 16 725 510 

Sarfiyat yekûnu 37 067: 171 

Yetki durumu : 

5011 sayılı Kanunla. alman yetki 35 000 000 
5011 sayılı Kanıma göre yapılan.sarfiyat.,(1948 - 1951) .,. , 16 

\ 
18 
3 

V 

725 .510 

274 490 
100 000 ,.;..,. .1952 Bütçesiyle teklif edilen 

' ' ; Yetki bakiyesi 15 174 490 

İnşaatın lougüukü. durumu : 

Bütün binaların kaba kısımları inşa edilmiş, çatılar kapanmış, ^ıva altında kalacak tesisat iş-
leri tamamlanmış, toplantı salonları hariç olmak üzere esas binanın bir kısım sıvaları yapılmış, 
doğrama aksamı tamamen döşeme ve duvar kaplamaları kısmen hazırlanmıştır. 

•Gelecek yıllar/ödeneği 5 milyon liradan aşağı düşürülmediği takdirde bono yetkisinden de fay
dalanılmak' suretiyle binanın 1954'toplantı yılına yetiştirilmesi mümkün görülmektedir. 

•; ;.Bölüm. 743 ,:—:Doğu, bölgesi memur evleri yapımı giderleri: 

' ^4626' sayılı Kanunla verilmiş olan 25 milyon liralık yetki tamamlanmış olduğundan bu yıl bu 
unvanla yeni bir bölüm açılmış ve. bu bölüme 945 000; lira teklif edilmiştir. Bu para ile evvelce 

.başlanmış., olup ikmal edilm'iyen 1.8 'memur.' evi ile inşaatı' bitmiş olan 152 evin bina dışındaki pis 
ye .temiz su tesisleri ele alınacaktır. '""" " .-••.•:-.\ •, •.•/ 

Bölüm 744'—5511 sayılı Kanun gereğince Gördes İlçesinin nakledileceği yerlerde yapılacak 
meskenler karşılığı : 

Bu bölüme geçen yıla nazaran 50 000 lira noksaniyle 450 000 lira konmuştur. 

1951 Bütçesine konmuş olan ödenekle 100 ev ikmal edilmek üzeredir. Ayrıca 63 evin inşasına 
başlanmıştır. 
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1952 yılı Bütçesiyle teklif edilen ödeneğin 113 1.53 lirası taahhüt bakiyesini karşılıyacak, gerisi 
5511 sayılı Kanııri^gereğince yenideti yapılacak mesken inşaatına tahsis olunacaktır. M< ' 

. Yetki durumu : \:!rr .: •;% •'•. :>fa;o. ••.JL • XU - ' 

5511 sayılı Kanunla verilen yetki, . 2-000 000 
1951 sonuna kadar harcanacak olan^ r (i •',,: «$$jp00 

1 240 000 
1952 Bütçesiyle teklif edilen ödenek 450 000 

ı~: 
r Yetki bakiyesi 790,000 

5511 sayılı Kanun, yalnız tapu kaydi bulunanlara ev yaptırmayı hedef tuttuğundan Gördes'te sa
kin olup tapu kaydi görmemiş bir kısım vatandaşların bu haktan mahrum kalmamaları için Bakan* 
lıkça bir kanun tasarısının hazırlanmış ve Hükümete scvkedilmek üzere bulunduğu öğrenilmiştir. 

Bölüm : 745 — 5367 ve 5843 sayılı kanunlar gereğince hava meydanları yapımı için girişilecek 
yüklenmeler karşılığı : ' 

Bu bölüme geçen yıla nazaran 550 000 lira noksaniyle 10 450 000 lira teklif edilmiştir. Ancak 
1951 Bütçesinin yüksek komisyonda görüşülmesi sırasında istimlâk borçlarının karşılanması maksa-
diyle Hükümetçe tefrik edilen ödenek 2 milyon lira artırılmak suretiyle 11 milyon liraya çıkarıl
dığı göz önüne alınırsa, bu sene teklif edilen ödenek hakikat halde geçen yıl bütçesinden 1 450 000 
lira fazla bir iş yapma imkânı sağlıyacaktır. 

Yetki durumu: 

5843 sayılı Kanunla yetki miktarı 65 000 000 liraya iblâğ edilmiştir. ,1951 yılı sonuna kadar 
45 935 511 lira , sarf edilmiş olacaktır. Yetki bakiyesi 19 064 489 liradır. j 

1952 teklif bütçesindeki ödenek de göz önünde tutulursa 8 614 489 lira* yetki bakiyesi kalacaktır. 
1951 yılma konan 11 milyon liranın 2 milyon lirası Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan 
istimlâklerden mütevellit borçları karşılamak üzere Devlet Borçları Bütçesinin-, hükme bağlı borçlar 
tertibine aktarılmış, geri kalan paradan takriben 4 milyon lirası Yeşilköy Hava Meydanı inşaat ve 
tesislerine, 1 352 000 lirası Esenboğa meydan inşaatına, 2 844 000 lirası kredi ile sağlanan elek
trik ve elektronik ve diğer meydan tesisleri bonolarına ve mütebaki para da müteferrik inşaat ve 
montaj işlerine tahsis edilmiştir. 

İnşaat durumu 

Yeşilköy hava meydanı beton pist inşaatı ve ışıklandırma tesisleri bitmiş ve işletmeye açılmış
tır. Hangar ve sair müştemilât binaları'tamamlanmıştır. Merkez yolcu binası bitmek üzeredir. 

Esenboğa hava meydanında tesviye işleri, hangar ve müştemilât binaları ' tamamlanmıştır. 7 
muhtelif hava meydanında uçuş emniyet tesisleri kısmen bitirilmiş, kısmen de bitirilmek üzeredir. 

1952 Bütçesiyle teklif edilen 10 450 000 lira ile Yeşilköy hava meydanının noksanları tamamla
nacak, Esenboğa beton pist, ışıklandırma ve uçuş emniyet tesisleri' bitirilmek suretiyle işletmeye 
hazır bir vaziyete getirilecek, Adana hava meydanının tesviye ve drenaj işleri yapılacak, Trabzon 
hava meydanı inşaatı tamamlanacaktır, 
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Bolüm ?46 — 4677, 55Sİ sayılı kanunlar gereğince Atatürk Anıt - Kabir yapma ve her türlü 

giderleri: 

Bu bölüme geçen yıla nazaran 300 000 lira fazlasiyle 4 000 000 lira konmuştur. < ıM 

1951 yılı sonu itibariyle sarfiyat durumu 
, 4677 sayılı Kanun çıkmadan evvel bütçelere konan ödenekle yapılan sarfi-
^yaf "(kamulaştırma, proje, park tesis ve inşa işlerine) , 1 900 830 

4677 ve 5581 sayılı Kanuna göre yapılan sarfiyat (195İ yılı sonu iti
bariyle) * 11 967 571 

Daha yapılmadı gereken muhtemel sarfiyat 
Taahhütler bakiyesi 
Koksan işler, tezyini işler, muhtemel masraflar 

Toplam 

Yekûn 

Yetki bakiyesi 

13 868 401 

4 681 099 
3 500 000 

8'181 099 

24 000 000 
11 967 571 
V 

12 032 429 
4 681 099 

Yetki bakiyesi 
4677 ve 5581 sayılı kanunlarla alınan yetki 
Bu kanunlara daj^anılarak 1951 yılı sonuna kadar 

Taahhütler bakiyesi 

Yetki bakiyesi 7 351 330 

Yetki bakiyesinde daha 3 500 000 liralık muhtemel bir sarfiyat yapılacağına göre kanuni yet
kilerden takriben 4 milyon liranın kullanılnııyacağı ve tasarruf edileceği anlaşılmaktadır. Anıt-
Kabir inşasının 1952;;Kasım ayı... içinde bitirilmesi için gerekli tedbirlerin alındığı anlaşılmış
tır. / . ,. ',';• 

Bölüm 747'-— 4879 sayılı Kanını gereğince Ankara Tıp Fakültesi yapımı her türlü giderleri : 

Bu bölüm bu sene yeniden, ihdas edilmiştir. Bu bölümde teklif edilen 1 600 000 lira Tıp 
Fakültesi proje mimarına, sözleşmesi gereğince vehilmesi lâzımgelcn taahhüt bakıyesidir. 

Bakanlık mevcut sözleşmenin tasfiyesine teşebbüs etmiş ise de, işin % 85 inin yapılmış bulun
ması, ve proje mimarının yaptığı işlerle istediği tazminat yekûnunun sözleşme bedeline baliğ ol
ması sebebiyle sözleşmenin devanınım Hazine menfaatine daha uygun olduğu görülerek tasfiye
den vazgeçildiği anlaşılmıştır. 

Proje mimarının sözleşme ile taahhüt etmiş olduğu;jş, tıp fakültesiı hastane, polikinik,çama
şırhane ve santral binaları ve bunlara ait tesisat işlerine ait projeler olup bu işlerin takribi 
maliyeti 42 milyon lira olarak ' tahmin edilmektedir. -Sözleşmesine göre proje mimarının istih
kakı yekûnu işin hitamında 1 895 390 lira olacaktır. Bugüne kadar mütaalıhit mimar 1 692 722 
liralık iş yapmış ise de sözleşme '-gereğince bunun yarısının ait olduğu inşaat yapıldıkça peyder
pey ve yapılmadığı takdirde beş nenelik müddetin hitamı olan 1952 yılı içinde ödenmesi ica-
betmektedir. Geçen yıl bütçeye ^ödenek konmadığı için mütaalıhit mimarın yapmış olduğu iş be
deli ödenmemiştir. 1952 yılı, sözleşme müddetinin sonu olması ve mütaalıhit mimara sözleşme
si gereğince takriben 1 600 000 lira ödenmesi icabettiğine göre bu bölüme bu Ödenek teklif edil
miştir. 

Bölüm 781 — Demiryöllar : 

Demiryollarında başlıca faaliyet dört istikam et iUçnu<Jç4ix\ 
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Madde 11 — 3262, 3813, 4643 ve> 507f> sayılı '•kanunlarla Diyarbakır - Gizre,-EIâzığ - 'Van hu

dut hatlariyie Bitlis şube hattı yapma karşılık ve . giderleri olarak 210 milyon liralık yetki 
alınmıştır. . . . . 

ta 1951 malî yılı sonuna kadar 129 700 000 lira sarfedilmiş olacaktır.,. 

İnşaat durumu: 

Elâzığ - Tatvan 344 kilometre ve Van ^ Kütür (İran hududu)- İ2Ö.kilometre olmak üzöre hattın 
umumi tulü 464 kilometredir. 

Elâzığdan itibaren Genc'e kadar olan 138 kilometrelik kısım işletmeye açılmıştır. Bu hat üze
rinde halen faaliyet Genç ile Muş arasında 109 kilometrelik kısım üzerinde toplanmıştır. Bu kıs
mın gerek alt ve gerek üst yapısı tamamen taahhüde bağlanmış ve inşaat* yüzde 50 nispetinde ta
mamlanmıştı?. 

Bu 'ha t için 1951 bütçesiyle 8,5 milyon lira ödenek verilmiş olup, İJü'ödenek ' malî yıl sonuna 
kadar tamamen sarfedilmiş olacak ayrıca 1952 vadeli 3,5 milyon liralık bono verilmiş bulunacaktır. 

1952 yılı bütçesiyle bu hat için 8 500 000 lira, ödenek teklif edilmiştir. Sözleşmeleri gereğince 
1952 yılnıda yapılacak işlerin yekûnu (1952 vadeli bonolarla birlikte) 15 900 ÖÖ0 liradır. Bunun 
8,5 milyon lirası bütçeye konan ödenekle ve ihtiyacın bakiyesi 1953' vadeli bonolarla 'karşılana
caktım. i 

Bu hattın Genç - Muş arasının maliyeti tahminen 60 milyon lirayı bulacaktır. 1951 yılı sonuna 
kadar 29 500 000 lira sarfedileeektir. 1952 yılındaki ödenek de göz önünde tutulur ve 1952 yılında 
Muş'a varılacağı düşünülürse ihtiyaç bakiyesi olan 22 milyon liranın 1953 ve 1954 yılları bütçele
rinde derpiş edilmesi ieabedecektir. 

Bu duruma ve iş programlarına göre, Muş'tan ötesinin 1953 ten evveli?ihalesi mümkün.igörülme-
mektediî. 

Hattın tamamlanmasına kadar bu bölgenin münakale ihtiyacını ıslah edilmekte olan karakolları 
karşılıyacaktır. 

Madde 12 — 4643 sayılı kanun gereğince yapılmakta olan Erzurum hattı uzatmagiderleri: 

Bu hat için 46431 sayılı Kanunla 40 milyon liralık yetki alınmıştır. 

Erzurum - Sarıkamış arası 161 kilometre olup bunun 87, kilometrelik Erzurum - Horasan arası 
tamamlanmış ve işletmeye açılmıştır. 

1951 bütçesine konan 2,5 milyon lira ödenekle 1952 bütçesinde teklif.^edilen^2 milyon •lira'öde
nek tamamen Erzurum - Horasan arasındaki kısmın noksanları ve borçları •karşılığıdır. . 

Erzurum - Horasan arasının; tahminî maliyet bedeli 25 milyon lira olup 1951 yılı: sonuna-kadar 
19 300 000 lira sarfedilmiş olacaktır. 1952 yılındaki ödenek göz önünde tutulursa bakiye kalan 
3 800 000 lira borcun gelecek yıllar bütçeleriyle karşılanması icabetmektedir. 

' Horasan,-,,Sarıkamış arası 74 kilometredir. Tahminen 40 milyon liraya mal olacaktır. Buna 
mukabil yetki bakiyesi (40—25)=15 milyon lira olup, hattın Sarıkamış'a kadar uzatılması için 
daha 25 milyon liralık bir yetki alınmasına ihtiyaç hâsıl olacağı anlaşılmıştır!. 

Madde 13. —• 4643 ve 5413 sayılı kanunlar gereğince Maraş şube hattı ile Narlı - Gaziariteb -
Karkamış hattı yapım giderleri: 

30 kilometresi, Maraş - Köprüağzı ve 185 kilometresi ' Narlı - Karkamış olmak üzere' ' heyeti 
umumiyesi 215 kilometredir. Maraş - Köprüağzı kısmı işletmeye açılmıştır*' ' ; ;>K.i^4oK 
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'f'i ' İ tol i - -Gâzianteb - Kârkamış. . . . . , , : ,: , : ,, 

İnşaat durumu: ! ' : ' • , 

Narlı - Grâzianteb - Kârkamış hattında 85 lrilömetrelik Aıiteb'e kadar olan parçası 3.kısım ha
linde ihale edilmiştir. 55 kilometrelik birinci ve ikinci kısmın' alt yapıları ikmal edilmiştir. Bay 
döşeme işlerine başlanmak üzeredir. 3 ncü kısım inşaatı 1952 yılı içinde tamamlanacaktır. Bu 
hattın üst yapısına lüzumlu ray, travers ve 'sair- ^-malzeme kamilen siparişe bağlanmış ve peyder
pey mahalline sevkedilmekte bulunmuştur. 1952 yılı sonunda hattın Anteb'e kadar ray döşeme 
işleri tamamlanacaktır. ! • : J i 

Bu hat için 1951 Bütçesiyle 4 milyon lira ödenek verilniiş/olup' bü ödenek ; mal îy ı l 1 sonuna ka-
v,dâf tamamen sarfedilmiş olacak, ayrıca 1952 vadeli 6 milyon liralık bono verilmiş bulunacaktır. 

1952 yılı Bütçesiyle bu hat için 7 milyon lira ödenek teklif edilmiştir. 1952 yılında yakılacak 
:• işİerîn! yekûnu (52 vadeli bonolar dâhil) 13 760 000 lira olarak; tahmin edilmektedir. Bunun 7 
•milyon; lirası bütçeye konan ödenekle ihtiyacın bakiyesi 1953 vadeli bonolarla karşılanacaktır. 

Yetki ve sarfiyat durumu: • ; . ' > , 

: 4643 ve' 5413 sayılı Kanunlarla alman ödenek yetkisi 65 milyon liradır. 'Bunun'31 milyon lirası 
Maraş - Narlı - Gâzianteb ve 34 milyon lirası Gâzianteb - Kârkamış lasmma'ait ise de Maraş -Nar
lı - Ahteb kısmının 30 milyon lira ile tamamlanabileceği tahmin edilmektedir. 

Maraş - Narlı - Anteb kısmı için 1951 yılı sonuna kadar 14 500 000 lira sarfedilmiş olacaktır. 
1952 yılı ödeneği "de göz önünde tutulursa Anteb'e kadar olan inşaat için daha 8,5 milyon liralık 
rbir ödeneğe ihtiyaç hâsıl olacaktır ki, bu miktarın 'mutaakıp yıl bütçelerinden karşılanması gere-

'kCcoktir; 

Gâzianteb - Kârkamış arası 

Ihı hattın bir kıymet ifade edebilmesi ancak Karkamış'a bağlanması ile mümkün olabilecek
tir. filhakika bu hattın yapılması ile bugün tecrit edilmiş bir hakle bulunan Cenup demiryolumu-

- .zun Suriye içinden- geçmeden ana şebekeye bağlanması mümkün olacak, bu suretle müteharrik 
evedata hissedilen sıkıntılı durum izale edileceği gibi, her yıl Suriye Hükümetine ödenen 1,5 mil
yon lira da, tasarruf edilecektir. 

100,kilometre uzunluğunda olan İm parçanın, hat maliyetinin dalın ucuza temini bakımından 
/ray; fersi yatının Anteb'e yaklaşmasını mütaakıp 1952 yılı donlarına -doğru-ihalesi ve üç - dört 
yıl içinde tamamlanması düşünülmektedir. Bu takdirde mütaakıp yıllarda bütçeye konacak•••'• öde
neğin .1952 yılı ydeneğine nispetle her sene 3 milyon lira -kadar artırılması- icabetmektedir. • • 

; '.M adde 14 4— 5415 «ayılı Kanun gereğince ̂ yapılacak Kozlu --Ereğli hattı ile-Armutçuk şube 
•'••-• hattı yapım giderleri . ' 

Bu hat için 5415 sayılı Kanunla 65 milyon liralık yetki alınmıştır. 

' 44' kilometre oihn bu ; hattın/ Ereğli'den itibaren, birinci kısmını-teşkil/;cden 14-kilometre uzun 
luğnndaki Ereğli - Çataldere - Armutçuk kısmı ihale edilmiştir. 

İnşaat durumu 

Alt yapısı 7,2 milyon liraya, muharrik ve müteharrik edevatla birlikte üst yapısı 4,5 milyon 
lira: blmiik üzere ceman 11,7 milyon liraya mal olacaktır; i 

1951 malî yılı sonuna kadar 9,7 milyon lira sarfedilmiş olacaktım'. Bakiye 1952 Bütçesinde 14 
'•'-•ncü m;addc ile teklif edilen 1 900'000 ve 30 n'eu -maddesinde 200 000 liranın 100 000 lirası..ile kar-
'aşılanacaktır. ' " •' '•• '-"' ;.-..:.• ,. ..,., -,,;.<:(; .......,.,,,•: 



Geri kalan 30 kilometrelik kısım çok arızalı olduğundan pahalı olacaktır, şimdilik liman inki
şaf edinceye kadar yapılması düşünülmektedir. ' 

Hattın kanunları gereğince Devlet Demiryolları İşletme idaresine devredilinceye k&dâr iki yıl
lık bakımı: için 1953, 1954 yıllarmra muayyen bir ödenek koymak icabedeeektir. '̂'•'•'; 

Limanlar 

Bölüm 782 — Limanlar yapımı gideri : 

Madde 11 — Ereğli Limanı ikmal inşaatı giderleri : 

2214 ve 5222 sayılı kanunlar gereğince Ereğli Limanı inşaatı için alman ödenek yetkisi 20 milyon 
liradır. 

1951 yılı sonuna1 kadar 17 547 000 lira sarf edilmiş olacaktır. Yetki bakiyesi 2 464 000 liradır. İşin. 
nıütehavvil fiyatlı olması; çimento ve demir gibi, İnşaatın esasını teşkil eden malzeme fiyatlarının 
artması dolay isiyle inşa maliyeti artmıştır. 

İnşaatın tamamlanabilmesi için daha 3 500 000 liraya ihtiyaç vardır ki, bu da bu bütçe ile teklif 
edilmiş bulunmaktadır. Bu suretle Ereğli Limanı inşaatı için kabul edilmiş olan 20 milyon liralık 
yetkiye 1952 Bütçesiyle 3 500 000 — 2 454 000 = 1 046 000 lira ilâve edilmiş bulunmaktadır. 

İnşaat durumu ; 

825 metre uzunluğundaki dalgakıran bitmiştir. Limanda tarama işleri ikmal edilmiştir. 600 metre 
uzunluğundaki rıhtım inşaatı 1952 içinde tamamlanacaktır. Rıhtım arkası imlâsı, Milletlerarası Kal
kınma ve İmar Bankasından sağlanan kredi ile satın alınmakta olan emici makinenin memleketimize 
gelmesine bağlıdır. Ancak rıhtmın takriben 200 metrelik kısmının imlâsı mevcut vasıtalarla tamamla
narak 1952 sonunda istifadeli bir duruma getirilecektir. 

Madde 12 — 4643 ve 5222 sayılı kanunlar gereğince yapılacak Trabzon Limanı yapım giderleri : 

Bu liman inşaatı için yukarda yazılı kanunlarla alman yetki 20 milyon liradır. 1951 yılı sonuna 
kadar 16 343 000 lira sarfedilmiş olacaktır. 

İnşaat durumu : * : - •.- r - * : : -* * - : • 

850 metre uzunluğundaki dalgakıranın üst yapısı hariç olmak üzere heyeti umumiyesi 1951 yılı so
nunda tamamlanmış olacaktır. Cferek rıhtım temeli ve gerek limanın tarama ameliyesine başlan
mıştır. İnşaatın heyeti umumiyesi rıhtım arkası imlâsı hariç olmak üzere 1952 yılı sonunda tamam
lanacaktır. Rıhtım arkası imlâsı Ereğli Limanında olduğu gibi emici makinenin memleketimiz© 
gelmesine bağlıdır. 1951 yılı Bütçesiyle bu liman inşası için verilmiş olan 2 750 000 lira ödenekten 
920 000 lirası 1950 yılı zarfında verilmiş 1951 vadeli bonoları ödenmiş, geri kalan kısmı inşaata 
harcanmıştır. ^f^jT 

1952 .yılı Bütçesiyle teklif edilen miktar 2 600 000 liradır. Bu ödenekle inşaatın tamamlanacağı 
anlaşılmıştır. 

Madde 13. — 4870 ve 5241 sayılı kanunlar '• gereğince yapılacak Amasra - İnebolu limanlarının 
yapım giderleri : - * i - : , ( , 

Bu limanlar için alman yetki miktarı 7 milyon. liradır. 1951 malî yılı sonuna kadar 5 029 000 lira 
sarfedilmiş olacaktır. 

1951 yılı Bütçesiyle bu limanlar inşaatı için verilmiş olan 1 325 000 liralık ödenekten 390 000 
lirası 1950 yılı zarfında verilmiş olan 1951 yılı vadeli bonolara tahsis edilmiş bakiyesi inşaata 
harcanmıştır. 1952 yılı Bütçesiyle 1 300 000 lira teklif edilmiştir. Bu ödenek de göz önünde tutu
lursa^ 671 000 lira yetki bakiyesi kalmaktadır : ! ^ V 
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İnşaat durumu : 

İnebolu'da 300 metre tulündeki Dalgakıranın 120 metrelik İnsim bitirilmiş, bakiyesi 1952 yılı 
sonunda tamamlanacaktır* <?r <j. : 

90 metre rıhtım inşasına 1952 yılı içinde başlanarak yıl sonunda ikmal edilecektir. 

Amasra'da mevcut 250 metrelik eski dökünün su seviyesinin üstüne çıkarılması ve 50 metre 
uzatılması işlerine 1952 yılı içinde başlanarak yû sonunda bitirilecektir. 

Bölüm 914. — Küçük iskele ve barınaklar : 

5414 sayılı Kanun gereğince yapılacak iskele ve ufak barınaklar yapım giderleri : 

îskele ve ufak barınakların inşası için 5414 sayılı Kanunla 10 yılda harcanmak üzere 25 milyon 
liralık yetki verilmiştir. 1951 malî yılı sonuna kadar 4 milyon lira harcanmış olacaktır. Bu kanuni 
yetkiye dayanarak 1950 yılında başlanmış olan iskelelerin durumları şöyledir. (j 

Taşucu, Anamur iskeleleri 1951 yılı sonunda. Akçakoca ve Çanakkale iskeleleri 1952 yılı içinde 
ikmal edilecektir. 

1951 yılında başlanmış olan Alanya, Fenike, Rize, Marmaris iskelelerinin 1952 ve Mudanya is
kelesinin 1953 yılı içinde bitirileceği tahmin edilmektedir. 

1952 yılı Bütçesiyle bu bölüme geçen yılda olduğu gibi 2 500 000 lira konulmuştur. Bunun 
1 800 000 lirası ihaleleri yapılmış olan iskelelerin sâri taahhütleri ve 300 000 lirası makine alım ve 
onarımı ile küçük onarımlar karşılığıdır. Geriye yeni taahhütler için 400 000 lira kalmaktadır. 

Bölüm 784 — 5775 sayılı Kanun gereğince yapılacak liman ve sair deniz tesisleri karşılığı : 

Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası ile akdedilip 5676 sayılı Kanunla tasdik edilmiş olan 
Anlaşmanın gerektirdiği iç ödeneği sağlamak üzere 5775 sayılı Kanunla 76 milyon liralık bir öde* 
nek yetkisi verilmiştir. Bu kanuna ıgöre ele alınacak mevzular İstanbul'da Salıpazarı ve Haydar-
paşa liman tevsiatı, îzmir Alsancak liman tevsiatı, Samsun limanının inşası ve İskenderun lima
nının ıslahı işleridir. * ' 

1951 yılı Bütçesine bu maksatla konmuş olan 4 450 000 liradan malî yıl sonuna kadar 2 525 000 
liranın sarf olunacağı tahmin edilmektedir. '-•' :'**'*«•••• '**W«®^*g''$Ş®$®ffi 

1951 yılı faaliyeti daha ziyade mahallinde gerekli etüdlerin yapılmasına, bunlara dayanılarak 
inşaat projelerinin ihzarına ve istimlâk muamelelerinin tekemmül ettirilmesine ve dış krediden fay
dalanarak satmalmaçak inşaat için lüzumlu makine ve tesislerin tedarikine inhisar etmiştir. 

1951 malî yılı içinde Salıpazarı ve Haydarpaşa inşaatı eksiltmeye çıkarılacaktır. İskenderun ve 
İzmir tesisleri 1952 yılı başlarında, Samsun limanı 1952 ortalarında eksiltmeye çıkarılacak şeldlde 
hazırlıklar yapılamaktadır. Bu inşaatın lüzum gösterdiği 4,5 milyon dolar tutarındaki makine 
parkı eksiltmeye konmuştur. 1951 malî yılı içinde taahhüde bağlanacağı tahmin edilmektedir. İn
şa işleri bu makinelerin teminine ve mevcut limanlardan serbest kalacak makinelerin yeni mevzu
lara kaydırılmasına sıkı sıkıya bağlı bulunduğundan inşa işlerinin yukarda arzediîen tarihlerde 
ele alınmasına zaruret hâsıl olmaktadır. Makinelerin en kısa bir zamanda temini ve bu hususta 
ruçhaniyet tanınması için bankaca gereken yardımın yapılacağı bildirilmiştir. 

1952 yılı Bütçesiyle 11 500 000 lira teklif edilmektedir. Bunun 11 000 000 lirası 10 ncu yapım 
giderleri maddesine ve 500 000 lirası etüd ve kamulaştırma masrafları olarak 40 ncı maddeye 
konulmuştur. 

1951 yılının istimlâk muamelelerinden 2 nci maddeye konan 500 000 liranın yetmiyeceği an
laşılmıştır. Birinci maddeden 1 300 000 liralın indirilerek ikinci maddeye eklenmesi işlerin selâ-
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metle yürütülmesi bakımından zaruri görülmektedir. Esasen yapım işleri için gerektiği takdirde 
bir miktarlıponn, vermekrlîa^uniiiınkâıijdrıhüindedir^. ' 

Bölüm 786 — Su işleri: ',. 

3132, 4100, 4649 "ve 5259'sayılı kanunlar gereğince yapılacak su işleri 'yapım.: ye; esaslı,onanın 
giderleri. 

Yukarda yazılı kanunlarla, verilmiş'olan yetki miktarı 286 milyon liradır. 1951 yj]h sonuna;kar .. 
dar 162 101 808 lirası kullanılmış olacaktır. 

Geriye 123 898 191 lira yetki bakiyesi kalmaktadıi1. 

Madde 11 — Bu ̂ maddede; mütalâa,;! edilen, işler, -: 1937 yılından beri ele almmışhavzalardaki, mev
zuların bir an,.,evvel verimli bir» hale getirilmesini hedef tutan ,bir -programa göre.yürütülmektedir. 

1951 yılında bu maddeye 19 357 000 lira konmuştur. Bu para ile daha evvelki/ yıllarda ihale 
edilmiş olan 38 muhtelif .-mevzuun, inşasına devam, edilmiş bıınlardan 13 tanesi bitirilmiştir. 

Ayrıca 1951 yılında muhtelif havzalarda 15 mevzu ihale edilmiş ve inşalarına başlanmıştır, 

1952 yılı bütçesiyle bu maddeye 20 milyon lira teklif edilmektedir, Bu; paranın i 17 750 000 lirası 
geçen yıllar ihale edilmiş olan işlerin •sâri taahhüt karşıl iğidir. .Geri kalan 2 250,000: lira sile sâri ta
ahhüt yetkisinden , faydalanmak, suretiyle muhtelif, havzalarda 12 tamamlayıcı mevzu ele alına
caktı?. ; 

Madde 12 — 5259 sayılı Kanunun birinci maddesi gereğince yapılacak diğer, su işlerinin yapım 
ve esaslı .onarım giderleri: 

1951, yılanda .geniş ölçüde, ilk defa olarak ele alınmış olan kısa vadeli münferit su mevzularının 
topladığı geniş ilgi ve memlekete sağladığı iktisadi faydalar göz önüne alınarak 1952 yılı bütçesinde 
1951 bütçesine nazaran 6 900, 000 lira fazlasiyle ,14 900 000 liranın teklif edildiği memnuniyetle 
müşahede edilmiştir. 

1951 yılı bütçesine konan 8 milyon lira ile yurdun her köşesine şâmil olmak üzere-. 66: mevzu eler 

alınmıştır. 1952 bütçesiyle teklif edilen (14 900 000), liradan 8 milyon lirası (1951) yılında başlanmış 
olan işlerin sâri taahhüt karşılığıdır. Geri kalan 6 900 000 lira ile aynı mahiyetteki işlerin ya
pılmasına devam olunacaktır. 1952 yılında ele alınacak bu mevzular takriben 25 milyon liraya 
mal-rö.lacak"'bir-:drtşmı 1952, bir, kısmı* da 1953 ve 1954 yıllarında bitirilmiş- bı duracaktır,; , 

Bundan başka bakanlık, tarafından 1954 yılına kadar her yıl. yapılacak işleri ihtiva etmek 
üzere ihzari mahiyette hazırlanmış olan programın tahakkuku için gelecek senelere bu madde 
için 20mulyon ; lira' civarında, ödenek jayrılması temenniye şayan görülmektedir, Bu şekilde; eko
nomik, kalkınmamızın temellerinden birisi- dalıa, atılmış ve halkın, 'arzu ve dileklerinin...mühim. bir. 
kısmının; . tahakkuk' etmesi, imkânları sağlanmış; olacaktır.' \ 

Madde,30—• .Satın,alınacak ,m,ald.ne ve araçlar : . . ' . • . . 

• • 'Bit:maddedeki ödenek 1951 yılı içersinde bütçeye konulan 50 000 liralık!ödeneğev200;000i li
ra ilâvesi suretiyle : 250 000- liraya çıkarılmış olmasına rağmen 1952 teklif- bütçesinde; yine 
50 000 lira olarak bırakümiştiıv Halbuki 1952 yılında tatbik edilecek* münferit; su programları
nın mahiyet itibaı.iyjıejdiçülî;,lıa,çımda-i,ş].er olduğu, bununla,beraber .hu,..işleri de makine ile yapmak 
mecburiyeti bulunduğtj, buna mukabil işleri yapmak için. 'lüzumlu bulunan makine bedelinin ,iş t be
deline yakın veya bâzı hallerde daha fazla olduğu göz önüne «ılınırsa makinelerin, idare tarafın
dan temini işin icabına daha uygun düşeceği mütalâa edilmektedir. Bu itibarla programların 
emniyetle';tatbik' ve tahakkukunu:. sağlamak için İra tertibe konan ödeneğin 2 milyon >. liraya iblâğı
nı ' zaruri;bulmaktayım,> .-Buı paranın :B'ayîndırl.ık Bakanlığı bütçesinin diğer tertiplerinden, .temini, 
müminin görülememiştir. Bu hususu yüksek komisyonun takdirlerine bırakmayı muvafık bulduk, 
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Madde 40 — İstikşaf, etüd, aplikasyon giderleri: 

1951 Bütçesinde 160 000 lira olan ödenek 1952 yılında 100 000 lira fazlasiyle 260 000 lira
ya iblâğ edilmiştir. 1951 yılında çeşitli su işlerinin etüdleri yapılmış olduğu gibi katı hududun, 
teşkil edilen Meriç nehrinin yaptığı zararları izale maksadiyle etüd etmek ve ıslah projelerini ha
zırlamak üzere Yunan Hükümetiyle iş birliği yapılmak suretiyle faaliyete geçilmiş bulunmaktadır. 

1952 yılındaki ödenekle 1952 ve mütaakıp yıllar su programlarının etüdlerine devam edilmiş ola
caktır. Yalnız gittikçe kesafet peyda eden proje işlerinin de ihtisas sahiplerine yaptırılması zaru
reti karşısında bu maddenin başlığının (istikşaf, etüd, proje ve aplikasyon, işleri giderleri) şeklinde 
tashih edilmesinin daha uygun olacağı mütalâa edilmiştir. 

Bölüm 787 — 4099 sayılı Kanun gereğince Ankara lâğımlarının yapım giderleri : 

Bu bölüme 1951 yılı Bütçesinden 130 000 lira noksaniyle 370 000 lira konmuştur. Evvelce taah
hüde bağlanmış olan işlere 1951 yılında devam edilmiş ve 1952 yılında da 4099 sayılı Kanun ile 
verilen yetki çerçevesi içerisinde başlanılmış olan tesislerin tamamlanması ve bozulan yolların tekrar 
eski haine getirilmesi gibi işlerin yapılacağı anlaşılmıştır. 

Bölüm : 788 — Teknik hizmetler geçici görev yollukları : 

Bu bölümün 10 ve 20 nci maddelerinde 1951 yılında mevcut ödeneklerin aynı kabul edilmiştir. 
Yalnız su işlerine ait 30 ncu madde 30 000 liralık bir fazlalık görülmektedir. 

Faaliyet sahası genişlemiş olan su işleri teşkilâtının yolluklarını karşılama bakımından zaruri 
olduğu mütalâa edilmektedir. 

Bölüm 791 — Köylerde halkın yapacağı su işlerine yardım : 

1952 yılı bütçesine bu bölüm için 1951 yılı Bütçesinden 2 500 000 lira fazlasiyle 7 500 000 lira 
konulmuş bulunmaktadır. 

1951 ödeneği; köy aded ve nüfusları, genişlikleri ve tahakkuk ettirme imkânları cöz önüne alın
mak suretiyle illere tevzi edilmiştir, özel îdare bütçelerinde aynı maksat için kullanılmış olan 
589 375 lira ile birlikte ve halkın bedeni ve nakdî yardımları da inzimam etmek suretiyle 1951 yı
lında 2106 aded köyde içme suyu mevzuunu ele almak imkânı sağlanmıştır. Senelerdenberi temiz 
içilebilir suya hasret kalan 2106 köyümüzde ve tesis edilen is birliği sayesinde-, bu mübrem ihtiya
cın karşılanmış olmasını görmek cidden memnuniyet verici bir hâdise teşkil etmektedir. Fakat aynı 
şiddetle ihtiyaç hisseden daha pek çok adedde köyümüzün mevcut olması dolayısiyle daha geniş 
ölçüde yeni bir hamle yapılmasını zaruri bulmaktayız. Tamamiyle müspet bir netice vermiş olan 
bu yardım bölümünün 1953 yılı Bütçesinde 10 milyon liraya çıkarılması temenniye şayandır. 

TTmumİ mütalâa ve dilekler 

Bayındırlık Bakanlığı 1952 yılı Bütçesinin murakabeye imkân verecek bir sadelik ve açıklıkta 
hazırlandığını memnuniyetle ifade ederiz. 

Bayındırlık Bakanlığının iş hacmi 1949 dan bu yana bir misli bir artış göstermiştir. 

.Bununla beraber bugünkü ihtiyaca cevap vermıyen münhal 11 memur kadrosunun (L) cetveline 
alındığı, 9 müstahdem kadrosunun (D) cetvelinden çıkarıldığı, geçici hizmetler tertibinden % 5 
nispetinde bir tasarruf sağlandığı ve bu meyanda yalnız satmalma işlerine inhisar eden Neşriyat 
Müdürlüğü vazifelerinin Malzeme Müdürlüğüne gördürüldüğü, hususiyet ve ehemmiyet arzetmiyen 
yerlerdeki Şirket ve Müesseseler Komiserliği vazifelerinin de Bayındırlık müdürlükleri uhdesine veril
diği raporumuzun başında arzolunmuştu. 

Ancak, teşkilâtın, rasyonel çalıştırılması suretiyle memur kadrosundan hizmetin aksamaması 



kaydiyle, mümkün olan tasarrufun yapılması doğru : olmakla beraber, Bayinohrlık 
Bakanlığının üzerine almış olduğu vazife yo hizmetlerde mevcut teknik eleman 
kadrosunun, bir hayli genişlemiş ve önümüzdeki yıllarda tazyik eden ihtiyaçlar karşısında 
daha da çok genişleme zarureti bulunan iş hacmini karşılıyacak yeterlikte olmadığı kanaat ve müta-
lâasındayız. Etüd, proje, keşif, murakabe ve-kontrol işlerinin lâyıkiyle yapılabilmesi, diğer, bir ifâde 
ile işlerin süratle fen ve sanat kaidelerine göre yapılması, iktisadi şartlara ve memleket icaplarına 
uyması velhasıl: işlerin keyfiyetinin müessir olmaması, ancak kemiyet ve keyfiyet bakımından.yete: 
miktarda teknik personelin teşkilâtta bulundurul ma siyle mümkündür. 

Yaptığımız incelemede halen Bayındırlık Bakanlığı teşkilâtında (îl Bayındırlık müdürlükleri 
elemanları dâhil) 190 ı merkezde ve 416 sı illeıde olmak üzere 606 yüksek mühendis, yüksek mi
mar, mühendis, mimar ve, fen memuru gibr, teknik eleman çalıştırmaktadır ki, kanaatimizce- bu; aded, 
işlerin selâmetle yürütülmesini teminden çok ıızaıctır. 

Maamafi Bakanlığın su işleri ve diğer • teşekküller için birer kanun tasarısı- hazırladığı, birincisiy 
nin Bakanlar Kuruluna intikal ettirildiği, ikincisinin mütalâaları alınmak üzere Bakanlıklara gön
derilmiş bulunduğunu öğrendik. Kanun tasarıları görüşüldüğü zamanbu mesele üzerinde ehemmi
yetle durmak üzere şimdilik bu noktaya temas etmekle iktifa ediyoruz. 

Bugünkü barem mevzuatı ile memleket ölçüsündeki Bayındırlık işleri için lüzumlu teknik ele
manların temin edilmesine imkân görememekteyiz. Dışarda çok daha cazip ve geniş kazanç imkân
larına malik bulunan teknik elemanların baremin bugünkü dar çerçevesi içinde tatmin edilmiş ol
malarına maddeten imkân yoktur. Bu itibarla Barem Kanununun bir an önce değiştirilerek ehliyet 
esasına dayanan meslek ve ihtisasları gözeten bir şekle sokulmasını lüzumlu ve zarurii görmekteyiz, 

Anıt - Kabir, Büyük Millet Meclisi binası inşaatı gibi hususi bir kanunla yaptırılmakta olan iş
ler hariç olmak üzere, muhtelif Bakanlıklara ait yapı işleri her yıl bütçesine konan ödeneklerle 
yaptırılmakta ve böylece gerek proje, keşif ve ihale işlerinin ve gerek inşaatın aynı malî yıl için
de ikmali ve ödeneğinin senesi içinde sarfı icabetmektedir. 

Esasen keşif tutarları mühim bir yekûn tutan işlerin o yıl ödeneğine tekabül eden kısmı için 
işlerin pek çok parçalanması icabetmekte ve bunun neticesi, olarak mütaahhitlerih taaddüdü do-
layısiyle mesuliyet dağılmakta ve işleri senesi içindo başarma gayreti proje ve tatbikat işlerinin .tam 
bir mükemmeliyete erişmesine engel teşkil etmektedir. Bu durumu, ıslah etmek üzere tertip alınma
sı bir zarurettir. 

Bayındırlık Bakanlığının her türlü inşaat işlerinde her yıl bütçesine konulmuş olan ödenekle-
.rin senesi içinde sarf mecburiyeti ve artan ödeneklerin ertesi'yıla clevredilmiyerek imhaya tâbi tu
tulması Her ne bahasına olursa'olsun ödeneklerin sarf edilmesi1 gayreti dolayısiyle zararlar tevlit 
etmektedir. Evvelce olduğu gibi inşaat ödeneklerinden senesi içinde sarfedilmiyenlerin ertesi yıl
lara devrinin temini çok faydalı olacaktır. 

4353 sayılı Kanunun 31 nci maddesi gereğince, on bin liraya, kadar olan sözleşme taahhütleri; 
Maliye Bakanlığının ve fazlası Danıştayın mütalâası ve müşterek karar alınmak suretiyle, müm
kün olmaktadır. 

Bir hakkın terki mevzuubahis olan hallerde bu kademeli yol zaruri ise de bir hakkın terki 
mevzuubahis ölmıyan hallerde bu' merasim işleri çok uzatmaktadır. Bu hallerde bir tefsir veya 
yeni bir hüküm tesisi suretiyle salâhiyetin ait olduğu Bakana verilmesi yerinde olacaktır. 

Artırma ve Eksiltme Kanununun 14 ncü maddesinde ilânlarda vâki olan şekil noksanlıklarının, ka
bulü için, Bakanlar Kurulu kararma ihtiyaç göstermesi, ve keza aynı kanunun 51 nci maddesinin bir 
sözleşmenin feshi halinde geri kalan işlerin bir ay içinde ihale edilmesi mecburiyetini koyması yine 
aynı kanunun 50 nci maddesi E fıkrasında kanuna göre ilân edildiği halde talibi çıkmıyan işlerde 30 



bin lirayı geçenlerin emaneten yapılması için de Bakanlar Kurulu kararma ihtiyaç göstermesi işleri 
•güçleştirmekte ve bir şekilden ibaret olan bu muameleler için çok zaman kayıp olmaktadır. Artırma 
Eksiltme ve İhale Kanununun işlerin yürütülmesini zorlaştıran şekle ait hükümlerinin bir an evvel ta
dil ve islâhı isabetli olacaktır. 

i Liman, iskele ve barınakların süratle inşa edilmesinin münakale işlerinde sağlıyacağı büyük faide 
izahtan varestedir. Hükümetin malî imkânları nispetinde bu konuya verdiği ehemmiyeti görmekle 
beraber yıllardır, ele alınmamış olmasından hepsi müstaceliyet kesbetmiş olan bu işlerden küçük iskele 
ve barınaklara her yıl tahsis edilmesi derpiş olunan 2,5 milyon liranın önümüzdeki yıldan itibaren 
1 milyon lira fazlasiyle 3,5 milyon liraya çıkarılmasının çok yerinde masruf olacağını ifade etmeyi bir 
borç biliriz. 

Yurdumuzun süratle kalkınması yolunda zirai istihsalin başlıca hareket noktası olduğuna inanıyo
ruz. Zirai istihsalde ise bilindiği gibi su unsuru her bakımdan başlıca rol oynar. Geniş ve çeşitli mah
sul yetiştirebilecek ovalarımız sık sık taşkınlara, mâruzdur; bataklıklarla kaplıdır, veyahut mevsi
minde ve zamanında yağmur yağmaz ve yeraltı suyu çekilir, velhasıl bu kıymetli toprakların su mu
vazenesini, mutlaka düzeltmek lâzımdır. Ancak bu sayede vatan toprakları daima zinde, verimli ve 
işe yarar bir nimet halini iktisap eder. Bu düşüncelerle yurdun yerüstü ve yeraltı su servetlerini esas
lı bir program ve plânlarla işlemek en başta gelen işlerimizden biri olmalıdır. Bu yolda başlanan ve 
hararetle yürüyen çalışmaları daha da hızlandırmak zorundayız. Başlanıpta yarıda kalmış su işleri
nin bir an evvel ikmali için gösterilen gayretler neticesinde bu işlerin semereleri yakında kendini gös
terecektir. Tetkikinize sunulan Su işleri 1952 Bütçesi yuvarlak olarak 49 milyondan ibarettir. 

1950 den evvel bütün su işleri için konan ödeneğin ortalama 15 milyon liraya bile erişemediği göz 
önünde bulundurulursa iki yıl içinde bu işlere tahsis edilen paranın üç mislini geçen bir yekûna çıka
rılması Hükümetçe bu dâvaya lâyık olduğu ehemmiyetin verildiğini gösteren açık bir delildir. Bunun
la beraber, istihsal dâvamızın ana meselelerinden biri olan bu işlerimize konan bu ödeneğin de önü
müzdeki yıllarda kâfi gelmiyeceğini belirtmeyi bir borç biliriz. 

Yurdun bellibaşlı su işlerinin para tutarı yuvarlak rakam olarak (1) milyar liradır. Bu (1) 
milyar liraya dâhil olan işlerin hepsi de şimdiye kadar ele alınmamış olmasından müstaceliyet ve 
zaruret kesbetmiştir. Binaenaleyh bu işleri kısa bir zamanda gerçekleştirmek zarureti karşısında bir 
yandan önümüzdeki yıllarda ödeneğin tedrici bir şekilde artırılarak yeter bir miktara çıkarılmasını 
öte yandan bu teşebbüsler için yabancı memleketlerden uzun vadeli istikrazlar teminine çalışılma
sını bir hakikatin ifadesi olarak belirtmeği zaruri görmekteyiz. 

Diğer taraftan bu program ve bütçelerin memnuniyet verici bir şekilde tahakkuku için makine 
malzeme imkânlariyle birlikte her şeyden evvel bilgili, tecrübeli ve çalışkan elemanlara ihtiyaç 
vardır. Bunların temin ve tedariki ve bu vatan dâvasına bağlanması için feragat ve fedakârlıkla 
çalışmaları ve kendilerinin de hem maddî ve hem mânevi bakımlardan tatmin edilmeleri tabiidir. 

Program ve bütçelerinin memnuniyet verici bir şekilde tahakkuk ve eserlerinin de asırlarca pa
yidar ve işe yarar bir halde kalması için Su İşleri Reisliğinin bugünkü bünyesini değiştirmek ve eksik 
olan kanun ve mevzuatı bir an evvel tedvin etmek yerinde ve tavsiyeye şayan görülmüştür. Bu iti
barla su işlerimize yeni bir veçhe vermek üzere hazırlanmış olduğunu öğrendiğimiz kanun tasarı
larının biran evvel Yüksek Meclise sunulmasını ve kanuniyet kesbetmesini temenni etmekteyiz. 

hazırlanmakta olan «Su Haklan Kanunu» ile «Su İşleri işletme Kanunu» da yine bu yolda hızla 
gerçekleştirilip yürürlüğe konulması gereken başlıca noksanlardan birisini teşkil ettiği kanaatin
deyiz. 

Yurdun susuzluktan muztarip bulunan muhtelif bölgelerinde yeraltı sularından istifade edil
mesi hususunda süratle tedbir alınması ve bu yıl içinde teşebbüse geçilmesinin bir zaruret olduğunu 
belirtmeyi de faydalı görmekteyiz. 
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Su işlerinde şimdiye kadar yatırılan ve bundan sonra daha fazla yatırılması şayanı tavsiye 

görülen Sermayenin hiçbir vakit ilgililere bir yardım mahiyetinde olmadığı ve olmıyacağı aşikârdır 
Esasen yeni envestisman imkânlarını sağlıyabilmek için, evvelce yatınlan sermayelerin mâkul ve 
şayanı kabul uzunca vâdelerle itfa edilmesi mutlaka lâzımdır. 

Her tesisde tesis sermayesinin uzun vadeli bir amortismana bağlanması vo tarifelerin bu esas 
dâhilinde ayarlanması şayanı temenni ve tavsiyedir. 

Bayındırlık faaliyetlerinin, emniyetle gelişmesi bakımından yukardaki temennilerimizin gerçek
leşmesi dileği ile raporumuzu yüksek komisyona saygılarımızla arzederiz. 

Konya Milletvekili 
Remzi Birand 

Trabzon Milletvekili 
Süleyman Fehmi Kalayctöğlu 
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B. M, Ödeneğin çeşidi ^ 

1951 
Yılı 
ödeneği 
Lira 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci hısım - Ödenek ve 
tenzeri özlük haklar 

101 

201 
11 
12 
21 
22 

202 
11 
12 

203 
11 

12 

Bakan ödeneği 

Birinci kısım toplamı 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 
Merkez memurları aylığı 
İller memurları aylığı 
Merkez memurları açık aylığı 
İller memurları açık aylığı 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri ücreti 
İller hizmetlileri ücreti 

Bölüm toplamı 

fteçici hizmetliler ücreti î? 

Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 
îller geçici hizmetlileri ücreti 

Bölüm toplamı 

5 320 

5 320 

1 447 603 
2 945 207 

1 
7 999 

4 400 810 

202 440 
168 000 

370 440 

698 190 
943 190 

1 641 380 

5 320 

5 320 

1 447 603 
2 992 190 

600 
1 327 

4 441 720 

258 660 
236 340 

495 000 

590 990 
845 430 

1 436 420 

5 400 

5 400 

1 447 603 
2 992 190 

600 
1 327 

4 441 720 

258 660 
236 340 

495 000 

611 142 
900 430 

1 511 572 

204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
hicretleri 49 200 49 200 49 200 



îjfifö — İayındırİıte Bakanlığı 

M. 

11 

12 
21 

22 

31 

32 
40 

Ödeneğin çeşidi 

I I - Başka haklar 
4178 Ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk zam
mı 
îller memurları çocuk zammı 
Merkez memurları doğum yar
dımı 
îller memurları doğum yardı
mı 
Merkez memurları ölüm yardı
mı 
îller memurları Ölüm yardımı 
Yakacak zammı 

Bölüm toplamı 

1951 
Y ı h 
ödeneği 
Lira 

49 000 
99 000 

3 800 

9 000 

3 = 300 
4 506 
3 000 

171 606 

1952 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

. .. 48 000 
100 000 

3 800 

9 000 

3.300 
4 500 
4 000 

172 600 

için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

48 000 
100 000 

3 800 

9 000 

3 300 
4 500 
4 000 

172 600 

Yabancı dil Merilere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge- •' 
reğittce ödenecek para müka
fatı , 3 000 1 500 1 500 
5434: sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, * • -" ^ : » i i -) - ; : 
38 ve 39 ncu maddeleri'gere-j^*^"^^^ 
ğirice T. O. Emekli Sandığınar >' •''''" ''•'/"''' 
yapılacak ödemeler 262 617 ' 271 >520 271 520 
Temsil ödeneği 2 100 2 100 2 100 

İkinci kısım toplamı 6 901 153 6 870 060 6 945 212 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri, , 

Merkez daireleri büro giderleri 
10 Kırtasiye 4 200 -4 200 4 200 
20 Döşeme $ 1000 1000 
30 DemMmş 2 560 $ ÛÜ560 1560 
40 Öteberi giderleri 12 000 14 000 14 000 
Ş0 Aydınlatma 6 000 12 000 12 000 
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M. 

60 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

11 

12 
21 

22 

ödeneğin çeşidi 

Isıtma 

Bölüm toplamı 

ÎUer Mro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
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 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
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 

1952 yıl 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

18 000 

50 760 

3 000 
[ 1 500 
l 3 500 

4 000 
1 500 
6 000 

19 500 

5 000 

25 000 
15 000 

25 000 
2 000 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

18 000 

50 760 

3 000 
1 500 
3 500 
4 000 
1 500 
6 000 

19 500 

5 000 

25 000 
15 000 

25 000 
2 000 

Bolüm toplamı 61 040 67 000 67 000 

îller kira bedeli 1100 400 400 
Giyecekler 7 840 12 300 12 300 
Yolluklar 

10 Sürekli görev yolluğu 25 000 30 000 30 000 
20 Gekici görev volluğu 14 000 14 000 14 000 
30 Müfettişler yolluğu 24 000 19 000 24 000 
40 Yabancı memleketler yolluğu 4 000 12 000 12 000 
50 Yabancı uzman ve hizmetliler- , " 

le bunlara yardımcı personelin 
yolluk ve başka giderleri 1 000 1 000 1 000 

Bölüm toplamı 68 000 76 000 81 000 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 

11 Merkez 3 200 7 000 7 000 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

12 iller 12 800 9 000 9 000 

309 
11 

12 

Bölüm toplamı 

Taşıt giderleri 
Bakanlık otomobili işletme gi
derleri 
Bakanlık otomobili onarma gi
derleri 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

16 000 

2 000 

2 000 

4 000 

222 100 

16 000 

2 000 

2 000 

4 000 

250 960 

16 000 

2 000 

2 000 

4 000 

255 960 

403 
420 

451 

0 

452 

Dördüncü hısım - Yönetim 
, giderleri 

Temsil giderleri 
Atatürk Anıt. Kabri Parkının 
tesis ve bakım giderleri 
4623 sayılı Kanun gereğince 

• yer sarsıntısından evvel ve 
sonra yapılacak işler giderleri 
Yayın giderleri 

10 Satmalma ve abone 
i 20 Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yollukları ile 
başka her çeşit giderleri 
Staj giderleri 

20 Birleşmiş Milletler teknik yar
dımından faydalanarak yaban
cı memleketlere gönderilecek
lerin yolluk ve giderleri 

3 000 

85 000 

3 000 

85 000 

3 000 

85 000 

1Q0 000 

8 000 
8 000 

16 000 

40 000 

7 000 
5 000 

12 000 

0 

35 000 

7 000 
5 000 

12 000 

0 

O 10 000 
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B. 

453 

, 

476 

0 

0 

M. 

30 

0 

0 

ödeneğin çeşidi 

E. C. A. yardımından faydala
narak yabancı memleketlere 
gönderileceklerin yolluk ve gi
derleri 

Bölüm toplamı 

Milletlerarası kurum ve der
neklere katılma payı 
Kurum ve derneklere katılma 
payı 
Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin yolluk ve gi
derleri 

Bölüm toplamı 

4585 sayılı Kanun gereğince 
açılacak yapı kalfa kursu her 
türlü giderleri 
Mühendislik kursuna gönderi
lenlerin yolluk ve gündelikleri 
Fen âletleri ve gereçleri karşı
lığı 

Dördüncü kısım toplamı 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira . 

0 

0 

0 

»500 

1 

501 

6 000 

0 

0 

210 502 

1952 yıl 
Hülmmetçe 

istenen 
; Lira 

o 
0 

0 

500 

0 

500 

5 000 

0 

0 

145 500 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

10 000 

20 000 

500 

0 

0 

0 

5 000 

0 

0 

160 500 

Beşinci hısım - Borçlar 

501 G-eçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçları 

10 1947 - 1950 yuları borçları 
20 1928 - 1946 » » 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

20 000 20 000 20 000 

3 000 
1 000 

4 000 

24 000 

3 000 
1000 

4 000 

"~24 000 

3 000 
1 000 

4 000 

24 000 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 5 320 5 320 5 400 
İkinci kısım toplamı 6 901 İ53 6 870 060 6 945 212 
Üçüncü kısım toplamı 222 100 250 960 255 960 
Dördüncü kısım toplamı 210 502 145 500 160 500 
Beşinci kısım toplamı 24 000 24 000 24 000 

GENEL TOPLAM 7 363 075 7 295 840 7 391 072 
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B. M. 

741 
10 

21 

22 

33 

30 
41 
42 
51 

52 

53 

60 
70 
80 
90 

742 

0 
0 

Ödeneğin çeşidi 

Yatırımlar 

I I - Satmalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Yapı işleri ve esaslı onarmalar 
Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü 
Adalet Bakanlığı (Ceza ve tev
kif evleri yapım ve esaslı ona
rımı) 
Adalet Bakanlığı (Adalet bina
ları yapım ve esaslı onarımı) 
5032 sayılı Kanun gereğince 
Istanbul Adalet binası yapımı 
her türlü giderleri 
Maliye Bakanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığı 
öğrenci yurtları 
Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı (başlanılan sağlık mer
kezleri yapımının bitirilmesi 
için) 
5368 sayılı Verem Savaş Kanu
nu gereğince vücuda getirile
cek yapı ve tesis işleri her tür
lü giderleri 
Bayındırlık Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tarım Bakanlığı 
Ulaştırma Bakanlığı 

Bölüm toplamı 

5011 sayılı Kanun gereğince 
Büyük Millet Meclisi binası ve 
eklentileri yapımı 
Makina ve araçlar onarımı 
Satmalmacak makina ve araç
lar 

Bölüm toplamı 

1951 
Y ı h 
ödeneği 
Lira 

0 

1 855 000 

1 250 000 

465 000 
400 000 

1 222 654 
O 

4 434 404 

1 500 000 

1 160 000 
30 000 

157 040 
1 344 000 

30 000 

13 848 098 

3 249 998 
1 

1 

3 250 000 

1952 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

0 

900 000 

0 

2 000 000 
0 
0 
0 

2 210 000 

0 

0 
30 000 

0 
0 
0 

5 140 000 

3 100 000 
0 

0 

3 100 000 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

150 000 

2 580 000 

250 000 

2 000 000 
1 343 250 
1 990 000 

497 500 

2 210 000 

6 850 303 

1 570 215 
30 000 

156 21.5 
2 475 837 

72 324 

22 175 644 

3 100 000 
0 

0 

0 
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1951 1952 yılı için 
• Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

743 Doğu bölgesi memur evleri ya-
, pimi giderleri 

0 Makina ve araçların onarımı 
0 Satınalmacak makina ve araç

lar 

999 998 
1 
1 

1 000 000 

945 000 
' 0 

0 
945 000 

945 000 
0 
0 
0 

744 5511 sayılı Kanun gereğince 
Gördes Ilceisnin nakledileceği 
yerde yapılacak meskenler 500 000 450 000 450 000 

745 5367 sayılı Kanun gereğince 
hava meydanları yapımı için 
girişilecek yüklenmeler 

10 Yapım giderleri 8 057 752 9 027 043 9 027 043 
20 Makina ve araçların onarımı 298 000 148 000 148 000 
30 Satınalmacak makina ve araç

lar 2 644 248 1 274 957 1 274 957 

Bölüm toplamı 11 000 000 10 450 000 10 450 000 

746 4677, 5581 sayılı kanunlar gere
ğince yapılacak Atatürk Anıt -
Kabri yapımı lıer türlü gider
leri 

0 Makina ve araçların onarımı 
0 Satınalmacak makina ve araç

lar 

747 4879 sayılı Kanun gereğince 
Ankara Tıp Fakültesi yapımı 
her türlü giderleri 

781 Demiryolları yapım giderleri 
11 3262, 3813, 4643 ve 5075 sayılı 

kanunlarla yapılacak Diyarba
kır - Cizre, Elâzığ - Van hudut'. 
hatlariyle Bitlis şube hattı ya- -
pim giderleri 8 500 000 8 500 000 8 500 000 

12 4643 sayılı .Kanım gereğince 
yapılmakta olan Erztırtun hattı 
ıı^atma giderleri. ,c"',...,.,;..:,.,•••., % 500 000 2 000 000 2 00Q Q0Q 

3 699 998 
1 
1 

3 700 000 

0 

4 000 000 
0 
0 

4 000 000 

1 600 000 

4 000 000 
0 
0 
0 

1 600 000 
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B. :M. , Ödeneğin çeşidi 

1951 
Yılı 
ödeneği 
Lira 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

782 

783 

13 4643 ve 5413 sayılı kanunlar ge- ^ 
reğince yapılacak Maraş şube 
hattı ile Narlı - Gazianteb.- Ka-
rakarmş hattı yapım giderleri 4 000 000 7 000000 7 000 000 

14 5415 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak Kozlu - Ereğli hattı 
ile Armutçuk şube hattı yapım 
giderleri - • 3 275 000 1 900 000 1 900 000 

20 Makina ve araçların onarımı 5 000 5 000 5 000 
30 Satmalınacak makina ve araç

lar 5 000 205 000 205 000 
40 İstikşaf, etüd, aplikasyon, pro

je ihzarı ve kamulaştırma gi
derleri 225 000 225 000 225 000 

60 Kaza tazminatı, tedavi, teçhiz 
ve tekfin giderleri 15 000 10 000 10 000 

11 

12 

13 

20 
30 

40 

10 
20 
30 

Bölüm toplamı 

Limanlar yapım giderleri 
Ereğli limanı ikmal inşaatı gi
derleri 
4643 ve 5222 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak Trabzon li
manı yapımı giderleri 
4870 ve 5241 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak Amasra -
înebolu limanlarının yapımı 
giderleri 
Makina ve araçların onarımı 
Satmalınacak makina ve araç
lar 
îstikşaf, etüd, aplikasyon, pro
je ihzarı ve kamulaştırma gi
derleri 

Bolüm toplamı 

5414 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak iskele ve ufak barı
naklar yapımı giderleri 
Yapım giderleri 
Makina ve araçların onarımı 
Satmalınacak makina ye araç
lar 

18 525 000 

1 200 000 

2 750 000 

1 325 000 
150 000 

150 000 

50 000 

5 625 000 

2 200 000 
10 000 

280 000. 

19 845 000 

3 500 000 

2 600 000 

1 300 000 
150 000 

150 000 

50 000 

7 750 000 

2 200 000 
10 000 

280 000 

19 845 000 

3 500 000 

2 600 000 

1 300 000 
150 000 

150 000 

50 000 

7 750 000 

2 700 000 
10 000 

280 000 



— .286 

B. M. 

50 

{ ,/••„;••', • ?•• '•• i":. 

784 

10 
40 

"•^:C^MÖ!, 

~— Bayındırlık Bakanlığı 
1951 
Yılı 
ödeneği 

Ödeneğin çeşidi Lira 

Onarmalar 

Bölüm toplamı 

5775 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak liman ve sair deniz 
tesisleri 
Yapım giderleri 
İstikşaf, etüd, aplikasyon, pro
je ihzarı ve kamulaştırma gi
derleri 

- Bölüm toplamı 

10 000 

2 500 000 

4 250 000 

200 000 

4 450 000 

1952 yılı için 
Hülmmetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

10 000 

2 500 000 

11 000 000 
*' 

500 000 

11 500 000 

10 000 

3 000 000 

9 700 000 

1 800 000 

11 500 000 

785 4373 sayılı Kanun gereğince 
taşkın sulara ve su baskınları
na karşı yapılacak koruma gi
derleri (Sürekli onarmalar) 50 000 47 500 47 500 

786 Su işleri 
11 3132, 4100, 4649 ve 5259 sayılı 

kanunla^ gereğince yapılacak 
su işleri yapım ve esaslı ona
rım giderleri 

İ 2 5259 sayılı Kanunun birinci 
maddesi gereğince yapılacak 
diğer su işleri yapım ve esaslı 
onarım giderleri 

20 Malana Ve araçların onarımı 
30 Satın alınacak makina ve araç

lar 
- 40 İstikşaf, etüd, aplikasyon gi

derleri 
70 İşletme giderleri 

19 357 000 

8 000 000 
200 000 

50 000 

160 000 
2 500 000 

20 000; 000> 

14 900 000 
200 000 

50 000 

260 000 
2 480 000 

20 000 000 

14 900 000 
200 000 

50 000 

260 000 
2 480 000 

Bölüm toplamı 30 267 000 37 890 000 37 890 000 

787 4099 sayılı Kanun gereğince 
Ankara lâğımlarının yapım gi
derleri 500 000 370 000 370 000 

788 ^Teknik hizmetler geçici görev 
yollukları 

10 Demiryollar ve limanlar işleri 
20 Yapı m imar işleri 

60 000 
165 000 

60 000 
165 Ö0Q 

60 000 
im OOQ 
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B. 

789 

791 

792 

793 

794 

0 

0 

M. ödeneğin çeşidi 

30 Su işleri 

Bölüm toplamı 

Yeraltı suyu tetkik ve araştı
rılması 
Köylerde halkın yapacağı su 
işlerine yardım 
Yer sarsıntısı ve diğer âfetler
den zarar gören bölgelere yar
dım, (sarf şekli Bakanlar Ku
rulu karariyle Kızılay Kuru
muna devredilebilir) 
2819 sayılı Kanun gereğince 
Elektrik İşleri Etüd İdaresine 
yardım 
Sarıyar Barajı inşası için Eti-
banka yardım 
Tortum hidro elektrik tesisi 
(gider şekli Bakanlar Kurulu 
karariyle belirtilir) 
İl ve köy yolları (tevzi ve sarf 
şekli Bakanlar Kurulu kara-
riyle belirtilir) 

Yatırımlar toplamı 

1951 
Yılı 
ödeneği 
Lira 

170 000 

395 000 

0 

5 000 000 

1 180 000 

1 342 000 

3 000 000 

2 000 000 

12 000 000 

120 132 098 

1952 y 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

200 000 

425 000 

0 

7 500 000 

1 000 000 

1 850 000 

3 000 000 

0 

0 

119 362 500 

ılı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

200 000 

425 000 

900 000 

7 500 000 

1 000 000 

1 850 000 

3 000 000 

0 

0 

137 798 144 
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Rapor 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

hı UA.t9$$ w 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının. 1952 Bütçesini tetkik ettim. Tetkiklerimin neticelerini aşa
ğıda -Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına ait düşüncelerimizle beraber arzediyorum. 

1952 yılı Bütçesi 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının 1952 yılı Bütçesi, yatırımları ile beraber 18 818 633 lira tu
tan 1951 yılı Bütçesine mukabil 8 892 723 lira noksanı ile 9 925 910 lira olarak tesbit ve tek
lif edilmiştir. 

Muhtelif bölümlerde 1951 Bütçesine nazaran 1952 Bütçesinin farkları aşağıdaki tabloda görül
mektedir. -

1952 Bütçe tekliflerindeki fazlalık ve eksiklikleri gösterir cetveldir. 

B. M. ödeneğin çeşidi Eksiği Fazlası 

201 11-22 Aylıklar 
202 11-12 Ücretler 
304 21 Merkez giderleri 

Telefon giderleri 
305 — îller kira bedeli 
307 10 Sürekli görev yolluğu 
308 11-12 Tedavi giderleri 
310 10-99 Ataşelik giderleri 
422 — Pamuk işleri standardizasyonu 
453 10 Kurum ve derneklere katılma 

payı 
502 20 Eski yıllar borçları 

61 974 

6 000 

400 

2 600 

8 400 

5 000 

5 000 

700 000 

10 000 
3 000 

701 
751 
791 

Yekûn 

Yatırımlar : 
Yapı onarımı 
Tahlil ve ölçüler lâboratuvarları 

10-20 Et ve balık işleri 

Yekûn 

71 974 

3 500 
250 

9 519 000 

9 522 750 

721 400 

Umumi yekûn 9 594 724 721 400 
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1951 Bütçesine. nazaran yukarda müfredatı gösterilen'bölümlerdeki artış ve eksilişler bütçe ge

rekçesinde tafsilâtlı olarak izah olunmuştur. Bu izahattan gerek aylıklı, gerek ücretli kadrolarda 
ihtiyaca göre tertipler alınmış olduğu anlaşılmaktadır. 

201 ve 202 nci bölümlerdeki.kadroların bakanlığın iştigal mevzularma giren hizmetlerin ifasında 
yeterlik derecesini tetkik ederken bu hizmetlerin bilhassa Dış Ticaret ve Sanayi Umum Müdürlü
ğünde daha iyi görülebilmesi için (L) cetvelinden bâzı kadroların serbest bırakılması lüzumu 
ile karşı karşıya gelinmiştir. Dahai iki yerde Ticaret ataşeliği ihdası için (L) cetvelinden iki aded 
80 lik ticaret ataşesi kadrosunun serbest bırakılması, Sanayi Umum Müdürlüğünde norm ve stan
dart nizamnameleri gereğince tatbik edilmemekte olan dahilî sanayiimizi kalite bakımından kontrol 
etmek ve bilhassa gümrük muafiyetlerinin bu bakanlığa düşen takdir işinde isabetli kararlara va
rabilmeyi temin edecek tetkiklere imkân vermek için münhal 60 liralık kontrolör kadrosunun (IJ) 
cetveline alınarak bunun yerine 100 liralık İstanbul Bölge Müdürlüğü kadrosunun ve 6 tane 50 li
ralık Sanayi kontrolörlüğü kadrolarının serbest bırakılması tasavvuru mevcut olduğundan, bu de-
ğigikliğin komisyonumuzca yapılması üzerinde durulmaya değer bir mahiyet arzetmektedir. 

Kadrolarda yapılacak bu değişikliklerin yalnız aylıklara aksi şöyle olacaktır : 

Aded Lira 

2 Ataşelik 72 600 
1 Sanayi Bölge Müdürü 9 000 
5 Kontrolör 25 200 

Yekûn 106 800 
«L» cetveline alınacak 60 lira
lık münhal kadro 4 800 

102 000 

Aylık ve ücret ödenekleri dışında diğer bölümlerde görülen artış ve eksilişler, tahsislerin 1951 
Bütçesi tatbikatında beliren ihtiyaçlara göre ayarlanmasının neticeleri olarak tesbit edilmiştir.. 
Filhakika 1951 yılı içinde şu ödeneklerde aktarmalar yapılmıştır : 

B. M. ödeneğin çeşidi Tenzil Zam 

206 1 Merkez memurları çocuk zammı 3 000 
206 2 İller ve yabancı memleketlerdeki 

memurlar çocuk zammı 3 000 
308 1 Merkez memurları tedavi gider

leri ve yollukları 1 800 
308 2 İller memurları tedavi gider

leri 1 800 
419 Mekşuf madenlerin ilân ve sair 

giderleri 1 000 
458 1 Hükümetçe katılmasına karar ve

rilecek dış sergiler . . 2 000 
502 1 1946/49 yılları borçları 6 745 
502 2 1928/45 » » 300 * 
901 Onarma giderleri 3 450 

Aktarması Teklif edilip henüz neticelenmiyen : 
451 1 Satmalma ve abone karşılığı 1 500 
451 2 Başka her çeşit giderler 1 500 
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B. M. Ödeneğin çeşidi Tenzil Zam 

902 

902 

304 
308 

Mevcut makine ve araçların onar
ması ve yenilenmesi 
Mevcutlara ilâveten alınacak ma
kineler karşılığı 
Merkez dâireleri telefon giderleri 
İller ve yabancı memleketler te
davi giderleri ve yollukları 

2 150 

2 150 
4 000 

4 000 

,. Bu yıl yeniden açılmış olan 422 ,nci bölüme pamuk işleri standardizasyonu namiyle 700 000 
lira konulmuş olduğu görülecektir ki bu tahsisat 27.11.1950 tarihinde 3/10773 sayılı Bakanlar 
Kurulu kararı ile kabul edilmiş bulunan pamuk standardizasyon nizamnamesinin 1952 yılı içinde 
yapılacak tatbikatında kullanılacaktır. 

Bu yeni tahsisin ne suretle kullanılacağı şu şekilde hesaplanmıştır : 

Pamuk kontrol teşkilâtına ait kadro ve yıllık masraflar 

1. Kadro ve maaşlar 

Memuriyet unvanı 

Başkontrolör 
Kontrolör 
Yedek kontrolör 
Müfettiş 
Memur 
Tercüman 
Daktilo 
Odacı 
Odacı 

Aded 

1 
47 
7 
5 
4 
2 
4 

12 
18 

Aylığı Seneliği 

550 
400 
400 
550 
300 
550 
250 
140 
150 

6 600 
225 600 
33 600 
33 000 
14 400 
13 200 
12 500 
20 600 
32 400 

391 000 

Seneliği 

2. Yönetim giderleri: 

Kira karşılığı : 
Adana başkontrolörlüğü ayda 150X12=1 800 
İzmir başkontrolörlüğü 
Diğer 27 kontrolörlük 27 X ayda 75X12=24 300 
Isıtma ve aydınlatma : 
Adana başkontrolörlüğü ayda 100X12=1 200 
İzmir . — — 
Diğer 27 kontrolörlük 27 X senede 250=6 750 
Basılı kâğıt ve defterler : | 

- Kontrol vesikaları, cetveller ve saire 
Kırtasiye : 
29 merkez için 29X100= 

26 100 

7 950 

10 000 

2 900 



P. T. T. : 
29 merkez için 29X250= 
öteberi giderleri : 
29 merkez için 29X100== 
Demirbaş ve mefruşat : 
29 merkez için 29X500= 
Daktilo makinesi : 
Adana başkontrolörlüğü için 2X400=800 
İzmir başkontrolörlüğü için 2X400=800 
Diğer 27 kontrolörlük için 27X400=10 800 
Giyecekler : 
30 hademe için 30X150=4 500 
60 kontrolör için 60X100=6 000 
Tedavi giderleri ve yollukları : 
Bütün memur ve hademeler için 

3. Lâboratuvar ve kontrol giderleri : 

Tip - numune ve sevk giderleri : 
29 merkez ile iç ve dış borsalar için 7 882 
Balya mühürleri : 
Takriben 600.000 balya için 600.000X5= 30 000 
Kontrol aletleri : 
29 merkez için zımba rutubet kontrol aletleri ve saire 29X1 000= 29 000 
Lâboratuvar : 
2 lâboratuvar için 2X3 809= 7 618 74 500 

4. Yolluklar : 

Müfettiş, geçici görev, daimî görev yollukları ve yevmiyeleri 15 000 
Dış memleketler, geçici görev, daimî görev yollukları ve yevmiyeleri 30 000 45 000 

5. Kurs giderleri : 

öğrenci, tahsisatı.:. , , 
75 namzet ayda 200 liradan 2 ay için 75X200X2= .30 000. 
öğrenci yollukları : . 
75 namzet her biri 200 liradan 75X200= 15 000 
öğretici tahsisatı ve kurs müteferrik masrafları 5 000 <50 000 

6. Yabancı uzman giderleri : 
2 Amerikalı uzmanın Türkiye'deki giderleri (E. C. A. tarafından tesbit 
edilmiştir)1 40 000 40 000 
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Seneliği 

7 250 

2 900 

14 500 

12 400 

I 

10 500 

5 000 99 500 

Umumi yekûn 700 000 
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Yatırımlar kısmının 791 nci bölümünde görüldüğü gibi ödenek, geçen senece nazaran 9 519 ÛÛÖ 

lira noksandır. 

1951 Bütçesine et "ve. balık tahsislerinin iç finansmanı için konulmuş olan 14 119 000 lira ile 
1951 yılı içinde et tesislerinin 1951 yılı programına dâhil kısmı ile balık tesislerinin tamamı yapıl
mış olacağından bu yıl yalnız et tesislerinin 1952 yo ait programının iç finanlraanı için 4 600 000 
lira.tahsisat konmuş bulunmaktadır. 

Gerekçede de ifade edildiği gibi bu tahsisatın 1 000 000 lirası Erzurum Et Kombinası, 
1 100 000 lirası Konya Et Kombinası, 100 000 lirası Kayseri Buz Fabrikası, 484 222 lirası Hay
darpaşa ve Fındıklı Soğuk Hava depolarına, 115 780 lirası kombinalarda veya soğuk hava depola
rında kullanılacak nakil vasıtaları masrafları, 800 000 lirası et kombinaları için yeniden sipariş ve
rilmesine lüzum görülen malzemeye sarfolunacaktır. 

Umumî iktisadi durumumuz ve bakanlık teşkilâtı hakkında görüşlerim. . 

1. — Umumî iktisadi durumumuz : '• 

1951 Malî yılı, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının iştigal mevzuları içinde büyük ve ferahlık ve
rici hareketlerin memnuniyetle müşahede ve tesbit edildiği bir yıl olmuştur. 

Umumiyetle Toprak Mahsûllerinde elde edilmiş olan rekolteler memleketin ihracat kapasite
sini geniş mikyasta artırmış, maden ve sanayi istihsallerindeki artışların da buna inzimamı dış 
piyasalardan satın alma gücünü bu yıla kadar görülmemiş derecede kuvvetlendirmiş, ithalât ye
kûnları bu kuvvetle mütenasip olarak en yüksek seviyelere yükselmiştir. 

Dünya konjonktürünün müsait tandansmdan müstahsıllarm tam olarak faydalanmasını müm
kün kılan bir cihazlandırma, fiyat ve kredi politikasının Hükümetçe muvaffakiyetle tatbika 
konmuş olmasının neticesi olarak istihsal şubelerinde, iktisadi teşebbüslerde, ithalâtta ve ihra
catta görülen bu kuvvetli hareketlerin yıl içinde Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı için büyük bir 
gayret sarfını istikam eüiği şüphesizdir. îlk olarak bu gayretlerin yekûnu mümkün olduğu 
kadar kısaca belirtmeyi aynı zamanda teşkilât vo kadro bakımından, ihtiyaç olarak hizmetlerin 
bütçeye sıhhatle inikasını temine medar olacağı için do faydalı görmekteyim. 

Bilindiği gibi 1950 yılma kadar ekonomimiz yakın mazide elde edilmiş olan büyük konjonk
tür imkânlarına rağmen bir türlü zaıftan kurtarılamamıştı., Hele millî ekonomimizin ana şu
besi olan zirai sahada mahsulâtın iç istihlâkimizde dahi yetmiyen rekoltelerde tamamen istatik 
bir manzara iktisap etmiş olması bu memlekette kalkınmayı özliyen bütün iyi niyetleri yeise 
düşürecek bir netice olarak ortada durmakta idi. Bu hazin vaziyetin sebepleri üzerinde durmıyaca-
ğım. Ancak yukarda da işaret ettiğim gibi bütün ümitlerin kaybolduğu bir devrede. Hükü
metçe temin edilmiş tedbirlerle bugün memleketin ekonomik çehresinin hissedilir derecede iyiy« 
doğru değiştiğini tesbit etmeyi ilerde alınması gereken tedbirleri düşündüreceği için lüzumlu bulu
yorum: . 

İstihsal : (1000 Ton hesabiyle) 
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â) Bâzı toprak mahsulleri : v--. 

. i :• : ; i : •• 

sq •; ...•. 

O f • • • ; ! ; Şnğday ; 
Arpa 
Tütün 
Pamuk 
Pancar 

b) Bâzı madenler 
Krom 
Manganez 
Antimuan 
Taşkömürü 
Kükürt" 
Bakır 

1934-1938 
Vasatisi 

3.422 
1.931 

72 
55 

394 

167 
3 
0.6 

1.601 
2.5 
6 

-
13% 

2.516 
1.246 

90 
104 
817 

334 
21 
0.5 

2.629 
5 

10 

1950 r 

3.872 ' 
2.047 

85 
122 
855 

346 
24 
1.5 

2.804 
4.5 

13 

* 
,1951 

5.600 
2.700 

88 
160 

1.300 
1951 

(on ay) 
379 
31 
1.4 

2.386 
7.5 

10 

a) Toprak mahsulleri arasında yer alan hububat vo pamuk maddeleri bilhassa son yılda mem
leketin kalkınma hareketini sarih bir surette belirtmektedir. Bu arada Toprak Mahsulleri Ofisi
nin bu yıl takriben 7-800 bin tonluk bir ihracat programı hazırladığı ve daha şimdiden 350 bin 
tonluk hububatı satmış ve ceste ceste teslim etmekte bulunmuş olduğuna işaret etmek ve yalnız 
bu yüzden memlekete 200 milyon lira üzerinde Dir gelir sağlanabileceğine temas eylemekte fayda 
görülmüştür. 

b) Maden istihsal kısmında 1951 yılı için verilen rakamlar, yalnız 10 aya aittir. Böyle "olduğu 
halde dahi bilhassa hususi Sektörün alâkalandığı krom, manganez, antimuan gibi madenlerdeki 
seri kalkınmayı belirtmek lâzımdır. 

" ' ' '"" "' ~ * "*'" * **" " Dış ticaret vaziyeti 

a) 

b) 

İhracat 

1000 Ton . 
1000 Lira 
îthalât : 
1000 Ton 
1000 Lira 

1934-1938 
vasatisi 

1 461 
117 735 

600 
106 484 

1949 

997 
393 910 

1 221 
812 616 

1950 

985 
737 587 

1 488 
799 859 

1951 (on ay) 

1.178 
656 219 

1 276 
878 149 

Yukarda verdiğim rakamlar dünden bugüne eknomimizde bariz bir inkişafı tesbit etmektedir. 
Bu inkişafı temin eden tedbirleri şu şekilde hülâsa etmek mümkündür : 

1. Müstahsilin malını tam değeri ile satmasını mümkün kılan tedbirler. (Bu meyanda bilhassa 
müstahsilin elinden çıkmadan mahsullerin kıymeılendirilmesine mütaallik politika); 

2. Geniş ve anlayışlı bir kredi politikası, .'••'•' ' * ' " ' ' "" " ,"' e * '".'" ~ -~* r»;?7* -J ^ 

3. Umumiyetle istihsal şubelerinin cjhazlandırılması ve istihsale masruf âmme hizmetlerinde ye
ni zihniyetle tatbikata geçilmiş olması, 

4. İstihsal ve ticareti tahdit eden kayıtların kaldırılarak bunların yerine iktisadi kanunların 
serbesçe işlemesini temin eden bir politikanın müstakar olarak tatbika konması, 
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5. Ticaret sektörüne temin olunan istikrar ve emniyet. (Bu meyanda dış ticaret rejiminin objek

tif esaslara göre tesbit ve aleniyetini devamlı olarak temin edilmiş olması), 

6. Müsait konjonktür şartları: -

Ekonomimizin birden kalkınmaya doğru hareketini temin eden bu tedbirlerin aynı zamanda 
yıllar ve yıllardır Reijid tedbirlerle bir türlü bertaraf edilemiyen piyasa darlığı ve geçim zorluğu 
gibi meselelerin bizde çözülmesine imkân vermiş olduğunu kaydetmek de yerinde olacaktır. Bu nok
tada fiyat endekslerimizin dünya fiyat endekslerine nazaran daha düşük bir seyir takip etmekte olu
şu bilhassa dikkate şayandır. Karaborsanın ortadan çekilişi, rekabetin kâr hadlerini asgari sevi
yelere düşürmüş olması gibi alınmış olan tetbirlerin tabiî bir neticesi olarak vukua gelen bâzı ikti
sadi hâdiseler birer vakıadır ki, birçak ithalât maddelerini menşe memleketlerdeki fiyat artışlarına 
nazaran piyasamızda. daha müsait fiyatlarla tedarikini mümkün kılmıştır. 

Görülüyor ki âmme hizmetlerinin Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına isabet eden sektöründe dün
den bugüne derin tahavvüller vardır ve bu tahavvüller Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının hizmetle
rini (kadrolarım ve teşkilâtını) yeni icaplara göre ayarlaması yolunda kuvvetle tesir icra etmek
tedir - * • . 

Acaba Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı bu zarureti ne dereceye kadar karşılayacak durumdadır? 

1952 Bütçesini tetkik ederken raportörünüz bilhassa bu nokta üzerinde dikkati teksif etmeyi fay
dalı görmüş bulunmaktadır. 

2. Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı teşkilât ve kadrolarına umumi bir bakış: 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının bugünkü kadroları 4841, 5102 vd 5639 sayılı kanunlarla temin 
edilmiştir. Bu üç kanunla yapılan Ekonomi Bakanlığının Ticaret Bakanlığı ile birleştirilmesi 
sonra bundan İşletmeler Bakanlığının tefriki gibi ameliyeler. bu bakanlığın bünyesinde. lüzumsuz 

• birtakım kadroların meydana gelmesini intaç ettiği gibi teşkilâtın randımanlı olarak çalışmasına 
lüzumlu şartlar üzerinde yıpratıcı tesirler de yapmış bulunmaktadır. 

Ekonomi Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı birleştikten ve İşletmeler Bakanlığı da bu müşterek 
bünyeden tefrik edildikten sonra, Ekonomi Bakanlığı Sanayi Tetkik Heyetinin aldığı manzara 
buna misal olarak gösterilebilir: - Vazife ve salâhiyetleri bir nizamname ile tedvin edilmiş ve bi-
Iâhara tetkik heyeti adını almış olan bu teşkilât, Ekonomi Bakanlığında iken bilhassa devlet sa
nayi şubeleri üzerinde, eski iktidarın devletçilik politikasına muvazi istikamette, müessir suret
te çalışmalar yapmışken, sonradan Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı hüviyeti içinde ve hususi teşeb
büs sektörü karşısında ne yapacağını dahi tâyin edemeden âdeta inhilâle uğramış denilebilecek 
bir hale gelmiştir. Buna mukabil aynı kurulun İşletmeler Bakanlığına ayrılan kısmının vazifeye 
kifayetle devam ettiği de asla söylenemez. Kaldı ki, Sanayi Tetkik Heyetinin İşletmeler Bakan
lığına bağlanan elemanları, devlet işletmelerinin her birinde ayrı ayrı ve Sümerbank ile Etibank-
ta da mükerrer olarak görülen işleri bir üçüncü kademede tetkika tâbi tutmak gibi görülmemiş 
derecede işleri. zorlaştırıcı ve kırtasi bir duruma düşmüşlerdir.., Yine bir misal olarak millî sana
yie, ait meseleler arasında norm işlerini gösterebiliriz. .' 

Ticaret Bakanlığının !Standardizasyon Müdürlüğü, ihracat maddelerinin standardizasyonu ve 
ihraçların da murakabesi ile görevlidir. Ekonomi Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı birleştikten son
ra Bakanlık Standardizasyon Müdürlüğü sanayi maddelerinin standardizasyonu demek olan norm 
işine bir türlü vâzıülyed olamamış, bu mühim hizmet açıkta kalmıştır. 

Demek oluyor ki, zaman zaman birleşmeler ve ayrılmalar dolayısiyle yukarda bahsettiğim üç 
kanunun hizmet ve kadro arasında kurmuş .olduğu tabiî irtibat bozulmuş bulunmaktadır. Böyle
ce lüzumsuzlaşmış gibi görülen bâzı kadrolar (L) cetveline alınmakla o zaman işler halledilmiş te
lâkki olunmuştur. Halbuki beri tarafta birçok vazifeler, hele içine girdiğimiz yeni şartlar karşı
sında temini zaruri olan birçok hizmetler muallakta görülmektedir. 
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Bakanlık, Teşkilât Kanununun verdiği salâhiyetlerden faydalanarak içeride işlerin daha 

ahenkli gitmesi için birtakımj.idari tasarruflarda bulunmaktadır. Bunun faydaları kabili inkâr 
olmamakla beraber kadro ve bütçe anlayışına uygunluk derecesi her zaman münakaşa edilebilir. 

işte bu manzara içinde devr alman Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilâtı, 1952 yılı Bütçesi 
eşiğinde henüz kanuni imkânlar bahsedilmediği için günün icaplarına göre ayarlanmış ve ıslah edil
miş halde bulunmamaktadır. 

Teşkilât ve kadro meseleleri ile ilgili olarak bir müşahademizi daha mevcut ihtiyacın mahiyetini 
belirtmek maksadiyle arzda fayda buluyoruz.: 

Bilindiği gibi maden işleri memlekette görülmemiş bir ölçüde artmaktadır. Dünya konjonktürü bu 
ciheti çok teşvik etmektedir. Fakat Bakanlık Teşkilât Kanununun mahdut kadrosu bu müracaatları 
karşılamaktan uzaktır. Bu kadrolarda yalnız miktar itibariyle Jdeğil, bu yerlere alınacak mühendis
lerin hususiyetleri itibariyle de mevzuun üzerinde durulmak icabeder. Filhakika bugün iyi bir maden 
mühendisi serbest piyasada 1 500 liranın üstünde bir asgari aylık almak imkânına malik olduğu dü
şünülürse, dar barem çerçevesi içinde Maden Umum Müdürlüğünde vazife alacak elemanları bulmanın 
güçlüğü kolayca anlaşılır. Bu arada dun kadroları ile iktisadi Devlet işletmeleri kadrolarında çalı
şan elemanların farklı gelir durumlarının yarattığı müşkülâta da işaret etmek lâzımdır. 

Böylece, Maden Umum Müdürlüğü işlerinin tanzimi ve sürati endirilmesi yalnız bir teşkilât mese
lesi olmaktan da çıkmakta, aynı zamanda bütün Devlet memur statüsünün, "bünyevi aksaklıklarına ka
dar şümullü bir manzara arzetmektedir. 

Bu vaziyet, sigorta işleri, sanayi işleri, standardizasyon işleri gibi barem anlayışından farklı aylık 
tahsislerine tâbi tutulması zaruri teknik elemanlara ihtiyaç gösteren şubeler için de aynen varittir. 
Bu sebeple raportörünüz keyfiyeti olduğu gibi yüksek komisyona arzetmekle vazifesini yaptığına inan
maktadır. Bu işin yalnız Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilâtı için değil, bütün Devlet teşkilâtı 
için vakit kaybedilmeden ele alınması ve bir bütün olarak mütalâası gerektiği kanaatini taşımaktayım. 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının teşkilât ve kadrolarının bugünkü ihtiyaçlara göre yeni baştar 
ele alınmasını zaruri kılan bu ve buna benzer sebeplerin ötesinde mühim olarak bu bakanlığın 
yazife ve salâhiyet hudutlarının dikkatle tesbitino ait ihtiyaçların bulunduğu da şüphesizdir. 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı yerine, yukarda da tebarüz ettirildiği gibi, salâhiyet hudutları 
vazıh olarak çizilmiş bir Millî Ekonomi Bakanlığı teşkilâtının en kısa zamanda meydana konulma
sı ve bu suretle millî ekonomimizde artık tamamiylo hissolunur bir hale 'gelmiş bulunan kalkınma 
ilo mütenasip hizmetlerin tek bir otorite altında tesis olunması, fikrimce zamanı gelmiş bir tedbir 
olarak mütalâa edilmelidir. ' / 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının vazife ve salâhiyetleri ile teşkilâtına ait yukarda arzetmiş ol
duğum görüşlerimi millî ekonomimizin bugünün icaplarına uygun kanunlarla teçhiz edilmesindeki 
zarureti de belirterek tamamlamak isterim. 

Hemen bütün istihsal şubelerinde, sanayide maden işlerinde; su mahsulleri mevzuunda bugün 
elde bulunan mevzuatın, ihtiyaçlara asla cevap vermez mahiyette ; oldukları malûmdur. Teşebbüs 
sahasında istikrarı yaratmak için her şeyden evvel sermayenin emniyetini ve müteşebbisin giriş
tiği teşebbüsten faydalanmasına ait hesaplarında katı kıstaslara.. olan ihtiyacını göz önünde tutan, 
envestismanı teşvik ve himaye eden kanunlara ihtiyacımız çok şiddetlidir. 

Bakanlığın bu mevzuat üzerindeki çalışmaları hızlandırması ve Büyük Millet Meclisine sevke-
•dilmiş olan kanunların da bir an evvel tedvini cidden temenniye şayandır. 

Bütün bu mütalâlarımla bütçeyi yüksek komisyonun takdir ve tasvibine arzederim. 

Çanakkale Milletvekili 
Kenan Akmanlar 
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B. 

•' . - I 

M. ödeneğin çeşidi 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım - Ödenek ve 
benzeri özlük haklar 

101 Bakan ödeneği 5 320 5 320 5 400 

Birinci kısım toplamı 5 320 5 320 .5,-400 

ikinci kıs%m - Personel 
giderleri 

I •- Aylıklar ve ücretler 
201 Aylıklar 

11 Merkez memurları aylığı 1 689 600 1 676 700 1 676 700 
12 İller ve yabancı memleketler

deki memurlar aylığı 1 247 325 1 200 000 1 200 000 
21 Merkez memurları açık aylığı 4 000 3 750 3 7Ş0 
22 iller memurları açık aylığı 1 500 1 1 

Bölüm toplamı 2 942 425 2 880 451 2 880 451 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 203 880 225 900 225 900 
12 îller ve yabancı memleketler

deki hizmetliler ücreti 152 520 138 900 138 900 

Bölüm toplamı 356 400 364 800 364 800 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
11 Merkez geçici hizmetliler üĉ -

reti 1 1 1 
12 İller geçici hizmetliler ücreti 1 1 1 

Bölüm toplamı 2 2 2 

0 Yabancı uzman ve hizmetliler
le bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 1 0 O 



Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı — 299 

B. M. Ödeneğin çeşidi 

m 1951 
Y ı l ı -
ödeneği 
Lira 

1952 yılı için" 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

I I - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 47 000 46 000 46 000 

12 iller ye yabancı memleketlerde
ki memurlar çocuk zammı 30 000 36 000 36 000 

21 Merkez memurları doğum yar
dımı 5 200 5 200 5 200 

22 îller ve yabancı memleketlerde
ki memurlar doğum yarölımı 3 000 3 000 3 000 

31 Merkez memurları ölüm yardı
mı 5 000 5 000 5 000 

32 İller ve yabancı memleketlerde
ki memurlar Ölüm yardımı 3 000 3 000 3 000 

40 Yakacak zammı 1 1 1 

Bölüm toplamı 93 201 98 201 98 201 

207 Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 5 000 3 000 3 000 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. O. Emekli Sandığına 

210 
nlacak ödemeler 
rnsil ödeneği 

İkinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

150 290 
2 100 

3 549 419 

159 794 
2 100 

3 508 348 

159 794 
2 100 

3 508 348 

301 Merkez daireleri büro giderleri 
10 Kırtasiye 15 000 
20 Döşeme 
30 Demirbaş 4 000 

15 000 
S 2 000 
l 2 000 

15 000 
2 000 
2 000 
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B. M. 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 

Ödeneğin çeşidi 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
İ ı i ra 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

40 
50 
60 

302 
10 
20 
30 
40 
50 
60 

öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

İller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

5 000 
2 000 
2 500 

28 500 

6 000 

3 000 
6 000 
5 000 
4 500 

24 500 

5 000 
1 500 
2 500 

28000 

6 000 
S ı ooo 
X 2 000 

6 000 
5 000 
4 500 

24 500 

5 000 
1 500 
2 500 

28 000 

6 000 
1 000 
2 000 
6 000 
5 000 
4 500 

24 500 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve giderleri 
11 Merkez posta ve telgraf ücret

leri 
12 'tiler posta ve telgraf ücretleri 
21 Merkez daireleri telefon gider

leri 
22 tiler telefon giderleri 

14 000 

20 000 
10 000 
36 000 
10 000 

14 000 

20 000 
10 000 
30 000 
10 000 

14 000 

20 000 
10 000 
30 000 
10 000 

305 
306 
307 

10 
20 
30 
40 
0 

Bölüm toplamı 

İller kira bedeli 
Griyecekler 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Yabancı memleketler yolluğu 
Yabancı uzman ve hizmetliltT-
le bunlara yardımcı personelin 
yolluk ve başka giderleri 

Bölüm toplamı 

76 000 

35 000 
11 400 

9 400 
40 000 
60 000 

1 

1 

109 402 

70 000 

40 000 
5 000 

9 000 
40 000 
60 000 

1 

0 

109 001 

70 000 

40 000 
5 000 

9 000 
40 000 
60 000 

1 

• p 
109 001 
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- İUJ.G.İ 
B. M. Ödeneğin çeşidi 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 

11 
12 

309 
11 

12 

0 

Merkez 
iller ve yabancı memleketler 

Bölüm toplamı 

Taşıt giderleri 
Bakanlık otomobili işletme gi
derleri 
Bakanlık otomobili onarma gi
derleri 
Başka taşıtlar 

7 000 
4 000 

11 000 

2 000 

1 000 
0 

10 000 
6 000 

16 000 

2 000 

1 000 
0 

10 000 
6 000 

16 000 

2 000 

1 000 
0 

310 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 

80 
91 
92 
99 

Bölüm toplamı 

Ticaret ateşelikleri giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 
Posta, telgraf ve telefon gider
leri 
Kira bedeli 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Basılı kâğıt ve defterler 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

3 000 

6 000 

3 000 
21 490 
3 000 
5 000 

16 000 
54 100 
37 000 
25 000 

1 500 

172 090 

484 892 

3 000 

5 000 
S ı ooo l 2 000 

21 490 
3 000 
5 000 

16 000 
58 000 
37 000 
20 000 

1 000 

169 490 

478 991 

3 000 

5 000 
1 000 
2 000 

21 49û 
3 000 
5 000 

16 000 
58 000 
37 000 
20 000 

1 000 

169 490 

478 991 

Dördüncü kısıtlı - Dair e 
hizmetleri 

403 Temsil giderleri 6 000 6 000 6 000 
418 Tahlil ve ölçüler laboratuvarla-

rı giderleri' 5 000 5 000 5 000 
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B. 

419 

422 

451 

,>v 

M. 

10 
20 

• , r - m 

Ödeneğin çeşidi 

Mekşuf madenlerin ilân ve sair 
giderleri 
Pamuk işleri standardizasyonu 
genel giderleri 
Yayın giderleri 
Satınalma ve abone 
Başka her çeşit giderler 

1951 

ödeneği 
Lira 

10 000 

0 

24 000 
15 000 

1952 yıl 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

10 000 

700 000 

24 000 
15 000 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

10 000 

700 000 

24 000 
15 000 

Bölüm toplamı 39 000 39 000 39 000 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 

10 Kurum ve derneklere katılma 
payı 5 000 4 000 4 000 

20 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin yoluk ve gider
leri 15 000 15.000 15 000 

Bölüm toplamı 20 000 19.000 19 OuO 

457 îç kongreler giderleri 1500 1500 1500 
458 Sergi giderleri 

10 Hükümetçe katılmasına karar 
verilecek dış sergiler 50 000 50 000 50 000 

20 Yabancı memleketlerde açıla
cak numune meşherleri 1 1 1 

0 

Bölüm toplamı 

2818 sayılı Kanun gereğince 
tesisat karşılığı olarak verile
cek tazminat 

Dördüncü kısım toplamı 

50 001 

i 
131 502 

50 001 

0 

830 501 

50 001 

0 

830 501 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçlan 15 000 15 000 15 000 



Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 303 — 

13 .ili'İfUı:'-; 

B. M. 

502 
10 
20 

Eski 
1947 
1928 

Ödeneğin çeşidi 

yıllar borçlan 
- 1950 yılları borçları 

- 1946 » » 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

1951 
Y i l ı 
ödeneği 
Lira 

4 000 
1 000 

5000 

20 000 

1952 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

7 500 
500. 

8 000 

23 000 

L için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

7 500 
500 

8 000 

23 000 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
ikinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

5 320 
3 549 419 

484 892 
131 502 
20 000 

4 191 133 

5 320 
3 508 348 

478 991 
830 501 

23 000 

4 846 160 

5 400 
3 508 348 

478 991 
830 501 

23 000 

4 846 240 

0 
711 

751 

756 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Yapı onarımı 
Tahlil ve ölçüler lâboratuvar-
ları makina, alet ve araçların 
onarımı 

II - Satmalına, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Tahlil ve ölçüler lâboratuvar-
ları için satmalmacak makina, 
alet ve gereçler 
Sanat modelleri satmalmması 
ve dağıtılması 

3 500 

750 

4 250 

500 000 

750 

4 000 

0 

750 

4 000 

475 000 1 000 000 



—, 304 -— Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 

B. 

791 

M. 

0 
0 

ödeneğin çeşidi 

Et işleri yatırımları için Top
rak Mahsulleri Ofisine 
Et işleri 
Balık işleri 

Bölüm toplamı 

Yatırımlar toplamı 

1951 
Y ı l ! 
ödeneği 
Lira 

0 
6 128 000 
7 991 000 

14 119 000 

14 627 500 

1952 yıl 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

0 
4 600 000 

0 

4 600 000 

5 079 750 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira, 

4 600 000 
0 
0 

0 

5 604 750 
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25Kİ .1952 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Sağlık ve Sosyal Yard ım Bakanl ığı 1952 Bütçesi ta raf ımdan te tk ik edildi. 1, 

I - 'Sağlık hizmetlerimizin umumi manzarası : 

Memleketimizin içinde bulunduğu şartlarla bütçeye konan tahsisat kıyaslandığı zamkın çok da
ha genişletilmeye muhtaç sağlık hizmetlerimizi bu tahsisatla tedvire kâfi gelîhiyeceği açıkça gö
rülür. , . -; 

Verem,' sıtma, çocuk ishalleri, salgınlar, trahom gibi. korkunç âfetler cemiyetimizin bünyesini 
kemirirken, sağlık ekibimizin kifayetsiz bocalayışları kasabayı saran muazzam' yangına kovaşiylo 
koşan itfaiyecinin gayretlerini andırmaktadır. Bir memleketin iktisadi, içtimai ve kültürel şart
ları ne derece geri ve gayrimüsait olursa o memleketin sağlığını koruma dâvası da makûsen mü
tenasip olarak o derece büyük fedakârlıklar istilzam ettirir. r • 

Medeni âlemin halk sağlığında bugün vâsıl olduğu mertebede verem vefiyatı asgariye indiril
diği halde, bizde hâlâ yıllık vefiyat 40 000 kişi olarak devam etmektedir . 

( Yine medeni âlemin vâsıl olduğu mortal i te normlar ına göre memleketimizde çeşitli hastalık
l a rdan vefiyat sayısı 200 000 raddeler inde olması lâ^ınıgelirkcn bu rakam 400 '..000. in 'üstündedir. 
Demek tedbirsizliğimiz yüzünden her yıl fazladan 200 000 insanın ölümüne göz iyummaktayiz . Bu 
korkunç zayiat ın millî bünyemize iras et t iği madd i -zarar ı 'paraya ' ' tahvi l -ederek ifade etmek lâzım-
gelirse kaybımız her sene b i rkaç milyar l i rayı aşar. İ ler i milletlerin millî bütçelerinde sağlık 
hizmetlerine ayı rd ık lar ı tahsisat ın nispeti % 10 -14 olmasına mukabi l bizim ayırdığımız miktaı1 

bütçemizin % 4 ü mesabesindedir. 

Sağlık dâvasını kavray ış ta böyle b i r zihniyet devam et t iği müddetçe sağlık hizmetlerimiz kısır 
ka lmaya mahkûmdur . ' 

Bir de buna nakâf i tahs isa t ın rasyonizasyon vo ekonomi kaidelerine r iayet edilmeden harcan
mak ta olduğunu ifade edersem sağlık dâvamızın hali pürmelâl i daha açıkça tezahür eder. 

II - Bütçenin geçen yılla mukayesesi : • : 7 ***,:""•>.*?'*•-..*./3«$*"•••.-;<. 

1952 senesi gider bütçesiyle teklif edilen ödenekler yekûnu ile 1951 bütçe yekûnlar ı agağıda 
gös te r i lmiş t i r : 

1951 1952 

59 040 191 66 355 769 İ d i bütçe 
150 000 8Ö0 000 Yat ı r ımlar 

59 190 191 67 155 769 Sağlık bütçesine 
7 094 404 9 577 726 Bayındı r l ık bütçesine 

105 0 0 0 ' 261 000 Maliye bütçesine 
604 900 — Millî Eğ i t im bütçesine 

66 994 495 76 994 495 



§u rakamlara göre İ952 yılı bütçelerine sağlık hizmetleri karşılığı olarak 1951 yılı tahsisatına 
nazaran 10 000 000 lira fazla konulmuştur. Bu miktar haricinde özel idare hastanelerine yardım ola
rak 4 000 ÖOO lira ve ekalliyet ve İstanbul Esıiaf hastanesine yardım olarak 120 000 lira Maliye Ba
kanlığı Bütçesinde yer almış bulunmaktadır. . 

Ayrıca Marşal yardımından Sağlık Bakanlığına ayrılan pay :j 

Senesi. :; 

1951 
1952 

Tahsis olunan 
i:-:•'.• i-.:,;Dolar :: -...:. 

851 000 
1 855 000 

2 706 000 

Türk lirası 
kargılığı 

2 399 820 
5 231 100 

7 630 920 

I I I - Bütçenin bölüm ve maddeleri, itibariyle durumu 

B . İ M . , • - • , .: ! • • . . :-.' 

101 

201 

202 

204 

206 

207 
209 
210 
219 

301^ 
3025 

305 

Bakan ödeneği olup geçen yılın aynıdır. •, - " ; ; 

Aylıklarda 2 165 750 -liralık bir artma, yeni Hijyen ve Halk Sağlığı Okulu kadro-
lariyle Befik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesnesine yeniden ilâve olunan B. C. G. 
şubesi kadrolarına, 543 stajyer köy sağlık memurunun aylıklı kadrolara naklinden ve 
66 sağlık memuru ile 39 stajyerhekiminkadroya: alınmalarından ileri gelmektedir. Ye
ni teşkilâta ait olup karşılığı bütçeye konulmuş olan kadrolara ait kanun tasarısı hazır
lanmış olup Büyük Millet Meclisine sunulmak üzeredir. 

Ücret tertibinde 511 195 lira miktarında bir artış 1951 Bütçesinde beş aylık hesap 
olunan 2000 yataklı verem hastanesi kadrolarının bir senelik olan teklife ithal edil* 
meşinden ve yeniden konulması derpiş olunan hijyen okulu, sağlık merkezleri, 250 
yataklı verem hastanesi, 3 doğum ye çocuk bakım evi, 2 deri ve tenasül dispanseri, 11 
verem dispanseri, kimsesiz çocuklar yurdu, 2 hemşire okulu hizmetlilerinin altı aylık 
ücretlerine tahsis edilecektir. 

BirleşmişjMilletlerle^aramızdaki anlaşmalar gereğince dünya sağlık teşkilâtı, Milletler
arası çocuklara yardım teşkilâtı ve E. C. A. gibi teşekküllerden celbedilecek mütehas
sıslar nezdinde vazife görecek yardımcı personelin ücretleri karşılı ğp olarak 87 004 
lira miktarında* bir artış inevcutt ur. 

Geçen yıllardaki sarfiyat göz önünde bulundurulmak suretiyle ihtiyaç nispetinde he
saplanmış ve zaruri olarak 176 800 lira fazlasiylo teklif olunmuştur. 

Kanunlarına göre gerekli tahsisatı konulmuştur. . 

Teklif edilmiş olan Hijyen Okulu Kanununda derpiş edilen esaslara göre konulmuştur. 

Geçmiş yılların tahsisatı kâfi gelmediği görüldüğünden sıtma tertibine merkez için 
6 400, JUer için 10 000 lira fasıla ödenek konulmuştur. : 

Kira" : Geçen yıllardan borç devredilmiş olması ve tahsisatın kifayetsizliği dolayısiyle 
35 000 lira fazlasiyle, konulmuştur-. . ,;;;.:;• : ' ; '. ; . . . 



Giyecekler : Hizmetlilerin giyim eşyası ihtiyaçlarım; tam' olarak: karşılamak üz!ere 4 300 
lira fazlasiyle konulmuştur. . ,<•;• , . ; . ; : . , .f : '; . ,; 

Yolluklar : Yeniden teşkili teklif olunan tesisler ve hizmetlerin tevsii dolayısiyle; bu 
tertip işin 364 274 lira fazla teklif olunmuştur. ., 

Tedavi giderleri :'Geçen yıllar tahsisatı kâfi gelmediğinden 7 400 lira fazla konul-
' muştur. • -r--" 

Taşıt giderleri : Sıtm# savaşı için bu tertipte görülen 178 300 liralık artış Marshall 
Yardımından gelen 74 sağlık merkezleri için 1951 de alınmış olan 14 ve 1952 de alı
nacak olan 15 ve verem savaşı için satmalmacak olan bir vasıtanın, işletme ve tamir 
masraflarım karşılamaya matuftur, • **y~*"--'> ,./;•/ r ' 

J'emsil giderleri : Bakanın temsil sıfatı-dolayısiyle ihtiyar edeceği ziyafet ve sair 
masrafları karşılığıdır. 

15 000 lira ııoksaniyle konulmuştur. 

Huzur hakkı : İştirak eden âza adedi ve bunların istihkakları hesaplanarak 2 500 
lira noksanıyle konulmuştur. 

Sağlık müzeleri : 195& te toplanacak Tropikal hastalıklar ve Sıtma Kongresine gerekli 
hazırlık için 15 000 lira fazla tahsisat konmuştur. 

Okullar : Sağlık memurları okulu talebe kadrosunun tehzili dolayısiyle 74 000 lira nok
san konulmuş, buna mukabil Hijyen ve Halk Sağlığı Okulunun yeniden tesisi münase
betiyle 45 000 lira fazla teklif olunmuştur. • •* 

Bulaşıcı hastalıklar : Geçen yılın aynı olarak geniş mikyasta telefata sebep olan çocuk 
yaz ishallerinin tedavi vasıtası olan Sulfaguanidin için konan İ00 000 lira memleket 
ihtiyacını karşı! amıy a cağından bu fasla 100 000 lira ilâvesi temenniye şayandır. 

Trahom : Geçen yılın aynıdır. ' j - ^ 

Zührevî hastalıklar : 20 000 lira olarak gösterilen artma, Zonguldak ve İskenderun'da 
yeniden açılacak Frengi dispanserlerinin giderleri karşılığıdır^ 

Sıtma : Bu tertipte gösterilen 272 229 lira miktarında artış Marşal yardımından sağla
nan sıtma malzemesiyle ilâçların Gümrük resimlerini karşılamaya matuf olup verilen 
hesaba göre tahakkuk eden Gümrük Resmini^karşıliyacaik miktarda değildir. 

Verem : Yeniden 11 ilde açılacak verem dispanserlerinin tesis ve idame masrafları için 
600 000 lira fazla konulmuştur. -

Hastaneler : Hastanelere ilâve edilen 861 yatak, 1952 de yeniden açıkıcak 250 ya
taklı Keçiören Verem Hastanesi ve 1951 -de genel gideri 4 aylık olarak hesaplanmış 
olan 2000 verem yatağının 12 aylık hesabiyle ödeneğinin konulmuş olması sebebiyle 
1 550 233 lira fazla teklif olunmuştur. 

Kuduz : Elâzığ'da yemden açılacak kuduz tedavi müessesesinin tesis ve idame mas
rafı için 35 000 lira fazla konulmuştur. 

Sağlık merkezleri : Yeniden'açılacak 30 sağlık merkezinin tesis ve idame masrafı kar
şılığı olarak 724 760 lira konulmuştur. = 

Doğum evleri : Bu tertibe zam/olunan-126 346 lira, Manisa, Mersin ve Antakya'da 
yeniden açılacak 3 doğum evinin tesis ve idame masrafı karşılığın! teşkij. etmoktedir, 



—m 

Marşal yardım fonundan Ankara Doğum Evinin noksan tesislerinin ikmali işin tah
sis olunan 300 000 liranın Bayındırlık Bakanlığına aktarılacak tahsisat arasında ve 
Ankara Kızılay Hastanesinin ikmal inşaatı için 3 800 000 lira meyanmda mütalaa 
edildiği bilâhara bakanlıkça anlaşılmış olduğundan 300 000 liradan 97 000 lirasının 
inşaat tertibinde ipka edilerek mütebaki 203 000 liranın bu tertibe aktarılması zaruri 
görülmüştür. " ' 

Tıp aletleri : Muhtelif sağlık hizmetlerinin•• tedvirinde önemli hizmetler ifaetmektc 
-olan 575 hükümet tabipliğinin ilâç ve malzeme ihtiyacı olarak,konan bu.tahsisat ih
tiyacı karşılamaktan uzaktır. Beher hükümet tabipliği için 100 er lira hesabiyle , 
57 500 lira olması lâzımgelen bu maddeye 50 500 lira ilâvesini teklif ederim. 

Refik Saydam Merkez Hifzıssıhha Müessesesi : Geçen senenin aym olarak konulmuş^ 
tiır. Rasyonel çalıgmalariyle memleketimizde kurulmuş müesseselerin başında gelen 
bu takdire şayan müessesenin tekâmül ve inkişafı için gerekli' tedbir ve tekliflerin 
Önümüzdeki yıl bütçesinde bakanlıkça nazarı itibara alınması temenniye şayan gö
rülmüştür. 

Korunmaya muhtaç çocuklar : Bakıma alman çocuk sayısının artması ve Kızılcaha
mam'da kurulacak yeni öksüzler Yurdu sebebiyle 50 000 lira fazlasiyle konmuştur. 

Kan Bankası : Tahsisatı geçen yılın aynıdır.... Büyük hastanelerde kurulan kan tran-
füzyori merkezinin açılması şeklinde tecelli eden bu hizmetin memleketin" bütün'has
tanelerine teşmili için bakanlıkça önümüzdeki yıl bütçesinde gerekli teşebbüslerde 
ve tekliflerde bulunulması temenniye şayandır. ....:•.. 

Analara yardım : İhtiyacı karşılamıyan ve tatbikatta birçok aksaklıkları ye şikâyet
leri mucip olan 'bu tahsisata ait'kanunun kaldırılması için bakanlığın gerekli teşeb
büslere geçmesi uygundur. 

Burslar : Ge-çen sene Millî Eğitim bütçesine 604 900 lira olarak konan bu tahsisat 
Maliye Bakanlığının teklifi ile bakanlık bütçesine alınmıştır. , 

Yayın gideri : Sağlık Dergisi masraflarını karşılamak ve sağlık propaganda hizmetle
rinin lâyıkiyle görülmesini temin maksadiyle 13 000 lira fazlasiyle konulmuştur.. •'••••' 

Staj : Yeniden memur gönderilmesi mutasavver olmadığından halen gönderilenlerin, av
det harcirahlarını-karşılıyacak miktarda tahsisat konulmuştur. 

İştirak hissesi : Birleşmiş Milletler Dü nya Sağlık Teşkilâtına iştirak, hissesiyle çocuklara , 
yardım fonuna ve beynelmilel kongrelere iştirak için konan tahsisattır. 

ilip Kongresi : 1952 de toplanacak Millî Türk Tıp Kongresinin giderleri karşılığıdır. 

Yardımlar : Hastanelerden çıkmış fakir kimselere yol ve ilâç parası olarak Sosyal Yar
dım Müdürlüğü tarafından yardımlara harcanmaktadır. 
Yatırımlar : ' " • - . ' • ' , , - ' " " ' . - • • ."..• i 

Yapı onarımı : Sağlık binalarının tamir ihtiyacı fazla olduğundan 150 000 lira^ilâvesiyle < 
teklif edilmiştir. 

Kızılay Hastanesi taksidi : 3 000 000 lira bedelle bakanlık tarafından satınalman Kızı
lay Hastanesinin taksit bedelidir. Binanın mülkiyeti Hazineye ait olacağına göre bu tah
sisatınMaliye Bakanlığı Bütçesine aktarılması daha uygun görülmüştür^ • . ,, • > ' 



Taşıtlar karşılığı: 

(Maliye Bütçesi) Sağlık merkezi ve savaş teşkilleri için alınacak 26 jeep ile verem sâvâşî^çln 
almpiak milcrofilim cihazlarına mahsustur. 

İ n ş a a t : . . • • . . • • • \"- \ . I • ' " . . ' . ' .. ~ * 

(Bayındırlık Bütçesi) Yeniden inşa ettirilecek sağlık müesseseleri için konmuş'tahsisat'olup ihti
yacı-Sargılamaktan çok uzak olduğu tesbit edilmiştir. Keşif bedellerine göre asgari ihtiyaç olarak 
Diyarbakır Hıfzıssıhha Enstitüsü için 200 000, Eskişehir Devlet Hastanesi için 300 000, Şişli Cerra
hi ye Njsaiye paviyonu için 250 000, Gazianteb Doğumevi için .200 000, Sinob Devlet Hastanesi için 
50 000, pdinıe, Bartın ve Siird hastanelerinin ikmal inşaatı için 300 000 ve Ankara Numune Has
tanesi paviyonu için 300 000 liranın ilâvesi olmak, üzere bu tertibe 1 600 000 lira teklif ederim. 

Ayrıca doğumevleri genel giderleri münasebetiyle izah edildiği gibi bu tertipten 203 000 liranın 
tenzili icabetmcktediıv ı '•..,.-I ;..;.•. 

Verem tesisleri: Yapılmış ve yapılmakta olan verem hastanelerinin ikmal inşaatı için 250 000 
ve lîeybeli Sanatoryumuna ek paviyon inşaatı için de 150 000 lira olmak üzere 400 000 lira konul-
muştur. v :' ' ''.'.•'.'..'•'".'."'. 

IV - Sağhk ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1952 Bütçesi 1951 yılı bütçesine nazaran §u yenilikler 
arzotmektedi**/ 

1. Ankara'da bir hijyen ve halk sağlığı okulu açılmaktadır. Buna ait kanun tasarısı Meclise 
sunulmak üzeredir. 

2. Yeniden 30 tane açılmak suretiyle sağlık merkezlerinin sayısı 66 ya çıkarılmıştır. Buna ait 
kadro cetveli kanunu hazırlanmış fakat henüz Meclise gelmemiştir. 

3. Trahomun kesif olduğu mmtakalarda 100 köye trahom tedavi evi açılacaktır. 

4. 40 Bucakta yeniden Hükümet Tabipliği ihdas edilmektedir. 

5. 1951 yılında kurulan 2000 verem yatağına bu sene 250 yatak ilâve edilerek mecmuu verem 
yatağı sayısı 4357 ye çıkarılmaktadır. 

6... Yeniden 2 hpmşire ve laborant okulu açılacaktır. . 

7. Zonguldak ve İskenderun'da birer frengi dispanserleri açılacaktır. 

8. Mersin, Antakya ve Manisa'da-50 şer yataklı 3 doğum evi açılacaktır. 

9. Yeniden 11 ilde veremdispanseri açılacaktır. 

10. Halen sayısı 8039 olan hastaneler yatak sayısının yeniden 861 yatak ilâve edilmek sure-
tiylo yatak sayısı 8900 e çıkarılmaktadır. 

11. BÇ'C. G. aşısının tatbik edildiği il sayısı 6 dan 20 yo çıkarılacaktır. 

12. Yeniden Elâzığ 'da: bir kuduz; müessesesi açılacaktır. 

13. Ankara doğum evinde bir yatılı Ebe Yurdu açılacaktır. ' .* ! 

14. ! l£izılcahamam'da 100 yataklı kimsesiz çocuklar yurdu tesis edilmektedir. 

15. Hastanelerin noksan kadrolarım tamamlamak maksadiyle yeniden 111 mütehassıs 25 asistan 
kadrosun ihdas edilmektedir. 
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İ6. Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinde verem aşısı istihsali için bir şube açılmak

tadır!: M m '''' - ' 

Yukardaki maddelerin kadroya mütaallik hususları hazırlanmış olan kanun tasarısı ile Meclise 
sovkedilmektedir. 

V - Sağlık Bakanlığının önümüzdeki bütçelerinde nazarı itibara alınmak üzere aşağıdaki tenkit 
ve temennilerin zikri lüzumlu görülmüştür. 

1. Memleketteki bilûmum sağlık müesseselelerinin ve mahallî idareler hastanelerinin Sağlık 
-Bakanlığına devri hususunda gerekli teşebbüse geçilmesi geçen seneki Bütçe Komisyonu temen
nileri arasında bulunduğu halde Bakanlıkça bu hususta atılmış bir adıma, girişilmiş bir teşeb
büs görülememiştir. • • - . . ' • „ . , 

Bakanlıklar DeVlet iktisadi Teşekkülleri ve mahalli idarelere ait hastane ve bilûmum^, sağlık 
müesseselerinin Sağlık Bakanlığına devri acilen halli lüzumlu bir mesele olmakla beraber askerî 
hastanelerin müstakbel durumunun da bir te tkka tâbi tutulması icabeden ve memleket çapında 
ehemmiyetli bir dâvadır. 

2. Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık müdürlükleri, Sıtma savaş, trahom, frengi, Emrazı sâ
riye başkanlıkları âdeta muhtar beylikler manzarası arzetmektedir. Her bakımdan takviyeli 
vilâyet Sağlık, müdürlükleri vasıtasiyle memleket hizmetlerinin tek elden tedviri randımanı artı
rıcı bir tedbir olarak kabul etmek lâzımdır. Bu hususların derpiş edildiği bildirilen yeni teşkilât 
kanununun bir an önce çıkmasını sağlamak hususunda Bakanlığın enerjik hareket etmesi temen
niye şayan görülmüştür. . . . 

3. Sağlık sigortaları mevzuu modern cemiyet sağlığının bir tekâmül merhalesidir. Sağlık 
Bakanlığımızın bu mevzuda bugüne kadar harekete göçmemiş bulunması üzüntülü bir rötar ola
rak müşahede edilmiştir. Memleketimizin içinde bulunduğu iktisadi ve kültürel şartları birta
kım hususiyetler istiyen böyle büyük bir dâva için pek müsait olduğu iddia edilemezse bile. ke
sif bîr işçi ve. memur kalabalığını sinesinde to'plıyan istanbul, Ankara ve Adana gibi büyük 
şehirlerimizde tecrübe mahiyetinde teşebbüse geçilmesi temenniye şayan görülmüştür. 

4. Açılmış ve açılmakta olan sağlık merkezlerinin mahallinin tesbiti hususunda bakanlı
ğın riayet etmekte olduğu bir ölçü yoktur, muvasala, iktisadi ve içtimai imkânsızlıkları göz ör 
nünde bulundurmak ve mahrumiyet mıntıkalarının bu husustaki hakkı tercihlerini hesaba kat-. 
mak suretiyle bakanlığın bu mevzuda istikbale muzaf bir programı olması şarttır. . ; 

5. Yeni açılan sağlık merkezlerine tâyin olunan mütehassıs hekimlerin ekserisi bu vazifele
ri kabul etmemekte ve gitmemektedirler. Bu kabîl yerlere tâyin edilip gitmiyen hekimlerin mü-
taakiben bakanlığın hiçbir hizmetinde hiçbir suretle istihdam edilmiyecekîeri hakkında bakan
lık katı ve cezrî kararlar almalıdır. 

6. Mersin, Antalya ve Manisa'da açılacak olan doğum evleri için 50 yatak olarak tutulan 
norm memleketimizin ihtiyaçlariyle kabili telif görülmemiştir. 50 yatak yerine 20 yatak gibi as
gari bir ölçü ile 3 yerine 7—8 vilâyetimizin bu sahadaki ihtiyacını karşılamak suretiyle verim
li bir ölçü tatbik edilmesi imkân ve şartlarımıza daha uygun olurdu. 

7. (Hilafı hakikat ve idarei maslahat zihniyetiyle verilmekte olan hekim raporları memleketi
mizde gangrene olmuş bir maraz, hekimlik mesleki için kara bir lekedir. Bu halin mutlaka Önlen
mesini temin için bakanlığın esaslı tedbirler alması çok lüzumludur. 

8. Boğum evlerinde halü vakti müsait hastalardan dahi para alınmaması izahı güç bir noktayı 
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nazardır.: Bı tnamukabi î faldr hastalardnn bile 50 kuruş poliklinik ücteti alınmaktadır. Yatak 
için alınmakta olan ücretlerin zaruri masrafları karşılıyacak bir duruma çıkarılması yani maliyet 
Üzerinden hesaplanması, buna mukabil fakir hastaların her türlü ücretten'istisnası daha uygun 
olur. ' < ır _ 

9. 'Danışma Kurulunun ve Sağlık Propagandası ve Tıbbi istatistik Genel Müdürlüğünün mu
vazzaf bulunduğu muasır yenilikleri takip ve istatistik ve propaganda ve işlerini, umum müdür
lükler kendi branşları dâhilinde daha.yerimli olarak tedviri imkânına maliktirler. Elıı itibarla İm 
iki teşkilin lâğvedilerek kadrolarının tasarrufu hiçbir hizmet aksatmadan mümkün, olduğu kana
atindeyim. ; "' •' :••!••" ••••• ' ' ' . ., : - ; . : .'•.';•',••• " • ' ' • " '• 

10. Sağlık Bakanlığı teşkilâtında emekli olarak istihdam edilmekte bulunan 38 hekim bulun-
duğ'Urtesbit edilmiştir. y — 

Mensup oldukları teşkillerden çeşitli suretlerle kendilerini emekliye ayırtmış ve büyük kısmı 
meslekî kabiliyet ve enerjilerini kaybetmiş bulunan bu gibi şahısların Bakanlığın yüksek- dereceli 
kadrolarını doldurmuş bulunmaları, mahrumiyet bölgelerinde çalışan hekimlerin muayyen bir lıiz-

• met^evresinden.-sonra bir ferahlığa kavuşma imkanı ,selbetraekle beraber memleket hizmetlerinin ve
rimli olarak görülmesini sektedar eylemektedir. " • ' - . . . 

Harb malûlü olmak itibariyle hususi bir durumu bulunanlar müstesna diğer şahıslarm istihkak 
kesbettikleri, istirahata bir an evvel sevkedilm eler i yerinde olur, 

, 11. Millî Savunma Bakanlığı emrinde bir aşı, serum evi yardir. Burada tifo, dizanteri ve ica
bında menengokok, veba, kolera aşıları istihsal edilmektedir. Halbuki her çeşit aşısv mebzul vemü-
.kemmel bir surette istihsal edebilmek kudret ve kabüetinde bulunan Hıfzıssıhha Enstitüsü, millî 
savunmanın ihtiyaçlarını geniş mikyasta karşılamakta ve Millî Savunma Aşı Evinin istihsal ettiği 
aşıları da verebilecek durumdadır. Sağlık Bakanlığının millî savunma ile bu mevzu üzerinde temasa 
geçmesi ve bu müessesenin lâğvedilerek hizmetin, bir iki kadro ilâvesiyle Hıfzıssıhha Enstitüsüne 

" gordünUm esi temenniyö şayan görülmüştür.' . / * • r- . 

12.. Sıtma savaşı olağanüstü bir teşekkül olarak 20 yıla. yakın bir zamandan beri memleketi
mizde hali faaliyette bulunmaktadır. Her. sene milyonlarca liraya malolan bu mücadele teşek
külünün bugüne kadar hikmetlerinde halledilme mertebesine getirilmiş bir neticeye ye. bu,suretle 
teşkilâtında.tedricî bir gelişmeye gitmesi, lâzım gelir. , 

Bu itibarla bu mücadele teşkilâtının yeniden bir tetkika tâbi tutulması suretiyle ehemmiyetli 
bâzı tasarruflar yapılabileceği kanaatindeyim. 

13, <; Ankara merkezinde 17, istanbul merkezinde 21 hükümet tabibi müstahdem, olup bunlar
dan Ankara'da. 9 ve .tstanbülSda 8 hükümet tabibinin hizmetleri dışında muhtelif servislerde ça
lıştırılmakta olduğu anlaşılmıştır. Bu hükümet tabiplerinin hükümet tabibi bulunmıyan ilce ve 
bucaklarda, istihdamları,temenniye şayan görülmüştür. < ' .,-. 

• yi'."- Aşağıdaki tekliflerin Bütçe Komisyonunun yüksek' takdirlerine arzı -zaruri görülmüştür: 

1. Bakanlıkça açılması, takarrür etmiş 54 sağlık merkezinden yalnız 30 u için bütçeye tahsi
sat konulmuştur. Geriye bırakılan 24 sağlık merkezi için de gerekli tahsisatın ilâvesi son derece 
faydalı olur... ;' •..'•.' ' , ' - . ' . •' .."•'•. •' 

2. inşaat faslına konan 6 ,967 726 lira tahsisat ihtiyacı karşılamaktan uzaktır. Bu tahsisata 
yukarda izah olunduğu veçhile 1 600 000 lira ilâvesi zaruridir. 
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3. Memleketteki hemşire sayısı çok azdır. Sağlık hizmetlerinin tedvirinde en ehemmiyetli bir uzuv 

olan bu elemanların kısa .bir zamanda yetiştirilmesini temin maksadiyle bakanlıkça 4 hemşire ve la
borant okulunun açılması teklif edilmiş ise de bunların ancak ikisi bütçe tasarısına geçirilmiştir. Di
ğer iki hemşire okulu için de bütçeye tahsisat ilâvesini son derecede ehemmiyetli ve faydalı, görmek
teyim. 

4.. 1951 yılında yeniden açılan 2 000 verem yatağı, millî bünyemizi korkunç bir âfet halinde kemi
ren verem mevzuunda atılmış takdire lâyık bir adımdır. Bu adımın daha birkaç sene aynı tempo 
ile devamı hararetle temenni edilmek lâzımgelirken önümüzdeki tasarıda yalnız Keçiören Hastanesine 
250 verem yatağı konmakla iktifa edilmiş olması teessürle karşılanmıştır. Bu sayısının hiç olmazsa 
1000 ne çıkarılması için alâkalı fasıllara icabeden tahsisat konulması temenniye şayandır. 

Saygılarımla... 

v Diyarbakır Milletvekili 
Dr. Yusuf Azizoğlu 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1951 
. Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım - Ödenek ve 
benzeri örtük haklar 

101 Bakan ödeneği 5 320 5 320 5 400 

206 

Birinci kısım toplamı 5 320 5 320 5 400 

İkinci kısım - Personel 
giderler^ 

I - Aylıklar ve ücretler 
201 Aylıklar 

11 Merkez memurları aylığı 
12 İller memurları aylığı 
21 Merkez memurları açık aylığı 
22 iller memurları açık aylığı 

1 399 800 
19 486 400 

1 500 
130 000 

1 468. 500 
21 683 450 

1 500 
. 30 000 

1 422 900 
22 776 800 

1 500 
30 000 

Bölüm toplamı 21017 700 23 183 450 24 231200 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 148 560 154 260 154 260 
12 iller hizmetlileri ücreti 6 196 960 7 232 915 7 731 575 
13 Stajyer köy sağlık memurları 

ücreti ' 1 157 940 627 480 627 480 

Bölüm toplamı 7 503 460 8 014 655 8 513 315 

204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 42 696 129 700 129 700 

II - Başka haklar 

11 

12 
21 

4178 ve 4598 . sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk zam
mı 
iller memurları çocuk zammı 
Merkez memurları doğum yar
dımı 

35 000 
825 000 

10 000 

v 

47 000 
942 000 

6 000 

47 000 
1 028 160 

6 000 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

1952 yıl] 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

L için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

22 İller memurları doğum yardı
mı 75 000 124 000 152 200 

31 Merkez memurları ölüm yardı
mı 3 500 4 300 4 300 

32 İller memurları ölüm yardımı 22 500 23 500 23 500 
40 Yakacak zammı 20 000 21 000 22 000 

Bölüm toplamı . 991 000 1 167 800 1 283 169 

207 Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 5 001 4 500 4 500 

209 5434 sayılı Kanunun 14 neti 
' ' maddesinin (D) f ıkrasiyle'_ 34, • . ' • • • ' : 

38 ve 39 ncu maddeleri gere-

210 
217 

0 

ğince T. C. Emekli Sa: 
yapılacak ödemeler 
Temsil ödeneği 
Ek görev tazminatı 
Kanunu gereğince Hiü 

ıdjğ 

yen 

ma 

ve 

1 568 663 
2 100 

151 585 

1 715 896 
2 100 

.202 743 

1 800 948 
2 100 

222 872 

Halk Bağlığı Okulu öğretmen
lerine verilecek tazminat 0 11 400 0 

İkinci kısım toplamı 31 282 205 34 432 244: 36 187 795 

Üçüncü hısım - Yönetim 
giderleri 

301 Merkez daireleri büro giderleri 
10 Kırtasiye 4 500 4 500 4 500 
20 Döşeme 0 500 500 
30 Demirbaş 2 500 2 000 2 000 
40 Öteberi giderleri 10 300 10 000 10 000 
50 Aydınlatma 6 000' 6 000 6 000 
60 Isıtma 13 600 20 000 20 000 

Bölüm toplamı 36 900 43 000 43 000 
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B. M. 

302 

303 
304 

305 

306 
307 

11 

12 
21 
22 

10 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

•ÖV 

40 

Ödeneğin çeşidi 

1951 1952 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

îller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

: -; ' ̂  -.' 
29 000 

0 
33 000 
16 000 
8 000 
40 000 

29 000 
10 000 
23 000 
16 000 
8 000 
50 000 

29 000 
10 000 
23 000 
16 000 
8 000 
50 000 

Bölüm toplamı 126 000 

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 aiderleri 

30 000 

65 000 
175 000 
12 000 
14 000 

136 000 

30 000 

60 000 
160 000 
12 000 
14 000 

Giyecekler 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla 
savaş geçici görev yolluğu 
Trahomla savaş geçici görev 
yolluğu 
Zührevi hastalıklarla savaş ge
çici görev yolluğu 
Sıtma ile sava^ geçici görev 
yolluğu 
Veremle savaş geçici görev yol
luğu 
Müfettişler yolluğu 
Yabancı memleketler yolluğu 

5 700 10 000 

136 000 

30 000 

60 000 
160 000 
12 000 
14 000 

Kira bedeli 
11 Merkez 
12 îller 

Bölüm toplamı 

Bölüm toplamı 

266 000 

1 
60 000 

60 001 

246 000 

1 
95 000 

95 001 

246 000 

• 1 
95 000 

95 001 

10 000 

210 000 
189 726 

280 000 

40 000 

60 000 

400 000 

20 000 
40 000 
5 000 

240 000 
190 000 

300 000 

40 000 

60 000 

425 000 

40 000 
60 000 
5 000 

293 500 
190 000 

300 000 

60 000 

60 000 

425 000 

40 000 
60 000 
5 000 
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Ödeneğin çeşidi 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira M. 

50 Yabancı uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
yolluk ve başka giderleri 100 000 349 000 349 000 

Bölüm toplamı 1344 726 1709 000 1782 500 

11 
12 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
Merkez 
İller 

Bölüm toplamı 

1 500 
18 000 

19 500 

1 500 
25 400 

26 900 

1 500 
30 000 

31 500 

Taşıt giderleri 
11 Bakanlık otomobili işletme gi

derleri 
12 Bakanlık otomobili onarma gi

derleri 
21 Merkez taşıtları işletme gider

leri 
22 Merkez taşıtları onarma gider

leri 
42 Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla 

savaş taşıt giderleri 
43 Trahomla savaş taşıt giderleri 
44 Zührevi hastalıklarla savaş ta

şıt giderleri 
45 Sıtma ile savaş taşıt giderleri 
46 Veremle savaş taşıt giderleri 
47 Hastaneler, Sağlık ve Sosyal 

Yardım, kurumları taşıt gider
leri 70 000 90 000 131 000 

48 T.'C.Refik Saydam Merkez 
Hıf zıssıhha Müessesesi taşıt gi
derleri 3 000 3 000 3 000 

2 000 

1 600 

300 

100 

40 000 
8 000 

6 000 
145 500 

8 000 

2. 000 

2 000 

400 

400 

40 000 
8 000 

•6 000 
295 000 

16 000 

2 000 

2 000 

400 

400 

40 000 
12 000 

•6-000 
295 000 

16 000 

Bölüm toplamı 284 500 462 800 507 800 

Üçüncü kısım toplamı 2.173 327 2 758 701 2 881 801 
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M. Ödeneğin çeşidi 

Dördüncü kısmı - Daire 
hizmetteri 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Temsil giderleri 4 000 4 000 4 000 
Sağlık memurları ve sağlık ko
ruyucuları hayvan yem bedeli 300 000 285 000 285 000 
Yüksek sağlık şûrası üyeleri 
huzur ücreti 16 500 14 000 14 000 
Sağlık müzeleri genel giderleri 15 000 30 000 26 000 
Okullar, kurumlar genel gider
leri 

10' Sağlık memurları okulları 384 000 260 000 260 000 
20 Yatılı Ebe Yurdu 58 500 59 250 59 250 
30 KıfzıssıMıa Okulu 5 000 50 000 50 000 

Bölüm toplamı 397 500 369 250 369 250 

Bulaşıcı ve salgın hastalıklar
la savaş genel giderleri 775 000 775 000 775 000 
Trahomla savaş genel giderleri 400 000 400 000 650 000 
Zührevi hastalıklarla savaş ge
nel giderleri " 300 0000 320 000 320 000 
Sıtma ile savaş genel giderleri 2 611 100 2 883 329 2 883 329 
Verem savaşı genel giderleri 1 500 000 2 100 000 2 100 000 
Hastaneler Sağlık ve Sosyal 
Yardım kurumları genel gi
derleri 

10 Devlet hastaneleri 
20 Muayene ve tedavi evleri 
30 Verem dispanserleri 
40 Kuduz tedavi müesseseleri 
50 Sağlık merkezleri 
60 Doğum ve çocuk bakım evleri 
70 Beykoz Yüksek Tahsil Gençli

ği Prevantorvumu 
80 Hükümet tabipleri için alına

cak tıp aletleri ve gereçleri 

15 212 539 
145 000 
150 000 

65 000 -
682 000 

1 147 200 

0 

7 000 

17 408 739 

16 762 772 
145 000 , 
150 000 
100 000 

1 406 760 
1 273 546 

0 

7 000 

19 845 078 

18 106 381 
145 000 
150 000 
100 000 

2 212 560 
1 476 546 

119 898 

57 500 

22 367 885 
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B. 

428 

429 

'430 
431 

432 

450 

451 

M. 

10 
20 

Ödeneğin çeşidi 

T. 0. Refik Saydam Merkez 
Hıfzıssıhha Müessesesi genel 
giderleri 
Korunmaya muhtaç çocuklar 
için 5387 sayılı Kanun gereğin
ce yapılacak giderler 
Kan Bankası genel giderleri 
Sağlık memurları ve sağlık ko
ruyucularının hayvan avansı 
1593 sayılı Kanun gereğince 
çok çocuklu analara verilecek 
mükâfat 
Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere veri
lecek burslar 
Yayın giderleri 
Satmalına ve abone 
Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

700 000 

150 000 
100 000 

3 000 

100 000 

0 

20 000 
12 000 

32 000 

1952 yıl] 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

700 000 

200 000 
100 000 

3 000 

100 000 

623 750 

30 000 
15 000 

45 000 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

700 000 

200 000 
100 000 

3 000 

100 000 

623 750 

30 000 
19 000 

49 000 

452 Staj giderleri 
10 4489 sayılı Kanuna göre staj 

için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yolluklariyle 
başka her çeşit giderleri 20 900 6 000 6 000 

20 Birleşmiş milletler teknik yar
dımından faydalanılarak ya
bancı memleketlere gönderile
ceklerin yolluk ve giderleri 0 14 700 14 700 

30 ECA (Marşal yardımı) teknik 
yardımından faydalanılarak 
yabancı memleketlere gönderi
leceklerin yolluk ve giderleri 0 1 1 

Bölüm toplamı 20 900 20 701 20 701 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 

10 Kurum ve derneklere katılma 
payı 182 232 273 796 273 796 
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M. Ödeneğin çeşidi 

1951 
Y ı l ı \ 

ödeneği 
Lira 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

20 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin yolluk ve gi
derleri 20 0U0 20 000 20 000 

Bölüm toplamı 

Millî Türk Tıp Kongresi gider
leri 
Artırma, eksiltme ve ihale ko
misyonlarında bulunacak bele
diye üyeleri huzur ücreti 
Sağır Dilsiz ve Körler Ensti
tüsü 

202 232 

1 

500 

78 250 

293 796 

10 000 

0 

0 

293 796 

10 000 

0 

0 
Köy enstitülerinde sağlık me
murlarını yetiştirme ve cihaz-
landırma 46 700 0 

Dördüncü kısım toplamı 

Beşinci hısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçları 
1947 - 1950 yılları borçları 
1928 - 1946 » » 

Bölüm toplamı 

25 161 422 

17 000 

5 000 
600 

5 600 

29 121 904 

17 000 

5 000 
600 

5 600 

31 894 711 

17 000 

5 000 
600 

5 600 

5434 sayılı Kanunun geçici 8 
nci maddesi gereğince T. C. 
Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 380 317 0 0 

Beşinci kısım toplamı 402 917 22 600 22 600 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1951 
Y ı l ı 

. ödeneği 
Lira^ .:L 

1952 yıiı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
f;. ;;&• Lira ' Jfc, Lira 

Altıncı kısım - Yardımlar 

601 özel kurum ve derneklerle ki
şilere 

602 S653 sayılı Kanunun 8 nci mad
desi gereğince Yalova Kaplıca
ları işletme İdaresine yardım 

Altıncı lasını toplamı 

15 000; 

' 0 

15000 

0 

15 000 r : 15 OOtf 

15 000 

69 000 

84 000 

KISIMLAR TOPLAMI 

701 

Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Yapı onarımı 

5 320 
31 282 205 
2 173 327 

25 161 422 
402 917 
15 000 

59 040 191 

% ' 1 * ı 

150 000 

5 320' 
34 432 244 
2 758 701 

29 121 904 
22 600 
15 000 

66 355 769 

' - • • - ; • • • • 

300 000 

5 400 
36 187 795 
2 881 801 

31 894 711 
22 600 
84 000 

71 076 307 

300 000 

761 

I I - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Kızılay Hastanesi taksit bedeli 0 

Yatırımlar toplamı 150 000 

500 000 

800 000 

500 000 

800 000 

0 3827 sayılı Kanun gereğince 
satın alınacak taşıtlar karşılığı 
(Maliye Bütçesine) 105 000 261 000 0 
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Bî M; f Ödeneğin çeşidi 

0 Sağlık ve Sosyal Yardim Ba
kanlığı (Bayındırlık Bütçesi
ne) 

0 Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı (başlanılan sağlık mer
kezleri yapınınım bitirilmesi 
için) (Bayındırlık Bütçesine)1 

0 5368 sayılı Verem Savaş Kanu
nu1 gereğince vücuda getirile
cek yapı ve tesis işleri her türlü 
giderleri (Bayındırlık Bütçe
sine) :.-•/ 

Bölüm toplamı 

1951 1952 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

4 434 404 6 967 726 0 

r 500 000 0- 0 

1 160 000 400 000 0 

7 094 404 7367 726 0 

GENEL TOPLAM 7 349 404 8 428 726 0 
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Rapor 
26 . / . 1952 ' 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının 1952 Bütçesini tetkik etmiş bulunuyoruz. 

1952 Bütçesi, Hükümet gerekçesinde de ifade edildiği gibi 1951 yılı Bütçesine nazaran 751 575 
lira noksaniyle 19 088 932 lira olarak teklif edilmiş bulunuyor. 

Geçen seneye nazaran bütçede görülen eksilişin 514 173 lirası Gümrük Muhafaza teşkilâtı tahsi
satında 237 402 lirası Gümrükler teşkilâtına mütaallik tahsisatta yapılmış olan indirmeler neticesinde 
tahassül ettiği anlaşılmıştır. 

Bütçe gerekçesinde belirtilmiş olan mucip sebepleriyle yapılmış olan bu indirmeler, aynı zamanda, 
muhtelif fasıllarda görülen fazla ve eksik tahsislerin tefazulunun bir ifadesidir. Aşağıdaki tabloda 
1952 Bütçesinde 1951 Bütçesine nazaran yapılmış olan değişiklikler, topluca görülmektedir. 

3 660 

o 000 

9 200 

193 015 

2 600 

10 615 

1 700 

5 000 3 220 

4 000 
7 000 

14 500 
1 500 

14 532 
5 000 

200 

500 

800. 
5 000 

1 000 

2 700 

1 

, . v , v 

234 435 
181 970 

6 800 
4 000 

24 115 
2 000 
1 50Q 
8 000 

1 500 
150 

264 

8 000 
6 178 

71 331 
16 000 

8 000 

16 700 

Gümrük Muhafaza 
Fazla Eksik Fazla Eksik 

Aylıklar 
Ücretler 
Geçici hizmetliler ücreti 
Çocuk, yakacak zamları, doğum ve ölüm 
yardımları 
Emekli keseneği 
Er tayın bedeli 
5411 sayılı Kanun gereğince verilecek ikramiye 
Yemeklik bedeli ' 
Merkez büro giderleri 
tiler büro giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon 
İller kira bedeli 
Giyecekler 
Yolluklar 
Tedavi giderleri 
Taşıt giderleri 
Hayvan yem bedeli , 
Muayyenat 
Ilarb gereçleri 
Taşıma 
Gümrük idareleri giderleri 
Mahkeme giderleri 
işçi sigortalan primi 
Kurs giderleri 
Yapı, onarma 
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Gümrük Muhafaza 

Fazla Eksik Fazla - Eksik 

1 500 Makine, alet ve gereçler 
; 500 Kimyahanelcr 

83 000 Kara, hava, deniz taşıtları , 

23; 360 260 762 91 620 605 793 Toplam 

Yukardaki tabloda görüldüğü gibi geçen seneki bütçeye nazaran mühim farklar daha ziyade 
personel masraflarında temin edilmiş bulunmaktadır. 

Bilhassa muhafaza teşkilâtında, yüksek rütbeli subaylar yerine daha küçük rütbeli subaylar 
ikame olunmuş ve subay adedinde indirmeler yapılmış, (D) cetvelinde mevcut 110 aded deniz per
soneli yerine er kullanılması kabul olunmuş, umumiyetle personel masrafları içinde üst dereceler 
için konulan tahsisat 1951 Bütçesinde yapılmış olan fiilî sarfiyat durumu göz önünde tutularak 
tesbit edilmiştir. 

Bu suretle elde edilmiş olan tasarrufu memnuniyeti mucip bir tasarruf olarak mütalâa etmek
teyiz. 

Hizmetler ve Bütçe : 

Hizmetlerle bütçe münasebetleri üzerinde yaptığımız tetkiklere gelince; bunu tafsüen aşağı
da arzediyoruz : 

Bilindiği gibi (Gümrük ve İnhisarlar Vekilliği Teşkilât ve Vazifeleri) hakkındaki 2825 sayılı 
Kanunun 1 nei maddesine göre bu Bakanlık; (İnhisarlar Umum Müdürlüğü ile Muhafaza Umum 
Kumandanlığı vazife ve teşkilfvt bakımından hususi kanun ve nizamnamelerine tâbi olacağı) kay-
diylo başlıca şu üç kısma ayırabileceğimiz hizmetleri karşılamak mevkiindedir. 

1. Tekel işleri, 

2. Gümrüklerin idaresi, 

3. Gümrük Muhafaza işleri. 

1. Tekel işleri : 

Tekel işleri evvelce (31 Mayıs 1930 tarih ve 16^0 sayılı Kanun mucibince) Maliye Vekâleti tara
fından, tedvir edilmekte iken sonradan bu mevzu Gümrük ve İnhisarlar Vekâletine (29 . X I I . 1.931 
tarih ve 1909 sayılı Kanunla) devredilmiştir. 

Bakanlık; yukarda da işaret ettiğimiz gibi hususi kanun ve nizamnamelerine tâbi olacağı kaydiyle 
kendi murakabesine geçen Tekel Genel Müdürlüğüne mütaallik işleri merkezde teşkil ettiği bürolar 
marifetiyle sevk ve idare yoluna girmiştir. Ancak Tekel Genel Müdürlüğünün 1952 Bütçe raporun
da da tafsil etmiş bulunduğumuz gibi bu Genel Müdürlük merkez ve iller teşkilâtı ile ve başlıca 
tekel mevzuları üzerinde çalışan işletmeleri ile ka:.ım ve nizamnamelerinin kendisine tevdi ettiği hiz
metleri görmekte olduğuna göre, bu hizmetler çerçevesinde Gümrük ve Tekel Bakanlığına ancak bir 
murakabe vazifesi terettüp ettiği sarahatle anlaşıL r. Bu murakabenin mevzuun ehemmiyetiyle müte
nasip bir çapta bilhassa teknik mahiyeti içinde tam olarak ifa edilip edilmediği münakaşa edile
bilir. Görüşümüz'odur ki, Gümrük ve Tekel Bakanlığı, tekel mevzuunda son merci olarak ancak 
işin politikaya taallûk eden safhasını elinde tutmuş, bunun haricinde pek az müessir olmuştur. Bu görü
şümüz Bakanlık merkez teşkilâtı içinde tekel mevzuu ile ilgili büroların gittikçe daha lüzumsuz hale dür
müş olmaları ile de teeyyüt etmektedir. Nitekim Bakanlık, Tetkik ve murakabe Kurulunun kadrolarını 
her sene birer, ikişer, (L) cetveline almak suretiyle fiilî olarak mevcut vaziyeti, yeni Tekel Genel Mü~ 
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dürlüğünün vazife ve salâhiyetleri içindeki çalışmalarını daha çok bu Genel Müdürlüğün mesuliyetine 
tevdi etmek yolunu kabul etmiş görünmektedir. 

2. Gümrüklerin idaresi : 

Gümrük resimleri üzerine bir tahakkuk ve tahsil müessesesi olan gümrük işleri,,:: Gümrük 
ve Tekel Bakanlığına bağlı Gümrükler Umum Müdürlüğü teşkilâtı tarafmdari tedvir olunur. Teş
kilât Kanununa göre (6 ncı madde) Gümrükler Umum Müdürlüğü Gümrük Tarife kanunlarının 
ve gümrüklerle alâkalı diğe kanun ve nizamname, muahede ve mukavelelerin iyi tatbikini -temin 
ve gümrüklerin bu yoldaki faaliyetlerini tanzim ve takip eder. Ve Gümrük şube ve servislerinin 
verimli ve ileri çalışmalarına yarıyacak tedbirleri alır ve gümrük işlerine ve gelirlerine dokunan 
kanun projelerini tetkik ile görüşünü bildirir. 

Gümrük ye Tekel Bakanlığının 1952 Bütçesine inikas etmiş olan Gümrük teşkilâtı şöyledir: 

Merkez teşkilâtı : Gümrük Umum Müdürlüğü merkez teşkilâtı, tarife, tetkik, gümrük işleri, 
ekonomik işler olarak muhtelif bürolardan müteşekkildir. Gümrükler Teftiş işleri Bakanlığa 
bağlı 43 kişiliktir. 

Teftiş Kurulu tarafından yürütülmektedir. • 

İller teşkilâtı : Gümrük Umum Müdürlüğü iller teşkilâtı üç başmüdürlük, yirmi beş' müdürlük 
yirmi beş başmemurluk ve yetmiş sekiz de idare memuluğundan terekküp etmektedir. 

Merkez,ve illerdeki gümrük teşkilâtının bütçedeki masrafı (5 726 950) lira tutmaktadır. 

Gümrük Teşkilâtı masraflarının personel bakımından son on sene içinde bir takım tasarruflara tâ
bi tutulduğu görülmüştür. 

1939 dan bu yana muhtelif senelerde kadro durumu aşağıdaki tabloda görülmektedir. 

Yıllar 

.1939 
1940 
1941 
1.942 
.1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
^948 
1949 
1950 
/1951 
1952 

'Kanuni 
kadro 

. 1786 
1786 
1786 
1786 
1786 
1778 
1778 
1778' 
1778 
1778 
1777 . 
1777 
1777 
1777 

«L» Cet
veli 

90 
152 
199 
230 
223 
221 
221 
221 
307 
309 
322 
322 
322 
322 

Yukardaki tabloda görüldüğü üzere 1939 dan bu yana gittikçe artan nispetlerde bâzı kadrolar «L» 
cetveline alınmıştır. 

JPilhakika işi: plmıyân bâzı. gümrüklerin kapatılması ve işi az plan gümrüklerden -de fazla ; memur
ların^ tasarruf^edilmesi- suretiyle iş hacmi artan gümrüklerin memur kadroları takviye edilmiş 
olduğu-gibi; diğer -taraftan; iş kesafeti fazla olan gümrüklerden tahakkuk işi ile meşgul .bulunan 
muayene .memurlarına birer hesap makinesi temini suretiyle rasyonel çalışma mevzuunda tedbirler 
alınmış olduğu i anlaşılmaktadır. 

Fiilî 
kadro 

1696 
1634 
1587 
1556 
1563 
1557 
1557 
1557 
1471 
1469 
1455 
1455 
1455 
1455 
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Bugünkü duruma gelince; bugün her şeyden evvel gümrüklerimizde hareket ve faaliyetin çok 

artmış olduğu görülüyor. Umumiyetle dış ticaretimizin istihsal ve ihtiyaçlarla muvazi olarak geniş
lemiş bulunması ve bu tandansın bundan sonra da devam edeceğine dair delillerin kuvvetli olması 
gümrük hizmetlerinin yeniden gözden geçirilmesine ihtiyaç hasıl etmiş bulunmaktadır, 

Gümrük hizmetlerinde artış: 1939 dan bu yana ithalât ve ihracatımızın miktar itibariyle seyri
ni, gümrüklerde muamele görmüş olan giriş beyannamelerinin ve girişe ait sair evrakın adedini ve 
yine bu yıllarda gümrük kadrolarının durumunu gösteren bir tabloyu aşağıda arzediyoruz. 

Son 13 yıla ait Gümrüklerde iş hacmi 

Giriş be
yanname
si ve giri-

Bütçe 
yılı 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 

(D 
(2) 
(3) 

Memur adedi 
[Fiilî kadro) 

1696 
1634 
1587 
1556 
1563 
1557 
1557 
1557 
1471 
1469 
1455 
1455 
1455 • 
1455 

şe ait sair 
evrak adedi 

40.567 
45.042 
33.972 
34.517 
30.895 
29.753 
26.300 
50.422 
97.485 

107.890 
127.392 
122,632 
130.970 

— 

ithalât 
Ton 

118.243.934 
68.922.708 
74.815.069 
147.713.229 
203.045.170 
164.941.863 
126.İ66.357 
223.931.229 
685.003.317 
770.148.535 
812.616.402 ' 
799.859.127 

— 
— • 

ihracat 
Ton 

127.388.997 
111.446.486 
123.080.868 
165.034.422 
257.151.661 
232.530.350 
218.928.951 
432.094.468 
625.243.952 
551.038.451 
693.910.259 
737.586.635 

ı — - " 
___ 

Bu1 tablonun tetkikından da anlaşılacağı veçhile son on yıllık devre zarfında gümrüklerdeki iş 
hacmi üç misline çıkmış bulunmakta ve yukarda da işaret ettiğimiz gibi aynı inkişaf seyrini 1952 
yılı içinde de muhafaza edeceği anlaşılmaktadır. 

Bu duruma göre artan iş hacmini karşılamak üzere bakanlığın «L» cetveline dâhil kadroların
dan 20 lira aylıklı 25 muayene memuru ile yine aynı aylıklı diğer 25 memurun fiilî kadroya alın
masının uygun olacağı görüşündeyiz. 

Bu görüşümüz yüksek komisyonca da tasvip Duyurulduğu takdirde bakanlığın 201 - 12nci iller 
memurları aylığı tertibine 105 000 lira ve 209-11 nci emekli keseneği tertibine de '5775 lira eklen
mesi'lâzımgelecektir. Bu miktarların eklenmesini arz ve teklif eyleriz. 

Yüksek komisyonun kadro tezyidine taraftar olmadığını bilmekteyiz. Ancak gelir bütçesinin 
hemen üçte birini temin eden bir faaliyet sahasında çalışanların çok mahmul halde oldukları ve 
bu halin işlerin daha iyi ve dikkatli görülmesinde bâzı kusurlar doğurabileceği göz önünde tu
tulacak ehemmiyette bir vakıadır. 

(1) 14 aylık devredir. 
(2) 9 aylıkûr. 
(3) Tasan. 
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'Gümrük ve Gümrük Muhafaza Teşkilâtının bütçe ile yapılan tahsislerin gümrüklerce tahsil 

olunan paralara nispetini gösteren bir tabloyu bu hususta kanaatlere daha çok vuzuh vereceği dü
şüncesiyle aşağıya dercediyoruz. 

Yılı 

1938 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 

Gelir miktarı 
lira 

75 959,952 
112 434 000 
68 930 000 
58 434 000 
92 091 000 

264 697 000 
262 580 000 
298 805 000 
279 834 000 
314 972 000 
417 910 000 

Gümrük teşkitâtı gideri
nin gelire nispet 

% 

3,38 
2,7 
5,3 

• 2,7 
4,5 
2,2 
2,2 

•2,3 
2,0 
1,56 
1,37 

Muhafaza teşki
lâtı giderinin ge
lirlere nispeti 

' • ' % . 

' 4,32 . 
6 
12,5 
8,3 

10,5 
4,9 
5,3 

• 5,3 
4,9 
3,68 
3,19 

Gümrük ve Mu
hafaza teşkilâtı 
gider toplamı 

lira 

5 857 961 
9 838 000 

12 319 000 
6 447 000 

13 820 000 
18 847 000 •' 
19 868 000 
22 821 000 
19 568 000 
16 532 000 
19 088 932 

Gider topla 
mmin gelire 

nispeti 
• • ' ! % ' ' 

7,71 
8,7 

17,8 
, 1-1,0 

15,0 
7,1 
7,5 
7,6 
6,9 

' 5,24 (1) 
4,56 (2) 

Yukardaki tablo Gümrük teşkilâtiyle Muhafaza teşkilâtı .masraflarının umumi gümrük gelir
lerine nispetinin gittikçe nasıl azalmış bulunduğunu sarahatle göstermektedir. Bu hale göre 
gümrüklerimizde hizmetlerin daha iyi görülmesine yardım edecek asgari bir kadronun komis
yonca temininde prensip kararımıza rağmen hiçbir mahzur olmadığı kanaatindeyiz. 

3. Gümrük Muhafaza İşleri : 

Gümrük Muhafaza Teşkilâtı, kara ve deniz teşkilleri olarak başlıca iki şubeye ayrılmıştır. 
Kara teşkilâtı sivil ve askerî olarak iki hüviyet içinde çalışır. 

Muhafaza teşkilâtının kara şubesindeki askerî birlikler Edremit ; Körfezinden Antalya'ya ka
dar olan saha ile Suriye ve Irak hudutlarında vazifelendirilmislerdir. Bunun haricinde kalan 
muhafaza hatları sivil teşkilât tarafından kapatılmış bulunmaktadır. 

Deniz muhafazasına gelince; denizlerde muhafaza tertibatı İstanbul ve İzmir Deniz Bölge Ko-
mutanlıkltrının emrindeki vasıtalarla temin edilmektedir. • 

Bütçenin personel masrafları kısmına temas eden maruzatımızda da açıkladığımız gipi 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı teşkilât ve kadrolarında 1951 yılından 1952 yılma bâzı ter
tipler alınmak suretiyle mühim tasarruflar temin edilmiş bulunmaktadır. Bu hususta bir fikir 
vermek için Muhafaza Genel Komutanlığı emrinde bulunan ve 1952 Bütçesinde teklif edilmiş; o-
lan kadroların, 1951 yılı kadrolariyle mukayesesini ihtiva eden bir cetveli aşağıya naklediyoruz. 

(1) Gelir miktarı 10 aylık tahsilata; gider ise yıllık ödeneğin 10/12 sine göredir, 
(2) Bütçe tasarısındaki tahmindir, 



Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı teşkilâtı 

1952 Teklifi 
• îller Merkez Yekûn 
aded aded aded 

— m 
1951 Bütçesiyle kabul 

olunan 
İller Merkez Yekûn 

aded aded aded 

Subay,%skerî: memur, assubay 
Sivil m emur (Fiilî kadro) 
Er 

Barem dışı çeşitli hizmetliler 
Yekûn 

Yekûn 

379 
1724 
6202 

8305 
160 

8465 

37 
53 
44 

134 
12 

146 

416 
1777 [1] 
6246 , 

8439 
172 

8611 

413 
1755 
6152 

8320 
279 

8599 

43 
55 
44 

142 
12 

154 

456 
1810 
6196 

8462 
291 

8753 
Bu münasebetle emniyet kuvvetlerinin tevhidi veya Gümrük Muhafaza teşkilâtının tamamen 

sivilleştirilmesi gibi zaman zaman ortaya atılmış olan düşünceler üzerinde yapılmış çalışmaları 
inceledik. Vardığımız kanaate göre Gümrük Muhafaza hizmeti gümrüklerdeki faaliyetle sıkı sıkı
ya alâkalı ve bu bakımdan hususiyeti olan bir hikmettir. Bu hizmetin diğer ileri memleketlerde oldu
ğu gibi hususiyetine göre yetiştirilmiş bir teşkilât tarafından karşılanması zarureti vardır. Bunun 
içindir ki Gümrük Muhafaza Teşkilâtının tevhidi zabıta mevzuu içinde mütalâa edilmesi mümkün 
değildir, kanaatine varmış bulunuyoruz. 

Gümrük Muhafaza Teşkilâtının tamamen sivilleştirilmesine gelince, şurasını müşahede etmiş bu
lunuyoruz ki, Muhafaza Genel Komutanlığının kara teşkilâtında yer almış askerî birlikler, kaçakçı
lığın meni ve takibi olan esas vazifelerine ilâve olarak aynı zamanda bulundukları mmtakalarda hu
dut emniyeti vazifesiyle de görevli bulunmaktadır. Bu birliklerin hudut emniyeti için olan vazifeleri 
dışında sivil bir gümrük muhafaza teşkilâtınınkurulması bugün için asla maslahata uygun düşme
diği söylenebilir. Çünkü bu takdirde kurulacak ayrı teşkilât büyük masraflar talebeden bir mevzu 
olarak ortaya çıkmış bulunacaktır. Bu hususta şunu da kaydetmek doğru olur ki, er olarak çalıştırı
lan kuvvetlerle sivillerin masraf bakımından büyük farkları vardır. Buna misal olarak 1952 Bütçe
sinde tertiplenmiş bir tedbiri gösterebiliriz: 

Gümrük Muhafaza komutanlığı 1952 yılı içinde 110 deniz personeli yerine er istihdamını der
piş etmiş kısmen adedde de indirme yapmak suretiyle alman tertip ile bütçede 192 655 lira bir ta
sarruf sağlamıştır. 

Filhakika yapılan hesaplara göre; bir erin Devlete maliyeti yılda 505 lira olmasına mukabil en 
az maaşlı bir sivil muhafaza memuru 2 314 liraya mal olmaktadır. 

Gümrük Muhafaza Komutanlığı teşkilâtı ve bütçesi üzerinde çalışırken dikkatimizi celbetmiş 
olan diğer bir noktayı daha yüksek komisyonun ıttılaına vaz'etmeyi faydalı bulmaktayız: 

Bu teşkilâtın deniz kuvvetleri emrindeki vasıtaların tetkiki, bize bunların bugünkü ihtiyaçlara > 
asla cevap vermiyecek derecede yıpranmış olduğunu göstermektedir. 

Gümrük Muhafaza teşkilâtımızı denizde ve karada bugünün ihtiyaçlarına cevap verecek modern 
vasıtalarla cihazlandırmamn çok büyük masraflar istilzam edeceği muhakkak olduğuna göre bir hab 

[1] Esas kadro miktarı 2006 dır. 
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vukuunda esasen Millî Savunma, emrine yerilecek olan deniz vasıtalarının, bugünden Millî Savunma
nın cihazlanma kadrosu içinde mütalâa edilmeleri ve bunların sahillerimizi her balamdan emniyett, 
kavuşturacak bir'kifayette yenileştirilmesi doğru olur; düşüncesindeyiz. 

...... . . . $ -. .• . 
• ' " ' ,a û 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının 1952 bütçesini bu mütalâa ve tekliflerimizle yüksek Bütçe Komis
yonunun tasvibine arzederiz. 

Antalya Milletvekili Çanakkale Milletvekili 
Akif Sanoğlu Kenan Akmantar 
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B. 

101 

201 

202 

M. 

11 

12 
13 

14 

21 

22 

23 

24 

11 

12 

13 

14 

. . ; . ; . ; ; ; . • " . - . . ; • . . • • • • . • , : 

Ödeneğin çeşidi 

Birinci hısım - Ödenek ve 
benzeri özlük haklar 

Bakan ödeneği 

Birinci kısım toplamı 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 
Gümrük merkez memurları ay
lığı 
Gümrük iller memurları aylığı 
Muhafaza merkez subay, me
mur ve eratı aylığı 
Muhafaza iller subay, memur 
ve eratı aylığı 
Gümrük merkez memurları 
açık aylığı 
Gümrük iller memurları açık 
aylığı 
Muhafaza merkez memurları 
açık aylığı 
Muhafaza iller memurları açık 
aylığı 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Gümrük merkez hizmetlileri 
ücreti 
Gümrük iller hizmetlileri üc
reti 
Muhafaza merkez hizmetlileri 
ücreti 
Muhafaza iller hizmetlileri üc
reti 

Bölüm toplamı 

1951 
Y ı h 
ödeneği 
Lira 

5 320 

5 320 

836 112 
3 561 453 

437 175 

5 940 425 

1 500 

.6 500 

360 

2 000 

10 785 525 

m 300. 

60 420 

21 060 

567 050 

714 830 

1952 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

5 320 

5 320 

770 500 
3 435 850 

387 475 

5 755 550 

1 500 

4 700 

500 

2 000 

10 358 075 

66 300 

60 420 

21 060 

385 080 

632 860 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

5 400 

5 400 

/ 

770 500 
3 488 350 

387 475 

5 755 550 

1 500 

4 700 

500 

2 000 

10 410 575 

66 300 

60 420 

21 060 

385 080 

532 860 
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M. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

ödeneğin çeşidi 

Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 

11 Gümrük 
13 Muhafaza ys*s" * 

Bölüm toplamı 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

12 600 
11 400 

24 000 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 8İ 

10 000 
4 600 

14 600 

10 000 
4 600 

14 600 

I I - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 G ü m r ü k merkez memur la r ı ço
cuk zammı 

12 Gümrük iller memurları çocuk 
zammı 

13 Muhafaza merkez subay ve me
mur lar ı çocuk zammı 

14 Muhafaza iller subay ve me
m u r l a r ı çocuk zammı 

21 Gümrük merkez memurları do
ğum yardımı 

22 Gümrük iller memurları do
ğum yardımı 

23 Muhafaza merkez subay ve me-, 
murları doğum yardımı 

24 Muhafaza iller subay ve me
murları doğum yardımı 

31 Gümrük merkez memurları 
ölüm... yardımı 

32 Gümrük iller memurları ölüm 
yardımı 

33 Muhafaza merkez subay ve me
murları ölüm yardımı 

34 Muhafaza iller subay ve me
murları ölüm yardımı 

41 G ü m r ü k yakacak zammı 
42 Muhafaza yakacak zammı 

Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ-

( v .r>r<y»:r*-.^*V*l^rr:t* 

Tn'^^-'r!' 

24 240 

215 760 

14 000 

504 000 

2 000 

8 500 

1 000 

60 000 

1 750 

.8 250 

1 000 

5 330 
3 600 
16 400 

Bölüm toplamı 865 830 

21 000 

215 760 

14 000 

500 000 

3 000 

14 400 

1 000 

60 000 

1 750 

8 250 

1 000 

5 330 
3 600 
16 400 
865 490 

21 000 

215 760 

14 000 

500 000 

3 000 

14 400 

1 000 

60 000 

1 750 

8 250 

1 000 

5 330 
3 600 
16 400 
865 490 

1 500 l 500 1 500 
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B. • " Î M . Ödeneğin çeşidi 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen" kabul edilen 
Lira Lira 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) ve 15 nci mad
desinin (E) fıkralariyle 34, 38 
ve 39 ncu maddeleri gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 

11 Gümrük 
1.2 Muhafaza 

210 

212 

0 

220 

301 

249 275 
392 168 

238 660 
368 053 

241 547 
368 053 

11 
12 

11 
12 
21 
22 
31 
32 
41 
42 
51 
61 

Bölüm toplamı 

Temsil ödeneği > 
Gümrük 
Muhafaza 

Bölüm toplamı 

4367 sayılı Kanun gereğince 
verilecek er tayını 
4511 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ikramiye 
1615 sayılı Kanun gereğince 
verilecek yemeklik "bedeli 

İkinci kısım toplamı 

Üçüncü hısım - Yönetim giderleri 

Merkez daireleri büro giderleri 
Gümrük kırtasiyesi 
Muhafaza kırtasiyesi 
Gümrük döşemesi 
Muhafaza döşemesi 
Gümrük demirbaşı 
Muhafaza demirbaşı 
Gümrük öteberi giderleri 
Muhafaza öteberi giderleri 
Gümrük aydınlatması 
Gümrük ısıtması 

641 443 

2 100 
1 500 . 

3 600 

533 000 

1 500 

30 000 

13 601 228 12 

„ ' . ' . ' • ,'.• t . < • . ' . . ı. 

•' -ı \ V 

2 200 
1 300 

5 250 ] 

1.1 000 
1 750 
8000 

14 500 

606 713 

2 100 
1 500 

3 600 

531 000 

0 

22 000 

935 838 

( • . . ) • ; , . 

• ; .. 

2 200 
1 500 

' 1 000 
500 

2 500 
500 

9 500 
2 500 
7 000 

14 500 

609 600 

2 100 
1. 500 

3 600 

531 000 

0 

22 000 

12 991 225 

" • • • • • . ^ 

:; t ' i ' "< 

2 200 
1 500 
1 000 

500 
2 500 

500 
9 500 
2 500 
7 000 

14 500 

Bölüm toplamı 44 000 41 700 41 700 
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B. M. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

303 

304 

Ödeneğin çeşidi 

1951 
Y ı h 
ödeneği 
Lira 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

302 
11 
12 
21 

.. 22 
31 
32 
41 
42 
51 
61 

I ' . . . , : ; . . 

i ' -" . _. 

İller büro giderleri 
Gümrük kırtasiyesi 
Muhafaza kırtasiyesi 
Gümrük döşemesi 
Muhafaza döşemesi 
Gümrük demirbaşı 
Muhafaza demirbaşı 
Gümrük öteberi giderleri 
Muhafaza öteberi giderleri 
Gümrük aydınlatması 
Gümrük ısıtması 

Bölüm toplamı 

20 000 
7 000 

28 000 - ] 

27 000 
19 600 
14 000 
38 000 

153 600 

19 000 
7 000 

f 10 000 
3 000 
8 000 
4 000 

27 000 
19 600 
14 000 
35 000 

146 600 

19000 
7 000 

10 000 
3 000 
8 000 
4 000 

27 000 
19 600 
14 000 
35 000 

146 600 

Basılı kâğıt ve defterler 
1.1 Gümrük 
12 Muhafaza 
13 5383 sayılı Kanunun 153 ncü 

maddesine göre bedeli mukabi
linde iş sahiplerine satılacak 
basılı kâğıtlar giderleri 

24 000 
13 780 

25 000 

24 000 
17 000 

30-000 

24 000 
17 000 

30 000 

11 

12 

21 

22 
23 

24 

Bölüm toplamı 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Gümrük merkez posta ve tel
graf ücretleri 
Gümrük iller posta ve telgraf 
ücretleri 
Gümrük merkez telefon gider
leri 
Gümrük iller telefon giderleri 
Muhafaza merkez telefon gi
derleri 
Muhafaza iller telefon gider
leri 

Bölüm toplamı 

62 780 

17 500 

60 000. 

13 000 
18 000 

3 000 

5 000 

116 500 

71 000 

14 000 

55 000 

10 000 
15 000 

1500 

5 000 

100 500 

71 000 

14 000 

55 000 

10 000 
15 000 

1 500 

5 000 

100 500 

305 İller kira bedeli 
11 Gümrük 28 500 27 000 27 000 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

12 Muhafaza 

Bölüm toplamı 

306 Griyecekler 
307 Yolluklar 

11 Gümrük sürekli görev yolluğu 
12 Muhafaza sürekli görev yollu

ğu ' 
21 Gümrük geçici görev yolluğu 
22 Muhafaza geçici görev yolluğu 
31 Gümrük müfettişleri yolluğu 
32 Muhafaza müfettişleri yolluğu 
40 Tetkik için yabancı memleket

lere gönderilecek müfettiş ve 
memurlar yolluğu 

Bölüm toplamı 

308 4598 ve 5501 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek tedavi gi
derleri ve yollukları 

11 Gümrük merkez memurları 
12 Gümrük iller memurları 
13 Muhafaza merkez memurları 
14 Muhafaza iller memurları 
15 Muhafaza merkez subay, assu-

bay ve erleri 
16 Muhafaza iller subay, assubay 

ve erleri 

Bölüm toplamı 

309 Taşıt giderleri 
11 Bakanlık otomobili işletme gi

derleri 
12 Bakanlık otomobili onarma gi

derleri 
21 Merkez taşıtları işletme gider

leri 
22 Merkez taşıtları onarma gider

leri 
23 Merkez muhafaza taşıtları iş

letme ve kira bedeli 

1951 1952 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

70 000 55.000 55 000 

98 500 82 000 82 000 

50 000 55 000 55 000 

40 000 

69 700 ' 
30 000 
27 264 
120 532 
10 000 

38 000 

69 700 
25 000 
27 000 
115 000 
10 000 

38 000 

69 700 
25 000 
27 000 
115 000 
10 .000 

20 000 18 000 18 000 

317 496 302 700 302 700 

10 000 
22 000 
1 000 
9 000 

1 500 

3 500 

47 000 

5 000 
22 000 
1 000 
10 000 

1 500 

3 500 

43 000 

5 000 
22 000 
1 000 
10 000 

1 500 

3 500 

43 000 

2 000 

2 000 

300 
200 

2 000 

2 000 

2 000 

300 
200 

5 000 

2 000 

2 000 

300 
200 

5 000 
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B, M. 

•: 2 4 •= 

31 
32 
33 

34 

. i • ; " 

. .. .. 

Ödeneğin çeşidi 

Merkez muhafaza taşıtları 
onarma giderleri 
îller taşıtları işletme giderleri 
îller taşıtları onarma giderleri 
îller kara, hava taşıtları ve de
niz muhafaza vasıtaları işletme 
ve kira bedeli 
îller kara, hava taşıtları ve de
niz muhafaza vasıtaları onar
ma giderleri 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

4 000 
3 900 

600 

700 000 

267 637 

992 637 

1 882 513 

1952 yıl] 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

3 000 
3 500 

800 

588 424 

379 213 

984 437 

1 826 937 

L için 
Komisyonca 
kabul: edilen 

Lira 

3 000 
3 500 

800 

588 424 

379 213 

984 437 

1 826 937 

Dördüncü hısım - Daire 
hizmetleri 

I 

403 Temsil giderleri 2 000 2 000 2.000 
405 Hayvan satmalma, tazmin ve 

yem bedeli 
10 Satmalma ve tazminler 2 000 2 000 2 000 
20 3944 sayılı Kanun gereğince 

muhafaza teşkilâtı atlı memur
larına verilecek hayvan vem 
bedeli " 23 650 17 472 17 472 

Bölüm toplamı 25 650 19 472 19 4:72 

406 Haber alma giderleri 50 000 50 000 50 000 
407 Muhasebei Umumiye Kanunu

nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren giderler 

20 Nispeti kanunla belirtilmiş ke : 

senek ve ikramiyeler , ' 2 800 2 800 2 800 
30 Geri verilecek paralar 98 500 98 500 98 500 

Bölüm toplamı 101 300 101 300 101 300 

408 Gümrük tahsilat komisyonla
rında bulunacak belediye üye
lerinin huzur ücreti 500 500 500 
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B. 

409 

410 

411 
412. 
413 
414 

M. 

10 
20 
30 

10 
20 

11 
12 

Ödeneğin çeşidi 

Mııayyenat 
Tayinat 
Yem 
Yakacak, aydınlatma ve ısıtma 

Bölüm toplamı 

Askerî gereçler 
Giyecekler 
Teçhizat 

Bölüm toplamı 

Harb gereçleri ve teçhizat 
Tıbbi ecza ve sağlık gereçleri 
Veteriner ecza ve gereçleri 
Taşıma giderleri 
Gümrük 
Muhafaza 

Bölüm toplamı 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

1 867 331 
225 000 
364 000 

2 456 331 

883 304 
94 000 

977 304 

166 000 
40, 000 

3 000 

8 000 
140 000 

148 000 

1952 yılı için 
Hükümetço Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

1 815 000 
225 000 
345 000 

2 385 000 

883 304 
94 000 

977 304 

150 000 
40 000 
3 000 

7 500. 
140 000 

147 500i 

1 815 000 
225 000 
345 000 

2 385 000 

883 304 
94 000 

977 304 

150 000 
.40 000 

3 000 

7 500 
140 000 

147 500 

417 ölen erlerin cenaze masrafla-
riyle kaçakçılarla çarpışma ne
ticesinde ölen subay, astsubay, 
er ve muhafaza memurlarının 
ve deniz müstahdemlerinin teç
hiz, tekfin ve kabir yapma gi
derleri 

418 Gümrük idareleri giderleri 
10 Kimyahaneler giderleri ve dı

şarıda yaptırılacak tahlil üc
retleri 

20 Satmalınacak örnekler 
30 Kaçak eşya ve hayvanların ta

şıma, yiyecek, bakım ve koru
ma giderleri 

40 Kaçak eşya satış giderleri 
50 Para gönderme giderleri 

1 500 1 500 1 500 

3.500 
500 

5 000 
800 

20 000 

3 500 
500 

4 500 
500 

30 000 

3 500 
500 

4 500 
500 

30 000 

Bölüm toplamı 29 800 39 000 39 000 



338 Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

B. M. Ödeneğin çeşidi 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

419 
420 

TC/SX 

422 

451 

453 

476 

Mahkeme giderleri 
2550 sayılı Kanun gereğince 
kaçakçılarla çarpışma netice
sinde ölenlerin ailelerine ve sa
katlananlara verilecek tazmi-

15 000 7 000 7 000 

nat 
Gümrük ambarlarında kaybo
lan eşya tazminatı 
îşçi Sigortaları Kurumuna ve
rilecek prim 
Yayın giderleri 

10 Satmalma Ve abone 
20 Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

300 

300 

8 500 

2 500 
10 400 

12 900 

300 

300 

11 200 

2 500 
10 400 

12 900 

300 

300 

11 200 

2 500 
10 400 

12 900 

Milletlerarası kongre ve konfe
ranslara iştirak edeceklerin 
yolluk ve giderleri 12 000 
Kurs giderleri 

11 Gümrük kursu öğrenci yevmi
yeleri 

12 Gümrük kursu öğrenci yolluğu 
13 Gümrük İmrsu genel giderleri 
21 Muhafaza kursu öğrenci yev

miyeleri 
22 Muhafaza kursu öğrenci yollu

ğu 
23 Muhafaza kursu genel gider

leri 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

12 000 12 000 

18 540 
3 000 
2 300 

27 270 

? 100 

1 800 

60 010 

4 110 395 

18 540 
3 000 
1 500 

13 770 

4 800 

900 

42 510 

4 002 786 

18 540 
3 000 
1 500 

13 770 

4 800 

900 

42 510 

4 002 786 

501 

Beşinci kıstın - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 20 000 20 000 20 000 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

502 Eski yıllar borçlan , 
10 1947 - 1950 yıllan borçları 
20 1928 - 1946 » » 

Bölüm toplamı .. 

Beşinci kısım toplamı 

Y ı l ı 
1951 
ödeneği 
Lira 

20 000 
1 050 

21 050 

41 050 

Hükümetçe 
1952 yü 

istenen 
Lira 

20 000 
1 050 

21 050 

41 050 

Komisyonca 
ı için 
kabul edilen 

Lira 

20 000 
1 050 

21 050 

41 050 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
îkinci kısım toplamı 
Üçüncü İnsim toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

5 320 
13 601 228 
1 882 513 
4 110 395 

41050 

19 640 506 

5 320 
12 935 838 
1 826 937 
4 002 786 

41 050 

18 811 931 

5 400 
12 991 225 
1.826 937 
4 002 786 

41 050 

18 867 398 

Yatırımlar " 

I - Onarmalar 
701 Yapı, onarma 

10 Gümrük 
20 Muhafaza 

Bölüm toplamı 

• • • 

30 000 
100 000 

130 000 

r. 

25 000 
100 000 

125 000 

25 000 
100 000 

125 000 

711 Makina, alet ve gereçler onarı
mı 

10 Kimyahaneler makina, alet ve 
gereçlerinin onarımı 

20 Tartı aletlerinin onarımı 

Bölüm toplamı 

2 000 
3 000 
5 000 

1 500 
2 000 
3 500 

1 500 
2 000 
3 500 



: 344 Gümrük^ ve Tökel Baktoliıği 

1951 1952 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 

Ödeneğin çeşidi Lira Lira\ Lira 

I I - Satmalına, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Gümrük kimyahaneleri için sa
tmalmacak makina> alet ve ge
reçler 3 000 3 500 3 500 
Satmalmacak kara, hava taşıt
ları ve deniz muhafaza vasıta
ları 62 001 145 001 145 001 

Yatıranlar toplamı 200 001 277 001 277 001 

Yapı işleri ve esaslı onarmalar 
Grümrük ve Tekel Bakanlığı 
(Bayındırlık Bütçesine akta
rılacaktır). 157 040 157000 

Yatırımlar toplamı 357"04İV 434 001 

157 000 

0 



^ö ° i arınrı DoKdiiıı^ı 



Rapor 
18.1h952 

Bütçe Komisyoinu Yüksek Başkanlığına 

Taıım'Bakanlığı 1952 yılı Bütçesini inceledim, görüşlerimi bölüm ve madde sırasına göre aşa
ğıda arzediyorum. 

İktisat Vekâleti bünyesinden 1931 yılında ayrılmış olan Ziraat Vekâleti 3203 sayılı Teşkilât 
Kanununun birinci, maddesinde tasrih edildiği üzere: (Devlet teşkilâtı içerisinde memleketin zi
raat, hayvan ve orman siyasalarının tatbikma ve bu mevzulara giren işlerin iktisadi vaziyetlere 
göre tanzimine, ıslahına ve teşkilâtlandırılmasmuve inkişafına mütaallik hizmetleri, umumi ve hu
susi kanunların tahmil eylediği vazifeleri yapmakla mükellef bulunan) Tarım Bakanlığının 1952 
yılı Bütçe teklifinin: 

Lira 

A / l normal kısmı 40 721 843 
ve A/2 yatırımlar kısmında Bayındırlık Bütçesine nakledilecek 3 388 '278 lira inşaat 
karşılığı ve Maliye Bütçesine gidecek 277 755 lira taşıt satmalma karşılığı ceman 
3 666 033 lira da dâhil olduğu halde 
lira ile 20 418 851 

Teklif yekûnu 61 140 694 
lira olup umumi masraf bütçesindeki payının yüzde (3,60) nı teşkil etmektedir ki : 
1951 yılı (burslar, taşıt ve inşaat ödeneği dâhil) bütço yekûnu 49 621 783 
lirayı tenzil ettiğimiz de. ^ -
Geçen yıl Bütçesine nazaran 1952 yılı Bütçesi 11 518 911 
lira fazlasiyle teklif edilmiş olması şayanı memnuniyet görülmüştür. 

Memleketimizin her gün artmakta olan ihtiyaçları karşısında, bir taraftan da tarım sahasında 
giriştiği geniş kalkınma faaliyetini hızlandırmak maksadiyle (iktidara geldiği) günden beri Ta
rım Bütçesine verdiği ehemmiyetle mütenasip her yıl daha fazla ödenek temin etmek hususundu 
hükümetimizin gösterdiği muvaffakiyeti şükranla kaydetmek lâzımdır. '; 

Sayın arkadaşlarımızın da yüksek malûmları olduğu üzere: Hükümetimizle E. C. A. (İktisadi 
İş birliği İdaresi) arasındaki anlaşmaya göre; zirai kalkınma ve istihsal programlarımızla ilgili 
olarak yekûnu 48 300 000 lirayı bulan (7) esas projenin tatbikatı üzerinde mutabık kalındığı an
laşılmıştır. Projelerin tatbikatı için lüzumlu 48 300 000 liradan 24 300 000 lirasını 1951 malî yılı 
içinde karşılık paralardan serbest bırakılacak olan mebaliğ ile, ve mütebakisi ise: 

Tarım Bakanlığının 1952 yılı Bütçesine 14 000 000 lira ve 1953 yılı Bütçesine de 10 000 000 
lira olmak üzere konulacak ceman 24 000 000 liralık ilâve tahsisatla temin, olunacaktır. 



Mezkûr 48 300 000 liralık karşılık paralardan temin edilecek yardımın projo ve senelere göre 
tevzii şöyledir. 

(1) Yayın organizasyonu ve yayın projeleri 
için 
(2) Küçük zirai eldpmanlarca ekipmanlardan 
faydalanma projesi 
(3) Zirai araştırma ve ziraat okulları projesi 
(4) Ağaçlandırma projesi 
(5) Yeni arazi açmaları pro. 
(6) Su kaynaklarının geliştirilmesi ve sular
dan faydalanma projesi 
(7) Hayvancılık projesi 

Karşılık 
paralardan 
1951 Bütçe

sine 

4 000 000 
870 000 
500 000 

6 329 350 

2 665 650. 
2 395 000 

Tarım Bakanlığı 
Bütçesine konacak 

1952 1953 Yekûn 

7 540 000 3 060 000 

5 041 400 
130 000 
700 000 

1 500 000 

1 463 600 
2 105 000 

10 600 000 

2 958 600 12 000 000 
1 000 000 
1 200 000 

5 170 650 13 000 000 

1 870 750, 6 000 000 
4 500 000 

Yekûn 24 300 000 14 000 000 10 000 000 48 300 000 

Bütçe tahlili 

1952 Bütçesinin daireler itibariyle dağılışı şöyledir : 

52,25 §i olan 31 871 980 lirası ziraate 
16,50 si olan 10 148 110 lirası veterinere 
31,25 şi olan 19 120 60i lirası diğer dairelere ve müşterek idare ve personel masraflarına 

100 Yekûn 61 140 694 liradır ve bu tahsisatı hizmet itibariyle sureti inkısamı ve yüzde nis
petlerini gösterir cetvel dahi berveçhizirdir : . 

:.";;::" Lira 

Personel masraflarına 
Yönetim giderlerine 
İnşaat, tamirat ve kamulaştırma 
Makine, alet ve taşıt alım ve tamirine 
Kimyevi madde, ecza ve ilâç mubayaasına 
Ziraat ve veteriner müesseselerine verilen döner sermaye, avanslar 
Tohumluk tevziinden ve kredi sağlanmasından dolayı Ziraat Bankası
na yapılan ödeme 
Ziraat ve veteriner mücadelelerine (ecza, makine mubayaası ilâve 
edildiği takdirde 10 399 370 lira olup yüzde 17 dir.) 
Bitki ve hayvan ıslahı elit cinsler meydana getirilmesine 
Okullar ve kurslar staj masrafları ve burslar 
Diğer daire hizmetleriyle borçlar ve yardımlar 

18 127 945 
1 481 900 
4 209 582 
3 021 605 
2 530 826 
3 051 100 

10 011 264 

5 669 370 
5 879 431 
4 760 600 
•1.179 327 

% 
% 
% 
% 
% 
% 

% 

% 
% 
% 
% 

30 
2 
7 
5 
4 
5 

17 

9 
9 
7 
2 

% 97 Yekûn 
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Teklifin kısımlar itibariyle % de nispetleri ise aşağıdadır 

Bir ve ikinci kısımları. teşkil eden personel mas
rafları teklif yekûnunun 
Üçüncü kısım yönetim giderleri olup teklifin 
Dördüncü kısım daire hizmetleri giderleri olup 
teklifin 
Beşinci kısım borçlar karşılığı olup. teklifin 
Altıncı kısım yardımlar olup teklifin 
Yedinci kısım olan yatırımlar (diğer bakanlık büt- 16 752 818 
'çelerine nakledilecekler dâhil) 

Toplam 

101/1 — Bakan ödeneği geçen .yılın aynıdır. 

"201/11 — Merkez memurları aylığı 

Teklif 
Lira 

18 127 945 
4 313 100 

18 045 798 
85 000 

150 000 
16 752 818 
3 666 033 

01 140 694 

1952 
nispeti 

0,29,50 
0,07 

0,29,5 
0,00,1 
0,00,2 

0,333 

195.1 
nispeti 

0,33 
0,08 

0,27 
0,00,18 
0,00,3 

0,28,70 

1950 
nispeti 

0,398 
0,076 

0,267 
0,003 
0,003 

0,237 

Lira 

Fiilî kadro (272) aded olup bunun karşılığı 1 007 400 
Geçen yıl bütçesinden bir veya iki üst derece farkı alan 121 memur ödeneği 92 400 

lira iken 1952 yılında bir üst derece fark alacak 82 ve iki üst derece farkı alacakların 
adedi 35 ki ceman 117 olduğu halde ödeneklerin miktarı geçen yıla nazaran 9 636 lira 
fezlasiyle 102 036 

L cetvelinden 6 kadronun fiiliye alınmasından (Veteriner kadrosu 1 umum müdür 
muaviniyle 5 eded şube müdürüdür.) 30 600 

Maddi hata neticesi geçen yıldan eksik konulduğu anlaşılan 10 500 

1952 yılı ödenek tutarı 1 150 536 
lira olup bütçe cetveli, üzerinde yapılacak mukayeseye göre şeklen (350 464) lira bir 
indirme görülür ise de* 1951 yılı ödeneğinde dâhil iken, 1952 yılı için iller maddesine 
alman stajyerlerin 401 200 liralık ödeneğinden mezkûr 350 464 lira düşüldüğünde, 
1952 yilı için bu maddede 50 736 liralık bir artış kaydetmek icabeder. 

201/12 — İller memurları aylığı: 

İller memurlarının fiilî kadrosu 2 373 aded olup ödeneği 
1592 memurun bir veya iki üst derece farkı karşılığı 
Tahminen konulmuş olan stajyerler1 ücreti 

1951 yılı için ödenek miktarı 
lira idi 

1952 yılı ödeneğinin yükselmesini icabettiren sebepler şunlardır: 
Merkez kadrosundan nakledilen stajyerler ücreti 
Stajyerler ödeneğinin artışından 
1951 yılında 1592 memura üst derece farkı verilmekte iken, 1952 yılında 1653 me

murdan 960 adedine bir üst derece ve 693 adedine de 2 üst derece farkı verilmesi iktiza 
ettiğinden, üst derece farklarının artışından 115 800 

7 154 100 
944 400 

2 000 000 

10 098 500 

401 200 
434 700 
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Lira 

İJ cetvelinden fiiliye alman İ4 kadro karşılığı 33 000 

1952 yılı ödenek yekûnu n ° 8 3 2 0 0 

liradır. ' " . *' !"" ' r ' " "' v 

Bütçe cetveli üzerinde yapacağımız mukayeseye göre 1951 yılma nazaran 1952 yılı ödeneğinin 

lira bir fazlalık kaydettiği nazara çarpar, hal bu ise bu sene merkezdeki stajyerlerin 
liralık ödeneği bu maddeye nakledilmiş olmasiyle, bu maddedeki hakiki artışın 

liradan ibaret bulunduğu anlaşılır. 

Stajyerlerin durumu 

Lira 

1949 yılında 841 aded stajyerin ödenek tutarı 1 639 344 
1950 » 1350 » » » » 2 197 614 
1951 » 1548 » » » » 2 401 200 
1952 » 1439 » » » » 2 835 900 Uradır. 

Her yıl artmakta olan stajyerler adedini frenlemek için 1951 yılından itibaren Ziraat Fakülte
sine burslu talebe alınmaması kararlaştığı ve ancak memleket ihtiyacı göz önünde tutularak Veteri
ner Fakültesine her sene alınmakta olan (100) aded burslu talebenin kabulüne devam olunacağı 
geçen yıl bütçe tetkikmda ifade edilmiş olduğundan raporumda da zikredilmişti. Bu cihet 450 nci 
bölümü alâkadar ettiği cihetle maddesinde de vazıhan kaydedildiği üzere, 1951 yılında da Ziraat 
Fakültesine burslu talebe alınmasına devam edilmiştir. Binaenaleyh 1 Mart 1951 den 20 Aralık 
1951 tarihine kadar 147 stajyerin maaşlı kadroya alındığı ve 1951 yılında yeniden tâyin edilen 
432 stajyer ile birlikte ceman 1439 stajyerin elyevm kadro beklemekte oldukları anlaşılmaktadır. 

1951 yılı ortalarında 36 memur emekliye sevk, ve bunlardan başka mütekaiden istihdam edile-
gelmekte olan beş memur da tekaüde irca edilmiş dört istifa ve 3 ölüm sebebiyle boşalan ceman 
48 kadro ihtiyaç sebebiyle münhal tutulamamış bunların yerine aletdereeat maaş yükselmeleri 
yapılarak stajyerlerden yerleştirilmiştir. Bu sebeplo Tarım Bakanlığında memur tasarrufuna im
kân görülemediği gibi, Doğu ve Orta Anadoluda yeniden kurulmakta olan teşkilât ve müessesa-
tın gerek illerde ve gerekse merkezde yarattığı iş hacmr itibariyle L cetvelindeki mevkuf atlardan 
da kadro alınıp fiilîye nakletmek zarureti hâsıl olmuş ve yukarda görüldüğü veçhile merkez teş
kilâtı için 6, iller teşkilâtı için 14 ki ceman 20 kadro mevcuda zam edilmiş ve böylece 1951 de 
fiilî memur adedi olan 272 Merkez + 6 = 278 

2373 İller + 1 4 = 2387 ^ ' '; 

2645 + 20 = 2665 ' 

1952 Bütçe yılında kadro 2665 adede baliğ olacaktır. Ve böylece 1951 de L cetveli mevkuf at 
adedi Merkez 29 

İller 329 olmak üzere 

Yekûn 358 iken 
20 fiilîye alındığından 1952 yılı için 

338 adede düşmüş olacaktır. 



201/21 - 22 — Merkez ve iller memurları açık aylığı olarak lıer iki madde için ceman 10 ÖOÛ lira 
tahsisat ihtiyaten konmuştur. 

Geçen yılın aynıdır. Halen açıkta memur yoktur. 

Lira 

202/11 — Merkez hizmetlileri ücreti geçen yıl ödeneği 158 340 
Geçen yıla kadar bu maddede yer alan 45 kişilik Etlik Lâboratuvarınm kadrosu tu

tarı iller maddesine naklinden dolayı bu yıl 78 hizmetli için 51 240 
• • - . - • L _ _ _ 

101 100 
liraya düşmüş ise de; 

Müfredatı aşağıda yazılan ve bu sene ilâve edilen kadro ve ücretlere yapılan zam 
sebebiyle 30 540 

Liralık bir yükselme neticesinde 137 640 

78 + • 8 = 86 hizmetli için 1952 yılı ödenek tutarı 137 640 liraya baliğ olmuştur. Bütçe cetvelin
deki görülen indirme şeklîdir. Hakikatte 30 540liralık ilâve vardır. Ve bu ilâveler sebebiyle kad
ro müfredatı şöyledir : 

Lira Aded 

14 400 6 Ziraat teşkilâtı için daktilo aylığı 200 liradan, veteriner teşkilâtınca lüzum görül 
müştür. 

5 700 1 Fennî tesisatçı aylığı 475 liradan 
3 600 1 Lisan, bilir daktilo aylığı 300 liradan (Yeni teşkilât dola.yısiyle Amerikalılarla sıkı 

bir temastan doğan ihtiyaç sebebiyle lüzum görülmüştür. 
6 840 13 merkez hizmetlisinin ücret zammı tutarı 

30 540 8 Yekûn, 

202/12 — İller hizmetliler ücreti : ^ 

Lira 

1951 yılında ödenek tutarı 3 144 180 
(2776 hizmetli kadrosuna tekabül etmektedir). 
Merkez hizmetliler ücreti maddesinden 45 kişilik Etlik Lâboratuvarı kadrosunun 

naklinden 51 240 
145 aded ziraat ve 95 adedi veteriner servisleri hizmetlilerinden ceman 240 aded hiz

metli ilâvesi dolayısiyle 382 140 _ 
152 540 C e m a n 5U 68° 

Veteriner hizmetlilerinden 139 adedi arasında ücretlerine yapılan zam sebebiyle 24 500 

1952 yılı ödenek tutarı 3 754 600 
Lira olup 3061 hizmetliye tekabül etmektedir. .Ve 1951 yılı ödeneğine nazaran bütçe cetveli üze

rinde şeklî olarak 610 420 lira bir fazlalık görülür ise de, merkez hizmetliler ücreti maddesinden 
nakledilmiş olup 45 kişilik kadro bedeli 51 240 lirayı düşündüğümüzde bu maddede 1952 yılı için 
yükselen ödeneğin hakiki, miktarı 559 180 lira olduğu anlaşılır. Binaenaleyh : Memur ve hiz
metliler ödeneklerinde kadro tutarları tanı hesap edilerek konulduğu, ancak üst berece aylıkları za
ruri olarak bütçenin Hükümete verildiği 1951 5Ağustos ayı sonundaki duruma göre hesaplanmış bu
lunduğundan, 1951 yılının Eylülünden Şubat sonuna ve 1952 yılının Martından kezalik Bütçe yılı 



— 351 — 
sonu olan 1953 yılı Şubatına kadar vukubulacak üst derece artışları maaş tertibi dâhilinde mün
hal tasarruflarla karşılanmak zarureti bulunduğu ifade edilmiştir. 

Lira 

3 600 

12 000 
18 000 
'6 000 
3 600 

12 000 

203/11 — Merkez geçici hizmetliler ücreti : 

Geçen yılın E cetvelinde istihdam edilmiş olup 1952 yılında da konulacak olan bir aded 
şifre steno daktilonun 12 aylık ücreti 
1952 yılında yeniden kullanılacak ziraat Umum Müdürlüğüne ait kadrolar şunlardır : 
Bir aded su mühendisi (ihtisas mevkii) aylığı 1000 liradan 12 aylık tutarı 
iki aded su mühendisi (ihtisas mevkii) aylığı 750 liradan 12 aylık tutarı 
Bir desinatör aylığı 500 liradan 12 aylık tutarı 
Bir şoför, aylığı 300 liradan 12 aylık tutarı 
iki steno daktilo aylığı 500 liradan 12 aylık tutarı 

1952 yılı için ödenek tutarı 55 200 
liradır ki, 1951 yılı ödeneğine nazaran '51 600 liralık fazlalık vardır. Yeni teşkilât dolayısiyle bu 
tahsisatın kabulü zaruri görülmüştür. 

Sulama işlerinin programlı olarak ıslahı için memleketin 5 bölgesinde : 

1. Menemen'de sulu ziraat deneme istasyonunda; 

2. Konya'nın Kaşmhan'mda sulu ziraat deneme istasyonunda; 

3. Tarsus Ali Fakılı sulu ziraat deneme istasyonunda; ' • • . 

4. ıSamsun Tohum Islah İstasyonunda; 

5. Erzurum Tohum Islah istasyonunda. 

Çalıştırılacak bu beş grupun koordine ve organizesi için de, merkezde istihdam olunmak üzere 
yukarda yazılı kadroya lüzum ve zaruret görüldüğü ifade edilmiştir. Takdir yüksek komisyonun
dur. , 

203/12 — iller geçici hizmetliler ücreti : 

Geçen yılın (E) .cetvelinde istihdam edilmiş, olup 1952 
yılında da kullanılacak olan bir aded baş praparatör aylığı 400 
liradan 12 aylık ücret tutarı 

1952 yılında yeniden kullanılacak bir aded hayvan hastalıkları 
operatörü aylığı 300 liradan 

5 aded su mütehassısı (ihtisas mevkii) aylığı 1 000 liradan 
12 aylık 

5 aded su mütehassısı aylığı 750 liradan 12 aylık tutarı 
5 aded şoför aylığı 300 liradan 12 aylık tutarı 
5 aded makinist aylığı 400 liradan 12 aylık tutarı 
5 aded desinatör aylığı 500 liradan 12 aylık tu tan 
1 aded başpilot aylığı 650 liradan 12 aylık tutarı 

..,: 1 aded tayyare makinisti.-aylığı 450 liradan 12 aylık tutarı 
20 aded'tarım filet ve makineleri kurs öğretmenleri aylığı 150 

liradan 5 şer aylık için konulmuş olup, bu ücretler geçen yıl 
yüzer liradan gösterilmiş iken bu sene Maliyenin kabul etmemesi 
yüzünden' bizzarure 150 liraya çıkarılmakla 20 öğretmen için.5 000 
}ira fazlasiyle 

Lira 

4 800 

3 600 

60 000 
45 000 
18.000 
24 000 
30 000 . 

7 800 
5 400 

Su işleri için 
» » » 
» » . » 
» . » » 

. » ,» » 
zirai mücadele 

» » 
"] Bu ücretler esasen 
| muvazzaf bulunan 
i öğretmenlere veril-
I inektedir. 1951 «3 c, 

15 000 J dahi mevcuttu. 
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30,aded kurs makinisti aylığı 225 liradjan 5 ör aylık tutarı- "] 
dır. (E) cetvelinde mevcuttur. 33 750 | 

10 aded kurs ahçısı aylığı 170 liradan 5 er aylık tutarıdır. j 
(E) cetvelinde mevcuttur. 8 500 

10 aded kurs ahçı yamağı aylığı 115 liradan 5 er aylık tuta
rıdır. (E) cetvelinde mevcuttur. 5 750 

10 aded kurs Kademesi aylığı 85 liradan 5 şer aylık tutarıdır. 
(E) cetvelinde mevcuttur. 4 250 

1951 (E) cetvelinde 
mevcuttur. 

1952 yılı ödeneği 265*850 
lira olup 1951 yılı ödeneğinden 195 800 lira fazlalık vardır. 15,0' liralık kurs öğretmenlerine veril
mekte olan ücret aylık itibariyle 100 lirayı tecavüz etmediğine göre bu kısımdan yalnız 5 000 
liralık bir indirme yapılması suretiyle 260 850 lira olarak kabulünü yüksek komisyonun nazarlarına 
arzederim. (E) cetveline giren tertiplerden alman kadrolarda daimî mahiyet arzeden kadro 
bulunmadığı ve 5 yıldan daha fazla alınmakta olan kadro olmadığı ifade edilmiştir. 

204 — Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri : 

Lira 

Bir aded tercüman aylığı 540 liradan 12 aylık ücreti 6 480 ^ Geçen yılın (E) cet-
Bir aded veteriner aylığı 2 500 liradan 12 aylık ücreti 30 000 $ velinde mevcuttur. 
15 aded Amerikalı uzman aylığı 1 000 liradan 12 aylık ücreti 180 000 Yeniden ilâvedir. 
1 aded İtalya'dan getirtilecek budama ustası 710 liradan 8 520 » » 

1952 yılı ödenek tutarı 225 000 
lira olarak teklif edilmiş ise de Amerikalı uzmanların kendi memleketlerinde dolar olarak almak
ta bulundukları maaşları tutarının (karşılık hesaba) iadesi lâzımgeldiği ve bu sebeple, 15 gele
cek ve 6 "Kalen mevcut Amerikalı uzman için 559 000 liranın bu tertibe ilâvesi gerekirken zühıî-
leri 335 000 lirası 452 - 20 nci maddeye konduğu ve 224 000 lirasinın da 307/50 nci maddeye ka
rıştığı anlaşıldığından mezkûr mebaliğiıı adı geçen maddelerden indirilerek işbu tertibe eklen
mesi icabedeceği ve bu suretle tertip yükünün 784 000 liraya yükseleceği görülecektir ki, yük
sek komisyonca bu temennim kabul buyurulduğu takdirde dahi geçen yıla nazaran bu bölümdeki 
hakiki artışın 108 720 liradan ibaret bulunduğu anlaşılır. 

4178 ve 4598sayılı Jcanurilar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 

206/11, 12, 21, 22, 31, 32, 40 nci bölümdeki (çocuk zamları ve yardımlar) mevcut çocuklarla, 
mevcut memurların onda biri üzerinden artış nazara alınmak suretiyle hesaplandığı için.yâlnız 
12 nci maddede geçen yıla nazaran 15 600 lira bir fazlalık ve 11, 21, 22, 31, 32 nci ve 40 nci madde
lerde ceman 30 600 liralık bir indirme yapılmıştır ki bölüm itibariyle geçen yıla göre 15 000 lira 
bir1 noksanlık vardır. Bu bölümün 12 ve 22 nci maddeleri hizalarındaki yapılacak değişiklik (ve 
yabancı memleketlerdeki) cümlesinin tayyı lâzımgelmektedir. 

209 — 5414 sayılı Kanunun' 14 ncü maddesinin D fıkrasiylc 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğinn 
ce Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler için, geçen yıldan 107 256 lira 
noksaniyle "712 354 lira konmuştur. 

İndirme sebebi : Emekli keseneğine tâbi olmıyan stajyerler ödeneğinden bu yıl emekli keseneği 
hesaba dâhil edilmemesinden ileri gelmiştir. Hesaba müstenit olduğu ifade edilmiştir. 

2İ0 — Temsil ödeneği : Müsteşar için g1 ecen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 
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2İ7 /10— Ek' göreVtâzmiilto : 4Ö44 sayılı Kanıma bağlı kadrosu karşılığı olarak geçen yılın 

aynı olmak üzere 89 645 îirü ödenek konmuştur. 1951 Bütçesinden 12 . XII . 1951 tarihine kadar 
sarfiyat 55 776 liradır. 

217/20 —• Askerlik dersi öğretmenlerinin ücretleri ; Kifayetine binaen geçen yıldan 500 lira 
noksaniyle 2 000 lira teklif edilmiştir. 

301/10, 20, 30, 40, 50, 60 — Merkez daireleri büro giderleri için, bölüm itibariyle geçen seneye 
nazaran 4 000 lira fazlasiyle 32 100 lira teklif edilmiş olup 10 ncu madde ile 60 ncı maddeyi alâ
kadar eden bu zamlar kırtasiye ve kömür fiyatlarının yükselmesinden ileri gelmiştir. 

302/10,' 20, 30, 40, 50, 60 — tiler büro giderleri: Bölüm itibariyle geçen yıldan 270 200 lira fazlasiyle 
355 200 lira teklif edilmiştir. Bu artış/sebepleri şöyle izah olunmaktadır. Kırtasiye fiyatlarının yükselme
sinden ve ihtiyacın artmasından .10 ııcıi maddeye yapılan zam 5 200 liradır. Genişletilmekte 
olan teknik ziraat teşkilât ve kurumlarının gerekli ihtiyaçları karşılanmak üzere 20 ve 30 ncu' mad
dedeki döşeme ve demirbaş için yapılan zam 260 000 liradır, programlıdır. Kömür fiyatlarının 
yükselmesi sebebiyle de 60 ncı maddedeki ısıtma tahsisatına yapılan zam ise 5 000.liradır. Yekim 
270 200 liradır. 

303 — Basılı kâğıt ve defterler : Geçen senek.! sarfiyata göre kifayet edeceğinden aynı ödenek 
konmuştur. ( .. 

304/11, 12-, 21, 22 — Posta, telgraf, telefon ücret ve giderleri için bölüm itibariyle geçen yıldan 
25 000 lira fazlasiyle 225 000 lira teklif edilmiştir. İller posta, telgraf ve telefon giderleri teşki
lâtının genişletilmesi yüzünden kifayet etmediği nazarı dikkate alınarak 12 ncı maddeye 15 .000 
ve 22 nci maddeye de 10 000 lira fazladan ödenek konmuştur. . . , 

305/11, 12 — Kira bedeli için geçen yıla nazaran (bölüm itibariyle) 3 500 lira noksaniyle 
92 '500 lira teklif edilmiştir. Bu bölümdeki 11 nci maddeye 750 lira zara yapılması evvelki yıl
lardan ödenmiyen Tenvirat ve Tanzifat vergilerinin bıi yıl' ödenmesi iktiza ettiğinden ve 12'ııci 
maddede 4 250 lira tenzilât yapılmış olması dahi mukaveleye bağlı olup sarf olunacak miktarın 
karşılık olmasından ileri gelmiştir. • • - ' . ! : . ' 

306 —• Giyecekler, ödeneği geçen yıla nazaran 2-500 lira fazlasiyle 8 500 lira teklif edilmiştir. 

Lira 

1952 yılında 65 hizmetliye elbise X fi. 70 liradan 4 550 
m » ayakkabı X fi. 25 » 1 625 
33 » palto X fi. 70 » . ' " ' " 2 310 

lira olarak hesaplanmıtşır. -

307/10 — Yolluklar : Sürekli görev yolluğu geçen yıl gibi 100 000 lira olarak teklif edilmiş
tir. 1951 ödeneği kâfi gelmedeğinden' 40 000 lira eklenmiştir. 

307/20 — G eçici görev yolluğu : Geçen yıldan 130 000 lira noksaniyle 20 000 lira teklif edilmiş 
olup'görülen eksilme hakiki bir i asar ruf tan ileri gelmiş olmayıp, yeni açılmış olan mütaakıp mad
delere naklen ve tevhiden teklife alınmış bulunmasından ileri gelmiştir. 

307/21 -— Ziraat işleri geçici görev yolluğu : Geçen, yıl muhtelif maddelerde yer alan ödenekle
rin bu sene bir maddede toplanmış olmasından ve geçen yıl ödeneğine nazaran 110 001 lira noksa
niyle 1 116 000 lira konmuştur. Geçen yıl ayrı ayrı maddelerde gösterilip bu sene birleştirilen madde
ler şunlardır. 2, 6 ilâ 14, 18 ve 19 ncu maddelerdir. 

307/22 •— Veteriner işleri geçici görev yolluğu : Geçen yıl muhtelif maddelerde gösterilmiş olan 
tahsisatlar bu sene bir maddede tevhiden teklife alınmış ve geçen yıla nazaran 54 000 lira noksaniyle 
532 000 lira konmuştur.. 
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307/30 — Müfettişler yolluğu : îçin geçen senenin aynı olmak üzere 85 000 lira teklif edilmiştir. 

Halen 25.müfettiş kadrosuna kifayet etmektedir. 

307/40 •— Yabancı memleketler yolluğu : Geçen yıl gibi 40 000 lira konmuştur. Geçen yıl tahsisa
tından henüz sarfedilmiyen 17 500 lira bakiye ödenek mevcut ise de, sene sonuna kadar seyahatten 
avdet edeceklere sarf olunmasının muhtemel bulunduğu ifade edilmiştir. 

307/50 — Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin yolluk ve başka giderleri : 
Geçen yıldan 224 000 lira fazlasiyle 349 000 lira teklif edilmiş ise de-; 204 neü bölümün mütalâasında 
izah olunduğu üzere, bu maddeye zühulen karıştırılmış olan 224 000 liranın indirilerek sözü edilen 
204 neü bölüme naklinden sonra bu madde ödeneği olarak kalacak 125 000 lira 16 yeni gelecek -f- 7 
mevcut ceman 23 yabancı uzman ile, bunlara yardımcı olarak çalışan personelin yolluk ve sair masraf
larına karşılık konulmuş olup beher uzman için (Yurda geliş masrafları dâhil) beşer bin lira isabet 
etmekte ye refakatlerindeki elemanların masrafı jçin de 10 000 lira hesap edilmektedir. 

1951 yılında bu maksat için konulmuş olan 125 000 liralık ödenekten (100) bin lirasının münakale 
gördüğü ve ancak 18 050 lira sarfiyat yapılıp 6950 lira bakiye mevcut ise de, 1951 yılında ya
bancı uzjrıan gelmediğinden sarf edilemediği anlaşılmıştır. ; 

Masraf müfredatı şöyle olacak : 

Lira 

90 00P 15 Amerikalı mütehassısın Türkiye'ye geliş yollukları 6 000 liradan 
90 000 15 Amerikalı mütehassısın Amerika'ya* dönüş yollukları 6 000 liradan 
90 000 15 Amerikalı mütehassısın Türkiye'de seyahat gündelikleri 15 X 30 lira X 200 gün 
7 500 5 tercümanın yollukları 1 500 liradan 

36 000 Mevcut 6 Amerikalı mütehassısın Türkiye'de seyahat gündelikleri 6X30 lira X 200 gün 
36 000 Mevcut 6 Amerikalının Amerika'ya dönüş yollukları 6 X 6 000 liradan 
12 000 Birleşmiş Milletlerden getirtilecek 2 mütehassıs için Türkiye'ye geliş ve memleketlerine 

dönüş yollukları 6 000 liradan 
12 000 (Birleşmiş Milletlerden getirilecek 2 mütehassısın Türkiye'de seyahat gündelikleri 2X30 

lira X 200 gün 
2 000 Birleşmiş Milletlerden getirilecek bir budama ustasının Türkiye'ye geliş ve dönüş yol

luğu 
1 500 Bu ustanın Türkiye'deki seyahat gündelikleri -

377 000 Yekûn ' 
252 000 1951 yılı Bütçesinden konturparlardan temin edilmiş olup 1952 yılma intikal edeceğin-

v—— den tenzili icabeden • 
125 000 1952 Bütçesine konulmuştur. 

308/11,12 — 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları : Bölüm iti
bariyle geçen yılın aynı olarak iki maddede 30 000 lira konmuş ve kifayet ettiği anlaşılmıştır. 

309/11 — Bakanlık otomobili işletme giderleri : Geçen seneye nazaran 1 000 lira noksaniyle 
2 000 lira teklif edilmiş olmasının sebebi diğer bakanlıklar ödeneklerine mütenazıran konulmuş 
ise de 1951 yılı ödeneği 3 000 liranın tetkikatı yaptığımız 12. XII . 1951 de tamamen sarf edildiği 
görülmüş olduğuna göre 1952 için konulan tahsisatın kifayetsiz olduğu anlaşılmıştır, yapılacak 
tasarruflardan bu maddeye 1 000 lira ilâvesini temenni etmekteyim. 

309/12 — Bakanlık otomobili onarma giderleri : Geçen yılın aynı olarak 2 000 lira konmuş
tur. Bu otomobil çok eski olduğundan tahsisatın kâfi gelmiyeceği 12 . XII . 1951 de 1951 ödene
ğinin tamamen sarf edilmesi ile anlaşılmıştır. 
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SÖ9/2İ — Merkez taşıtları işletme giderleri : Geçen yıldan 5ÛÛ lira noksaniyle, 500 Ura tek

life alınmıştır. Halen bir motosiklet mevcut olduğuna göre kifayet edecek miktardadır. 

309/22 — Merkez taşıtları onarma giderleri : Geçen yıla nazaran 200 lira noksaniyle 300 lira 
teklif edilmiştir. Kifayet edecektir. , 

309/41 — iller Ziraat teşkilâtı işletme giderleri : Muhtelif maddelerin teybi, edilmesi sebebiy-
el bu madde açılmış ve geçen yll ödeneklerinin toplamına nazaran 106 999 lira fazlasiyle 825 000 
lira"'teklif edilmiştir. Artış sebebi yeni teşkilâtla ilgili işler yüzündendir. 

309/42 — Ziraat işleri taşıtları onarma giderleri : Geçen yılda muhtelif maddelerdeki öde
nekler bu sene için bir maddede tevhidi dolayısiyle ve geçen yıla nazaran 84 001 lira noksaniyle 
105 000 lira teklif edilmiştir. 

309/51 — Veteriner işleri taşıtları işletme giderleri : Keza geçen yıl (Savaş işleri, zooteknik 
işleri, merinos işleri) maddelerinin yeni açılan bu maddede tevhit edilerek ve geçen yılın topla
mına nazaran 9 500 lira fazlasiyle 169 000 lira konmuştur ki, artış sebebi : 1952 yılı içinde «Bütçe
nin159 6 ncı sayfasında yazılı» yeniden satmalına c ak 42 aded vasıtanın dahi masrafı nazara alın
masından ileri gelmiştir. 

309/52 — Veteriner işleri taşıtları onarma giderleri : Geçen yıl muhtelif maddelerdeki ödenek 
toplamına nazaran 3 500 lira fazlasiyle 55 000 lira teklif edilmiştir, artma sebebi yukardaki mad
dede mütalâa edildiği gibidir. 

312 — 4481 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince verilecek zaruri masraflar : Geçen yıla 
nazaran 29 200 lira fazlasiyle 150 000 lira teklif edilmiş olup, artırılmanın sebebi ise 1951 yılma 
kadar 10 vilâyette kurulan teknik ziraat teşkilâtının 1952 yılında 8 vilâyete daha teşmilinden ileri 
geldiği ifade edilmiştir. 

1950 yılmda teşkilâtın kurulduğu vilâyetler (Manisa - Eskişehir - Ankara - Seyhan - Amasya -
hatây) olmak üzere 6 vilâyette. 

-1951 yılında teşkilâtın kurulduğu vilâyetler (Konya - Antalya - izmir - Aydın olmak üzere 
4 vilâyette. 

1952 yılında teşkilâtın kurulacağı vilâyetler (İstanbul - Bursa - Balıkesir - içel - Maraş - Ga-
zianteb - Samsun - Diyarbakır) olmak üzere 8 vilâyettir ki, ceman 18 vilâyet olacaktır. 

403 — Temsil giderleri : Geçen yılın aynı olarak 5 000 lira konmuştur. 

405 —• 4291 sayılı Kanun gereğince hayvan sağlık memurlarına verilecek hayvan yem bede
li : Geçen yılın aynı olarak 30 000 lira teklif edilmiştir. Gerek hayvan fiyatlarının yükselmesin
den ve gerekse bir hayvanın ayda 15 lira ile beslenmesine imkân olmadığından bugün işlemez 
bir halde olan mezkûr kanunun kaldırılması hakkmla bakanlıktan teklif edilen tasarının Bütçe 
Komisyonuna geldiği ifade edilmiştir. Tasarı kânuniyet kesbedinceye kadar maddede bir lira bı
rakılmak suretiyle 29 999 liranın lüzumlu . mahallere sarfedilmek üzere tasarruf edilmesini te
menni ederim. . 

Bakanlığın izahına göre bu maddeden yapılacak tasarrufun 307/22 nci maddeye nakli ge
rekmekte olduğu öne sürülmüştür. Yüksek komisyonun takdirlerine arzederiz. < 

416/10 — Bölge tarım okulları giderleri : Geçen yıldan 15 000 lira fazlasiyle 445 000 lira 
teklif edilmiştir. İaşe masrafının yükselmesi yüzünden, her talebe için 125 kuruş olarak hesap e-
dilen iaşe bedelinin 140 kuruşa çıkarılmasından, ve okulun imkân nispetinde kitaplarının telif 
ve tabı masraflarının temin edilmesi sebepleri ile ödenek miktarı artırılmıştır. 

416/20 — Teknik Tarım okulları giderleri : Geçen yıldan 322 000 lira fazlasiyle 900 000 lira 
konmuştur. Yukardaki maddedeki mülâhaza sebebiyle ödenek miktarı artırılmış olup okul eksik-



lerinin de tamamlanması nazarı dikkate alınmıştır. Geçen yıl Koças Okulunun kapatılması ha
sebiyle dağılmış olan lalebclcrden ]951 - 1952 tedris yılı için tekrar okula davet ve celp olunarak 
ekserisinin devamlarının temin ve tahsillerinin ikmaline imkân verildiğini memnuniyetle öğren
miş bulunuyoruz. Koçaş Okuluna 35 kişinin kabul edilmiş olması hasebiyle D cetveli zirinde gös
terilen 1952 talebe kadrosunu müş'ir cetvelin bu mektep ismi hizasındaki 175 adedinin 210 olarak 
tashihi de verilen izahat karşısında meydana çıkmış oluyor. Ankara'daki Tarım Alet ve Makir 

" nist Okulunun da açıldığı ve (40) talebe ile tedrisat başladığı i t'ade edilmiştir. 

416/30 — Teknik bahçıvanlık okulları; Geçen yıla nazaran 63 000 lira fazlasiyle .450, 000 lira 
ödenek konmuştur. Ödeneğin artışını icabettiren sebebin, öğrenci adedinin artışından ve iaşe bedel
lerinin 100 kuruştan 125 kuruşa çıkarılmasından ileri geldiği beyan edilmiştir. 

416/40 — Hayvan sağlık memurları ve Nalbant Okulu için geçen yılın aynı olarak 118 000 lira 
teklif edilmiştir. Bu okula orta mektep mezunları alınmakta ve iki sene tahsil görmektedir. Elyevm 
birinci sınıfta 50 ve ikinci sınıfta dahi 50 ki ceman 100 talebesi vardır. 

416/50 — Makinist okulları genel giderleri için geçen yılın aynı olmak üzere 75 000 lira öde
nek konmuştur. 

417/10•;— Zirai savaş genel giderleri: Geçen yılın aynı olmak üzere 2 876 250 lira teklif edil
miştir. •• Sarf mahalleri (R) formülü ile gösterilmiş olup, mücadele de mükellefiyetin yetişemediği 
yerlerde amele ücretine, kepek, kireç ve saire gibi malzeme satmalınmasma ve mücadele işlerinden 
dolayı P. T. T. giderlerine (R) formülünün 26 ncı numarasmdaki bu yıl yapılan ilâveye göre sar-
fedileceği beyan edilmiştir. Bu 26 nel numaradaki (seyyar) kelimesinin de tayyı lâzımgelmektedir. 
1951 yılındaki ödenekten 300 000 lira münakale yapılmıştır. Ve 12 . XI I .1951 tarihinde henüz 
sarf edilmemiş 701 782 liralık bir bakiye mevcutolduğu ye 22 . X I I .1951 gününde ise 2Ö0 000 lira 
daha sarf edildiği öğrenilmiştir. 

417/20 — Merkez Savaş Enstitüsü ve Savaş istasyonları giderleri: Maddesinde (Savaş Enstitüsü 
ve istasyonları) giderleri olarak tashihi talep edilmiştir. Bu madde için geçen yılın aynı olmak üzere 
110 000 lira teklif edilmiştir. 

; 417/30 — Mersin Fümigatuvarları giderleri: için geçen yıldan 13 4,00 lira fazlasiyle 20 000 lira 
ödenek teklif edilmiştir ki 1952 yılında (tstaonbul - İzmir Antalya'da) yeniden kurulacak Fümiga-
tuvar masrafları için ödeneğin artırılmasına lüzum, görülmüştür. Bu takdirde bu madde adının 
(Fümigatuyarlar giderleri) olarak tashihi icabetmektedir. 1950 yılında mücadele işleri için alın
mış olan helikopter, Hava Kurumunun hangarında muhafaza edilmekte olduğu ifade edilmiştir. 

.• ••- Tarla ziraatı ıslah, deneme, üretme ve tecrübe isleri 

Tohum ıslah istasyonları (Yeşilköy, Adapazarı, 'Eskişehir, Ankara, Erzurum, Samsun, Kayseri ye 
Antalya'dadır.) ' " ' < ' . ' . ' 

L^eneme tarlası : (Çorum, Ordu, Erzincan, Edirne'de) olup Irmak'taki deneme tarlası demiryolu
nun geçmesi yüzünden ve aynı zamanda burada kök çürjimesi gibi bir hastalık da zuhur etmiş oldu
ğundan buradaki müessese kapatılmış ve bakiye arazi muhacirlere - tevzi edilmek üzere Hükümete 
bırakıldığı ifade edilmiştir. 

418/10-—Genel giderleri: Geçen yıldan 60 000 lira noksaniyle 250,000 lira teklif edilmiş olup, 
Irmak'taki faaliyetin durması ve Eskişehir'deki drayfarmik istasyonunun tohum ıslah istasyonu 
ile birleştirilmesinden ödeneğin eksilt ilmesini mucip olmuştur. 

418/20 — Kimyevi gübre denemeleri genel giderleri : Geçen yıla nazaıjan 96 790 lira fazlasiy'p 
146 790 lira ödenek teklif edilmiştir. Ödeneğin artırılmasını icabettiren sebepler şöyledir : Çiftçi
lere süper fosfatik sureti istimalini göstermek için Ankara Vilâyetine 20 ton, Konya'ya 20 ton, Yoz-
gâd, Sivas, Kayseri, Çorum ve Kütahya'ya 10 nar ,ton, Çankırı ve Kırşelıire beşer ton tevziat yapı-



lacak ve bunlardan başka deneme yapmak üzere Çoruh Vilâyetine 10 .000 lira, Giresun Vilâyetine 
4 000 lira,"Afyon'a 4 000 lira, Rize ve Eskişehir Vilâyetine de beşerbin lira tevziat yapıldığı ve 
1953 yılında ise bu faaliyetin daha .artırılacağı ifade olunmuştur. 

418/30 — H a y v a n yemi, yağ ve lif bitkileri giderleri : Geçen yıldan 100 bin lira. fazlasiyle 
127 000 lira ödenek konmuştur. Ankara'da 2, Eskişehir'de bir, Karacabey'de bir, Konya'da bir, 
Nevşehir'in Çiçekdağ'mda da bir ki ceman 7 yerde ilmî araştırma, yapabilmek için tahsisatın artı
rılmasına lüzum görülmüştür. • 

418/40 — Kauçuk bitkileri deneme, ıslâhı, üretme işleri için geçeri yılın aynı olmak üzere .10 000 
lira konulmuştur. 

418/50 —• Köy çayır ve meralarının ıslahı ve toplu köy yoncalık ve korungalıkları için bu yıl 
yeniden 1 125 000 lira ödenek teklif edilmiştir. Hayvancılığın yetiştirilmesinde lüzumlu bulunan 
köylerdeki çayır ve meraların ıslahı için, yeni bir mevzu olarak ele alınmış olup programlı olarak 
faaliyete devam edileceği ifade olunmuştur. 

Bahçe ziraatı işleri bağcılık, m eyvacılık, süs nebatları ve çay 

419/10 —• Bahçe ziraati işleri ve kurumlarının, faaliyetlerini artırabilmeleri için geçen yıldan 
72 000 lira fazlasiyle 888 200 liralık tahsisat konmuştur. Programlı işlerdendir. Yeniden kurul
ması tasavvur olunan (İsparta, Van, Kayseri,'Tarsus, Kilis, Çoruh, Şebin Karahisar'daki) fidanlık
lar, ödeneğin artırılmasını gerektirmiştir. 

419/20 — Zeytin işleri giderleri : Geçen yıldan 18 000 lira fazlasiyle (128) bin lira teklif edilmiş
tir. Geçen yıl ödeneğine göre tam bir faaliyet gösterilemediğinden ve bu işlerin verimli olabilmesi 
için, yabani zeytinliklerde parsel yapılması gerektiğinden ve bu sebeple kâfi gelmiyecek olan,geçen 
yıl" ödeneği artırılmış olduğu izah edilmiştir. 

...; 419/30 —r 3788 ve 5748 sayılı kanunların gerektirdiği çay genel giderleri için 100 000 lira kon
muştur. : 

419/4,0 — Orta Anadolu'da 250 köy'de yapılacak köy ağaçlandırması genel giderleri : Programı 
gereğince gösterilecek faaliyete sarf olunmak üzere 700 000 lira teklif edilmiş ise de, ağaçlandırma 
mevzuunuıı Orman Umum Müdürlüğü Bütçesiyle alâkalı olması itibariyle bu hususta Bakanlık ile 
mutabakata varıldığından mezkûr tahsisatın Orman Umum Müdürlüğü Bütçesinin 309, 427, 751, 
761 nci bölümlerindeki ilgili maddelerine nakledilmek üzere buradan çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim! 

420/10, 20 — İpek böcekçilik, tavukçuluk v̂e arıcılık işleri için : İki maddede geçen yıl ödeneği 
yekûnu olarak aynen 146 915 lira konmuştur. Bursa 'da bir ipekçilik Enstitüsü var, Antalya 
ve Diyarbakır'da bir istasyon var, Edirne, Amasya 'da kontrolörlük mevcut olup geçen yıl kapa
tılmış olan Denizli İpekçilik İstasyonunun yeniden ihyasına gidileceği beyan edilmiştir. Arıcılık 
ve tavukçuluk enstitüleri birleştirilmiştir, 42 vilâyette 70 yerde arıcılık kursu açıldığı söylenil
miştir. 

Veteriner savaş, tahaffuz evleri hastaneler, bakteriyoloji ve serum kurumları ve lâboratuvar kurma ve 
yönetim işleri 

"422 — Pamuk işleri için geçen yılın .aynı olarak 112 873 lira ödenek teklif edilmiştir. • 1951 yılı 
tahsisatından henüz 20 622 liralık bir bakiye mevcuttur. Bu bakiyeden 10 - 12 bin lira kadarı bu 
günlerde sarf, olacağı ve sene sonunda 8 000 lira bir para kalacağı beyan edilmiştir. Pamuk istasyon
ları V (Çukurova, Nazilli, Manisa, Eskişehir, Malatya, Diyarbakır'dır.) Nevelikler ise: (Geyve, Os
maneli, Sarayköy, Elâzığ, İğdır'dır.) Nazilli ve Çukurova istasyonları tohum ıslah istasyonu, ve 
üretme çiftliği, diğerleri pamuk deneme ve üretme çiftlikleridir. Diyarbakır.hariç diğer beş müessese 
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mütedavil, sermaye ile idare olunur. Kendilerine umumi muvazeneden pek a? yardım, yapılmakta* 
dır. 1948 senesinde Tarsus ve 1949 da Menemen'de başlıyari sulu ziraaV istasyonu ^ faaliyetine 
devam edilmekte olduğu ifade edilmiştir. Makina olarak 28 aded pamuk tohumu ayırma ve temiz
leme makinesi ile 10 aded çırçır makinesi ve Sarayköy İğdır, Tire, Balıkesir, Maraş, Elâzığ, Tarsus, 
Mardin'de pamuk kontrol memurları bulunmaktadır. (R) formülünde bâzı değişiklik yapılmış ve 
yeniden değişiklikler1 yapılacaktır. -

ödenek olarak konulan paranın sarf mahalleri aşağıda gösterilmiştir : 

Lira 

75 000 Islah ve deneme işleri için müesseselere 
6 000 Neveleklerdeki yetiştirme işleri için * 

14 000 28 pamuk selektörünün işletme masrafları 
7 500 10 pamuk çırçır masrafı beherine 750 liradan 
2 400 8 pamuk kontrol memurlarının genel giderleri 
7 973 Muhtelif illerde deneme işlerine , ," , . ; ; ; * » ' * ? * ' • ': 

112 873 Y e k û n " : ' '." '" " ' " 

' Diyarbakır Deneme ve Malı Çiftliği geçen senelerde kira ile tutulmuş ve 600 dönüm kadar 
arazi için senede beş bin lira icar verilmekte olduğundan bu arazi üzerinde^ yapılan ..deneme ve 
ıslah işleri verimli olduğu ifade edildiğine göre mezkûr arazinin devlete maledilmesi düşünülerek 
kamulaştırılması için istenilmiş olan 100 000 lira bir tahsisat verilmediği anlaşılmıştır.- Tasavvuf 
yapıldığı takdirde is'afim .-yüksek komisyonun takdirlerine arzederim. 

423 — Tohum temizleme evleri ve makine işleri genel giderleri : Geçen yıldan 120 000 lira 
noksaniyle 500 '568 lira ödenek konmuştur ki, bu eksiltmenin 1951 cari bütçesine ilâvesi mukar
rer bulunan konturparlardan ayrılacak para ile lüzumlu olan selektörlerin satmalımnası temin 
edileceği cihetle, 1952 yılında selektör mubayaasına lüzum kalmıyacağmdan ileri geldiği beyan 
edilmiş ise de, konturparlardan ayrılmış olan 24 ""0 000 liralık ödeneğe ait program üzerinde 
yaptığım incelemede bu husus için para ayrılacağın»» dair bir şeye tesadüf edilememiştir. 1951 
yılındaki tahsisattan ancak 447 300 lira sarfiyat; yapılmıştır ve diğer maddeye yapılan münakale 
sebebiyle de 30 000 lira tenzil edilmiş olup halen 143 268 lira bakiyenin de yıl sonuna kadar sar-
fedilemiyeceği ifade edilmiştir. 1951 yılı Bütçesini incelediğim zamanda, 200 ve 100. aded ola
rak iki partide mubayaa edileceği beyan edilmiş olup raporumda da zikredilmiş olan selektör ma
kinelerinin satmalmamadığı ve 1951 Bütçesinden mhıbayaa olunan 107 aded ile birlikte mezkûr 
yıl içinde 826 adede baliğ olacağı tahmin edilmiş olan selektörlerden bugün ancak 625, aded mev
cut olduğu anlaşılmıştır. 

. (R) formülünde bâzı değişiklikler yapılmıştır. **••:-: 

Veteriner s&vaş, tahaffuz evleri, hastaneler, bakteriyoluji ve serum kurumlan ve lâboratiıvar kurma 
ve yönetim işleri 

424/10 — Genel giderler : Geçen yıl ödeneği kâfi gelmediği,dikkat nazarına.alınmış ve 38 000 
lira fazlasiyle 156 000 lira teklif edilmiştir ki şap hastalığının istilâi bir şekil alması hasebiyle lü
zum görülmüştür. Geçen yıldan mevcut olan 39 araba da 22 ye indirilmektedir. 

. 424/20—Veteriner sağlık kurumları, giderleri : Geçen yılın aynı olmak üzere 523 870 lira kon
muştur. 1951 yılı ödeneğinden 35 250 lira tenzil, ve 513 620 lira sarf edilmiş olup 12-^X11.1951 
deki bakiyeyi tahsisatı ise 35 250 liradır. 1951 yılında inşa edilmekte olup ikmâl,edilenlerden (Diyar
bakır, Van-Bölge lâboratuvarı ve hastanesi ile Erzurum Hayvan Hastanesinin İ952 de faaliyete ge
çeceği beyân edilmiştir. 1952 de inşaatına devam olunacak (Elâzığ Bakteriyoloji Enstitüsünün ahır 
ve kan alma mahalli) dir. 
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424/30— Hayvan tazminatı : Geçen seneden 400 000 lira noksaniyle (400) bin lira ödenek tek

lif edilmiştir. Yalnız Ruam mücadelesine sarf edileceği ve kifayet etmiyeceği mütalâasında bulunul
muş işe de; 1951 tahsisatından 426 284 lirasının başka yere nakledildiği ve 12 . X I I . 1951 tarihine 
kadar 140 352 lirasının sarfedildiği ve mezkûr tarihteki bakiyesinin de 233 364 liradan ibaret bu
lunduğu anlaşılmıştır, 1951 yılında şap hastalığı mücadelesiyle meşgul olan ekiplerin, sistemli mü
cadele ile meşgul olmaya vakit bulamadığından, ve lüzum da hâsıl olunca münakale yapılması zaru
retiyle karşılandığı ve mücadele işlerinde zuhur eden hastalıkların izalesine çalışılmakta ise de, 
kökünden yoketmeye matuf faaliyetin yapılamadığı anlaşılmıştır. 1952 yılı için konturparlardan ayrı
lan (14) milyondan 2 105 000 lirası veteriner işlerine tahsis edilmiştir. 1951 cari bütçesi içinde 
2 395 000 lira ayrılmıştır ki, ceman dört buçuk milyondur. 

424/40 — Veteriner malzeme ambarı : Geçen yılın aynı olmak üzere 58 250 lira konmuştur. (R) 
cetvelinde bâzı değişiklikler yapılmıştır. 

«Veteriner zootekni ıslâh ve üretme işleri» 

(R) cetvelinde değişiklikleri vardır. 

425/10 —• Aygır depoları giderleri : Geçen yıldan 51 000 lira noksaniyle bir milyon lira teklif 
edilmiştir. Bir baş aygırın masrafı 750 liradan X 1161 aded 870 750 Lira 

103 aded damızlık aygır mubayaasına da 129 250 » 

' . Yekûn 1 000 000 » 

425/20 —• Koyun ye kürk hayvanları ve numune ağırları giderleri : Geçen yıldan 21 000 lira 
noksaniyle 50 000 lira konmuştur. 

425/30 — Sığır ıslah ve yetiştirme işleri ve kurumları giderleri : Geçen yıldan 175 000 lira faz-
lasiyle 421 000 lira teklif edilmiştir. Programlı işlerdendir. 1952 yılında köylere parasız olarak 
500 boğa dağıtılacağı konulan tahsisatından ve salahiyetli memurların ifadesinden anlaşılmıştır. 

Masraf müfredatı şöyledir : 

Lira 

îç memleketten mubayaa edilecek damızlık bedeline 
Köylere meccanen verilmek üzere baş boğa bedeline (250) aded 
Damızlıkların bakım ve yem masrafı 
înekhanelerin demirbaş ve umumi masrafları 

175 000 Yekûn Konturparlardan ayrılmıştır. 
Lira 

59 271 Köylere parasız verilecek 250 boğa bedeli için 
186 729 Muhtelif idare işlerine masraf 

246 000 246 000 

421 000 Yekûn 

425/40 — Suni tohumlama için geçen yıldan 14 000 lira fazlasiyle 70 000 lira ödenek teklif 
edilmiştir. Suni tohumlama işleri 1949 yılından beri devam etmektedir. 1952 yılında suni tohum
lama müesseselerinin artırılacağı sebebiyle tahsisatı yükselmiştir. 
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.1949 yılında 936 ir ek (tecrübe maksadiyle) 
1950 yılında 6400 inek 
1951 yılında 10000 inek 
Suni tohumlama istasyonları : 
Aydın'da bir istasyon j . 
izmir'de bir istasyon | 
Bursa'da iki istasyon i . : ' - . . • . . • . • 
Balıkesir'de iki islasyoıı | ' . 
Manisa'da bir istasyon j 
İstanbul'da dört istasyon. Mevcut yekûn 11 yerdedir. 

425/50 — İhsa ve organizasyon işlerine geçen yıldan 1 000 lira noksaniyle 1 000 lira konmuş
tur. 

426/10 — Merinos işleri genel, giderleri için geçen yıldan 83 000 lira noksaniyle 100 000 lira 
teklif edilmiştir. 1952 yılında 1000 aded kuzu alınıp halka dağıtılacağı ve 100 000 lirasını da 
bakımı ile müteferrik masraflar] temin 

428/10 —• Küçük ve arteziyen işleri 
62 000 lira konmuştur. Programlı işler 

edileceği ifade edilmiştir. 

gene! giderlerine, geçen yıldan (60) bin lira fazlasiyle 
sırasında bulunup 1952'de Çumra'da yeni bir sulama istas

yonu derpiş edildiğinden, Menemen, Kaşmhan, Tarsus'ta Alafakı ve Samsun'da ve Erzurum'da su
lama istasyonları kurulacağından tahsisat miktarı artırıldığı beyan edilmiştir. 

428/20 —• Sulama istasyonları genel giderleri için seçen yıldan 20 000 lira fazlasiyle 144 000 
lira Ödenek teklif edilmiş olup zam yapılması sebebi, sulama işleri farklarından ileri geldiği an
laşılmıştır programlı işler meyanındadırl 

Kimyevi madde, ecza ve ilâçlar : • 

429/10 — Ziraat işleri için teklif edilmiş olan 2 280 826 liralık ödenek yeni bir teklif olmayıp 
1951 yılında muhtelif maddelerde gösterilmiş olan ödeneklerin birleştirilmesiyle toplu olarak mü
talâa edilmiştir. Ve geçen yılın tahsisatına göre 99 lira noksaniyle konulmuştur. 

429/20 — Sulama istasyonları genel giderleri için 250 000 lira teklif edilmiş ve geçen yıl muh
telif maddelerde yer almış tahsisatlar bir araya toplanmıştır. 1951 yılma nazaran 32 000 lira 
noksandır. . .' 

Avanslar 

430/10 —• 4291 sayılı Kanun gereğince hayvan sağlık memurlarına verilecek hayvan avansı için 
geçen yıldan 5 099 lira fazlasiyle 5 100 lira teklif edilmiştir. Mezkûr kanunun kaldırılması hak
kında Bakanlıkça teklif edilmiş olan tasarı, kanu niyet kesbettiği takdirde bu ödeneğin 307/22 nci 
maddeye nakledilmesi dairesince istenilmiş ise de bahsedilen maddede muazzamdır ödenek mevcut 
olması hasebiyle tasarrufa alınmasını yüksek komisyonun takdirlerine arzederim. 

430/20 —• Ziraat öğretmenleri hayvan ve binek takımı avansı : Geçen yıldan 10 000 lira fazla
siyle 30 000 lira teklif edilmiştir ki genişletilmekte olan ziraat teşkilâtında vazife alacakların 
zatı hayvan ve binek takımı tedarik etmelerini sağlamak üzere zam yapıldığı anlaşılmıştır. : 

431 — At yarışları ikramiyesi için yeni bir teklif olarak 40 bin lira konmuştur ki.(Urfa, Ada
na, Erzurum, Gfazianteb, Konya ve Eskişehir'de) yapılmakta olan at yarışlarını teşvik maksadiyle 
konulmuştur. 

450 —Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrencilere verilecek burslar : Geçen yıla'na
zaran 8 700 lira noksaniyle 652 100 lira ödenek teklif edilmiş ve hesaba müstenit olduğu ifade 
olunmuştur. 
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Lira 

570 700 Veteriner Fakültesi öğrencileri içindir. 
81 400 Ziraat Fakültesi (61) öğrencileri içindir. 

652 100 Yekûn 

1 Mart 1952 de Ziraat Fakültesinde 54 öğrencinin mevcut bulunacağı, 1952 de 13 adedinin me
zun olduktan sonra 1952 yılında 20 kişi kabulü tasavvur edilmekte olduğu ve 1951 - 1952 tedris 
devresi için Yüksek Ziraat Fakültesine Kasım 1951 de 35 öğrencinin alındığı ve bu 35 talebeden 
25 adedinin birinci sınıfa almanlar ve diğer 10 tanesinin de diğer sınıflardan alındığı ve Yük
sek Veteriner Fakültesine dahi aynı tarihte 100 burslu kabul edildiği beyan olunmuştur. 2919 
sayılı Kanunun hükmü baki kaldıkça Bakanlık dahi burslu talebe almaya devam ettikçe her yıl 
stajyer adedine 200 ü mütecaviz zam olacak demektir bugün Ankara Ziraat Fakültesinde kendi 
hesabına okuyanlar adedi sınıf 1 ilâ 4to417 öğrenci ve Veteriner Fakültesinde ise 1 ilâ 5 nci sınıfta 
19 öğrenci mevcuttur. 

Bu cihet yüksek komisyonun takdirlerine arzolunmakla beraber; stajyerlerin durumu üzerin
de, Sayın Bakan ile vâki konuşmamızdan sonra öğrendiğime göre de; 2919 sayılı Kanun hükmü
ne tevfikan Bakanlık bünyesinde ücretle istihdam edilmekte olan stajyerlerden büyük bir kısmının 
kadroya alınması maksadiyle. hazırlanmış bulunan tasarının, Bakanlar Kurulundan bugünlerde 
Büyük Millet Meclisine sunulmak üzere olduğunu ve mezkûr tasarı kahuniyet iktisap ettiği tak
dirde senelerden beri kadrosuz olarak çalıştırılan stajyerlerin mağdur durumları ödenmiş olacak
tır ki, mezkûr hususun Sayın Bakan zamanında ele alınmış olmasını takdirle karşılamak gerektir. 

Tasarıda derpiş edilmiş olan kadro şöyledir : . 

Aded • • : •"• - • - . « ••. •• •• - < 

952 Tarım öğretmeni Aded 
294 Tarım teknisiyeni 

_ 75 Veteriner 
1246 Yekûn 179 Hayvan sağlık memurları 

254 
- 2 5 4 

1500 Genel toplam. — " : 

Yayın Giderleri 

451/10 - 2 0 — Satmalına ve abone karşılığı : Başka her çeşit giderler : için bölüm itibariyle ge
çen yıla nazaran 198 000 lira fazlasiyle 268 000 lira teklif edilmiş olup iller ve teknik ziraat 
teşkilâtının köylü için bastıracağı broşür, afiş ile köylüyü tenvir edecek diğer vasıtalara, ve te
lif, tercüme gibi ve (R) cetvelinde yazılı yerlere sarf edilmek üzere konulmuştur. Çiftçiye bilgi 
ulaştırmakta en iyi vasıta olan broşür neşriyatından başka AmerikaTılarm hediye edecekleri 
matbaa makineleri meyanında, 20 aded seyyar sinema makinesi (Gaz ile işler) 370 aded projek
siyon ve' 50G tane strazkop makinesi de verilmekte olduğu beyan elilmiştir ki, bu makinelerin 
işletme masrafları bu maddeden sağlanacaktır. 

Staj Giderleri 

452/10 — 4489 sayılı Kanuna göre staj için yabancı memleketlere gönderilenlerin yolluklariy-
le başka her çeşit giderleri : Geçen yıldan 50 000 lira noksaniyle 214 250 lira teklif edilmiş olup 
Avrupa ve Amerika'da stajda bulunanların kont e j an adedi 40 kişi . ise de halen aşağıda yazılı mik
tarda ecnebi memleketlere memur gönderilmiştir. 
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Amerika'da 18, İngiltere'de 3, İtalya'da 2, Fransa'da 8, Avusturya ve İsviçre'de 2 ve Alman

ya'da 5 kişi bulunduğu, bunlardan ikisi orman 19 u veteriner, 17 si do ziraatçıdır ki, bunlara 
ihtisas masrafı olarak beherine 1 500 liradan 60,000 lira, 20 gidiş ve 20 geliş için beherine 
2 000 liradan 80 000 lira, tedavi için 8 000 lira.ve maaş farkları için de (66) bin 250 lira ki, 
yekûnu 74. 250 lira toplamı 214 250 lira. 

452/20 — Madde unvanından da anlaşılacağı veçhile (Birleşmiş Milletler Teknik Yar
dımından) faydalanılarak yabancı memleketlere' eleman gönderilmesi mevzubahis olmadığı 
ve 4489 sayılı Kanuna göre gönderilenler dışında yalnız E. C. A. Teknik Yardımından 
istifade edilerek stajyer gönderilmekte olduğu hakle bu tertibe sehven ödenek teklifinde 
bulunulduğu ve halbuki E. C. A. Teknik Yardımından gönderileceklerin yolluk vê  sair 
giderlerinin bu bölümün 30 nec maddesine konulması icabettiği ve kezalik Amerikalı yaban
cı uzmanların kendi memleketlerinden dolar olarak aldıkları maaşları tutarının kargılık hesaba iade
sinin dahi bu maddeye taallûk etmediği halde, bu maddeye yapılan ödenek teklifi meyanmda müta
lâa edilmiş bulunması sebebiyle de ayrıca bir yanlışlık yapıldığı bittetkik anlaşılmıştır. Binaena
leyh : İşbu 20 nci maddeye teklif edilmiş olan 778 480 liradan E. C. A. Yardımından gönderilecek
lerin yolluk giderleri karşılığı olan 443 479 liranın indirilerek bu faslın 30 ncu maddesine eklen
mesi, ve uzmanların dolar olarak aldıkları maaşları tutarının karşılık hesaba iadesinin, bir kısmına 
tekabül eden 335 000 liranın da (yukardaki bölümde izah edilmiş olduğu veçhile) 204 ncü maddeye 
eklenmesi suretiyle gerekli tashihatın yapıldığı takdirde, tertip hakiki ihtiyaca cevap vermiş, ola
caktır. Komisyonca kabul buyurulmasmı temenni ederim. , 

452/30 ncu maddeye eklenmesi istenilen yukarda yazılı 443 479 lira ve kendi tertibindeki bir 
lira ilo ceman 443 480 lira eder ki, sarf mahalleri söyle olacaktır. 

Lira 

(E. C. A) - (M. S. A.) Marshall Yardımı teknik yardımından fay
dalanılarak yabancı memleketlere gönderileceklerin yolluk ve giderleri 443 480 liranın izahı: 

Teknik yardım fonundan Amerika'ya gönderilecek 62 elemanın gi
diş ve dönüş yollukları, 251 980 

Teknik yardımdan Amerika'ya gönderilecek 47 elemanın 11 ay müd
detle Amerika'da alacakları dolarların karşılığı olarak (konturpar) he
sabına yatırılacak meblâğ 47 X 11 ay X 1000 liradan 517 000 

Teknik yardımdan Amerika'ya gönderilecek 15 elemanın 5 ay müd
detle Amerika'da kalacakları dolarların karşılığı olarak (konturpar) 
hesabına yatırılacak meblâğ 15 X 5 ay X 1000 liradan 75 000 

843 980 
1951 Bütçesine karşılık paralardan 452/2 nci maddeden 251 980 ve 

452/3 ten de 148 520 lira ki, ceman 400 500 liranın 1952 yo intikal ede
ceği cihetle tenzili gerekir ki bakiye, 400 500 

v ^ _ • • • 

' 443 480 liradır. 

' Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği gider 

453/10, 20 — Kurum ve derneklere katılma payı : 

Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve giderleri; için 10 ncu maddeye geçen yıl
dan 67 945 lira fazlasiyle 237 325 lira ödenek teklif edilmiştir ki, 1952 yılında ödenmesi ieabede'n 
katılma payları karşılığı hesaba müstenittir. 
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«ci madde için geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

457 — îç kongreler ve teknik toplantılar genel giderleri: Geçen yıldan 50 bin lira fazlasiyle 
260 000 lira ödenek teklif edilmiş olup, bu fazlalık 1952 yılında şimdiye kadar yapılmakta olan 
toplantılardan daha çok geniş mikyasta ve başlıca mevzuların her biri hakkında teknik toplantı ya
pılmak ve mütehassısların da celp ve daveti suretiyle kongreler akdetmek ve bu toplantılara çağrı
lacak ve memur edileceklerin yollukları da bıı tertipte mütalâa edilmiş bulunmak hasebiyle bu ter
tibe 250 000 liralık bir ilâve yapıldığı ifade ve izah olunmuş ve (E) cetvelindeki formülüne (Yolluk 
ve) ibaresinin ilâvesi icabetmekte olduğu da ifade edildiğinden, yardım paralarının mütaakıp sene
lere intikali ile sarf olunabileceği birkaç yıla münhasır kalacak olan bu çalışma tarzının ârizi duru
mu göz önüne alınacak olursa bu muvakkat durum için maliye ile de mutabakata varıldığı üzere for
müle (yolluk ve) kelimesinin ilâvesinde mahzur telâkki edilmiyeceği mütalâasiyle yüksek komisyo
nun takdirlerine arzederim. 

1951 yılında konulmuş olan 10 000 liralık ödenekten 1 000 liralık bir sarfiyat yapılmış ve 9 000 
lirası elyevm bakiye olarak mevcuttur. 

Fuar ve sergi giderleri 

458/10 -— iç fuarlar genel giderleri: Geçen yılın aynı olmak üzere 3 000 lira konmuştur, izmir 
fuarındaki paviyonun tamir ve dekor değişiklikleri yapılmaktadır. Bina Bakanlığa aittir. 

452/20 — Hayvan sergileri ve teşvik ikramiyeleri: Geçen yıldan 100 000 lira fazlasiyle 150 000 
liralık ödenek teklif edilmiş olup, bu husustaki rağbeti teşvik maksadiyle tahsisat artırılmıştır. 
Programlıdır. 

458/30 — Tarım sergisi ve meşherleri ve müsabakaları genel giderleri ve teşvik ikramiyeleri 
için 1951 yılında konulmuş olan 20 000 lira ödenek hiç sarfedilmemiştir. Bununla beraber 1952 
yılı için aynı ödenek teklif edilmiştir. Zeytinciliğin İslahı ve yabanilerinin aşılanması hakkındaki 3573 
sayılı Kanunun 15 nci maddesi gereğince (500 adcd yabani zeytin ağacı aşılayanlara, veya aşılan
mış zeytinlerin bakımını en iyi yapanlara) Bakanlığın takdiriyle verilecek mükâfatlar maksadiyle 
konulmuştur. Yüksek komisyonun dikkatine arzederim.. 

Kurslar genel giderleri ' i<: • '' ''• ' '••• ' ? "' v'" ? :,H V •'•'' i ^ 

476/10 —• Yatılı makinist kursları. : Geçen yıldan 65 000 lira fazlasiyle 385 000 lira ödenek 
konmuştur. Alâtı ziraiyenin çiftçilere öğretilmesi için ziraat okullarında, öğretme çiftliklerinde, 
tohum istasyonlarında dört ay müddetli yatılı ve iaşeli olarak halk kursları masrafı içindir. 1951 
yılında 1065 kişi acemiden yetiştirildiği ve 970 kişi de yalnız imtihana dâhil olarak ehliyet al
dıkları beyan edilmiştir. 1065 kişinin yetiştirildiği yerler 17 yerde bulunduğundan ihtiyaca tanı 
cevap verebilmek için 1952 yılında ilâveten üç yerde daha kurs açılması düşünüldüğü cihetle ya
pılan zam bu sebepten ileri gelmiştir. 

476/20 — Yatılı, yatısız zirai kurslar : Geçen yıldan 20 000 lira fazlasiyle 110 000 lira teklif 
edilmiştir. Budama, aşı, sütçülük, konservecilik, tohum ilaçlama gibi ziraat sınıf ve şubelerini 
alâkadar eden ve istihsali kıymetlendiren kurslar için 1952 de daha fazla ehemmiyet verileceği 
mütalâasiyle zam yapıldığı anlaşılmıştır. 

476/30. — .Veteriner kursları : Geçen yıldan 19 000 lira noksaniyle 1 000 lira teklif edilmiştir. 
Tekâmül kursları için konulan ödeneğin kifayet edeceği ifade edilmiştir. 

501, 502 -r— Geçen yıl ve eski yıllar için konulan borçlar ödeneği geçen yılın aynıdır. 

601 — 904 sayılı Islahı Hayvanat Kanununun 11 ve 12 nci maddeleri gereğince yapılacak yar
dımlar için geçen yılın aynı olmak üzere 150 000 lira ödenek konmuştur. 
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Yatırımlar ^ 

Tapı onarımı 

701/10 — Ziraat işleri ve kurumları : îller teşkilâtı ve kurumları binalarının 1 500 liraya 
kadar onarma masraflarını ihtiva etmekte olup, geçen yıl muhtelif maddelere dağıtılmış olup bu 
sene tevhiden bir maddeye toplanmıştır ve geçen yıldan 25 000 lira noksaniyle 140 040 lira öde
nek teklif edilmiştir. 

701/20 — Veterineı' işleri ve kurumlan : îll^r veteriner teşkilâtı ve kurumları binalarının 1 500 
liraya kadar olaıi öharmâ masraflarmi ihtiva eden ödeneği İra sene tovhiden ve geçen yıla nazaran 
33 000 lira noksânile 30 000 lira ödenek konmuştur. 

Makine, atat ve gereçler onarımı 

711/10 — Ziraat işleri makine, alet ve 'gereçler onarımı : Muhtelif maddelerin tevhidi dolayısiyle 
geçen yıla nazaran 88 999 lira fazlasile 335 850 lira ödenek konmuştur. 

711/20 — Veteriner işleri makine, alat ve gereçlerin onarımı : Muhtelif maddelerin tevhidiyle ve 
geçen yıla nazaran 20 500 lira noksânile 5 000 lira teklif edilmiştir. 

Kamulaştırma 

731/10 — Ziraat işleri : Geçen sene bahçe ve ziraat işleri teşkilâtına konulmuş olan 71 000 liralık 
ödenekten 12 . XII . 1951 taarihine kadar 26 260 lirası sarf edilmiş ve bakiye 44 760 lirası, Alaiye'nin 
Narenciye Fidanlığı ile Düzce Mey vali Ağaçlar Fidanlığının tevsii zımnında yapılacak kamulaştır
maya tahsis kılındığı Ve bu. günlerde tediye emrinin gönderilmek üzere olduğu ifade edilmiştir. 

Keza 1951 yılı Bütçesinde tohum islah istasyonlarına ait 80 000 liralık ödenek hiç kullanılmadan 
aynen münakaleye alınmıştır. 1952 yılı için teklif olunan 215 260 liranın 

Lira " -; ' " :: •''" *• " '.• •- ';" • • " ' ' ' 

90 260 İkası iller ziraat teşkilâtı ve köy teknik ziraat merkezleri arsalarının kamulaştırılmasına 
125 000 lirası da Bursa Ziraat Okulunun afazisinin tevsii için bin dönüm kadar kamulaştırma 

bedeline 

215 260 Yekûn ,-•••••>-

Not : Bursa okul arazisi kendisine yeter miktarda iken, en kıymetli arazisinin tayyare alanı için 
Devletçe alınmış olmasiyle, mektebin çalışma yerine kifayet etmiyecek hale geldiği anlaşılmıştır. Bu 
maddeye geçen yıl ödenek yekûnlarına nazaran 64 260 lira fazlasiyle konmuştur. 

781/20 — Veteriner işleri : 1951 yılı Bütçesindeki 30 000 lira ödenek . 

Erciş .— Altmdere Harası ve Hafik 'de inekhan e yerleri kamulaştırma işlerine sarfolünmuştur. 
195,2 yılr için aynı mevzuat 200 000 lira ve Elâzığ Bakteriyoloji Enstitüsünün arazi kamulaştırma
sına 75 000 lira tahsisi mukarrer bulunduğundan ceman 275 000 lira ödenek teklif edilmiştir ki, 
geçen yıla nazaran 245 000 lira fazladır. . . . 

* *' *" ' " : Yapı i§leri . . . . . . . . . v , 

741/10 — Ziraat işleri: Geçen yıldan 44 998 lira fazlasiyle 151 004 lira ödenek teklif edilmiş
tir. Köy teknik ziraat teşkilâtında merkez yapılarına ait 15 000 lira had dâhilinde küçük tesisle
rin ikmali içindir. 30 yerde bağ ve bahçe tesisleri bulunduğu, ve 1952 yılı için zam edilen kısmın, 
geçen yıl bir lira ödenek konmuş bulunan 4481 sayılı Kanun gereğince yapılacak köy teknik zi
raat merkezleri küçük tesisleri içindir, 
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741/20 — Veteriner işleri : Geçen yıldan 1 000 lira noksaniyle 10 000 lira teklif edilmiştir. 

1 500 lira had dâhilinde yapılacak işler içindir. 

Satınahnacak makine, alet ve gereçler 

751/10 — Ziraat işleri : Geçen yıla nazaran 1 545 001 lira noksaniyle (ve muhtelif maddelerin 
tevhidiyle) 2 190 000 lira ödenek teklif edilmiştir. Zirai savaş için geçen yıl kâfi miktarda mü-
bayaat yapıldığından ve tohum temizleme evleri için geçen senenin 550 000 liralık tahsisatına 
mukabil bu yıl bu tertibe ödenek konulmamış olnasmdan dolayı teklifte noksanlık görülmektedir. 
Selektörlerin bugünkü durumu 423 ncü maddede mütalâa edildiği cihetle burada tekrarına lüzum 
görülmemiştir. 

751/20 — Veteriner işleri : Geçen yıldan 254 005 lira noksaniyle 213 000 lira teklif edilmiştir. 
Geçen yıl kâfi miktarda makine, alet ve teçhizat mubayaa olunduğundan 1952 için bu ödenek ki
fayet edeceğinden noksan teklif edilmiştir. 

753 — Teknik Tarım ve Teknik Bahçıvanlik okullarından mezun olacaklara 4486 sayılı Kanun 
gereğince verilecek araç ve gereç : Geçen yıldan 75 200 lira fazlasiyle 160 400 lira ödenek teklif 
edilmiştir*. Artış sebebi, mezun olması beklenen talebe adedinin 1952 yılında 535 e baliğ olacağın
dan her birinin branşlarına göre 300 lira değerinde verilecek alet ve edevat bedeli hesaba müste
nit olduğu ifade edilmiştir. 1951 yılı Bütçesindeki 85 200 liralık ödenekten şimdiye kadar ancak 
62 700 lira sarf ve 20 000 lirası başka yere nakledilmiş ve bugün bakiye olarak 2 500 lira 
mevcuttur. 

771/10, 20, 30 — T. C. Ziraat Bankasına yapılacak ödemeler : Kanunu mahsusuna göre faiz ve 
sair masraflar karşılığı olarak konulmuştur. Banka şimdiye kadar 24 milyon liralık tahvil çıkar
mıştır. 

Karşılık paralar anlaşması gereğince T C. Ziraat Bankasında açılacak fonlar 

772/10 — Küçük çiftçilerin hayvanla çekilen alet ve makinelerle teçhizi için Türkiye Zirai Do
natım Kurumu adına açılacak fon karşılığı <(5 041 400) lira jbu sene yeni bir madde olarak ve 
anlaşma programı gereğince teklif edilmiştir. , j 

772/20 — Yeni arazi açmaları yapacak çiftçilere açılacak-kredileri finanse etmek üzere açı
lacak fon karşılığı bir milyon lira anlaşma programı gereğince teklif edilmiştir. 

772/30 — Bu madde admm şöyle değiştirilmesi lâzımdır. : (Muhtelif çiftliklerde yeniden bir 
milyon dönüm arazi açılması için devlet üretme çiftlikleri Genel Müdürlüğü adına açılacak fon 
karşılığı) için 500 000 lira teklif edilmiştir. 

Döner sermaye : * 

773/10 — Sığır yetiştirme döner sermayesi : Geçen yıldan 20 000 lira fazlasiyle 30 000 lira ko
nulmuştur ki, 5 000 lirası Çanakkale ve 25 000 lirasını Hafik ineklıanelerine tahsis edecekleri 
ifade edilmiştir. Programlıdır. 

Lira 

İnekhanelere bugüne kadar : İnanlı 'ya 
Boztepe'ye 
Kazöva 'ya 
Göle'ye 
Kumkale 'ye 

• 190 000 lira sermaye ve-

. 34 000 
50 000 
40 000 
46 000 
20 000 
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rilmiştir. Kanuni haddi her müessese için 50 bin liradır. 4482 sayılı Kanun gereğince 2654 sayılı 
Kanuna göre idare edilmektedir. 

773/20— Merinos yetiştirme döner sermayesi için geçen yıldan 100 000 lira noksaniyle 100 000 
lira teklif edilmiştir. Eksiltme sebebi : (Merinosve Pamuk Kanunu gereğince) Bandırma Meri
nos Çiftliği: taazzuv etmiş bulunduğundan mütedavil sermaye verilmiyeceğinden bu sebeple 100 000 
lira tenzilât yapılmıştır. 1952 deki tahsisatın 50 000 lirasının Sivas Sultansuyu harasına ait Sal-
yurt ve Osmandede yaylalarında ve diğer 50 bin lirası ile de Erciş Altmdere Harasında kurulacak 
merinos çiftliklerinin ilk döner sermayesi olmak üzere sarf edileceği beyan edilmiştir. Merinos yetiş
tirme çiftliğine bugüne kadar 2 433 022 lira sermaye verilmiştir. 1952 yılından sonra sermaye veril-
miyeceği ifade edilmiştir. 2582 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince 867 sayılı Kanuna göre 
idare edilmektedir. 

773/60 - Okullar döner sermayası : Geçen yılın 425 000 lira fazlasiyle 2 806 000 lira Ödenek teklif 
edilmiştir. Tevzi şekli 920 000 lirası haraların umumi masraflarına 1 280 000 lirası da su tesislerine 
vo ahır inşaatlarına 166 000 lirası yerli damızlık mubayaasına 440 000 lirası yabancı damızlık müba-
yasma sarf olunacağı anlaşılmıştır. Programlı işlerdendir. Haralara bugüne kadar topyekım 
(18 363 512) lira sermaye vermiştir, 1950 plânçolarma göre sermaye durumları mecmuu (18 657 807) 
liradır. 

1951 yılından haralardan ucuz bedel ile satılan hayvanlar miktarı : 

Tiftik Merkep At, merkep Sığır Koyun, tiftik Yekûn 

330 25 339 467 2439 ' , 3597 

Haraların bugünkü mevcudu : 

At nev'i Aded 

At nev'i 
Sığır 
Koyun 
Keçi 

Yekûn 20293 

Inekhanelerdeki mevcudu : 

Aded 

28 Baba boğa 
652 inek 
649 Dişi dana ve düve 
399 Erkek dana ve düve 

1157 Kıvıreık koyun 
66 Sakız koyunu 

2951 Yekûn 

773/80 - Bu madde başlığına bir kelime ilâvesiyle şu şekilde tashih edilecektir. (Tavukçuluk ve 
arıcılık döner sermayesi Geçen yılın aynı olarak 20 000 lira teklif edilmiştir ki, Denizli fidanlığında 
yeniden tesis edilecek tavukçuluk, arıcılık istasyonuna ilk defa olarak tahsis edileceği ifade edil
miştir. 

2189 
2708 
14461 
935 
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773/60 - Okullar döner sermayesi: Geçen yılın aynı olarak 10 000 lira ödenek konmuş olup Çayır-

ova Teknik Bahçivanlık Okulunun mevcut döner sermayesini takviye maksadiyle verilecektir. 

773/70 — Bahçe kültürleri döner sermayesi : Geçen yılın aynı olarak 50 bin lira teklif edilmiş 
olup, Antalya'da turunçgiller, Edirne'de meyva ağaçları, Manisa ve Tekirdağ'da asma fidanlıkları 
müesseselerine takviye maksadiyle on iki bin beşer yüz liradan tevziat yapılacaktır. •. 

A/2 bütçe tasarısının sonunda fasıl ve maddesiz gösterilen (Maliye Bütçesine nakledilecek) taşıt:' 
satınalma giderleri için 277 755 lira teklif edilmiş oluk bütçe cetvelinin 596 ncı salıif esinde yazılı 42 
aded mubayaa edilecek taşıtlar için sarf edilecektir. Bundan başka 1951 yılı içinde satınalınarak bedeli 
karşılık paralardan ödeneceği ifade edilmiş olan : • 

Aded Lira 

128 taşıt 530 000 Ziraate 
15 taşıt 100 000 Veterinere ait olmak üzere 

630 000 Ceman liralık taşıt satmalınacağı öğrenilmiştir. 

A/2 — Bütçe tasarısının keza son kısmında fasıl maddesiz gösterilmiş olup (Bayındırlık Bakanlığı 
Bütçesine gidecek olan) inşaat karşılığı olarak 3 388 278 liralık ödenek teklif edilmiş olup, programı 
bütçe cetvelinin 597 nci salıifesindedir. Ancak bu programın en son kısmındaki 900 000 liralık yer
altı sularının araştırılmasında sarfolunacaktır. 

Yereltı suları etüd ve araştırma masrafı karşılığı olarak «karşılık paralardan» alman yardım para 
sı üç milyon lira olup bunun iki milyon yüz bin lirası 1951 yılı Bütçesine münakale suretiyle veril
mekte ve geri kalan 900 000 lirası da 1952 yılı tasarısına ödenek olarak teklif edilmiş bulunmaktadır. 

Bayındırlık Bakanlığı eliyle 1951 Bütçe yılında harcanması zaruri olan 2 100 000 lira için 
mezkûr bakanlık kendi bütçesinde yeniden 9.18 nci bölümü açarak (yeraltı suları etüd ve araş
tırma) unvanı altında ödenek kaydedeceği ve 1952 yılı Bütçesine de mütenazıran 789 ncu bölümü 
kuşat ederek her iki miktarı da burada tevhiden 1952 de sarfedeceği anlaşılmış olduğuna göre 
Tarım Bakanlığının bu maddeden inşaat programı mey-mmda görülen 900 000 liranın Bayındır
lık Bütçesine inşaat ödeneği olarak değil (yeraltı suları araştırma ve etüd işleri) ödeneği namı 
altında aktarılabilmesi için bu bölümün ikiye ayrılması gerekeceği kanaatiyle yüksek komisyonun 
dikkat nazarlarına arzederim. -

Netice 
Tarım Bakanlığı 1952 yılı bütçe tasarısının bölüm ve maddeleri hizalarında mütalâa ve temen

nilerini izhar etmiştim. Bâzı hususlar hakkında burada da kısaca belirtmekte fayda umarım. 

1. 1951 yılı bütçesi içinde maddeler arasında ceman 838 612 liralık yani bütçesi tutarının 
% 1,69 zu nispetinde bir aktarma yapılmış olduğunu ve diğer bakanlık bütçeleri lehine olarak da 
«iki kanun ile» ceman bir milyon dokuzyüz doksan yedi bin beş yüz elli liralık ödeneğin Tarım büt
çesinden tenzil edilmiş olmasını dikkati çekecek mahiyette gördüğümü arzederim. 

Binaenaleyh: 1952 bütçe tasarısının da Büyük Millet Meclisi Bütçe Komisyonunda daha incelen
mesi sırasında bölümler ve maddeler arasında münakale göreceğini de ele alacak olursak: Tarım 
bütçesinin ihzarında lâyikı veçhile çalışılmadığmı arza mecburiyet duymaktayım. Gelecek yıl bütçe
lerini hazırlarken, masraf tertiplerinin tanziminde Sayın Bakanın daha ziyade hassasiyet göstere
rek, hakiki masrafa cevap verecek şekilde bölüm ve maddelerinin tertiplendikten sonra büyük mec
lise sunacağını ümit eder, ayrıca temenniye de şayan bulurum. 

2. 1952 bütçesinin tatbikmda da (Meselâ: 457 nci bölümdeki kongre ödenekleri gibi mebaliğin) 
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asıl gaye ve maksatlara sarfolunmasma, ve lüzumsuz masraflardan içtinap edilmesinde Sayın Baka
nın âzami hassasiyet göstereceğinden ümitvar bulunmaktayım. 

3. Tarım Bakanlığında bugün hali faaliyette olduğu ifade edilmiş olan 625 aded selektör ma
kinesinin mevcut olduğu 423 neü bölümün mütalâa edilirken arzetmiştim. Bu miktarın memleke
timiz ihtiyacına ne dereceye kadar cevap vereceğini yüksek komisyonun takdir ve dikkatine ar£ 
ederim. . . . 

4 — 4081 sayılı Çiftçi Mallarını Koruma Kanununun, çiftçiye Devlet vergisinden daha ağır 
bir mükellefiyet tahmil ettiğini ve külfeti mukabilinde de faydalı olmadığını, binaenaleyh bu ka
nunun yerine konulmak üzere yeni bir tasarı hazırlanmasını, geçen yıla ait raporumda arzet
miştim. ,• 

Bu hususta Sayın Bakan ile vâki konuşmamda: Ziraat odaları tasarısı ele aldığını ve mezkûr ihti
yacın burada mütalâa ve derpiş eylediğini bildirmiştir. Ve Keza çeltik ekiminin de genişletilmesi gaye
siyle yeni bir tasarının; ve stajyerlerin mağdur durumlarını bertaraf edecek yeni bir kadro tasa
rısının da hazırlandığını ve Büyük Meclise sevkedilmek üzere bulunduğu ifade buyurulmuştur. 

Son söz : " .' ' ' : / \? 

Nüfusumuzun f/o 80 ninden fazlasının çiftçi olan memleketimizde ziraat işlerimize 1952 yılın
da, geçen yıldan daha fazla ödenek ayrılmasında Hükümetimizin Tarım bütçesine verdiği önem 
aşikârdır. Bununla beraber, teknik ziraat teşkilâtının bütün memlekete teşmili için gelecek yıl
lardaki ödeneğinin daha ziyade artırılmasını ve sayın Bakanlıktan da rasyonel bir çalışma sis
teminin kurulması suretiyle evvelki yıllara nisbeten daha verimli bir hale getirilmesi temennisiyle 
yüksek komisyonun tasviplerine saygılarımla arzederim. 

Afyon Milletvekili 
Ahmed Veziroğlu 



— 369 — 
1952 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 

B. M. Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Ödeneğin 

Taanm Bakanlığı 
1951 
Yılı 
ödeneği 

çeşidi Lira 

.Birinci kısım - ödenek ve 
benzeri özlük haklar 

101 Bakan ödeneği 5 320 5 320 5 400 

203 G-eçici hizmetliler ücreti 
11 Merkez geçici hizmetliler üc-

Birinci kısım toplamı 5 320 5 320 5 400 

îkinci kısım -Personel 
giderleri 

I - Aylıklar ve ücretler 
201 Aylıklar 

11 Merkez memurları aylığı 1 501 000 1 150 536 1 150 536 
12 îller memurları aylığı 10 098 500 11083 200 11083 200 
21 Merkez memurları açık aylığı 2 000 2 000 2 000 
22 İller memurları açık aylığı 8 000 8 000 8 000 

Bölüm toplamı 11 609 500 12 243 736 12 243 736 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 158 340 137 640 137 640 
12 îller hizmetlileri ücreti 3 144 180 3 754 600 3 754 600 

Bölüm toplamı 3 302 520 3 892 240 3 892 240 

reti 
îller geçici hizmetliler ücreti 

Bolüm toplamı 

Yabancı uzman ve hizmetliler
le bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 

3 600 
70 050 

73 650 

116 280 

55 200 
265 850 

321 050 

225 000 

55 200 
265 850 

321 050 

» 

784 000 

204 

I I - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memulları çocuk zam
mı "* 50 000 34 400 34 400 



B. 

370 — 

/M." 

1 

Ödeneğin çeşidi 

Tarım Bakanlığı 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

;• 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

. ' i , : • •'. . 

12 iller memurları çocuk zammı 475 000 
21 Merkez memurları doğum yar

dımı ' 15 000 
22 İller memurları doğum yardımı 80 000 
31 Merkez- memurları ölüm yardı

mı ' 2 000 
32 îller memurları ölüm yardımı 10 000 
40 Yakacak zammı 17 500 

Bölüm toplamı 649 500 

490 600 

6 000 
75 000 

2 000 
10 000 
16 500 

634 500 

490 ÖO0 

6 0^0 
75 000 

2 000 
10 000 
16 500 

634 500 

207 Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 

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 
217 Kanunları gereğince verilecek 

ücret ve tazminatlar 
10 Ek görev tazminatları 
20 Askerlik dersi öğretmenlerinin 

ücretleri 

4 500 

Bölüm toplamı 

İkinci kısım toplamı 16 669 805 

819 610 
2 100 

89 645 

• 2 500 

92 145 
n~~-^::-r~ ^=z 

16 669 805 
= r 

18 

712 354 
2 100 

89 645 

2 000 

91 645 
= i = = = = = r 
122 625 

712 354 
2 100 

89 645 

2 000 

91 645 
T" -Z.--^Z—~ 

18 681 626 

301 

Üçüncü kısım- Yönetim 
giderleri 

10 
20 
30 
m 
50 

Merkez daireleri büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 

6 500 
2 500 

0 
5 600 
6 000 

8 000 
1250 
1250 
5 600 
6 000 

8 000 
1 250 
1 250 
5 600 
6 000 



Tarım Bakanlığı -— 371 -— 
1951 1952 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 

B. M. Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

302 

305 

306 
307 

60 Isıtma 7 500 10 000 10 000 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

Bölüm 

İller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 

toplamı 

Isıtma 

Bölüm toplamı 

28 100 

26 000 

20 000 
8 000 
6 000 

25 000 

85 000 

32 100 

31 200 
\ 120 000 
l 160 000 

8 000 
6 000 

30 000 

355 200 

32 100 

31 200 
120 000 
160 000 

8 000 
6 000 

30 000 

355 200 

303 Basılı kâğıt ve defterler 19 000 19 000 19 000 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 

11 Merkez posta ve telgraf ücret-

12 
21 
22 

11 
12 

10 
20 
21 

22 

30 
40 

leri 
İller posta ve telgi'af ücretleri 
Merkez telefon giderleri 
îller telefon g 

Kira bedeli 
Merkez 
iller 

Giyecekler 
Yolluklar 
Sürekli görev 

i derleri 

Bölüm toplamı 

Bölüm toplamı 

yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
tiler ziraat ve teknik ziraat 
teşkilâtı geçici L görev yolluğu 
Veteriner idari teşkilât geçici 
görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Yabancı memleketler yolluğu 

40 000 
125 000 
25 000 
10 000 

200 000 

9 750 
86 250 

96 000 

6 000 

100 000 
150 000 

1 

0 

0 
85 000 
40 000 

40 000 
140 000 
25 000 
20 000 

225 000 

10 500 
82 000 

92 500 

8 500 

100 000 
20 000 

1 116 000 

532 000 
85 000 
40 000 

40 000 
140 000 
25 000 
20 000 

225 000 

10 500 
82 000 

92 500 

8 509 

100 000 
20 000 

200-000 

50 000 
85 000 
40 000 



__ 372 -— Tarım Bakanlığı 
1951 1952 yılı için 
Yılı Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 

B. M. Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 

50 Yabancı uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yarchmcı personelin 
yolluk ve başka giderleri 125. 000 349 000 125 000 

61 Zirai savaş geçici görev yolluğu 550 000 0 450 000 
62 Tarla ziraati geçici görev yol

luğu 30 000 0 110 000 
'63 Bahçe ziraati geçici görev yol

luğu 60 000 0 50 000 
64 Tavukçuluk ve arıcılık ve ipek-

böcekçilik geçici görev yolluğu 10 000 0 10 000 
0 Kauçuk işleri geçici görev jol-

luğu 1 0 0 
65 Tohum temizleme evleri ve ma -

kina işleri geçici görev yolluğu 60 000 0 60 000 
66 Küçük su ve sulama işleri geçi

ci görev yolluğu "" 1 500 0 87 500 
67 Pamuk işleri geçici görev yol

luğu ,* 25 000 0 20 000 
68 Zirai ekonomi ve işletmecilik 

araştırmaları geçici görev yol
luğu 200 000 0 50 000 

71 Veteriner savaş geçici görev 
yolluğu 500 000 0 400 000 

72 Veteriner zootekni geçici görev 
yolluğu 80 000, 0 70 000 

73 Merinos isleri geçici görev yol- > 
luğu ' ••"' ' 6 000 0 11 000 

81 Okullar geçici görev yolluğu 39 500 0 35 000 
82 Kurslar geçici görev yolluğu 250 000 0 44 500 

Bolüm toplamı 2 312 001 2 242 000 2 018 000 

11 
12 

309 
11 

12 

Merkez 
îller 

Taşıt giderleri 
Bakanlık otom 
derleri 
Bakanlık otomc 
derleri 

Bölüm toplamı 

9bili işletme gi-

Dbili onarma gi-

7 000 
23 000 

30 000 

3 000 

2 000 

7 000 
23 000 

30 000 

2 000 

2 000 

7 000 
23 000 

30 000 

3 000 

2 000 



^arlm Bafcanlığl — 373 — 

1951 1952 yılı için 
Yı l ı Hükümetçe Komisyoneı 
ödeneği istenen kabul edilen 

M. Ödeneğin çeşidi •'' Lira Lira Lira 

21 Merkez taşıtlan işletme gider
leri 1 000 500 500 

22 Merkez taşıtlan onarma gider
leri 500 300 300 

O Ziraat işleri taşıtlan işletme 
giderleri O 825 000 O 

O Ziraat işleri taşıtları onarma 
giderleri "* O 105 000 O 

O Veteriner işleri taşıtları islet
me giderleri 'O- 169 000 O 

O Veteriner işleri taşıtları onar
ma giderleri O V 55 000 O 

31 îller ziraat teşkilâtı işletme gi
derleri " 440 000 O 405 999 

32 îller ziraat teşkilâtı taşıtları 
onarma giderleri " 82 500 O 52 000 

51 Zirai savaş taşıtları işletme gi
derleri 150 000 O 160 000 

52 Zirai savaş taşıtları onarma gi
derleri , 75 000 O 20 OCO 

53 Tarla ziraati işleri taşıtları is
letme giderleri ' 40 000 O 70 003 

54 Tarla ziraati işleri taşıtları 
onarma giderleri 10 000 0 8 000 

55 Bahçe ziraati isleri taşıtlan is-
işletme giderleri \ 40 000 O 110 000 

56 Bahçe ziraati işleri taşıtları 
onarma giderleri 10 000 O 20 000 

57 Tavukçuluk, ipekböcekçilik ve 
arıcılık işleri taşıtları işletme 
giderleri 4 000 O 12 000 

58 Tavukçuluk, ipekböcekçilik, ve 
ancılık işleri taşıtları onarma 
giderleri 

59 Pamuk işleri taşıtları işletme 
giderleri 

60 Pamuk işleri taşıtları onarma 
giderleri 

61 Tohum temizleme evleri ve ma-
kina işleri taşıtlan işletme gi
derleri 1 . O • 1 

62 Tohum temizleme evleri ve ma- ' . * 
kina işleri taşıtları onarma gi
derleri 1 -O 1 

63 Küçük su ve sulama işleri ta
şıtları işletme giderleri O / • 0..; • 3 0 0 0 0 

1 000 

4 000 

500 

'0 

0 

0 

1 000 

4 000 

1 



^ 374 — Tarım Bakanlığı 
1951 1952 yılı içim 

.'. Yıla Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 

B. M. Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 
64 Küçük su ve sulama işleri ta

şıtları onarma .giderleri 
71 Veteriner savaş işleri taşıtları, 

işletme giderleri 
72 Veteriner savaş işleri taşıtları 

onarma giderleri 
73 Veteriner zootekni işleri taşıt

ları işletme giderleri 
74 Veteriner zootekni işleri taşıt

ları onarma giderleri 
75 Merinos işleri taşıtları işletme 

giderleri 
76 Merinos işleri taşıtları onarma 

giderleri ." * 
81 Okullar ve kurslar taşıtları iş

letme giderleri 
82 Okullar ve kurslar taşıtları 

onarma giderleri 

0 
150 000 

50 000 

8 000 

1 000 

1 500 

500 
40 000 

10 000 

0 
0 
0 

...'..'o- • 
0 
0 
0 
o 
0 

1 
150 000 

m ooo 
17 500 

6 000 

1 500 

1 
33 000 

3 996 

Bölüm toplamı 1124 502 1158 800 1159 809 

312 4481 sayılı Kanunun 3 neti 
maddesi gereğince verilecek 
zaruri masraflar 120 800 150 000 150 000 

Üçüncü kısım toplamı 4 021 403 4 313 100 4 090 100 

Dördüncü İnsim - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil giderleri 5 000 5 000 5 000 
405 4291 sayılı Kanun gereğince 

hayvan sağlık memurlarına ve
rilecek hayvan yemi bedeli 30 000 30 000 30 000 

0 4481 sayılı Kanun gereğince 
satın alınacak ilâçlar karşılığı 500 0 0 

416 Okullar giderleri 
10 Bölge tarım okulları 
20 Teknik tarım okulları 
30 Teknik bahçivanlık okulları 
40 Hayvan sağlık memurlar] ve 

nalbant okulu 
50 Makinist okulları genel gider

leri 

430 000 
578 000 
387 000 

118 000 

0 

445 000 
900 000 
450 000 

118 1000 ... 

75 000 

445 000 
900 000 
450 000 

118 000 

75 000 



B. M. 

0 

417 
10 
20 

30 
0 

Tarım Ba] 

Ödeneğin çeşidi 

Kimyevi maddeler, ecza ve ilâç
lar 

Bölüm toplamı 

Zirai sava§ 
Genel giderler 
Savaş enstitüsü ve savaş istas
yonları giderleri 
Fümiga tu varlar giderleri 
Kimyevi maddeler, ecza ve ilâç-
ilâçlar 

Böltîm toplamı 

kanlığı 
1951 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

21 800 

1 534 800 

2 876 250 

110 000 
. 6'600 

2 200 000 

5 192 850 

— 376 — 
1952 yılı için . 

Hükümetçe Komisyonda 
•istenen kabul edilen 

Lira 

o 

1 988 000 

2 876 250 

110 000 
20 000 

0 

3 006 250 

Lira 

0 

1 988 Ofe 

2 876 250 

110 000 
20 0 * 

Q 

3 006 250 

418 Tarla ziraati ıslah, deneme, 
üretme ve tecrübe işleri 

10 Genel giderler 810 000 250 000 250 000 
20 Kimyevi gübre denemeleri ge

nel giderleri 50 000 146 790 146 790 
30 Hayvan yemi, yağ ve lif bitki

leri giderleri 27.000 127 000 127 000 
40 Kaıjçuk bitkileri, deneme, ısla- . ' . 

hı üretme işleri genel giderleri 0 10 000 10 000 
50 Köy çayır ve mer'alarmın ıs

lâh ve toplu köy yoncalık ve 
korungalıkları giderleri 0 1125 000 1125000 

0 Kimyevi maddeler, ecza ve ilâç
lar * J ıo-ooo o o 

Bölüm toplamı 397 000 1 658 790 1 658 790 

419 Bahçe ziraati işleri bağcılık 
meyvacılık, sebzecilik, süs ne
batları ve çay 

10 Bâhce ziraati sebze ve süs ne-
•batları işleri ve kurumları 816 200 888 200 888 200 

20 Zeytin işleri giderleri 110 000 128 000 128 00b 
30 3788 ve 5748 sayılı kanunların 
1 gerektirdiği çay genel giderleri 0 100 000 100 000 
0 Orta Anadolu da iki yüz elli 

köyde yapılacak köy ağaçlan
dırılması genel giderleri 0 700 000 0 



37<f Tarım B&k&iîîağı 

B . M. Ödeneğin çeşidi 

O Kimyevi maddeler, ecza ve ilâç
lar 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

41 OOO 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira 

0 0 

Bölüm toplamı 967 200- 1 816 200 1 116 200 

420 

422 

423 

424 

425 

10 
20 

0 

îpekböcekçilik, tavukçuluk ve 
arıcılık işleri 
îpekböcekçilik 
Tavukçuluk ve arıcılık 
Kimyevi maddeler, ecza ve ilâç
lar 

Bölüm toplamı 

37 915 
109 000 

3 125 

150 040 

37 915 
109 000 

0 

146 915 

37 915 
109 000 

0 

146 915 

Kauçuk bitkileri ıslâh, tecrübe 
deneme, üretme ve imal işleri 

0 
0 

< 

10 
20 

30 
40 
0 

G enel giderler 
Kimyevi maddeler, ecza ve ilâç
lar 

Bölüm toplamı 

Pamuk işleri genel giderleri 

Tohum temizleme evleri ve ma-
kina işleri genel giderleri 

Veteriner savaş, tahaffuz evleri 
hastaneler, bakteriyoloji ve se
rum kurumları ve lâboratuvar 
kurma ve yönetim işleri. 
Genel giderler 
Veteriner sağlık kurumları gi
derleri 
Hayvan tazminatı 
Veteriner, malzeme ambarı 
Kimyevi madde, ecza ve ilâç
lar 

10 000 

100 

10 100 

112 873 

620 568 

118 000 

573 870 
800 000 

58 250 

250 000 

0, 

0 

0 

112 873 
, 

500 568 

156 000 

573 870 
400 000 

58 250 

0 

0 

0 

0 

112 873 

500 568 

156 000 

573 870 
400 000 

58 250 

0 

Bölüm toplamı 1 800 120 1 188 120 1 188 120 

Veteriner zootekni ıslah ve 
üretme işleri 

10 Aygır depoları giderleri 1 051 000 1 000.000 1 000 000 



Tarım Bakanlığı 
1951 
Y ı l ı 
ödeneği 

Ödeneğin çeşidi Lira 

— 377 — 
1952 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 
Lira Lira M. 

20 Koyun ve kür hayvanları ve 
numune ağılları giderleri 71 000 50 000 50 000 

30 Sığır islâh ve yetiştirme işleri 
ve kurumları giderleri " 246 000 421000 421.000 

40 Suni tohumlama 56 000 70 000 70 000 
50 Ihsa ve organizasyon 2 000 1 000 1 000 
0 Kimyevi madde, ecza ve ilâç

lar ' 30 000 0 0 

Küçük su ve gezici arteziyen iş
leriyle sulama istasyonları 

10 Küçük su ve arteziyen işleri 

Bölüm toplamı 1 456 000 1 542 000 1 542 000 

Merinos işleri genel giderleri * O 0 100 000 
0 Genel giderler 183 200 100 000 0 
0 Kimvevi madde, ecza ve ilâç

lar ' ' 2 000 0 0 

Bölüm toplamı 185 200 100 000 0 

20 

0 
0 

11 
12 
13 
14 
15 

21 

22 
23 

genel giderleri 
Sulama istasyonları genel gi
derleri 

Bölüm toplamı 

Kimyevi madde, ecza ve ilâç
lar 
Ziraat işleri 
Veteriner işleri 
Okullar 
Zirai savaş 
Tarla ziraati işleri 
Bahçe ziraati işleri 
ipek böcekçilik, tavukçuluk ve 
arıcılık işleri 
Veteriner .savaş işleri ve ku
rumları 
Veteriner zooteknik işleri 
Merinos işleri 

Bölüm toplamı 

2 000 

124 000 

126 000 

Ö -
0 
0 
0 
0 
0 

• o . 

0 
0 
0 

0 

62 000 

144 000 

206 000 

2 280 826 
250 000 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
O 
O 

2 530 826 

62 000 

144 000 

206 000 

0 
0 

21 800 
2 204 801 

10 100 
41 000 

3 125 

218 000 
30 000 
2 000 

2 530 826 



B. 

378 — 

M. Ödeneğin çeşidi 

Tarım Bal kanlığı 
1951 
Yvlı;: 

ödeneği 
Lira 

1952 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

yılı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

430 Avanslar 
10 4291 sayılı Kanun gereğince 

hayvan sağlık memurlarına ve
rilecek hayvan avansı 1 

20 Ziraat öğretmenleri hayvan ve 
binek takımı avansı 20 000 

Bölüm toplamı 20 001 

5 100 

30 000 

35 100 

5 100 

30 000 

35 100 

431 At yarışları ikramiyesi . ' 0 40 000 40 000 
450 Üniversite ve yüksek okullarda 

okutulan öğrencilere verilecek 
burslar 0 652 100 652 100 

451 Yayın giderleri 
10 .'Satmalına ve abone 8 000 58 000 58 000 
20 Başka her çeşit giderler .62 000 210 000 210 000 

Bölüm toplamı 70 000 268 000 268 000 

452 Staj giderleri 
10 4489 sayılı Kanuna göre staj 

için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yolluklariyle 
başka her çeşit giderleri 264 250 214 250 214 250 

20 Birleşmiş milletler teknik yar
dımından faydalanılarak ya
bancı memleketlere gönderile
cek ve geleceklerin yolluk ve 
giderleri 90 000 778 480 1 

30 ECA ve M. S. A (Marshall yar
dımı) teknik yardımından fay
dalanılarak yabancı memleket
lere gönderileceklerin yolluk 
ve giderleri 0 1 443 480 

Bölüm toplamı 354 250 992 731 657 731 

453 t Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 

10 Kurum ve derneklere katılma 
payı 169 380 237 325 237 325 



Tarım Bakanlığı — 379 — 

M: ödeneğin çeşidi 

20 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin yolluk ve gider
leri 

Bölüm toplamı 

îç kongreler ve teknik toplan
tılar genel giderleri 
Fuar, sergi ve teşvik giderleri 

10 îç fuarlar genei giderleri 
20 Hayvan sergileri ve teşvik ik

ramiyeleri 
30 Tarım sergi ve meşherleri ve 

müsabakaları genel giderleri ve 
teşvik ikramiyeleri 

Bölüm toplamı 

Kurslar genel giderleri 
10 Yatılı makinist kursları 
20 Yatılı ve yatısız zirai kurslar 
30 Veteriner kursları 
0 Kimyevi madde, ecza ve ilâç

lar 

Bölüm toplamı 

3437 sayılı Tütün Tekel Kanu
nu uygulama giderleri 
3039 sayılı Çeltik Kanunu uy
gulama giderleri 

Dördüncü kısım toplamı 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

10 1947 - 1950 yılları borçları 

1951 1952 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

60 000 60.000 60 000 

229 380 297 325 297 325 

10 000 260 000 260 000 

3 000 3 000 3 000 

50 000 150 000 150 000 

28 000 . 20 000 18 919 

81 000 173 000 171 919 

320 000 385 000 385 000 
90 000 110 000 110 000 

20 000 1 000 1 000 

4 400 0 0 

434 400 496 000 496 000 

1 0 0 

1 0 0 

13 787 284 18 045 798 17 009 717 

50 000 50 000 50 000 

30 000 30 000 30 000 



3gİ0 — Tâ im Baksiiılığı 
1951 1952 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 

M. Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

20 1928 - 1946 yılları borçlan 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

Altıncı hısım - Yardımlar 

904 sayılı Islahı Hayvanat Ka
nununun 11 ve 12 nci maddeleri 
gereğince özel idarelere yapıla
cak yardımlar 150 000 150 tiOO 150 000 

Altıncı kısım toplamı ' 150 000 150 000 150 000 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
ikinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

5 320 
16 669 805 

4 021 403 
13 787 284 

85-000 
150 000 

34 718 812 

•5-320 
18 122 625 
4 313 100 

18045 798 
85 000 

150 000 

40 721 843 

5 400 
18 -681 626 
4 090 100 

17 009 717 
85 000 

150 000 

40 021 843 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Yapı onarımı 

0 Ziraat işleri ve kurumları 
0 Veteriner işleri ve kurumları 

11 Zirai savaş işleri 
12 Savaş enstitüleri ve istasyon 

lan 
13 Fümigatuvarlar 

5 000 5 000 5 000 
35 000 ' 35 000 35 000 
85 000 85 000 S5 000 

0 140 040 0 
0 30 000 0 

1 000 0 7 000 
15 000 0 10 000 

500 0 500 



^Târmi Bakanlığı 381 — 

M. Ödeneğin çeşidi 

1951 
Y ı l ! 
ödeneği 
Lira 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabili edilen 
Lira Lira 

14 Tarla ziraati ıslah, deneme 

15 
16 

17 
21 
22 

31 
32 
0 

0* 

0 

0 

11 
12 
13 
14 

0 
15 
16 
17 
18 

0 
21 
0 

31 
32 

ve üretme işleri 
Bahçe ziraati işleri 
Ipekböcekçilik, tavukçuluk ve 
arıcılık işleri 
Tohum temizleme evleri 
Veteriner savaş işleri 
Veteriner zootekni işleri ve ku
rumları 
Okullar 
Kurslar 
Merinos işleri 

Bolüm toplamı 

Makina, alet ve gereçler onan-
tYI l 

mı 
Ziraat işleri makina, âlet ve gereçleri onarımı 
Veteriner işleri makina, âlet ve 
gereçleri onarımı 
4481 sayılı Kanun gereğince 
satın alınacak makina, alet ve 
gereçlerin onarılması ve yeni
lenmesi 
Zirai savaş işleri 
Tarla ziraati işleri 
Bahçe ziraati işleri 
Ipekböcekçilik, tavukçuluk ve 
arıcılık 
Kauçuk bitkileri 
Pamuk işleri 
Tohum temizleme evleri 
Küçük su işleri 
îller ziraat ve teknik ziraat 
teşkilâtı 
Veteriner savaş işleri 
Veteriner zootekni işleri 
Merinos işleri 
Okullar 
Kurslar 

15 000 
50 000 

10 540 
30 000 
40 000 

21 000 
28 000 
15 000 
2 000 

228 040 

0 

0 

3 000 
40 000 
50 000 
16 000 

8 000 
1000 
5 000 

50 000 
7 500 

1 
10 000 

: 15 000 
500 

36 350 
30 000 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

170 040 

335 850 

5 000 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

- 0 
0 
0 
0 

10 000 
40 000 

8 540 
23 000 
20 000 

10 000 
28 0(v0 
13 000 

0 

170 040 

0 

0 

0 
40 000 
50 000 
16 000 

8 000 
0 

5 000 
50 000 
7 500 

100 000 
0 

5 000 
0 

46 350 
13 000 

Bölüm toplamı • 272 351 340 850 340 850 



$82 — Tarım Bakanlığı 

M. ödeneğin çeşidi 

II - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Kamulaştırmalar 
O Ziraat işleri 
O Veteriner işleri 
O Bahçe ziraati işleri 

11 Tohum ıslah işleri 
20 Veteriner zootekni işleri 
30 Okullar kamulaştırma işleri 

Bölüm toplamı 

0 
0 
0 

0 
0 

11 
12 

0 
0 

13 
14 

18 

21 
22 
0 

31 
32 

Yapı işleri 
Ziraat işleri 
Veteriner işleri 
4481 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak yeni yapı 
Zirai savaş 
Tarla ziraati 
Bahçe ziraati 
îpekböcekçilik, tavukçuluk ve 
arıcılık 
Kauçuk bitkileri 
Pamuk işleri 
Tohum temizleme evleri 
Küçük su ve sulama istasyon
ları 
îller ziraat ve teknik ziraat teş
kilâtı 
Veteriner savaş işleri 
Veteriner zootekni işleri 
Merinos işleri 
Okullar 
Kurslar 

Bölüm toplamı 

Satın alınacak makina, alet ve 
gereçler 

0 Ziraat işleri 
0 Veteriner işleri 
0 4481 sayılı Kanun gereğince 

satın alınacak makina, alet ve 
gereçler karşılığı 

1951 1952 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

O 215 260 0 
0 275 000 0 

71 000 0 0 
80 000 ,0 90 260 
30 000 " J) 275 000 

0 t 0 125 000 

181 000 490 260 490 260 

0 
o 
1 
1 
1 

10 000 

6 000 
1 
1 

50 000 

1 000 

1 
7 000 
3 000 
1 000 

24 000 
15 000 

151 004 
10 000 

Ö 
Ö 
Ö 
0 

o 
o 

o 
o 

0 

o
o

o
o

 o
 o

 

0 
0 

0 
0 
0 

40 000 

6 000 
0 
0 

50 000 

1 000 

15 004 
7 000 
3 000 

0 
24 000 
15 000 

117 006 161 004 161 004 
r. ' : 

» 

0 2 190 000 0 
0 213 000 0 

150 000 0 0 



ü: H.M ' 

.„.. ' 

B. M, 

11 
12 
13 
14 

) ° } 15 
^ 0 

16 

18 

21 
22 
23 
31 
32 

753 

Tawm feı 
> . ' " - • • - ' ••' - ' i ' ' > , '". 

^ • • . • • ' \ i r . : - ^ i ' ' 
. . - -

ödeneğin çeşidi 

Zirai savaş işleri 
Tarla* ziraati işleri 
Bahçe ziraati isleri 
îpekböcekçilik, tavukçuluk ve 
arıcılık işleri 
Kauçuk işleri 
Pamuk işleri 
Tohum temizleme evleri 
Küçük su ve sulama istasyon
ları 
iller ziraat ve teknik ziraat teş
kilâtı 
Veteriner savaş işleri 
Veteriner zootekni işleri 
Merinos işleri 
Okullar 
Kurslar 

Bölüm toplamı 

Teknik tarım ve teknik bahçı
vanlık okullarından mezun ola
caklara 4486 sayılı Kanun ge
reğince verilecek araç ve ge
reçler 

kkaalığı 

1951 
: •' Y l l l K -

Ödeneği 
Lira 

2 100 000 
150 000 
50 000 

10 000 
1 

15 000 
550 000 

30 000 

300 000 
363 005 

' 100 000 
4 000 

80 000 
300 000 

4 202 006 

85 200 

— 383 — 
1952 yılı için 

Hükümetçe 
istenen 
Lira 

0 
0 
0 

<r 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

2 403 000 

160 400 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

1 250 000 
100 000 
75 000 

10 000 
0 

15 000 
0 

30 000 

400 000 
180 505 
30 500 

1 995 
60 000 

250 000 

2 403 000 

160 400 

Sermaye teşkili 

771 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasına yapılacak ödemeler 

10 Muhtaç çiftçilere ödünç tohum
luk verilmesine dair 5254 sayılı 
Kanunun 10 neu maddesi ge
reğince yapılacak ödemeler 

20 3788 sayılı Çay Kanununun 5 
nci maddesi gereğince yapıla
cak ödemeler 

30 5389 sayılı Kanun gereğince 
çıkarılan tahviller için yapıla
cak ödemeler 

1 309 568 

670 000 

1 400 000 

2 256 074 2 256 074 

7 500 7 500 

1 206 290 1 206 290 

Bölüm toplamı 3 379 568 3 469 864 3 469 864 



— 384: — 

B. M. 

Tarım Balcaıılığı 

1951 
• .••;. -; Y ' l l l 

ödeneği 
ödeneğin çeşidi Lira-

772 

773 

Karşılık paralar anlaşması ge
reğince Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankasında açılacak 
fonlar 

10 Küçük çiftçilerin hayvanla çe
kilen alet ve makinalarla teç
hizi için Türkiye^ Zirai Dona
tım Kurumu adına açılacak fon 
karşılığı 

20 Yeni arazi açmaları yapacak 
çiftçilere açılacak kredileri fi
nanse etmek üzere açılacak fon 
karşılığı 

30 Muhtelif çiftliklerde yeniden 
bir milyon dönüm arazinin 
açılması için Devlet Üretme 
Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
adına açılacak fon karşılığı 

Bölüm toplamı 

Döner sermaye 
10 Sığır yetiştirme döner serma

yesi 
20 Merinos yetiştirme döner ser-

, mayesi 
30 Haralar döner sermayesi 
40 Tavukçuluk ve arıcılık döner 

sermayesi 
50 Okullar döner sermayesi 
60 Bahçe kültürleri döner serma

yesi . 

10 000 

200 000 
2 381 000 

0 
0 
O 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

500 000 

30 000 

100 000 
2 806 000; 

20 000 
,10 000 

50,000 

0 5 041 400 5 041 400 

0 1 000 000 1 000 000 

500 000 

O 6 541 400 6 541 400 

30 000 

100 000 
2 806 000 

20 000 
10 000 

50 000 

Bölüm toplamı 2 591 000 3 016 000 3 016 000 

Yatırımlar toplamı 11 056 171 16 752 818 16 752 818 

Taşıt mubayaası 
İnşaat 

277; 755 
3 388 278 

SON TOPLAM 0 61 140 694 0 
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Rapor 
19 . 1 . 1952 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Ulaştırma Bakanlığı 1952 malî yılı bütçesi tetkik edildi. 

Bakanlığın, halen mülhak bütçelerle idare olanan Devlet Demiryolları, Havayolları ve P. T. T. 
idarelerinden başka merkez teşkilâtı içinde Liman ve Deniz Dairesi ile Karayolları Ulaştırma Dairesi 
vardır. •' 

Bunlardan, denizde can ve mal emniyetine' mütaallik işleri tanzim ve murakabe hizmetlerini gö
ren Liman ve Deniz dairesi, bütün sahillerimizi çevreliyen ve ceman 56 liman başkanlığından terek
küp eden Marmara, Ege, " Akdeniz ve Karadeniz liman ve deniz bölgelerinden başka bir de Yüksek 
Denizcilik Okulunu muhtevi bulunmaktadır. 

Karayolları Ulaştırma Dairesi ise, Karayolları münakalâtını tanzim ve murakabe işlerine taallûk 
eden hizmetlere başlamak için, hazırlanmakta bulunan teşkilât kanununu beklemektedir. 

Bu hizmetlerin, günün ihtiyaçlarına göre tertip ve ayarlanması için, Yüksek Meclise sunulmak 
üzere, Bakanlık Teşkilât Kanunu ile beraber Karayolları Nakliyat Kanunu ve Nakliye komüsyoncuları 
kanunu adlariyle üç projenin Bakanlık Komisyonunda hazırlanmakta olduğu ve yine bu maksatla 
Birleşmiş Milletler Teknik yardımından iki mütehassıs talep ve celbi takarrür etmiş olduğu öğrenil
miştir. Henüz, günün ihtiyaçlarına lâyıkiyle cevap veremiyen kifayetsiz ve noksan teşkilâtiyle tam 
hizmet görememekte olan Ulaştırma Bakanlığı merkez teşkilâtı, çıkarılacak yeni kanunlar ve alınacak 
tedbirlere memleketin mühim ihtiyaçlarını karşılıya cak hizmetler vadetmektedir. 

İdarenin 1952 malî yılı bütçesi, 1951 yılı bütçesine nazaran 379 104 lira noksanı ile 2 724 445 
lira olarak teklif edilmektedir. 

Bu noksanlığın 300 000 lirası, Devlet Başkanlığına ait gemilerin Millî Savunma Bakanlığına 
devredilmesi ve 79 104 lirası da muhtelif maddelerden yapılmış olan tasarruflardan husule geldiği 
görülmektedir. 

Bütçenin tertibinde, masrafların hesaplanmasında bâzı maddelerde zaruri olarak yaplıan artır
malara mukabil, bir kısım maddelerde de tasarruf esasına riayet edilmesiyle, umumi yekûnların mu
vazenesinde tasarruf lehine bir netice husule geldiği müşahede olunmaktadır. Maddelerdeki fazla
lık ve noksanlık sebepleri hakkında gerekçede ayrı ayrı verilen izahlar da tatmin edici mahiyet ar-
zetmektedi?. 

Bâzı bölümlerde 1951 yılı Bütçesine nazaran artırılan ödenek miktarı ile artış sebepleri şöyledir. 

101 nci bölümdeki bakan ödeneğine 5857 sayılı Kanun hükmünce 80 lira kadar ilâve edilmesi 
lâzımgelmektedir. 

202 nci bölümün 12 maddesinde 24 120 liar fazlalık, (D) cetvelinde bulunan ve uzun yıllar 
terfi görmemiş bir kısım memurların ücretlerine zam yapılması lüzumundan bilhassa ehliyetli ve 
kifayetli motor kaptanları istihdam edebilmek maksadından ve teknik vazifeler görmekte olan me
murların hariçte daha fazla ücret temin edebilmekte oldukları nazara alınması sebebinden hu
sule gelmiştir. Bundan başka Yüksek Denizcilik Okulu kadrosuna ilâve edilen (10) müstahdem
den başka terzi, berber ve yatakhaneci de bu hesaba dâhildir. 

301 bölümün,, aynı maddesinde 500 lira fazlalık, Devlet Demiryolları binasındaki bakanlık da-
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irelerinin ısınması için verilmekte olan ödeneğe, kömür fiyatlarına vâki zam nazara alınmasından 
mütevellittir. 

305 nci bölümün 12 nci maddesindeki 2 400 lira fazlalık, Büyükdere'de yeniden kurulacak liman 
teşkilâtı için tedarik edilecek bina ile Hopa Limanı binasının icar bedelleri karşılığı olarak ilâve 
edilmesinden hâsıl olmuştur. ' 

307 nci bölüm 40 nci maddesindeki 4 999 lira fazlalık, Birleşmiş Milletler Teknik yardımından 
istifade suretiyle hariç memleketlere gönderilecek iki yetkili memurun yalnız yol masrafları kar
şılığı olarak konmuştur. Bu memurların gittikleri yerlerdeki masrafları Birleşmiş Milletlere ait 
olacaktır. 

416. bölümdeki 205 400 lira fazlalık, Yüksek Denizcilik Okulunun 5819 sayılı Kanun hükmün
ce yatılı hale getirilmesinden mütevellittir.. 

451. bölüm 10 ncu maddedeki 2 500 lira fazklık, bilhassa liman ve denizcilik teşkilâtının ihti
yacı olan meslekî kitap ve haritalara olan ihtiyaç ve kâğıt fiyatlarının artmış olması nazara alm-
masiyle husule gelmiştir. 

453 ncü bölümün 10 ncu, maddesinde, Milletlerarası kurum ye derneklere katılma payı olarak 
1951 yılındaki ödenek konmuşsa da, son günlerde yapılan resmî tebligata göre evvelce 32,266 
dolar olan aidat bu defa 35,852 dolara çıkarıldığı anlaşılmıştır. Binaenaleyh, bu taahhüdün eksik
siz ödenmesi için bu maddeye, talep edilen fark karşılığının ilâve edilmesi icabetmektedir. 

502 nci bölüm, borçlar karşılığı olarak 1 200 lira zam yapılması lüzumu öğrenilmiştir. 

711 nci bölüm, 20 nci maddesine mevcut şamandıraların bakım ve tamirlerinin kısmen temini 
için 5 000 lira konmuştur. Teknik ihtiyaç olarak yerinde görülmüştür. 

Bayındırlık Bakanlığı Bütçesine aktarılmak üzere, bir kısım binaların ikmal ve tamirleri için 
konmuş olan 72 687 lira tahsisat yerinde görülmüştür, 

Böylece, Ulaştırma Bakanlığı 1952 yılı Bütçesi sayın komisyonun tetkik ve mütalâasına arzo-
lunur. 

. Aydın Milletvekili 
t ' ' " Ethem Menderes 



— 388 — Ulaştırma Bakanlığı 
İ95İ 19§2 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği İstenen kabul edilen 

%. M / Ödeıieğih çeşidi Lira Lira Lira 

İÖ1 

Birinci kısım - ödenek ve 
benzen özlük haklar 

Bakan ödeneği 

Birinci kısım toplamı 

. . . » ' , 

5 320 

5 320 

V ' , !> , . , " ; | , , •, .. •: , » g 

5 320 

5 320 

.... .; , - , '.-. 

5 400 

5 400 

' • . . • "îkincilmiın-Personel •• J "* % .,;..!.•; "'J 

giderleri < -? -:-, •.•_•. >" *././•. /;$ 

İ - ^ l i k l a r ve ücretler 
201 Aylıklar 

11 Merkez memurları avlığı 609 400 582,600 582 600 
12 filer memurları aylığı Ö57 3Ö0 857 100 857 100 
21 Merkez memurları açık aylığı 1 ÖÖO 500 500 
22 tiler memurları açık aylığı 3 400 B 000 3 000 

Bölüm toplamı 1 471 100 1 443 200 1 443 200 

202 Ücretler 
^11 Merkez hizmetlileri ücreti 107 580 95 880 95 880 
•12 î l f e hizmetlileri ücreti 191 220 215 340 215 340 

Bölüm toplamı 298 800 311 220 311 220 

203 îller geçici hizmetlileri ücret- 4 

leri 2 400 2 400 2 400 
204 Yabancı uzman ve hizmetliler

le bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 17 000 17 000 17 000 

I I - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 16 000 16 000 16 000 

12 İller memurları çocuk zammı 36 500 34 000 34 000 
21 Merkez memurları doğum yar-

tem ' 2 600 2 400 2 400 



Ulaştırma Bakanlığı —. 389 —̂  
1951 1952 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 

B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

301 

22 iller memurları doğum yardımı 
31 Merkez memurları ölüm yardı

mı 
32 ' iller memurları ölüm yardımı 
0 Yakacak zammı 

3 200 

2 500 
3 500 

1 

3 000 

2 500 
3 500 

0 

3 000 

2 500 
3 500 

0 

Bölüm toplamı 64 301 61400 61400 

207 Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge- "" '" * 
reğince ödenecek para mükâ
fatı 1 500 1 500 1 500 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, . '"...; 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 97 300 96 493 96 493 

2 100 2 100 

0 0 

4 225 4 225 

300 300 

210 
0 

217 
10 
20 

Temsil ödeneği 
G-eceleri vazife gören liman me
murları ücreti 
Ücretler ve tazminler 
Ek görev tazminatı 
Askerlik dersi öğretmenleri 
ücreti 

2 100 

15 000 

6 625 

1 200 

Bölüm toplamı 7 825 4 525 4 525 

İkinci kısım toplamı 1 977 326 "' 1 939 838 1 939", 838 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

Üçüncü kî sim - Yönetim. 
giderleri 

Merkez daireleri büro giderleri 
Kırtasiye 
Döneme 
Demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma, 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

4 000 
0 

3 200 
3^500 

'3 700 
4 500 

18 900 

4000 
700 

.1 800 
3 000 
3*000 
5 000 

17 500 

4 000 
700 

1 800 
3 000 
3 000 
5 000 

17 500 
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B. 

302 

M. 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

ödeneğin çeşidi 

îller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
Öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

4 500 
0 

9 500 
5 000 
6 500 
8 000 

33 500 

1952 yıl: 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

4 500 
1 500 
3 500 
5 000 
6 500 
8 000 

29 000 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

• 

4 500 
1 500 
3 500 
5 000 
6 500 
8 000 

29 OCO 

303 Basılı kâğıt .ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve giderleri 
11 Merkez posta ve telgraf ücret

l i 000 

306 Giyecekler 
307 Yolluklar 

10 Sürekli görev yolluğu 
20 Geçici görev yolluğu 
30 Müfettişler yolluğu 
40 Yabancı memleketler yolluğu 
50 Yabancı uzman ve hizmetliler

le bunlara yardımcı personelin 
yolluklariyle başka giderleri 

70 Liman başkan ve memurları 
nm vazife ile gemilere gidip 
gelmeleri için deniz taşıtları üc
retleri 

23 600 

6 000 

7 999 

11 000 

23 600 

4 500 

7 000 

11 000 

12 
21 
22 

305 
11 
12 

leri 
îller posta ve telgraf ücretleri 
Merkez telefon giderleri 
tiler telefon giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira bedeli 
Merkez 
îller 

Bölüm toplamı 

5 500 
17 000 
14 000 
8 000 • 

44 500 

2 250 
9 950 

12 200 

4 500 
14 000 
9 000 
8 000 

35 500 

2 250 
12 350 

14 600 

4 500 
14 000 
9 000 
8 000 

35 500 

2 250 
12 350 

14 600 

23 600 

7 200 
20 000 
22 000 

1 

6 200 
10 000 
18 000 
5 000 

6 200 
10 000 
18 000 
5 000 

4 500 

7 000 

Bölüm toplamı 63 200 50 700 50 700 



Ulagtırma Bakanlığı — 391 — 

B. M. Ödeneğin çeşidi 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira .. _ Lira 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 

309 

403 
416 

417 

11 
12 

11 

12 

0 

Merkez 
îller 

Bölüm toplamı 

Taşıt giderleri 
Bakanlık otomobili işletme gi
derleri 
Bakanlık otomobili onarma gi
derleri 

Bölüm toplamı 

Üçüncü ki BITTI toplamı 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 
Yüksek Denizcilik Okulu genel 
giderleri 
Mayın yoketme giderleri 
Gemilerin süratini belirtmek 
üzere kurulacak ölçülü mil is
tasyonu genel giderleri 

Bölüm toplamı 

1 400 
3 000 

4 400 

"2 000 

1 500 

3 500 

214 800 

1 500 

108 600 
22 000 

1 

22 001 

1 400 
3 000 

4 400 

2 000 

1 500 

3 500 

189 800 

- • - : - • 

1 500 

314 000 
6 000 

0 

6 000 

1 400 
3 000 

4 400 

2 000 

1 500 

3 500 

189 800 

. . ._ . 

1 500 

314 000 
6 000 

0 

0 

418 Liman idarelerinin deniz taşıt
ları işletme giderleri 12 001 

0 Devlet Başkanlığı deniz taşıt
larının her türlü yaptırma, sa
tmalına ve işletme giderleriyle 
sigorta ücretleri için Devlet 
Denizyolları ve Limanları İş
letme Genel Müdürlüğüne öde
necek bedeller • 300 000 

10 000 10 000 

o o 



-n» 39?.. ssr UJagtıifnm Bakanlığı 
1951 1952 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği isttnen kabul edilen 

B. M. Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

451 Yayın giderleri 
10 Satmalma ve abone 2 000 4 500 4 500 
20 Başka her çeşit giderler 2 000 2 000 2 ÖOO 

Bölüm toplamı 4 000 6 500 6 500 

89 000 

10 000 

99 000 

. 547 101 

89 000 

5 000 

94 000 

432 000 

89 000 

9 300 

98 300 

436 300 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 

10 Kurum ve derneklere katılma 
payı 

20 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin yolluk ve gi
derleri 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı, 

Beşinci kısım, - Borçlar • ' 

501 Geçen yıl borçlan 4 000 3 000 3 000 
502 Eski yıllar borçları 

10 1947...- 1950 yılları borçları 
20 1928 - 1946 » » 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

KISIMTTAB TOPLAMI 

3 300 
500 

3 800 

7 800 

4 500 
500 

5 000 

•8 000 

4 500 
500 

5 ÖQp 

~8 000 

Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

5 320 
1 977 326 

214 800 
547 101 

7 800 

2 752 347 

5 320 
1 939 838 

189 800 
432 000 

8 000 

2 574 958 

5 400 
1 939 838 

189 800 
436 300 

8 000 

2 579 338 



Ulaştırma Bakanlığı — 393 — 

B; M. ödeneğin çeşidi 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

1962 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
701 Yapı onarımı 
711 Makina, alet ve gereçler onarı

mı 
10 Limanlarda kıyılardan verile

cek işaret araç ve gereçlerinin 
onarımı 

20 Şamandra bakım ve onarımı 
O Resim, fen ve fotoğrafçılık alet 

ve gereçleri onarımı 

Bölüm toplamı 

712 Liman idarelerine ait deniz ta
şıtları onarımı 

3 000 

799 
0 

1 

800 

7 000 

3 000 

800 
5 000 

0 

5 800 

7 000 

3 000 

800 
5 000 

0 

5 800 

7 000 

I I - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

742 Limanları temizleme, tarama 
ve mendirek giderleri 

0 Satın alınacak makina, araç ve 
gereçler 

0 Limanlarda kıyılardan verile
cek işaret araç ve gereçleri sa
tınalma giderleri 

0 Resim, fen ve fotoğrafçılık alet 
. ve gereçleri satınalma giderleri 

Bölüm toplamı 

752 Liman idareleri için satın alına
cak veya yaptırılacak taşıtlar 

0 Yüksek Denizcilik Okulu için 
satın alınacak veya yaptırıla
cak taşıtlar 

Bölüm toplamı 

126 900 

1 

499 

500 

8 000 

8 001 

50 000 

0 

8 000 

0 

8 000 

50 000 

0 

8 000 

0 

0 



Ulaştırma Bakanlığı 
1951 1952 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 

ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Şamandra yaptırma ve yerine 
götürme giderleri 5 000 3 000 3000 

Yatırımlar toplamı 151 201 76 800 76 800 

Yeni yapı ve esaslı onarmalar 
(Bayındırlık Bakanlığı Bütçe
sine aktarılacak) 30 000 72687 0 

GENEL TOPLAM 181 201 149 487 0 

x^& 



28 - Çalışma Bakanlığı 



Rapor 
14.1.1952 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Çalışma Bakanlığı 1952 yılı Bütçe tasarısını inceledim. 

Çalışma mevzuatını yürütmekle vazifeli teşekküllere ait hizmetlerin yurdumuzun îş hayatında 
hâsıl olan mesut inkişafa muvazi olarak artacağı tabiîdir. Nitekim, îş Kanununa tâbi müesseseler 
sayısı 1948 yılında 6156 ve 1950 yılında 7518 olduğu halde, içinde bulunduğumuz yıl bu miktar 
9127 ye yükselmiştir. Diğer taraftan, sosyal mevzuatın müesseriyetini tezyit, aynı branşta çalışan 
îş verenler arasında rekabet şartlarını tevzin ve daimî surette emeğinin karşılığı ile geçinen vatan
daşlar arasında müsavi imkânlar tesis düşüncelerinin muhik kıldığına kaani bulunduğumuz çalışma 
mevzuatı tatbik sahasını tedrici surette genişletme fikrini'n de, Çalışma Bakanlığı hizmetlerini ilerisi 
için artırıcı bir âmil teşkil ettiğine işaret etmek isteriz. Nihayet, sulama işlerimizle ziraatımızın 
makineşmesi - vakıasının tarım işçilerini artırıcı tesirleri muvacehesinde, halen îş Kanununun 
himayesinden faydalanamıyan bu işçi katagorisinin durumlarını düşünmek lüzumu belireceği de mey
dandadır. Bütün bu ihtimallere ilâveten, şimdiden belirmiş bulunan bir ciheti de göz önünde bulun
durmak gerekir : îşçi vatandaşlarımız, gerek teşkilât halinde gerek ferden, kanunların kendilerine 
bahşettiği hakları geçmişe nazaran daha kolaylıkla tjalep ve takip etmektedirler. Demokratik niza
mın tabiî bir neticesi olan bu durumu bir taraftan sendika ve sendikalılar sayılarının artması, diğer 
taraftan Yüksek Hakem Kuruluna intikal eden iş ihtilâfları miktarının yükselmesi, açık bir 
surette göstermektedir. 

Filhakika işçi sendikaları sayısı 1948 yılında 73 ve üyeleri 52 000 iken, 1951 Mayıs ayında 
sendika adedi 137 ye üye miktarı 105 000 ne, aynı yılın Ekim ayında ise sendikalar 162 ve üyeler 
112 800 e yükselmiş bulunmaktadır. Diğer taraftan, İş Kanununa göre kurulan Yüksek Hakem Ku
rulu, 1939 dan 195,0 Mayısına kadar 28 hâdise hakkında karar verdiği halde, bu tarihten 1951 yılı 
sonuna kadar 108 ihtilâfı karara bağlamıştır. 

Bütün bu mütalâa ve müşahedelerden çıkan netice şudur ki, bugün mütevazı bir kadro içinde 
mahdut hizmetler gören Çalışma Bakanlığı pek çok uzak olmıyan bir gelecekte genişleme istidadı gös
teren bir teşkilâttır. 

Bakanlık bütçesi, 1951 yılma nazaran (59 479) lira tasarrufla, (1 649 970) lira olarak teklif edil
miştir. Kadroların tcsbiti ve masrafların hesaplanmasında mümkün olan tasarruflar yapılmıştır. 
Talep edilen ödenekler, mevcut hizmetlerin yürütülmesine kifayet edecektir. 

1951 bütçesine nazaran fazla ödenek konan bölümler ve artış sebepleri aşağıda izah edilmiştir : 

ödenek 
Bölüm Madde miktarı i z a h a t 

Kömür fiyatlarında ypılan değişiklik dolayısiyle 
Dünya Sağlık Teşkilâtı tarafından kurulan sanayi hekimi yetiştirme mer
kezi uzmanı için 
îş ihtilâflarının artması sebebiyle Yüksek Hakem Kurulu masrafları için 
Tatbika konan asgari ücret talimatnamesi dolayısiyle 

İhzarında mümkün olan tasarrufların göz önüne alındığı neticesine varılan Çalışma Bakanlığı 
bütçe tasarısının aynen kabulü gerektiği kanaatiyle, Yüksek Başkanlığa sunulur. . 

301 
307 

408 
408 

60 
50 

10 
20 

500 
35 999 

7 000 
4 500 

Giresun Milletvekili 
ffay.rettin JSrhmen 



Çalışma Bakanlığı —397 — 
1951 1952 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 

M. Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Birinci kısım - Ödemek ve 
benzeri ödük haklar 

Bakan ödeneği 5 320 5 320 5 400 

Birinci kısım toplamı 5 320 5 320 5 400 

tkinci kısım- - Personel 
giderleri 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 

.11 Merkez memurları aylığı 
12 îller memurları, aylığı 
21 Merkez memurları açık aylığı 
22 îller memurları açık aylığı 

333 600 
600 751 

1 
2 850 

318 300 
573 60Q 

1 
1 

318 300 
573 600 

1 
1 

Bölüm toplamı 937 202 891 902 891 902 

Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 62 220 62 220 62 220 
12 îller hizmetlileri ücreti 69 000 66 900 66 900 

Bölüm toplamı 131 220 129 120 129 120 

Yabancı uzman ve hizmetliler
le bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 1 0 

I I - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 

12 îller memurları çocuk zammı 
21 Merkez memurları doğum yar

dımı 
22 îller memurları doğum yardımı 

7 000 
21 200 

1 200 
4 200 

7 000 
20 000 

1 200 
•3 000 

7 000 
20 000 

1 200 
3 000 



— 398 Çalışma Bakanlığı 

B. M. 

31 

32 
40 

ödeneğin 

Merkez memurk 
mı 
İller memurları 

çeşidi 

ırı ölüm yardı-

ölüm 
Yakacak zammı 

Bölüm 

vardımı 

toplamı 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

1 000 
2 000 

750 

37 350 

1952 yılı 
Hiümmetçe 

istenen 
Lira 

1 000 
2 000 

360 

34 560 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

1 000 
2 000 

360 

34 560 

209 

Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek parsı mükâ
fatı 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. O. Emekli Sandığına. 

1 500 0 

210 

301 
10 
20 
30 
40 

-50 
60 

yapılacak ödemeler 
Temsil ödeneği 

İkinci kısım toplamı. 

Üçwwü hısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri "büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

58 791 
2 100 

1 168 164 

3 150 

5 000 
4 500 
3 000 
1. 000 

56 157 
2 100 

1 113 839 

2 850 
S 2 000 
l 2 000 

4 500 
2 500 
1 500 

56 157 
2 100 

1 113 839 

2 850 
2 000 
2 000 
4 500 
2 500 
1 500 

302 
10 
20 
30 
40 
50 
60 

Bölüm toplamı 

îller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
Öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

16 650 

5 000 

9 000 
5 000 
2 000 
7 000 

28 000 

15 350 

4 500 
$ 4 000 
l 3 000 

4 000 
2 000 
7 000 

24 500 

15 350 

4 500 
4 000 
3 000 
4 000 
2 000 
7 000 

24 500 



Çalışma Bakanlığı — 399 

B. M. Ödeneğin çeşidi 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve giderleri 
11 Merkez posta ve telgraf ücret-

10 450 9 500 

306 Giyecekler 
307 Yolluklar 

Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Tetkik için yabancı memleket
lere gönderilecek Bakanlık mü
fettişlerinin yolluğu 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le bunlara yardımcı personelin 
yolluk ve başka giderleri 

10 
20 
30 
42 

50 

6 000 

1 

Bölüm toplamı 117 002 

9 500 

12 
21 
22 

305 
11 
12 

leri 
İller posta ve telgraf ücretleri 
Merkez telefon giderleri 
İller telefon giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira bedeli 
Merkez 
İller 

Bölüm toplamı 

3 000 
8 000 
7 000 
9 500 

27 500 

2 500 
23 000 

25 500 

3 000 
7 000 
7 000 
9 500 

26 500 

1 100 
23 000 

24 100 

3 000 
7 000 
7 000 
9 500 

26 500 

1 100 
23 000 

24 100 

2 000 

7 000 4 500 
30 000 25 000 
80 000 80 000 

36 000 

145 501 

2 000 

4 500 
25 000 
80 000 

36 000 

145 501 

308 

309 

11 
12 

11 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
Merkez 
İller 

Bölüm toplamı 

Taşıt giderleri 
Bakanlık otomobili işletme gi
derleri 

1 000 
2 000 

3 000 

2 000 

1 000 
2 000 

3 000 

2 000 

1 000 
2 000 

3 000 

2 000 



— 400 

B. M. 

12 

0 
0 

403 
403 

— Çalışma Bakanlığı 
1951 
Yılı -
ödeneği 

Ödeneğin çeşidi Lira 

Bakanlık otomobili onarma gi
derleri 
îller taşıtları işletme giderleri 
îller taşıtları onarma giderleri 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 
Komisyonlar huzur ücretleri 

1 000 . 
1 500 

500 

5 000 

239 102 

2 000 

1952 yılı için 
Ilükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

1 000 
0 
0 

3 000 

253 451 

2 000 

1 000 
0 
0 

3 000 

253 451 

2 000 

10 5518 sayılı Kanunun 1 nci mad
desi gereğince iş ihtilâfları ha
kem kurullarına katılacaklara 
ödenecek huzur ücretleri 10 000 17 000 17 000 

20 îş Kanununun muaddel 32 nci 
maddesi gereğince asgari üc
ret komisyonlarına katılacak 
memur olmıvan üyelerin hu
zur ücretleri" ' 0 4 500 4 500 

Bölüm toplamı 10 000 21 500 21 500 

420 5521 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesi gereğince iş mahke 
melerine katılacak iş veren ve 
işçi temsilcilerine verilecek 
ödenekler 15 000 12 000 12 000 

451 Yayın giderleri 
10 Satmalma ve abone 5 000 4 000 4 000 
20 Başka her çeşit giderler 15 000 10 000 10 000 

Bölüm toplamı 20 000 14 000 14 000 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yolluklariyle 
başka her çeşit giderleri 5 000 5 000 5 000 



Çalışma Bakanlığı — 401 — 

M. Ödeneğin çeşidi 

Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 

10 Kurum ve derneklere katılma 
payı 

20 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin yolluk ve gider
leri 

0 Milletlerarası Çalışma Konse
yi üyeliğinin yolluk ve giderleri 

0 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 
1947 - 1950 yılları borçları 

Beşinci kısım toplamı 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
İkinci kısıra toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

1951 1952 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

210 000 203 000 203 000 

28 500 1.8 500 18 500 

5 000 0 0 

1 0 0 

243 501 221 500 221 500 

1 0 0 
1 0 0 

295 503 276 000 276 000 

630 630 630 
730 730 730 

1 360 1 360 1 3o0 

5 320 
1 168 164 
239 102 
295 503 
1 360 

1 709 449 

5 320 
1 113 839 
253 451 
276 00.0 
1 360 

1 649 970 

5 400 
1 113 839 
253 451 
276 000 
1 360 

1 650 050 





O A 



Rapor 
17 . / . 1952 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

İşletmeler Bakanlığı 1952 senesi Bütçesi tarafımdan incelendi. Mütalâalarım aşağıda arzolun-
muştur. 

Bakanlık kuruluş ve kadrosu 

Bu Bakanlık 4951 sayılı Kanunla 8 Haziran 1949 tarihinde kurulmuştur. Ticaret Bakanlığın
dan ayrılan memur kadrolariyle faaliyete geçmiştir. Asıl kadrosu, kuruluş ve görevleri 16 Şubat 
1950 tarih ve 5528 saydı Kanunla tesbit edilmiştir. Muhtelif derecelerden doksan üç memuriyeti ihtiva 
eden bu kadronun, Bakanlığın henüz yeni kurulmuş olması dolayısiyle yeterliği veya fazlalığı ve 
üzerinde uzun boylu durulmamıştır. Esasen, Bakanlıkda şimdilik bâzı münhallere tâyinler yap
mamış bulunmaktadır. 

Bakanlığın görevlen 

Bakanlığın, kuruluş ve görevleri şunlardır •:.. 

1. Kurulmuş veya kurulacak Devlet işletme, ve tesislerine veyahut iktisadi Teşekküllerinden 
kendisine bağlanacakların faaliyetlerini düzenlemek, denetlemek ve takip etmek; 

2. Devlet sermayesinin iştiraki ile kurulmuş veya kurulacak ortaklıklardan ilgili kanun ve sta
tülerinde yazılı yetki ve görevlerin kullanılması ve yapılması ödevi Bakanlar Kurulu kararı ile ken
disine verilecek olanlar için, bu yetki ve görevleri kullanmak ve yürütmek; 

3. Devletin tesis ve işletme maksadiyle üzerine aldığı veya alacağı iktisadi işlerden kendisine bağ
lanacakların veya Hükümetçe lüzum görülecek bu gibi işlerin plân, program ve etütleri yapmak; 

Bakanlığın teşkilâtı 

Bu hizmetleri yapabilmek ve yürütebilmek için bir Müsteşardan başka, Danışmanlık, özel Kalem 
Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Başkanlığı, İşletmeler Dairesi Başkanlığı, Etüt ve Plân Kurulu Baş
kanlığı, Hukuk Müşavirliği, öze] Kalem Müdürlüğü, Levazım, ve Evrak Müdürlüğü teşkil edilmiştir. 

Bakanlığa faaliyetlerini denetlemek, düzenlemek ve takip etmek üzere bağlanan İktisadi Dev
let Teşekkülleri şunlardır : 

1. Sümerbank, 2. Etibank, 3. Türkiye Şeker fabrikaları, 4. Maden tetkik ve Arama Ens
titüsü, 5.- Makine ve Kimya Enstitüsü Kurumu Genel müdürlükleri ve bu teşekküllerin kurmuş 
oldukları müesseseler. 

Bu teşekküllerin faaliyet mevzularından anlaşılacağı üzere, işletmeler Bakanlığı, devlet işlet
melerinden, sadece sanayi ve maadin kısmı ile ilgilendirilmiş bulunmaktadır. 

Şimdiki halde bakanlık, görevlerinden ancak mahdut bir kısmını o da pek noksan olarak ve ka
rışık yetki ve vazife tedahülleri içinde yapılabilmektedir. 

Bakanlık bütçesinin tahlili 

işletmeler Bakanlığının 19531 Bütçesi ile kabul ödenek yekûnu (9 225 428) liradır, 1952 şe-
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nesi için. .teklif olunan miktar (8 319 333) liradır. Bu suretle 1952 Bütçesinde, (905 095) lira
lık bir eksilme mevcuttur. ' . 

1952 için yatırımlara tahsis edilmek üzere teklif olunan miktar, (10 210 000) liradır. Geçen se
ne yatırımlar için (2 223 000) lira fazlasiyle (12 439 000) lira teklif edilmişti. 

Madde ve 1)ölümler 

Bakanlık 1952 senesinde* terfi müddetlerini dolduracak olan memurların maaşlarına yapılacak" 
zamların tamamını bütçesinde derpiş etmiş bulunmaktadır. Buna rağmen, (70) liralık üç, raportörle 
(60) liralık bir ressam kadrosunun (L) cetveline alınmasından ve geçen yıl maddenin muhafazası 
maksadiyle merkez memurları açık aylığı kısmına konulan (5 000) liranın bu sene (1) liraya indi
rilmesinden ve münhallere tâyinler yapılmamış olmasından dolayı 1952 yılında personel giderle
rinden (26 901) liralık tasarruf sağlanmış bulunmaktadır. Diğer masraf bölümlerinden de müm-' 
kün görülebilen tasarruflar yapılmıştır. . r v ; : : : : : v.. 

Münhallere lâyikı bulununcaya kadar tayinler yapılmamak suretiyle gösterilen dikkat ve hassa
siyeti kırtasiye ve saire giderlerde hâkim olan tasarruf zihniyetini memnunluk ve takdirle karşılamak 
yerinde olur. 

Ancak, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne yapılan yardımın 1951 senesinde oh milyon
dan (8 362 000) liraya 1952 senesi için de (862 000) lira noksaniyle (7 500 000) liraya indirilmiş 
olması dikkati çekmektedir. • ! 

Malûmdur ki, 1935 senesinde kurulan Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne 2804 numaralı Ka
nun gereğince her yıl, tetkik ve aramaları mümkün kılabilmek için ilgili vekâlet bütçesine bir yar
dım tahsisatı konulmaktadır. 

1935 senesinden bu yana, geçen on altı sene zarfında enstitüye (82) milyon civarında bir tah
sisat verilmiştir. Bu tahsisat ile, memleketimizde birçok teknik eleman yetişmiş ecnebi mütehassıs
lar ceîbolunmıiştur. Aramalar neticesinde, krom, demir, simli kurşun, altın, bakır, antimuvan, 
eiva, pirit, kükürt, linyit madenleri ve petrol bulunmuştur. 

Yeraltı servetlerinden biri olan taş kömürlerini ihtiva eden Karadeniz sahil bölgesi kömür hav
zasının vüsat ve imtidadmı ve hakiki maden varlığının kesin tesbitleri maksadiyle de çalışmalara 
başlanmış ve ilk olarak Kandilli bölgesinde yapılan sondaşlarla da bu bölgenin muhtemel rezer-
velerinin eskiden sanıldığından daha büyük olabileceği neticesine varılmıştır. 

Bulunan madenlerin bir kısmı bilindiği üzere, işletilmek için Etibanka devi'Oİunmuştur. .•-.,,...: 

Devameden petrol aramaları ile ilk merhalede Raman bölgesinde (pek mahdut miktarda 'açıla-' 
bilen kuyularla) altı yedi milyon ton raddesinde, kabili istihsal petrol tesbit edilmiştir. Yine 
Raman bölgesinde bâzı yerlerde petrolün mevcudiyeti meydana çıkarılmış ve bu suretle bu bölgenin 
rezerve miktarının yedi milyonun çok üstünde olacağı da anlaşılmıştır. : : , . - • : : 

Şu kısa mâruzatımban anlaşılacağı üzere, Enstitünün araştırma ve faaliyeti neticesinde meyda
na çıkarılan yeraltı servetinin kıymeti milyarları ifade etmektedir. Şimdiye kadar verilmiş olan 
tahsisatın, bu kıymete nazaran nispeti yüzde ikiyi geçmediği hesap olunmaktadır. Birtakım maki
ne ye malzemenin henüz kabili istimal bir halde bulundukları ve bu arada bina ye tesislerin de 
mevcudiyeti ve kıymetleri nazarı itibara alındığı takdirde nispetin daha da düşeceğini kabul etr 
mek kolaylıkla mümkün olur. ;;.;,,., •..,-.• 

Petrolün aramadan başlıyarak, istihsal ve işletmeciliğinin şümul ve ehemmiyetinin bütçeleri
mizin imkânları ile mütenasip olarak tedrici ve uzun senelere sâri bir plânla yürütülmesi esasmdan-
mı hareket edileceği;.yoksa, çok yüklü ve masraflı bir mevzu olan petrol arama ve işletmesinin 
muazzam sermaye ve ihtisasa mütevakkıf ve dünya ölçüsünde bir teşkilât işi olduğu nazarı dik
kate alınarak ve (Türkiye'de petrolün ihracatı.]a, da elverişli olacak derecede mevcut bulundu-



ğü Bazr mütehasstslarca kabul1 edildiğine göre)5 Hiçbir suretler millî menfaat ve haklan sektcdaı? 
etmeden ecnebi sermaye ve bilgisinden istifade cihetine mi gitmek lâzmrgeldiği> cidden büyük-
ölçüde, milli bir dâva ve mesele teşkil etmektedir. 

Şimdilik Raman ve civarındaki petrollerin Doğu illerimizin ihtiyaçlarını karşılamak- üzere işle
tilmesi Hükümetçe kararlaştırılmış bulunmaktadır. Ve geçen sene bütçesiyle teklif ve kabul olunan 
on milyon liraya ilâveten bu sene bütçesine de (Kırk elli milyon liraya çıkacağı tahmin olunan 
rafineri ve diğer tesislerin kurulması için) on milyon lira daha tahsisat konulması tekU£ plunmak-
tadır. 

Geçen senö on milyon liranın kabulü isabetli olmuştur. Tesisat projelerinin bitaraf ecnebi: tız-
manlardan da faydalanılarak hazırlanmasmaimkân vermiş bulunmaktadır. 

Bakanlık bu faaliyete mütenazır olmak üzere, bu sahadaki petrolün aranması;, istihsali VQ işle-. 
tilmesi maksadiyle bir (petrol kurumunun) teşkili hakkında, bir kanun tasarısı, hazrclıyaralç Ve? 
killer Heyetine sunmuş, bulunmaktadır. Bu projede, Raman ve Garzan bölgesindeki arama işleri
nin petrol kurumunca yapılacağı kabul olunmaktadır. 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün tahsisatı bu sebepten dolayı indirilmiş bulunmakta imiş. 

Yeraltı servetlerinin tetkik ve artması ilmî ve fennî bir mevzudur., Kifayeti ojan bir ensti
tünün başarabileceği, bir iştir. İstihsal ve işletmecilik ise, ayrı bir iştigal konusudur, kârhj,ıjç 
maksat ve endişesi, araştırma gibi kısa bir zamanda netice vermiyecek faaliyetleri zamıın. zam^u 
ihmal ettirebilir . Bu bakımdan enstitüyü işletme mevzulariyle ilgilendirmemek ne kadar 
doğru ise, bir işletme müessesesini araştırma ile vazifelendirilmek o derece doğru olmaz. Petrol 
bil* istisna teşkil edebilir. Zira bu maddenin araştırması muazzam masraflara ihtiyaç gösterir ve 
riskli bir iştir. Ancak memleketimizin bugünkü şartları ve tatbikatının hususiyeti içinde me
selenin mütalaası gerekir. Yukarda arzetmiş olduğum veçhile, (Petrol Kurumu) Kanununun, Bü
yük Millet Meclisinden nasıl çıkacağı ve mevzuun şümul ve ehemmiyetinin ne had ve ölçüde Mx 
mahiyet iktisap edeceği belli olmamış iken, Enstitüye yapılan yardımın azaltılmasında İsabet 
görememekteyim. Zira, yeraltı servetlerinin meydana çıkarılması hususunda bundan böyle daha 
mütezayit bir faaliyet gösterilmesini iktisaden kalkınmamızın hal ye istikbali için lüzumlu şart
lardan biri olarak görmekteyim. Bundan dolayı yardımın kesilmesi değil, artırılması lâzımgele-
C^ği - kanaatindeyim. Programa raptedilmiş bir faaliyetin gerekli kıldığı malzeme, makine ve per
sonelin bir kısmı mevcut ise, onu miktarı kadar bir tahsisatla'.teçhiz etmemek, randımanı tam 
almamak gibi mahzurlu neticeler doğurabilir. Böyle bir hal ise, iktisadilik ve verimlilik prensipleriy
le telif olunamaz. 

Benim, enstitünün faaliyetlerinden ve bunun neticelerinden ve petrol işinin arzettiği önemli 
meselelerden kısaca bahsetmemin sebebi, yüksek komisyonda bu işlere malûmat nrzedebilmek Yü 
netice itibariyle de yeraltı servetlerimizin, aranması ve istifade edilebilir bir hale getirilme
si mevzuunda, gerekli tahsisatın verilmesini - işin ehemmiyetine b inaen- temenni etmekten. 
ibarettir. Eğer Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün rasyonel çalışma /e ilmî kifayeti haiz bir 
müessese olmak bakımrndan noksanları varsa, ıslahı ve tamamlanması nej^e mütevakkıf ise ya-
yapılmasım da ayrıca tavsiyeye şayan görürüm. Zira, maden ınevzuu hususi teşebbüsü gittikçe 
artan bir' ölçüde celp ve alâkadar etmektedir. Bilindiği üzere, enstitü buluşlarını yalnız devletin 
istifadesine arzetmektedir. Bir âmme müessesesi olan enstitünün faaliyet ve tetkik neticelerinden 
hususi teşebbüsün; de istifade etmesi lâzımdır. Bugünkü iktidar partisinin iktisadi politikasının 
ve zihniyetinin tabiî bir muktezasıdır. Bu takdirde, hususi sektörün fiilen işleteceği madenler
den enstitününmaddî bir hak araması elbette nazarı itibara alınacak bir konudur ve bu enstitü
nün ilerde dövlet yardımına daha az ihtiyaç gösterecek neticeler de doğurabilir, 

. Sanayi dâvasında iso, hükümetin şümullü, sarih ve istikrarlı bir politikasına ihtiyaç görülmek
tedir. -: Memleketimizde başta zirai sanayi olmak üzere birçok sanayi kolları kurulabilir; iktisa
di. yaJrantabl olabilir, Nihayet zirai kalkınmamı;: da sanayiin mevcudiyeti ile, gelişmesiyle mümkün 
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olabilir. >lş ve işsizlik; dâvaları da bu,mevzu ile yakinen ilgilidir. Hususi ve devlet sanayiinin 
eşit -haklara sahip olarak ^gelişmesi birçok dâva ve meselelerinin halline mütevakkıf bulunmakta
dır. -Sanayiin bu karışık ve çok taraflı meseleleriyle uğraşacak ve sanayi politikasının düzenleyici
si olarak Sanayi ve Maadin Bakanlğının kurulmasına taraftar ^olanlar .mevGuttur. Ezcümle Sana
yi Kongresi bunu temenni etmiştir. 

Esasen İşletmeler Bakanlığının bugünkü fonksiyonu Demokrat Parti program ve anlayışı için
de muhtacı tetkik ve münakaşa bulunmaktadır. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin idari ve malî muhtariyete bihakkın sahip olmaları Yüksek Mu
rakabe Kurulunun tamamen objektif görüşlerle hareket edebilmeleri imkânları sağlanabildiği tak
dirde, bu teşekküllerin bağlı bulundukları vekâletlero kalacak dştpek vazdır. 'Mesele sadece, hükü
met politikası bakımından tertip ve tanzim ve Büyük Millet Meclisine karşı bu politikanın me-

"süliyötini deruhde"etmekten ve bu'politikayı savunmaktan ibaret kalır. 

•Bu itibarla, İşletmeler Bakanlığının "bugünkü haliyle kalıp kalmaması ve Çalışma Bakanlığı da 
î̂çine'̂ alacak bir (Öâılayi ve Maadin Bakanlğının kurulup'kurulmaması ve 'bunlara müteferri mesele
ler "yüksek 'komisyonda görüşülüp bir karara varılması ve hükümete buna göre bir temennide bulu
nulması hususunu yüksek takdire arzederim. 

Saygılarımla. <r_?\'--"•£>' ''••;', " , " " V r " ; 7 ' , '[r"\*''r 

H'^•-•'•- ' w , - ; . ' • „ İzmir Milletvekili 
T. Gürerk 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1951 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira/ ' 

Birinci hısım - Ödenek ve 
benzeri özlük haklar 

101 Bakan ödeneği 5 320 5 320 5 400 

Birinci kısım toplamı 5 320 5 320 5 400 

îkinei kısım - Personel 
giderleri , , ',": . . • • . ' 

I - Aylıklar ve ücretler 
201 Aylıklar 

11 Merkez memurları aylığı 543 075 521 175 521 175 
0 İller memurları aylığı 1 0 0 

21 Merkez memurları açık aylığı 5 000 1 1 
0 İller memurları açık aylığı 1 0 0 

Bölüm toplamı 548 077 521 176 521 176 

202 Hizmetliler ücreti 0 0 112 200' 
0 Merkez hizmetlileri ücreti 112 200 112 200 "0 
0 İller hizmetlileri ücreti 1 0 0 

Bölüm toplamı 112 201 112 200 O 

0 Geçici hizmetliler ücreti 
0 Merkez geçici hizmetlileri üc

reti 1 0 0 
0 İller geçici hizmetlileri ücreti 1 0 0 

Bölüm toplamı 2 0 0 

Yabancı uzman ve hizmetliler
le bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 1 0 0 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira ' 

206 

207 

209 

I I - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 

0 iller memurları çocuk zammı 
21 Merkez memurları doğum yar

dımı 
0 iller memurları doğum yardımı 

31 Merkez memurları ölüm yardı
mı 

0 iller memurları ölüm yardımı 

Bölüm toplamı 

Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 

210 

301 

15 000 
1 

3 400 
1 

4 000 
1 

22 403 

1 500 

14 000 
0 

3 000 
0 

4 000 
0 

21 000 

1 500 

14 000 
0 

3 000 
0 

4 000 
0 

21 000 

1 500 

10 
20 
30 
40 
50 

yapılacak ödemeler 
Temsil ödeneği 

ikinci kısım toplamı 

Üçüncü hısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
Öteberi giderleri 
Aydınlatma 

36 315 
2 100 

722 599 

3 000 
4 000 

0 
4 300 
9 000 

34 835 
2 100 

692 811 

3 000 
1 000 
2 000 . 
4 000 
9 000 

34 835 
2 100 

692 811 

3 000 
1 000 
2 000 
4 000 
9 000 
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B, 

303 
304 

M. 

60 

11 

0 
21 

0 

Ödeneğin çeşidi 

Isıtma 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Merkez posta ve telgraf ücret
leri 
iller posta ve telgraf ücretleri 
Merkez daireleri telefon gider
leri 
iller telefon giderleri 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

17 500 

37 800 

2 500 

4 500 
1 

13 000 
1 

308 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

17 500 17 500 

36 500 36 500 

2 000 2 000 

3 500 3 500 
0 0 

12 000 12 000 
0 0 

Bölüm toplamı 17 502 15 500 

305 Kira bedeli 0 0 
0 Merkez 1 200 1 200 
0 iller 1 0 

15 500 

1 200 
0 
0 

0 Bölüm toplamı 1 201 1 200 

30G Giyecekler 5 000 5 000 5 000 
307 Yolluklar 

10 Sürekli görev yolluğu 2 500 1 500 1 500 
20 Geçici görev yolluğu 15 000 10 000 10 000 
30 Müfettişler yolluğu 35 000 35 000 35 000 
40 Yabancı memleketler yolluğu 1 1 1 
50 Yabancı uzman ve hizmetliler

le bunlara yardımcı personelin 
yolluk ve başka giderleri 1 1 1 

yollukları 
0 Merkez 
0 iller 

Bölüm toplamı 

mun gereğince 
n giderleri ve 

Bölüm toplamı 

52 502 

0 
2 000 

1 

2 001 

46 502 

0 
2 000 

0 

2 000 

46 502 

2 000 
0 
0 

0 



B. M. 

309 
11 

12 

0 

0 

Ödeneğin çeşidi 

Taşıt giderleri 
Bakanlık otomobili, işletme gi
derleri 
Bakanlık otomobili onarma gi
derleri 
Merkez taşıtları işletme gider
leri 
Merkez taşıtları onarma gider
leri 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

2 000 

1 000 

1 

1 

0 

501 
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1952 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 
Lira ' Lira 

2 000 2 000 

1 000 1 000 

0 0 

0 0 

Bölüm toplamı 3 002 3 000 3 000 

Üçüncü kısmı toplamı 121 508 111 702 111 702 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri ' 

403 -Temsil giderleri 1500 1500 1500 
451 Yayın giderleri 

10 Satmalma ve abone 9 500 6 000 6 000 
20 Başka her çeşit giderler 1 000 1 000 1 000 

Bölüm toplamı 10 500 7 000 7 000 

4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yolluklariyle 
başka her çeşit giderleri 
îç kongreler 

Dördüncü kısım toplamı 

Beşinci kısım ~ Borçlar 

Geçen yıl borçları 

Beşinci kısım toj)lamı 

1 000 
1 

13 001 

1 000 

1 000 

0 
0 

8 500 

1 000 

1 000 

0 
0 

8 500 

1 000 

1 000 
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1951 1952 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 

Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Altıncı hısım - Yardımlar 

2804 sayılı Kanun gereğince 
Maden Tetkik ve Arama Ens
titüsüne yardım 8 362 000 7 500 000 7 500000 

Altıncı İnsim toplamı 8 362 000 7 500 000 7500 000 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

5 320 
722 599 
121 508 
13 001 

1000 
8 362 000 

9 225 428 

5 320 
o92 811 
111 702 

8 500 
1 000 

7 500 000 

8 319 333 

5 400 
692 Şil
i l i 702 

8 500 
1 0G0 

7 500 000 

8 319 413 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Yapı onarımı 1 000 1 000 1 000 

II - Satmalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri . 

Sarıyar Baraj ve santralı için 
sermayesine mahsuben Eti-
İbanka 1 500 000 0 0 
Batman'da yeni kurulacak ra
fineri ve müştemilâtı için Ma
den Tetkik ve Arama Enstitü
süne 10 000 000 10 000 000 10 000 000 
2804 sayılı Kanun gereğince 
Maden Tetkik ve Arama Ens
titüsüne 938 000 215 000 215 000 

Yatırımlar toplamı 12 439 000 10 216 000 10 216 000 
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Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

1. 1952 Bütçesi, iktisadi bünyemizin derin istihalelere mâruz kaldığı bir devreye Taslamaktadır. 
Bir buçuk seneden beri, istihsal ve tedavül sahalarında kuvvetli bir/ kalkınma hareketinin başladığı 
dikkati çekmektedir. Mevsim şartlarının müsait gitmesi, ziraatin makineleşmesi, karayolları nakli
yatının inkişafı, sulama işlerinin İslahı, kredi hacminin gönişlemesi ve ihracat mallarına rağbetin 
artması, toprak iktisadiyatına bağlı nüfus kütlelerinin hayat seviyesi ve faaliyet hacmi üzerinde 
tesirler yaratmaktadır, istihsal mmtakalarmda ve ticaret şehirlerinde teşebbüs zihniyetinin canlan
dığı, sermayelerin yatırım mevzularına doğru aktığı ve istikbale gittikçe kuvvetlenen bir iti
matla bakıldığı görülmektedir. 

İçinde bulunduğumuz malı yılın 10 aylık tahsilat vaziyeti, istihsal ve tedavül mekanizmasında 
kaydedilen inkigafm ehemmiyetini tereddüde mahal bırakmıyacak surette ortaya koymaktadır. Son 
senelerde mükellefiyet rejiminde yapılan tâdillerin sebebiyet verdiği hasılat kaybı hayli kabarık bir 
yakûn tuttuğu halde, aradaki farkın muamele ve tedavül vergilerinden sağlanan fazla vari
datla kapatılabilmesi, iktisadi faaliyetin kesafetine bariz bir delildir. Varidatın inkişaf temposu, 
bütçe açıklarından ve Devlet borçlarından mütevellit endişeleri kısmen giderecek mahiyettedir. 
Bir taraftan varidatın artması ve diğer taraftan Devlet emlâkinin kıymetlenmesi, maliyemizin istik
bali hesabına bir teminat teşkil etmektedir. 

Vergi tenzillerinin ve tadillerinin 1951 Bütçesinde sebebiyet verdiği hasılat farkı, küçümse
nemeyecek miktarda idi. Kazanç, Buhran, Muvazene ve Hava Kuvvetlerine Yardım vergilerinin 
son meriyet yılında Hazineye getirdikleri varidat 400 milyon lirayı mütecavizdi. Bu vergilerin 
kaldırılarak yerine yenilerinin ikamesi, Devletin 150 milyon lirayı aşan bir fedakârlığa katlanma
sını icabettirmiştir. Bundan maada Hayvanlar Vergisinden 3 milyon lira, Muamele Vergisinden 
24 milyon lira ve şekerden alman istihlâk Vergisinden 32 milyon lira tutan tenziller yapılmış
tır. Hayli varidat ziyama yol açacak şekilde vergi kanunlarının değiştirilmesine rağmen, yekûn iti
bariyle bir evvelki seneden takriben 30 milyon lira fazla hasılat sağlanması dikkate şayandır. 1951 
Bütçe devresinde, matrahlardaki inkişafın temin ettiği hasılat fazlası 240 milyon lira civarında 
tahmin olunabilir. 

Harb-ve enflâsyon devreleri haricinde, hasılatın bir seneden diğerine bu miktar artması, Ma
liye tarihinde her vakit rastlanmıyan bir hâdisedir. Mer'i vergilere temel teşkil eden matrahlar
daki randıman artışının bir senelik vasati nispeti yüzde 25 e yaklaşmaktadır. Ancak işaret etmek 
lâzımdır ki geçen bütçe devresinde elde edilen inkişafın siklet merkezi, vasıtalı vergiler üzerinde
dir. İstatistikler, vasıtalı vergilerin malî bünyemizde gittikçe artan bir ehemmiyet kazandığını gös
termektedir. Mükellefin iktisadi takatini ve İçtimai adalet esaslarını gözeten vergilerin randımanı 
ise, düşük bir seviyede kalmıştır. 1938-1950 arasındaki 12 senelik hasılat rakamlarına göre, umu
mi bütçe içinde varidatın vasati yüzde 37 si vasıtasız vergilerden ve yüzde 62 si vasıtalı vergiler
den temin edilmekte idi. 1951 den itibaren bu nispetlerde ehemmiyetli değişiklikler husule gelmiş
tir. Geçen sene vasıtasız vergilerin umum hasılata olan nispeti yüzde 24 e inmiştir. 

1952 senesinde de, vergiler hasılâtmdaki inkişafın, aynı tempo ile devam edeceği tahmin olun
maktadır. Konjonktürün, seyri, varidat tahminlerinin bâzı farklarla tahakkukunu imkân dâhiline so
kabilecek bir istikamet takip etmektedir. Geçen sene zirai kalkınma hareketi sayesinde millî geli
rin artmış bulunması, bu yıl vasıtasız vergiler üzerinde de akis uyandırmak istidadındadır. 19Ö1 de 
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vasıtalı vergilerin hasılatında kaydedilen yükselişi andıran bir şekilde, 1952 de vasıtasız vergile
rin de artan bir tempo ile fazla hasılat getirmeye başlaması beklenebilir. Bilhassa Gelir Vergisi ha-
sılâtmdaj geçen senekinden daha müsait neticeler almak ümidini kuvvetlendiren alâmetler mevcut
tur. Bu sayede, vergi yükünün vasıtalı ve vasıtasız mükellefiyet nevileri arasında inkisammdaki 
muvazenesizliğin tedricen ve kısmen tashihi kabil olabilecektir. 

2. Yeni bütçede, varidat bünyesinin değişikliklere mâruz kaldığı dikkati çekmektedir. İktisadi 
Devlet müesseselerinden ve vergi bakiyelerinden geçen sene temin edilen dolgun hasılat, bu yıl kesil
miş bulunmaktadır. Bu yüzden varidatta husule gelen 70 milyon liralık açığı kapatmak üzere mevzu
atta tadiller yapmak lüzumu belirmiştir. İnhisar maddelerine zammedilmiştir. Harçların miktarları 
yeni esaslara göre tanzim edilmiştir. Toprak rantının yükseldiği göz önünde tutularak, arazinin ver
gi kıymetlerine emsal tatbik eilmesini hedef, tutan bir tasarı hazırlanmıştır. Hükümet, aynı zamanda, 
Yol Vergisini vasıtasız vergiler arasından tamamen çıkartarak, mayi mahrukattan alınan bir İstih
lâk Vergisi haline getirmeyi derpiş etmiştir. ' 

a) Vergilerde yapılması düşünülen bu tadilâtın iktisadi ve içtimai tesirleri, yekdiğerine!en farklı 
karakterler taşımaktadır. Umumi bütçeye 25 milyon liralık munzam bir varidat getireceği hesaplanan 
Arazi Vergisi tadilâtı, prensip itibariyle, muhik gözükmektedir. Arazi tahririnin yapıldığı yıldan 
beri, toprak kıymeti ehemmiyetli nispette yükselmiştir. Toprak kıymeti bâzı bölgelerde 10 - 12 misli 
artmıştır. Kıymet farkının bütün memlekete şâmil vasatisi yüzde 661 nispetindedir. Diğer taraftan, 
en müreffeh bir tabaka haline gelmesi beklenen zirai nüfusun kazancı, Gelir Vergisine tâbi değil 
dir. Bu şartlar altında, zürram mutedil bir nispet tahtında servet mükellefiyetine tâbi tutulması 
yerinde bir tedbir teşkil etmektedir. Lâkin Hükümet tarafından hazırlanan tasarıda, ihmal edilen 
bir nokta mevcuttur. Memleketin bütün bölgelerinde, arazi kıymeti aynı nispette yükselmiştir. 
tatbik edilecek emsalin bâzı yerlerde kıymet artışlarına tekabül etmemesi melhuzdur. Bu gibi hak
sızlıkları önlemek ve daha yüksek randıman alabilmek için vergi tadilinin işletme hacmma, mülki
yet vüsatine ve mahallî şartlara göre « diserimination » gözetmesi daha doğru olabilir. 

b) Harçların tadili hakkındaki tasarı kanuniyet kesbedince, Hazine varidatının kayda değer 
bir artış göstereceği düşünülmektedir. Tahminlere nazaran, yeni tasarı, tapu harçlarından 38,5 
milyon lira, mahkeme harçlarından 20 milyon lira,pasaport harçlarından 10 milyon lira ve notor 
harçlarından 4 milyon lira hasılat getirecektir. Eski ve yeni harçlar arasındaki hasılat farkı tak
riben 43 milyon lira tutacaktır. Tapu harçlarının artırılması neticesinde her hangi bir içtimai züm
renin refah ve menfaati bakımından « chronique» bir mahzur çıkması bahis mevzuu olamaz. Gay
rimenkulun sahip değiştirmesi, diğer iktisadi kıymetlerde olduğu kadar kesretle vükubulan bir 
hâdise değildir. Bu itibarla, mahdut vaziyetlere inhisar eden gayrimenkul alım ve satımının 
yüksek vergi nispetlerine tahammülü fazladır. Fakat tasarıda, hasılat üzerinde tesir yaratacak 
bir noktanın ihmal edildiği dikkati çekmektedir. Gayrimenkul satışlarının mer'i kanuna göre 
temin ettiği harç varidatı, sahip değiştiren emvalin hakiki kıymeti ile kıyas kabul etmiye'cek 
kadar azdır. Tapu sicil muhafızlıklarının müşahede ve kanaatine göre, alâkalıların fiyatı ketmet-
meleri yüzünden zıyaa uğrıyan vergi miktarı hayli mühimdir. Gayrimenkul] erin kayıtlı kıymeti 
ile fiilî rayiçleri arasında fazla fark bulunduğundan, tarafların aralarında anlaşarak eksik be
yan yapmak suretiyle devlet hissesini kendilerine maletmeleri oldukça sık rastlanan hallerden
dir. Bu şekilde 'suiistimallerin devamına mahal bırakmamak üzere «Redemption» hakkının te
essüsüne ihtiyaç vardır. 

c) Mahkeme harçlarına yapılması düşünüler, zammın da yerinde olacağı kanaatindeyiz. Bu
günkü harç rayiçlerinin müsait olması, fuzuli yere dâvalar ikamesine ve bir «plaideurs» sınıfı 
türemesine yol açmaktadır. Bâzı şahısların mah\eme koridorlarına âdeta birer müdavim haline 
geldikleri ve adaleti (lüzumlu veya lüzumsuz) her vesile ile işgal ettikleri dikkati çekmektedir. 
Meselâ Ankara Adliyesinde, sulh mahkemelerinde çalışanların dâva sahiplerinden birçoklarını 
başka hâdiseler dolayısiyle tanımış olmaları, tahlile değer bir keyfiyettir, içtimai hayatın âheri-
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gi, ihtilâfların mütekabil menfaatlere riayet suretiyle önlenmesine veya giderilmesine bağlı olduğu 
halde, haklı veya. haksız şansını bir defa da mahkemede denemek itiyadını edinmiş bir kütlenin 
teşekkülü ve genişlemesi, müsamaha ile karşılanamaz. Adalet masraflarının ucuzluğu suiistimal 
edildiği vakit, mahkemelerin fazla mahmul hale gelmeleri yüzünden hizmet kalitesinin müteessir 
olacağı tabiîdir. Harçların artırılması suiistimalleri kısmen önliyeceğinden, aynı zamanda içtimai 
fayda kazandıracak bir tedbir teşkil etmektedir. 

d) Varidat bütçesinin heyeti umumiyesi üzerinde tesir yaratması ihtimal dâhilinde bulunan 
yeni tedbirlerden bir tanesi de, Yol Vergisinin mayi mahrukattan alr̂ aan istihlâk Vergisi haline 
getirilmesidir. Yol Vergisinin bünyesinde yapılan değişiklik her ne kadar bütçenin (B) cetveli 
içinde yer alan hususlardan değilse de, varidat miktarına tesir edecek tâli aksülâmelleri dolayı-
siyle, üzerinde ayrıca durmayı lüzumlu görmekteyiz. Raporumuza başlarken tebarüz ettirdiği
miz iktisadi inkişafın muharrik kuvveti, mayi mahrukattır, istihsal ve ticaret sahasında kay
dedilen canlılığın devamı, tarlalardaki traktör ve yollardaki kamyon izlerinin kesafetine bağlıdır. 
Motorlu istihsal ve nakil vasıtalarının temin ettiği randıman ve maliyet farkı, iktisadi kalkınma 
hareketinin başlıca kaynağıdır. Memleket iktisadiyatının en mübrem bir ihtiyacı, esasen fahiş nis
petler arzeden mayi mahrukat vergi ve resimlerinin indirilmesini müstelzimdir. Benzin, gaz ve 
mazota yapılacak bir zam, inikas mihrakını vergi yükünün inikas mihrakını istihsal ve ticaret ma
liyetleri üzerinde tekasüf ettirecek mahiyettedir. Esasen ihtiva ettiği vergi nispeti işba haline 
erişmiş bir varidat kaynaklarının zayıflamasına yol açabilir. Fransız maliyecisi Caillaux'un «l'im-
pot tue l'impote» sözünü, bu mesele ile alâkalı olarak hatırlamaya ihtiyaç vardır. 

3. ilk tatbik yılında, Gelir mükellefiyetinden elde edilen netice tatminkâr değildir. 10 aylık 
tahsilat, hizmet erbabının tahminden fazla ve beyannameli sınıfın tahminden az vergi ödediğini 
göstermektedir. , 

Hizmet erbabından alman verginin tahminden fazla hasılat getirmek ihtimali geçen seneki ra
porda belirtilmişti. 1951 Bütçe tasarısını ve komisyon raporunu ihtiva eden cildin 441 nci sayfasında, 
şöyle bir not göze çarpmaktadır: «Gelir Vergisi rejimi tatbik mevkiine girdikten sonra, ücretli 
sınıfın durumu hakkında Maliye Bakanlığınca tutulan istatistiklerde N bariz tahavvüller vu
ku bulması ihtimal dahilindedir. Kazanç Vergisi sisteminde, bordroların takiki ücretten aşa
ğı miktarlara göre tanzim edilmesi istikametinde bir temayül mevcut idi. Gelir Vergisi tat
bikatında ise, aksi vaziyet ile karşılaşılması melhuzdur. Bâzı müesseler, müterakkiyat ka
demelerinden kurtarmak istedikleri kazanç payından bir kısmını ücretlere sarf edilmiş gibi 
gösterebilirler. Bordroların tanzimi ile beyannamelerin tevdii arasındaki «deetlige» arasındaki inkı
samın zahirî veçhesini değiştirmeye: . matuf bu gibi manipülâsyonlan kolaylaştırmaktadır.» 

Tatbikat, raporda izhar edilen endişenin yerinde olduğunu ortaya koymuştur. Bordroların 
henüz doldurulmadan istihkak sahiplerine imzalatılması ve kazançtan bir kısmını ücretlere sar-
fedilmiş gibi göstererek nispet farkının devletten çalınması, zamanımızda hayli sık rastlanan bir 
suiistimaldir. Nitekim bir sene evvel, Maliye Bakanlığının elinde, mevcut malûmat, konjonktür 
tesiriyle iş hacminin . genişlemesi de hesaba katılmak şartiyle, ücretli sınıftan vasati 105 milyon 
lira vergi alınabileceğini tebarüz etririrlken, tahsilat 150 milyon lira gibi bir rakama yüksel
miştir. Ücretli mükellef adedinin ve gelirinin en sıhhatli ve katî bir tahmin mevzuunu teşkil et
mesine rağmen, mevsuk istatistiklerden bu kadar mühim bir inhiraf, ancak beyannameli sınıfın 
vergisinde vukubulan sızıntılarla izah olunabilir. 

Beyannameli sınıfın vergisindeki hasılat düşüklüğü, aşikâr bir sebepten ileri gelmektedir. Ver
gi sistemleri de, çınar ağaçları gibi, yaşlandıkları nispette kuvvet ve kıymet kazanırlar. Her, ye
ni verginin bir müddet mükellefler ve maliyeciler tarafından yadırganması tabiidir. Mükellefin 
mütereddit haleti ruhiyesi ve Maliye teşkilâtının tecrübesizliği, hasılat üzerinde daima akis yara
tabilir. Kazanç ve Mumele vergilerinin ilk yıllarda getirdikleri hasılat ile son neticeler karş^uş-
tınlırsa, alışkanlığın ve tecrübenin varidat yekûnunda ne kadar mühim bir tesir icra ettiği ken-
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diriğinden meydana çıkar. Bu nokta göz önünde tutularak, geçen seneki raporda îhtiyatkâr dav
ranmak zarureti ısrarla belirtilmişti. Millî gelir hessaplerma nazaran ticaret ve sanayi işlerinde, 
serbest mesleklerden ve gayrimenkullerden elde edilen gelir yekûnu 4 ilâ 6 milyar lira olduğu hal
de, vergi hasılatının % 2,5 civarında ve 120 milyon lira olarak raporda yer alması, ihtiyat ve ba
siret icabı telâkki edilmişti. 

1951 Varidat Bütçesi hakkındaki raporda, ücret erbabı ile beyannameli sınıftan alınacak 
verginin mecmu hasılatı 225 milyon lira olarak tahmin edilmişti. Fakat beyannameli smıfm 
vergisinden bir kısmının ücret matrahına doğru kaydığı ve sene sonuna kadar hasılatın 205 mil
yondan ibaret kalacağı anlaşılmaktadır. İlk defa tatbik edilen ve randımanını fiilî tahsilat ra
kamlarına istinaden hesaplamaya imkân bulunamıyan bu vergnin tahmininde, hata payı % 10 nis-
petindedir. Beyannameli sınıfın ödediği verginin kazançlara, nispeti ise,-% 2 civarında kalmaktadır. 
Ticari ve sınai kazançların mahdut ellerde temer"diz ettiği bir memlekette, müterakkiyet kade
melerinin sağlad'ğı müsait imkânlara rağmen hasılatın düşük kalması ve beyannameli sınıf yer
gisinin ancak Damga Resminden biraz daha fazla varidat getirmesi Maliye Bakanlığı için par
lak bir muvaffakiyet sayılamaz, önümüzdeki yıl daha verimli bir netice beklemek hakkımızdır. 

1952 senesinde Gelir Vergisinden yüksek randıman alınmasına imkân verecek şartlar mevcuttur. 
Müsait konjonktür, ticaret ve sanayi gelirinin kayda değer nispette artmasını temin etmiştir 
1951 de teşebbüs kazançlarında vukubulan artışın kısmen gelir beyannamelerine aksedeceği tabiîdir. 
Vasıtasız vergiler hasılatının bir senelik bir gecikme ile vasıtalı vergilerin seyrini takip ettiği, Ma
liye tatbikatında daima raslanan bir temayüldür Bundan başka, müeyyedeler Kanununun kaçak
çılık rizikosunu ağırlaştırması, sene içinde yapılan kontrolün sıklaştırılması, teşkilâtın tecrübe kazan
ması da, hasılat üzerindeki tesirleri küçümsenmeyecek âmillerdir. Tatbikat iyi idare edildiği takdirde, 
Hükümet tarafından tahmin edilen miktarın aşılabileceğini kemali emniyetle söylemek kabildir. 

Kurumlar ve Esnaf vergilerinde de bariz bir inkişaf temayülü mevcuttur. Gerek hususi şirket
lerin ve gerek Devlet müesseselerinin kâr durumları, Kurumlar Vergisinden daha fazla hasılat 
teminine imkân vermektedir. İktisadi kalkınmaya ve iş hacminin genişlemesine muvazi olarak, bil
hassa büyük şehirlerde, esnaf adedinin arttığı da müşahede edilmektedir. Küçük ticaret işletme 
adedinin çoğalması neticesinde, Esnaf Vergisinin de tahminler fevkinde hasılat getirmek ihtimali be
lirmiştir. Kurumlar. Vergisinin tahminine 2 milyon lira ve Esnaf Vergisi tahminine 1 milyon lira 
zam yapmak suretiyle Hükümet tahminlerinin konjonktür «Prognostic» lerine göre ayarlanması 
uygun görülmüştür. Raportörlerin teklifi, Kurumlar Vergisinin 32 milyon ve Esnaf Vergisinin 27 
milyon lira olarak tashihidir. 

4. Bir memlekette kaim olan iktisâdi şartların daima dış ticaret üzerinde iz bıraktığı malûm
dur. Deprasyon zamanında dış ticâretin daralması ve refah-safhalarında genişlemesi, iktisadın ta
biî bir temayülüdür. Nitekim memleket dâhilinde, istihsal ve ticaretin canlanması ve memleket 
haricinde harb konjonktürünün tesirini duyurması, mal mübadelelerinin gerek miktar ve gerek 
kıymet itibariyle ehemmiyetli bir yekûna erişmesini temin etmiştir. İhracatımız müsait bir seyir 
takip ederek geçen senelerin üstüne yükselmiştir. İstihsal vasıtaları ve istihlâk maddeleri ithalâtı 
da 1 milyar liraya yaklaşmak istidadmdadır. o ı > . . ' • • 

İthalâttaki inkişafın tesiri, gümrükler hasılatının tahminleri aşmasına sebebiyet vermiştir. 
1951 Bütçe raporunda gümrükler hasılatının 135 milyon lirayı ve İthalât Muamele Vergisinin 118 
milyon lirayı ferahlıkla aşabileceği belirtilmişti. Malî yılın ilk 10 ayı zarfındaki Gümrük Vergisi 
tahsilatı, 130 milyon ve İthalât Muamele Vergisi tahsilatı, 133 milyon lira tutmuştur. Bu vaziyet, 
tahsilatın tahminleri bir hayli geçeceğini göstermektedir. Gümrük hasılatı, 1951 yılında, Devle
tin en az verimli varidat kaynağını teşkil etmiştir. . 

Gümrük ve İthalât Muamele vergilerinde 1951 senesinde kaydedilen artış nispeti, % 40 civarın
dadır. Bir sene içinde dış ticaretin kaydettiği gelişmeyi nazarı itibara alan Hükümet, tahminleri 
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do biraz geniş tutmak cihetine gitmiştir. Bütçe tasarısında,'Varidat Umum Müdürlüğünün tet
kiklerine dayanarak, Gümrük Resminden 173 ve İthalât Muamele Vergisinden 179 milyon lira ha
sılat temin edilebileceği neticesine varılmıştır. 

Hakikatta ise, 1951 yılma nazaran, dış ticaret şartlan hayli değişmiştir. Husule.gelen değişik-. 
liklerin gümrük ve ithalât Muamele vergileri hasılatında tesirini göstermesi tabiîdir. Bu itibarla 

. varidat üzerinde leh ve aleyhte tahavvüllere yol açabilecek âmil ve unsurların kıymetlendirilme-'-• 
, si, tahminlerin sıhhati bakımından zaruridir. 

1952 de, gümrük hasılatı üzerinde müspet te.3İr yaratacak âmiller şunlardır : 

a) Harb ekonomisi, bilhassa hammaddelere vo zirai mahsullere karşı talebin genişlemesini 
temin etmiştir. İhracat mallarımızın eski ve ananevi müşterisi olan Almanya da mubayaasını ar
tırmıştır. İhracatın hacım ve miktar itibariyle, geçen seneleri tecavüz edeceği tahmin olunmaktadır. 
Fazla ihracat sayesinde döviz imkânlarımızın ferahlaması, tabiatiyle ithalâtımızın da müsavi bir se
yir takibetmesini kolaylaştıracaktır. 

b) Geçen sene hububat sıkmtısiyle karşılaşıldığı zaman, buğday ithaline zaruret hâsıl olmuş
tu. Çıkarılan hususi bir kanunla, ithal edilen buğday vergiden muaf tutulmuştu. İaşe ihtiyaçla
rını karşılamak üzere mühim miktarda döviz tahsisi ve bu dövizle yapılan ithalatın gümrük hudu
dundan vergisiz geçirilmesi, Hazinenin takriben 16 milyon liralık bir fedakârlığa katlanmasını 
icabettirmişti. önümüzdeki yıl mümasil sebeplerle gümrüksüz ithalat bahis mevzuu olmadığından, 
hasılatta müspet bir fark beklenmesi yerindedir. 

c) Yabancı pazarlarda fiyatlar yükselmektedir. Yaz ve sonbahar aylarından itibaren ithalâtın 
«c. i. f.» kıymeti hissedilir derecede artmıştır. Bu sebeple, İthalât Muamele Vergisinde görülen in
kişaf, Gümrük Resminden fazladır. Aynı temayül 1952 de de devam etmek istidadını beslediğin
den, İthalât Muamele Vergisinin Gümrük Resminden daha yüksek randıman vermesi ihtimal da
hilindedir. 

Buna mukabil hasılatın yükselmesine engel olabilecek mahiyet ve ehemmiyette bâzr vaziyet-: 
lerin mevcudiyeti dikkati çekmektedir. . 

a) 1951 Bütçesinin hazırlandığı aylarda «Avrupa Tediye Anlaşması» henüz yeni imzalanmıştı. 
Avrupa Tediye Anlaşması, kısmen açık kredi ve kısmen rehin mukabili olmak üzere «position 
initiale» ve «quota» hesaplarından memleketimize 75 milyon dolar tutarında bir iştira kuvveti temin 
ediyordu. Bu suretle temin edilen iştira kuvveti, geçen sene ithalât kabiliyetimizi ehemmiyetli nispet
te artırmıştır. 1951 senesinde Gümrük ve İthalât .Muamele vergileri hasılatında kaydedilen âni artış 
«Avrupa Tediye Anlaşmasının» tatbikmdan ileri gelmişti. 1952 senesi tahminlerinde, hâdisenin bir 
defaya mahsus bir karakter taşıdığı -düşünülerek, tahminleri ona göre ayarlamaya ihtiyaç vardır. 

b) Uzun zamandan beri, piyasalarda: döviz sıkıntısı çekildiğinden liberasyon rejiminin meriyete 
girmesi, 1951 de tüccarı kabil olduğu kadar fazla mal; getirmeye sevketmiştii Aynı tarihlerde, Faiz 
Kanunu hükümleri mucibince para kirasının ucuzlaması, tüccarın stoklar kurmasını ve muhafaza 
etmesini kolaylaştırmıştır. Bugün piyasanın stok.vaziyeti, geçen senelerden daha iyidir. Bir taraftan, 
stokların dolgunluğu ve diğer taraftan yeni ithalâtın hariçteki enfilâsyon dölayısiyle pahalıya gel
mesi, bir müddet için hariçten mubayaa temayüllerini zayıflatmak istidadmdadır. ithalât malları pi
yasasında, 1952 senesi zarfında, gerek arz ve gerek talebin zaman zaman durgunluk geçirebileceğini 
hesaba katmak, ihtiyata muvafık bir hareket olur. 

c) Marshall Yardımının bir istihale geçirerek stratejik yardım haline inkılâp etmesi de, Ha
zine varidatı üzerinde akisler uyandırabilir. Amerika'nın muaveneti askerî mülâhazaları ön plâna 
almış bulunduğundan, ithal edilecek malzemeden daha mühim bir kısmının Gümrüğe tâbi olmiyan 
maddelerden terekküp etmek ihtimali belirmiştir. Yapılacak yardımın nev 'i üzerinde şimdiden" katî 
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bir şey söylenemez ise de, Gümrük hasılatı bakımından, tahminlerde ihtiyatlı davranmak lüzumu 
aşikârdır. 

d) Gümrük kaçakçılığının son aylarda artması da nazarı dikkati çeken bir hâdisedir. Bir za
manlar hudut mmtakalarma mahsus gözüken gizli ithalâtın, şimdi Orta Anadolu'ya ve hattâ 
istanbul'a kadar sızdığı görülmektedir. Yükte hafif ve pahada ağır maddelerin Gümrük Resmi 
yüksek olduğundan, kaçakçılık bilhassa bu neviden mallarda kesafet arzetmektedir. Çakmak 
ve emsali ithal maddelerinin işportalarda Gümrük Resmine tekabül eden meblâğdan bile ucuz fi
yata satıldığına raslanmaktadır. Kaçak malın demiryollarında naklinin muhataralı olması, kam
yon seferlerinin seyrekliği ve kavşak noktalarında orman kontrolü bulunması; eskiden nazarı dik
kati celbetmeden iç vilâyetlere kaçak mal sevkını güçleştirmekte idi. Son senelerde bu engeller kıs
men zail olduğundan, halkın talep ettiği ecnebi mamullerin hudutlardan daha geniş ölçüde sız
ması gayrikabili içtinap bir hal almıştır. 

Bu şartlar altında, Hazinenin Gümrük Resminden 173 milyon lira ve ithalât Muamele Vergisin
den 179 milyon lira hasılat temin edebilmesi müşküldür. Aleyhte tesir yaratan âmillerin ehem
miyetine ve 1551 hasılatında yer alan unsurlardan bir kısmının istisnai mahiyetine rağmen, 
tasarıda gümrükler hasılatının bir sene içinde 32 milyon lira artacağının tasavvur edilmesi, 
yanlış bir hesap eseridir. Varidatı tahmin usullerinden hiçbiri, bu miktar hasılatın tahak
kuk edebileceğini şimdiden ileri sürmeye müsait değildir. Tetkikler, Hükümet tahminindeki faz
lalığın en az 29 milyon liraya baliğ olacağını göstermektedir. Bu itibarla Gümrük Vergisinin 
158 milyon lira ve İthalat Muamele Vergisinin 165 milyon lira olarak tashihine zaruret var
dır. 

5. ithalât vergilerindeki vaziyetin aksine olarak, İmalât Muamele Vergisi tahminleri nok
san tutulmuştur. Dahilî konjonktürün seyrine muvazi randıman vermeye en müsait/bir mükel
lefiyet nev'i, İmalât Muamele Vergisidir. Son 11 sene zarfında, matrah ve nispetlerde yapılan 
değişikliklerin de tesiriyle, Muamele Vergisinin hasılatı 12 misli artmıştır. Bir evvelki seneye 
nispetle temin edilen fazla varidat 1940 Kesinhesap Kanununda % 55, 1941 Kesinhesap Ka
nununda % 50, 1942 Kesinhesap Kanununda % 70 ve 1943 Kesinhesap Kanununda % 62 nis
petini bulmuştur. Geçen sene ithalâtın fazla olması yerli mallar imalât ve sürümünü aksat
mamış, bilâkis makine, yedek parça ve ham maddenin bollaşmasına ve sınai hizmetlerin geliş-

. meşine imkân hazırlamıştır. 

Muamele Vergisinin son bir yıllık durumu şöylo icmal edilebilir: 

1950 senesinde kanunun tadili, hasılattan 25 milyon liralık bir fedakârlığı istilzam etmiştir. 
Sene ortasında yapılan tadilin ve piyasa durumunun tesiri altında, 1950 Bütçesinin tahmini 124 
milyon lira iken, tahsilat 109 milyon" liradan ibaret kalmıştır. Fakat vergi tadilâtının yarattığı 
yedi aylık varidat farkı 15 milyon lira tuttuğundan, 1951 senesi zarfından matrahın inkişafı saye
sinde elde edilen munzam hasılat 25 milyon lira civarındadır. 

Bütün alâmetler, aynı inkişafın devam edeceğini göstermektedir. Sınai fiyatların devamlı bir 
yükseliş seyri halinde olması, Muamele Vergisi randımanı üzerinde akisler yaratmaktadır. Hususi 
sanayiin işletme tekniğinde kaydettiği tekâmül, istihsalin genişlemesine âmil olmaktadır. İthalât 
mallarının pahalılaşması, dahilî piyasanın yerli mala rağbetini de artırmaktadır. Geçen yıl mahsulü
nün iyi gitmesi ve çiftçi ve köylü mefhumunun daha ziyade yerli malları istihlâk etmesi de, talebi 
canlandırmıştır. Muamele Vergisi hasılatı, bir aydan diğerine kayda değer farklar göstermektedir. 

Mart başlangıcından Aralık nihayetine kadar, Muamele Vergisi tahsilatı 98 milyon lira tutmak
tadır. Bu verginin tahsilatı mevsimlik temevvüçlerden pek ziyade müteessir olmadığından, malî yı
lı nihayetino kadar, tahsilat 120 milyon lirayı doldurabilecektir. Bir sene zarfında hasılatın 25 mil-

.,yon lira gibi bir sıçrayış., kaydettiği dikkate alınır, ve. önümüzdeki yıl aynı inkişafın devarnmj 
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kolaylaştıracak âmiller hesaba katılırsa, 1952 varidatının İ35 milyon lirayı kolaylıkla aşabilece
ğini düşünmek kabildir. 

6. Şekerden alman mütehavvil ve munzam İstihlâk vergileri, bütçenin varidat unsurları ara
sında ehemmiyetli bir yer tutmaktadır. Bu vergilerin 1949 senesindeki hasılatı 121 milyon lira
dır. 1950 de, hasılatın 126 milyon liraya yükseleceği ümit edilmekte idi. Fakat Bakanlar Kurulu
nun 24 Haziran 1950 tarih ve 3-11427 sayılı karariyle munzam istihlâk Vergisinin kesme şekerde 
77'kuruşa ve toz şekerde 50 kuruşa inirilmesi, bütçe tahminlerinin tahakkukuna imkân vermemiş
tir. Hasılat 116 milyon liradan ibaret kalmıştır. 

1951 senesindeki bütçe raporunda ise, şeker hasılatı 122 milyon lira olarak tahmin edilmişti. 
Bu : tahmin, komisyon tarafından değiştirilerek 130 milyona çıkarılmıştı. 10 aylık varidat 98 
milyon lira tuttuğuna ve fon hesaplarından da ayrıca tahsilat yapılaağma nazaran, raportörle
rin tahmini tahakkuk edecektir. 

Ge^en seneki varidat, Şeker Şirketinden Hazineye intikal edecek bâzı meblâğların da hesa
ba ilâvesi neticesindo yüksek tutulmuştu. Bu yıl, bir defaya mahsus tahsilatın kesilmesi ve ma
liyetin yükselmesiyle alâkalı olarak, istihlâkin çoğalmasına rağmen varidatın eski miktarı bu
lamamak ihtimali vardır. . 

Memleketimizde, müstehlik, şekeri iştira kuvvetiyle gayrimütenasip bir fiyata satmalmak mec-
buriyetndedir. Fiyatın yüksekliği, bu mübrem ihtiyaç maddesinin talebini daraltan bir âmil teş
kil etmektedir. Hariçte raslanan vaziyetin aksine olarak, Türkiye'de şeker talebi nispeten yük
sek bir elastikiyete sahip bulunmaktadır. Gelir ve fiyat tahavvülleri, şeker sürümünün azalma
sına veya çoğalmasına sebebiyet vermektedir. Nitekim 1950 senesinde yapılan vergi tenzilâtı sa
yesinde, şeker fiyatlarının ucuzlaması, senelik istihlâk vasatisinin 120 bin tondan 140 bin tona 
çıkması gibi bir netice tevlit etmiştir. 1951 mahsulünün iyi olmasına ve iş hacminin genişlemesine 
muvazi olarak, istihlâkin 160 bin tona yaklaşması memuldur. Bu itibarla, şeker ve glikozdan alı
nan İstihlâk Vergisinin Hükümet tahminlerini 4 milyon lira kadar aşması, ihtimal dâhilinde görül
mektedir. 

7. Nakliyat, ham petrol ve benzin vergi ve resimlerinin hasılatı bu yıl bir hususiyet arzet-
mektedir. 

a) Nakliyat Vergisi, diğer mükellefiyet nevilerine nispeten müstakar bir varidat kaynağıdır. 
Son 5 yıl zarfında hasılat miktarı 14 ilâ 16 milyon lira arasında dalgalanmıştır. , 1951 malî yılı
nın 10 aylık neticesi, 13 milyon liradır. Bu vaziyete göre, vergi kaynağının istikran da dik
kate alınmak şarityle, ilk bakışta 1952 tahsilatının 15,5 milyon lira tutacağını düşünmek kaabil-
dir. -

Fakat istatistikler, Nakliyat Resminin hasılatı ile ham petrol ve benzin sarfiyatı arasında ma
kûs bir alâka bulunduğu intibaını uyandırmaktadır. 1946 da memlekete motorlu vasıtalar ithali 
arttığı ve otomobiller serbest bırakıldığı vakit, hasılat düşmüştür. 1948 de karayolları inşatında 
hareket başladığı zamanda Nakliyat Vergisi bir evvelki seneye nispetle azalmıştır. Buna muka
bil, 1949 da benzin ve benzerlerime zam yapılınca, tahsilat tahminleri aşmış ve bir evvelki yıl hası
latının % 9 fevkına çıkmıştır. Bu sene petrol fiyatlarına yeni bir zam derpiş edildiğinden, Nak
liyat Vergisinde bir artış beklemek ve bütçe rakamını 17 milyon lira olarak tesbit etmek yerinde 
olacaktır. : ; : 

b) Ham petrol İstihlâk Vergisi, memleketteki iktisadi durum karşısında büyük bir hassasiye
te sahiptir. 1946 da vasıta ve malzeme temininin kolaylaşması ile verginin hasılatı birden bire 3 
milyon liradan 7 milyon liraya çıkmıştır. O tarihten beri tahsilat mütemadi bir terâkki kaydet
miştir. Bir yıldan diğerine inkişaf nispeti 1948 de % 44 e kadar yükselmiştir. 

1951 de ham petrol İstihlâk Vergisinin 10 aylık hasılatı 13,5 milyon liradır. Bu miktar, bir evvelki 



yıl varidatından % 15 fabladır. İktisadi faaliyetteki normal inkişafın devamı, hasılatın kolaylıkla 
1952 de 19 veya 20 milyonu bulmasını temin edebilirdi. Fakat hampetrol sarfiyatının fiyat karşı
sındaki hassasiyeti ve alâkalıların bir müddetten beri ihtiyaçlarını stok etmeleri yapılacak zamlar
dan sonra hasılatın müteessir olacağını göstermektedir. Bu itibarla bütçe tahmini 18 milyon lira olarak 
tesbit edilmiştir. • . - ' • • -

c) Benzinden alman Yol Vergisi, ihdas edildiği 14 . 2 . 1949 tarihinden itibaren, gittikçe artan 
miktarlarda hasılat getirmiştir. Varidat 1949 ela 15,5 milyon lira, 1950 de 18,3 milyon lira ve 
1951 in 10 ayında 18,5 milyon lira tutmaktadır. 1950 -1952 arasında varidatın yıllık artış nispeti 
% 15 ilâ 18 arasındadır. ^ 

ilk bakışta zannedileceğinin hilâfına olarak, istatistikler benzinin fiyatı ile sarfiyatı arasmda bir 
alâkanın mevcudiyetini ortaya koymaktadır. Nitekim memleketimizde de, verginin ihdas edildiği 
yılda, sarfiyat bir müddet için «stationnaire» katmıştır. 

Sarfiyatın fiyat karşısında az da olsa bir hassasiyet göstermesi ve zam yapılacağının altı 
ay evvel şüyu bulması, benzin piyasasında teşevvüşler yapmıştır. îddihar temayülleri, bilhassa 
Şark vilâyetlerinde, cari ihtiyaçlar için benzin tedarikini güçleştirmiştir. Bâzı yerlerde, bir te
neke benzinin kara borsa fiyatı 19 liraya kadar yükselmiştir. Piyasada teneke ve kab buhranı
nın hâd bir şekilde patlak vermesi; iddihar ve spekülâsyon ceryanınm şümulüne bir karine teş
kil etmektedir. Hükümetçe alman kararın gizli tutulmaması; yalnız Hazineye zarar vermekle, 
iktisadi faaliyeti aksatmakla ve nakliye piyasasında tereddüt yaratmakla kalmamış, aynı zaman
da sıhhatli bir tahmin yaplıabilmesini de güçleştirmiştir. 

1951 malî yılı sonuna kadar benzinden alman Yol Vergisinin hasılatı 21 milyon lirayı aşacak
tır. Sarfiyatın kronik inkişafı % 15 ilâ 18 arasında olduğuna göre normal şartlar altında önümüz
deki bütçe tahsilatının, Hükümet tarafından teklif olunan miktarı tutması beklenebilirdi. Fakat 
yaplıacak zammın tesirini de hesaba katarak, bütçe rakamı 24 milyon lira olarak tashih edil
miştir. 

d) Mayi mahrukat mevzuu ile alâkalı diğer bir varidat kaynağı, Sözleşmesi gereğince Musul 
petrollerinden alman paradır. Musul Petrol kuyularının hasılatından Türkiye'ye isabet 
eden hisse, (harbden evvel bir milyon lira civarında idi. Bu miktar bir aralık 600 bin 
liraya kadar düştükten sonra, 1943 ten itibaren tedricen yükselmiştir. 1951 Bütçesinde, 
hissemizin 2 200 000 lira olacağı tahmin edilmiştir. Fakat îran hâdiselerinin patlak ver
diği tarihten sonra, diğer yerlerdeki inkişaf sayesinde, dünya petrol istihsali yekûn itiba
riyle hissedilir derecede artmıştır. Bu arada, Irak ve Britanya hükümetleri arasmda akdedilen an
laşma, Mezopotomya'nm istihsali üzerinde müsbet tesirler yaratmıştır. 1951 senesinin. 10 aylık duru
muna göre, Musul petrollerinden hissemize isabeteden para, 4 milyona yaklaşmıştır. İstihsal vaziye
ti, 1952 hasılatının 6 milyon lira olarak tahminine müsaittir. 

8. "Millî Piyango da, inkişaf halindeki varidat kaynaklarmdandır. 1944 te 4 milyon lira getirmiş 
bulunan Millî Piyango hasılatı her sene biraz aaha yükselen bir seyir takip etmiştir. 1950 safi ha
sılatı 11 458 859 lira tutmaktadır. 1951 senesine ait 10 aylık hasılat ise 10 737 943 liradır. 

Millî Piyango gelirindelri devamlı yükseliş, sade içtimai bir itiyadın tedricen yayılmasından ileri 
gelen bir vaziyet değildir. Cemiyet bünyesinin i-,1 ihale halinde bulunması, servet ve gelirlerin bolü-
nüşündeki inkısamın değişmesi ve emek kazancının henüz tatminkâr bir seviyeye erişememesi, pi
yango ve benzeri talih oyunlarına rağbeti artıran âmillerdendir. Bir memleketin iktisadi çehresini 
değiştirecek, hâdiseler vuku bulduğu zaman, bütün içtimai zümreler, yeni şartlardan aynı derecede 
faydalanmak imkânına malik değildirler. Ziraat, ticaret veya sanayi sahasında gayet müsait kazanç
lar elde etmeye bâşlıyan zümre yanında, daimarefah ve,zenginliğin hasretini çöken daha kalaba
lık bir kütle mevcuttur. Amerikalı .İktisatçı Veblen'in izah ettiği gibi, bu kütlenin pisikolo-
jisi, süratle ve zahmetsizce servet getireceği umulan yollara karşı fazla hassastır, 
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: Yukarda izah edilen sebepler doalyısiyîe, memleketimizde İktisadi kalkınma hareketinin inkişâ-

fma ve iştira kuvveti hacminin genişlemesine muvazi olarak, Millî Piyango varidatının artmaya 
;;/ devam etmesini kolaylaştıracak şartlar mevcuttur.Yıllık geliri 12 milyon liraya yaklaşan Millî Pi-

: :,, yangodan 1952 :de 13 milyon varidat alınması katiyete yakin bir ihtimal arzetmektedir; 

9. İngilizlerin « dark horse » tâbir ettikleri katagoriye dâhil varidat nevilerinin bütçede hayli 
• mühim: yekûn tuttukları göze çarpmaktadır. Yekûnu 56: milyon liraya yükselen bu nevi varidatın 

tahakkuku -az veya çok - arızi sebeplere bağlı bulunmaktadır. Geçen senelerin hasılatına veya 
s ,• konjonktür, temayıllerine bakarak menkul ve gayrimenkul mallar satışları, para ve vergi cezaları 

ve müteferrik gelirler hakkında sıhhatli bir tahmin yapmak kabil değildir. Bu itibarla, Hükü
met tasarısındaki rakamlar üzerinde her hangi bir tadil teklifinde bulunmak cihetine gidilme-

';~r:- mistir.. , \ ' ' 

a) Bu maddelerden birincisi, peşin para ile satılan gayrimenkullerin bedelidir. Son 5 senelik 
rakamlar, bu maddenin tahminleriyle fiilî hasılat arasında umumiyet • itibariyle mühim farklarla * 
karşılaşıldığını göstermektedir. Fakat her zaman % 20 veya 30 dan ibaret kalmamakta bâzan % 140 a 
kadar yükselmektedir. 

- Peşin para: ile satılan gayrimenkullerin 1951 deki 10 aylık hasılatı 3 milyon lira ve 1952 tahmini 
-i 13 milyon liratutmaktadır. Aradaki 10 milyon lira fark, 24 aded hurda geminin satışı ile telâfi edile-

i - j ; ; çektir. :Bu gemilerin tekne ve, makina aksamının İS bin ton hurda demir ve bir hayli bakır temin ede-
• :: ceğihesaplanmaktadır. Dünya piyasalarında demir ve bakıra talep fazla olduğundan, bahis mevzuu 

malların sürümü mümkündür. Fakat Resmî daireleri ticari muamelelerin ifası için harekete geçirmek
teki güçlük itibariyle, satış muamelesinin 1952 içinde ikmal edilememek ihtimalini de göz önün
de bulundurmak gerektir. 

b ) : Aynı mütalâayı menkul mallar geliri hakkında da tekrarlamak kabildir. Son 5 senelik ra-
rkamlar i tahminler ile tahsilat arasındaki menfi farkın bâzan % 80 e kadar çıktığını göstermektedir. 

1946 da 6 milyon lira tahmin edilmiş, fakat hasılat 2,5 milyon liradan ibaret kalmıştır. 1942 de 2 mil* 
.... yon lira varidat beklendiği halde, 7 milyona yakın bir rakamla karşılaşılmıştır. 1948 de 4,5 milyon 

lira tahmin edilirken, hasılat 12 milyona fırlamıştır. Bu inkişaftan alman cesaret mütaakıp 
.'•'.'.' yıl 10 milyonluk kabarık bir tahmin yapılmış ve ancak 2 milyon lira tahsil edilebilmiştir. 

Geçen yıllara <ait rakamlar menkul mal satışlarının en sürprizli varidat 'maddeleri arasında 
yer aldığını göstermektedir. Nitekim 1951 Bütçesinde 4 870 000 lira tahmin edilmiş iken, hası
lat 3 milyon lirayı güç dolduracak gibi gözükmektedir. Geçen- şeneki aksaklık da, satılacak 
malların teminini taahhüt eden resmî dairenin vazifesini ihmal etmesinden ileri gelmiştir. Bü
rokrasinin kaprisleri hesaba ve kitaba sığmadığından, aynı hal tekerrür ederse, bu yıl bütçe
sindeki 8 milyon liranın tahakkuk edemiyeceği aşikârdır. 

ç) Müteferrik gelirler tabiriyle ifade edilen, varidat kaynağının randımanı da büyük tahav-
^'-vüllere'mâruz kalmaktadır. Bir yıl içinde hasılatın 16 milyondan 38 milyona yükseldiğine veya 

38 milyondan 18 milyona düştüğüne rastlanmaktadır. Antisipasyon konjonktürü adı verilen şart
lara göre dalgalanan ve arızi faktörlere göre değişen bu tip varidat, daima tahminlere nispetle 
bir fark arzeder. . , 

•'• -.''Müteferrik: gelirlerden 1951 senesinde 15 milyon lira tahmin edilmiştir« 10 aylık tahsilat 12,5 
••••• -milyon tutmuştur. Sene sonuna kadar tahminlerin aşılmak ihtimali mevcuttur. 1952 tahmini ise', ' 

25 milyon liradır. 

10. 'Geçen sene, bâzı Devlet işletmelerinden bütçeye dolgun varidat sağlandığı görülmüştü. 
,; Bu yıl bütçesinde, aynı varidat maddelerine tekabül eden haneler.boş bırakılmıştır. Devlet ser

mayesini işleten müesseselerin âmme masraflarına iştirakleri meselesi, Maliye Bakanlığınca ihmal 
edilmemesi gereken bir movzudur. Zamanımızda, . mevcudiyetini Devlete borçlu olan işletmşler jn 
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temin ettikleri bütün hasılatı kendi bünyeleri içinde istihlâk etmeleri istikametinde gittikçe kuvvet
lenen bir temayül mevcuttur. Hasılatları kesat gittiği zaman emisyon müessesesinden" muavenet 
istemekte tereddüt göstermiyen müesseselerin, müsait piyasa devrelerinde kazançlarını Hazineden 
esirgemek için türlü tertipler ve formüller bulmaları, artık maziye karışması lâzımgelen bir usul
dür. Devletin bizzat sermaye verdiği müesseselere ait iktisadi kaynaklardan bütçe ihtiyaçlarını 
karşılaması kadar tabiî bir şey yoktur. Devlet mülkiyeti altındaki iktisadi teşekküllerden her bi
ri müstakil bir menfaat ünitesi haline gelir ve memlekette âmme hizmetlerinin genişletilmesine 
ihtiyaç bulunduğu zamanlarda kârlarını ve ihtiyatlarını umumi.menfaat emrine amade kılmak
tan çekinir ise, bu zihniyet ve itiyadın menfi ve zararlı neticeler vereceğinden şüphe edilememe-
lidir. Kaldı ki, Devletin vergi mükellefinden beklediği fedakârlıklar, kendi tasarrufu altında bu
lunan müesseselerden Hazine ihtiyaçları için istifadeden müstağni kaldığı müddetçe, meşru ve mu
hik bir mahiyet iktisap edemez. 

Devlet yatırımlarının kıymeti, bugünkü rayiçlerle milyarlara erişmektedir. Fakat Devletin bir
kaç milyarlık yatırım sermayesinden, vergi mükellefinin mâruz bulunduğu tazyiki hafifletmeye hiz
met edecek ufak bir semere dahi alınamamaktadır, iktisadi hayatta maliyetlerin hasılata muvazi ola
rak kabarmasını icapettirecek bir kaide mevcut olmadığı halde, Devlet müesseselerinin fazla va
ridatlarını daima kendi bünyeleri içinde istimal etmeleri, gayrikabili tecvizdir. Vasıtalı vergilere 
yapılan zamlar dolayisiyle milyonlarca insanın sıkıntıya duçar olduğu bir devrede, sermayeleri 
Devlet tarafından verilen müesseselerin bütçe muvazenesini tahkim hususunda vazifelerini yap
maları lâzımdır. 

iktisadi Devlet Teşekküllerinin kârı, kendi hususi kanunlarına göre, asıl veya ihtiyat sermayele
rine nakil edilmektedir. Bu usul, bütçenin umumiyet ve samimiyet prensiplerini ihlâl etmektedir. 
Zatî finansman sisteminin tatbik tarzı ile bütçe esasları arasındaki ahenksizlikleri tashih edecek 
ve yeni yatırımları Maliye bütçesinin sermaye teşekkülü hakkındaki faslına aksettirecek şekilde mev
zuatın değiştirilmesine lüzum vardır. 

11. Varidat bütçesi üzerinde yaplıan tetkiklerin neticesi şöyle hulâsa edilebilir. 

a) Tekel Savunma Vergisi, Hayvanlar Vergisi, Elektrik - havagazı Vergisi, Ham Petrol is
tihlâk Vergisi, Maden. Resmi, Damga Resmi, Tayyare Resmi, menkul ve gayrimenkul malların 
satışları, kiralar, ardiye ücretleri, resmî okullar, mükerrer sigorta, faiz, Merkez Bankası te-
diyatı, teftiş mukabili şirketlerden alman para, mülga vergiler, para ve vergi cezaları ve mü
teferrik gelirler hakkında Hükümetçe yapılan tahminlere aynen iştirak edilmiştir. Ancak bu 
tahminlerin tesbit usullerine ve . mesnetlerine dair yukarıda zikretmiş olduğumuz ihtirazı" ka
yıtları mahfuz tutmaktayız. 

Hükümet tahminlerine aynen iştirak ettiğimiz varidat miktarı 260 milyonu aşmaktadır. Bu mik
tarın mecmu' varidata nispeti % 17 dir. 

b) Meriyetteki mevzuata göre, Tapu harçlarının 16 milyon lira, Mahkeme harçlarının 8 
milyon lira, Pasaport harçlarının 3,5 milyon lira, Noter harçlarının 3 milyon lira ve sair harç
ların 200 bin lira getireceği tahmin edilmektedir. Bunların yekûnu 30 700 000 liradır. Yeni 
tasarılarla 1952 de Arazi Vergisinden ve harçlardan Hükümetin beklediği hâsılat ise 98 220 000 
liradır. Bu hasılatın tahakkuku, hazırlanmış bulunan lâyihaların kanunlaşmasına bağlıdır. 

Umumi muvazene ile alâkalı vergi tadillerinden beklenen hasılat farla 67 milyondan biraz 
fazladır. Hükümet teklifi hakkında Meclisin vereceği kararlara ve yapacağı tadillere göre bu 
mevzularla alâkalı varidatın 67 milyonluk bir marj içinde oynamak ihtimali mevcuttur. 
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c) Hükümet tarafından yapılan tahminler fazla görülerek tashihi teklif olunan maddeler aşa* 
gıda gösterilmiştir. 

Gelir Vergisi 
Gümrük Resmi 
İthalât Muamele Vergisi 
Kahve İstihlâk Vergisi 
Benzinden Yol Vergisi 
Gümrük pulu 
Sefineler 
Hayvan sağlık 
Darphane 
Resmî Basım Evleri 
Diğer kurumlar 
Hazino portföyü 
Taviz ve ikraz 
Sair vergiler 

Hükümetin 
Tahmini 

270 000 000 
173 700 000 
179 500 000 
20 500 000 
26 000 000 

490 000 
160 000 
150 000 
200 000 
160 000 

1 260 000 
4 100 000 

150 000 
200 000 

Raportörün 
. Teklifi 

260 000 000 
158 000 000 
165 000 000 
20 000 000 
24 000 000 

450 000 
130 000 
120 000 
150 000 
150 000 

1 250 000 
4 000 000 

50 000 
100 000 

Park 

10 000 000 
15 700 000 
14 500 000 

500 000 
2 000 000 

40 000 
30 000 
30 000 
50 000 
10 000 
10 000 

100 000 
100 000 
100 000 

676 570 000 633 400 000 43 170000 

Hükümet tahminlerinde fazlalık müşahede edilen maddelerin yekûnu 676 milyon liradır. 
Bu miktardan 43 170 000 lira indirilmesini teklif etmekteyiz. İndirilmesi gereken miktar, umum 
bütçe yekûnunun %• 2,8 ine muadildir. Kanunları henüz çıkarılmadığı halde tahminlerde gös
terilen miktarı da buna ilâve ettiğimiz takdirde,varidat tahminindeki fazlalık % 7 nispetini aş
maktadır. 

d) Hükümet tarafından yapılan tahminde eksik görülenlerin tadili teklif olunan maddeler aşa
ğıda gösterilmiştir : 

Hükümetin Raportörün 
tahmini teklifi Fark 

Kurumlar 
Esnaf 
Bina savunma 
Veraset, intikal 
İmalât muamele 
Bankalar muamele 
Şeker hasılatı 
Tekel hasılatı 
P.' T. T. 
Oyun kâğıdı 
Ecrimisil 
Sulama idareleri 
Nakliye . 
Radyo 
Millî Piyango 
Musul petrolleri '' 
Kıymetli kâğıtlar 

30 000 000 
26 000 000 
4 950 000 
3 180 000 

117 000 000 
23 950 000 

106 250 000 
109 000 000 

3 900 000 
290 000 
200 000 
970 000 

. 16 900 000 
4 800 000 

10 000 000 
4 000 000 

580 000 

32 000 000 
27 000 000 
. 5 250 000 

3 200 000 
135 000 000 
24 000 000 

110 000 000 
116 000 000 

4 000 000 
300 000 
250 000 

1 000 000 
17 000 000 
5 500 000 

13 000 000 
6 000 000 

600 000 

2 000 000 . 
1.000 000 

300 000 
20 000 

18 000 000 
50 000 

3 750 000 
7 000 000 

100 000 
10 000 
50 000 
30 000 

100 000 
: 700 ooo . 
3.000 000 
2 000 000 

20 000 

461 970 000 500 100 000 38 130 000 



Hükümet tahminlerinde eksiklik müşahae edilen maddelerin yekûnu 462 milyon liraya yaklaş
maktadır. Bu>miktara 3& milyon lira ilâvesini teklif etmekteyiz. Yukarda izah ettiğimiz veçhile, 
hangi nispette tahakkuk eebileceğini tesbite imkân bulamadığımız varidat maddelerini ve tahakkuku 
tasarıların kamulaşmasma bağlı varidat hariç tutulmak partiyle, Hükümet tahminleri ile aradaki 
fark, mahdut bir rakama inhisar etmektedir. Raportörlerin teklifi, tasarıdaki yekûndan 5 milyon lira 
eksiktir. Aradaki nispet binde 4 den ibarettir. 

Keyfiyet komisyonun yüksek takdirine arz olunur. 

Giresun Milletvekili Urfa Milletvekili 
Mazhar Şener Feridun Ergin 

Takip olunan vergi politikası ile vergi ve resimlere ve harçlara yapılacak zamlara taallûk eden 
düşüncelerle mutabık değilim. 

Van Milletvekili 
Ferid Melen 



Gelir Bütçesi 

1951 1952 yılı için '"•' 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
Gelirin çeşidi Lira Lira Lira 

BÎRÎNCÎ KISIM 

İrat ve servet vergilen 

Gelir Vergisi 

Kurumlar Vergisi 

Esnaf Vergisi 

Arazi Vergisi Hazine Hissesi 

Binalardan alman Savunma 
Vergisi 

Hayvanlar Vergisi 
Davar ve domuzlar 
Diğer hayvanlar 

260 000 000 

30 000 000 

25 000 000 

0 

4 750 000 

23 500 000 
2 500 000 

270 000 000 

30 000 000 

26 000 000 

25 000 000 

4 950 000 

21 000 000 
0 

270 000 000 

32 000 000 

27 000 000 

25 000 000 

5 250 000 

28 000 000 
0 

Bölüm toplamı 26 000 000 21 000 000 28 000 000 

Veraset ve İntikal Vergisi 2 600 000 3180 000 3 200 000 

Birinci kısım toplamı 348 350 000 380 130 000 390 450 000 

ÎKÎNCÎ KISIM 

Muamele ve İstihlâk vergileri 

Gümrük; vergileri 
Gümrük resmi 140 000 000 173 700 000 170 000 000 
Ardiye ücreti 220 000 60 000 60 000 

Bölüm toplamı 140 220 000 173 760 000 170 060 000 
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1951 1952 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
B. M. Gelirin çeşidi * -Lira Lira Lira 

9 Muamele vergileri 
1 İthalat Muamele Vergisi 127 000 000 179 500 000 178 000 000 
2 İmalat » » 110 000 000 117 000 000 120 000 000 
3 Bankalar » » 18 000 000 23 950 000 24 000 000 

Bölüm toplamı 255 000 000 320 450 000 322 000 000 

10 Dalılî İstihlâk vergileri 
1 Şeker ve Glikoz İstihlâk Yer

gisi 130 591000 106 250 000 110 000 000 
2 Elektrik ve Havagazı ve müş

takları İstihlâk Vergisi 
3 Ham Petrol İstihlâk Vergisi 
4 Kahveden alman İstihlâk Ver

gisi ^ . 
5 Kibritten alman İstihlâk Ver

gisi 

7 320 000 
16 000 000 

21400 000 

0 

8 500 000 
18 000 000 

20 500 000 

0 

8 500 000 
18 000000 

20 000 000 

6 780 000 

Bölüm toplamı 175 311000 153 250 000 163 280 000 

11 Akar yakıtlardan alınacak Yol 
Vergisi 21000 000 26 000 000 58 000 000 

İkinci kısım toplamı 591531000 673 460 000 713 340 000 

12 

13 

14 

15 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Tedavül vergileri ve harçlar 

Maden resimleri 

Gümrüklerde kullanılan kâğıt
lara yapıştırılan Savunma Pulu 

Nakliyat Vergisi 

Sefineler Vergisi 

7 300 000 

300 000 

16 300 000 

180 000 

3 000 000 

490000 

16 900 000 

160 000 

3.000 0C0 

490 000 

17 000 000 

130 000 
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B. M. 

16 

17 

18 

19 

' 

G-elirin çeşidi 

Posta, telgraf ve telefon müra-
seleleriyle telefon abonelerin
den alman Savunma Vergisi 

Damga Resmi 

Tayyare » 

Tapu harçları ve kaydiyeler ve 
tapulama harçları 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

3 750 000 

35 250 000 

3 920 000 

12 500 000 

1952 yi 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

3 900 000 

42 000 000 

2 240 000 

38 500 000 

lı ıçm 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

4 000 000 

42 000 000 

2240 000 

38 500 000 

20 Mahkeme harçları 

21 Pasaport ve Kançilarya harç
ları 

22 Noter harçları 

23 Diğer harçlar nüfus harçları, 
eczane ve ecza depoları ve uz
manlık vesikaları harçları, ih
tira beratları harçları ve su ve 
kara avı ruhsat tezkeresi harcı 

24 Hayvan sağlık zabıta resmi 

Üçüncü kısmı toplamı 

6 000000 19 670 000 18 000 000 

2 000 000 10 300 000 10 300 000 

2 550 000 4 350 000 4 000 000 

140 000 

100000 

400 000 

150000 

400 000 

120000 

90 290 000 142 060 000 140180 000 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Tekel gelirleri 

25 Tekel İdaresi 
1 Tütün, tuz, çay, ispirto, ispir

tolu içkiler, rövelver, fişek, 
patlayıcı maddeler ve kibrit 
safi hasılatı 

2 Tekel maddelerinden alman 
Savunma Vergisi 

"87 182 285 "109 000 000 106 000 000 

110 000 000 1̂06 550 000 103 000 000 

Bölüm toplamı 197182 235 i215 550 000 209 000 000 
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B. M. 

26 

Gelirin çeşidi 

Oyun kâğıdı 

Dördüncü kısım toplamı 

1951 
Y ı h 

tahminleri 
Lira 

220 000 

197 402 235 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen talimin edilen 
Lira Lira 

290 000 

215 840 000 

300000 

209 300 000 

27 

28 

BEŞİNCİ KISIM 

Devlet malları gelirleri 

1 

2 

3 
4 
5 

G-ayrimenkullerden alman 
Peşin, para ile satılan gay
rimenkul satış bedeli 
Taksitle satılan gayrimenkul 
satış bedeli 
Borçlanma taksit bedelleri 
Kiralar 
Ecrimisiller 

Bölüm toplamı 

3 040 000 -

630 000 
500 000 

1 200 000 
260 000 

5 630 000 

13000 000 

650 000 
900 000 

1 450 000 
200 000 

16 200 000 

13 000 000 

650 000 
900 000 

1450 000 
250 000 

16 250 000 

Menkul mallar satış bedeli 4 870000 8 000 000 8 000 000 

Beşinci kısım toplamı 10 500 000 24 200 000 24 250 000 

ALTINCI KISIM 

Devletçe idare edilen kurumlar 

Katma bütçe ile idare edilen 
işletmeler 

0 Devlet ormanları 
0 Devlet üretme çiftlikleri 

7 500 000 
15 000 000 

0 
0 

0 
0 

Bölüm toplamı 22 500 000 0 0 
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M. Gelirin çeşidi 

Gelir Bütçesi 

1951 
Y ı U 

tahminleri 
Lira 

1952 
Hükümetçe 

tahmin edilen 
Lira 

yılı için 
Komisyonca 
tahmin edilen 

Lira 

29 Sabit ve mütedavil sermaye ile 
işletilenler veya Genel Bütçe 
içinde bulunanlar 

1 Darphane ve Damga Basımevi 
2 Resmî basımevleri 
3 » okullar 
4 Sulama idareleri gelirleri • 
5 Diğer kurumlar 

100 00Ö 
80 000 
15 000 

450 000 
1 000 000 

200 000 
160 000 
50 000 

970 000 
1 260 000 

150 000 
150 000 
50 000 

1000 000 
1250 000 

YEDÎNCÎ KISIM 

Genel kurumlar ve şirketler 
gelirlerinden devlet payı 

0 Fenerler geliri karşılığından 
alman 

32 Mükerrer sigorta şirketlerin
den alınan 

33 Sözleşmesi gereğince Musul 
petrollerinden alınan 

Yedinci kısım toplamı 

Bölüm toplamı 1645 000 2 640 000 2 600 000 

30 Radyo geliri 3 050 000 4 800 000 5 500000 

31 Millî Piyango geliri 21000 000 10 000 000 13 000 000 

Altıncı kısım toplamı 48 195 000 17 440 000 21100 000 

560000 

600 000 

2 200000 

3 360 000 

0 

680 000 

4000 000 

4 680 000 

0 

680000 

6 000 000 

6 680 000 
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B. M. 

34 
1 

2 

Gelirin çeşidi 

SEKÎZÎNCÎ KISIM 

Çeşitli gelirler ve cezalar 

Hazine muameleleri gelirleri 
Hazine portföyü ve iştirakleri 
geliri 
Faiz 

Bölüm toplamı 

1951 
Y ı h 

tahminleri 
Lira 

2 850 000 
1330 000 

4180 000 

1952 yılı için 
Ilükümctçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

4100 000 
850 000 

4 950 000 

4100 000 
850 000 

4 950 000 

35 Muayyen giderler karşılığı ge
lirler 

1 Kambiyo murakabesi mukabi
linde Cumhuriyet Merkez Ban-

2 

36 

37 
1 

2 

3 

38 
1 
2 

kasından alman 
Teftiş mukabili şirketlerden 
alman 

Bölüm toplamı 

Kıymetli kâğıtlar 

Eski alacaklar 
Tavizlerden ve ikrazlardan ge
ri almanlar 
Mülga Kazanç, Fevkalâde zam, 
İktisadi Buhran, Muvazene ve 
Hava kuvvetlerine yardım ver
gilerle Ruhsat, Unvan ve Kar
ne harcı artıkları 
Sair kaldırılmış vergiler ar
tıkları 

Bölüm toplamı 

Cezalar 
Para cezaları 
Vergi ve zam cezaları 

125 000 

50 000 

175000 

450 000 

50 000 

31500 000 

205 000 

31 755 000 

800 000 
3 000 000 

125 000 

80 000 

205 000 

580000 

150 000 

11500 000 

200 000 

11850 000 

1250 000 
2 300 000 

125 000 

80 000 

205 000 

Ö00 000 

150 000 

11 500 000 

200 000 

11850 000 

1250 000 
2 300 000 

Bölüm toplamı 3 800 000 3 550 000 3 550 000 
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1951 1952 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
B. M. Gelirin çeşidi Lira Lira Lira 

39 Müteferrik gelirler 15000 000 25 000000 25 000 000 

Sekizinci kısım toplamı 55 360 000 46135 000 46155 000 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısmı toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısmı toplamı 
Altıncı kısım toplamı 
Yedinci kısım toplamı 
Sekizinci kısım toplamı 

348 350 000 
591531000: 
90 290 000 

197 402 235 
10-500 000 
48195 000 

3 360 000 
55 360 000 

GENEL TOPLAM 1344 988 235 

380130 000 
673 460 000 
142 060000 
215 840 000 
24200 000 
17 440 000 
4 680 000 

46135 000 

1503 945 000 

390 450 000 
713 340 000 
140180 000 
209 300 000 
24 250 000 
21100 000 
6 680 000 

46155 000 

1 551 455 000 



etveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 6 

[Dairelerin barem dışı hizmetlileri] 
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Büyük Millet Meclisi 
Görevin çeşidi 

Bütçe Komisyonu daktilosu 
Daktilo 
Saymanlık Müdürlüğü daktilosu 
Başhademe 

» yardımcısı 
Birinci sınıf hademe 
İkinci sınıf hademe 
Üçüncü sınıf hademe 
Dördüncü sınıf hademe 
Sığmak koruyucusu 
Şoför 

». 
Bahçıvan 

» 
Sürekli amele 
Telefoncu 
Kaloriferci 

» 
» 

Vantilfısyon makinisti 
Elektrikçi 
Marangoz 

» yardımcısı 
Motosikletçi 
Çamaşırcı 
Laborant 
Ambar hademesi 

Basımevi 

Baştertipçi 
» yardımcısı 

Birinci sınıf operatör 
İkinci » » 
Tertipçi yardımcısı 

- » » 
Başmakinist 

Sayı 

1 . 
3 
1 

ı 
3 
6 

34 
26 

3 
1 
1 
1 
2 
2 
9 
1 
1 
ı • 

1 
ı 

. 1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

1 
1 

10 
3 
2 
1 
1 

Ücret 

200 
200 
200 
250 
200 
175 
150 
140 
100 
150 
300 
250 
225 
200 
150 
200 
225 
200 
175 
250 
325 
300 
175 
200 
100 
275 
200 

475 
400 
350 
250 
200 
175 
400 

Görevin çeşidi 

Makinist 
» yardımcısı 
» » 

Makine bakım ustası 
Elektrikçi 
Başciltçi 

» yardımcısı 
Ciltçi 

» 
» yardımcısı 
» » 

Kaloriferci 

Sayı 

4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
•2 
1 
2 
1 

Millî Saraylar Müdürlüğü 

Ayniyat memuru 1 
Koruma memuru . 3 
Elektrikçi 2 
Döşeme marangozu 1 

» » yardımcısı 2 
Yapı gereçleri ambarcısı 1 
Dülger 2 
Kurşuncu 1 

» 1 
Tenekeci 1 
Çilingir 1 
Döşemeci 1 
Başbekçi 1 

» 2 
Bekçi 14 

» 39 
Kapıcı 1 

» 2 
Başbahçıvan 1 
Bahçıvan 1 

» • • 2 

» 16 
Sürekli amele 10 
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Görevin'çeşidi 

Daire müdürü 
Kitaplık memuru 
Şoför 
Telefon ve elektrik memuru 
Kaloriferci ve onarıcı 
Odacıbaşı 
Evrak dağıtıcısı 
Kapıcı 

— D/4— 
ıştay Başka 

Sayı Ücret 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

225 
175 
250 
200 
200 
150 
125 
125 

Görevin çeşidi 

Evrak dağıtıcısı 
Gece bekçisi 
Odacı ' 
Hamal 
Odacı 
Kapıcı yardımcısı 
Odacı 

» 
Laborant 

Sayı Ücret 

1 
2 
7 
5 

14 
1 
4 
4 
1 

110 
100 
100 
100 
90 
90 
80 
75 

120 

Başbakanlık 
Matbaa ve yönetim memuru 
Abone ve yollama memuru 
Başöiltçi 
Elektrikçi . s'"" 
Geo.e /bekçisi 
Başdağıtıöı 

Dağıtıcı 

BaŞödacı (aynı zamanda Bakanlar 
Kuruluna- bakar) 
Odacı 

• * 3 " .. ' 

Kapıcıbaşı 
Arşiv odacısı 

Şoför 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
.1 
1 

1 
3 
7 
4 
2 
2-' 
1 
1 
3 
5 

250 
200 
260 
250 
130 
220 
225, 
180 
200 
170 ; 

175 
180 
125 

225 
130 
150 
115r 
130 
105! 
125 
115 
100 
250 

Şoför 
» • ; . . 

Kâğıt gönderme memuru 
Daktilo 

» 
Meydancı. 
Garaj bekçisi 
Teknisiyen 

» 
» (Baştertipçi yi 

BaŞCiltçi 
Dağıtıcı 

Millî Savunma 7 

Kaloriferci 
Ödaci 

Başoakanlı 
Aşçı yamağı 
Sofracı 
Garson 
Hademe 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

200 
225 
İ50 
150 
225 
130 
130 
400 
375 
350 
300' 
125 

200 
100 

1 İ20 
1 250 
1 150 
İ 130 
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Milletlerarası İktisadi îş Birliği Teşkilâtı 

Görevin çeşidi Sayı Ücret Görevin çeşidi . 

.Arşiv memuru 
Yabancı dil bilir daktilo (Îng.-Fr.) 
Yabancı dil bilir daktilo 
Yabancı dil bilir daktilo 
Daktilo 

Başodacı 
Odacı 
MÜVC274 

400 
500 
400 
300 
250. 
200 
175 
150 
175 

Paris Türk Heyeti 

Yabancı dil bilir daktilo 
Daktilo 
Odacı 

Va§ington Bürosu 

Yabancı dil bilir daktilo 
Odacı 

Sayı Ücret 

2 
1 
2 

1 
1 

350 
220 
200 

850 
525 

Daktilo 

Dağıtıcı 
Başodacı 

Danıştay Başkanlığı 
2 200 
4 175 
5 150 
2 115 
1 115 

Odacı 
» 

Kapıcı 
Şoför 

7 90 
7 75 
1 100 
1 175 

Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 

2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 

025 
550 
475 
475 
475 
400 
350 

Genci Müdürlük 

' Redaktör (Birisi yabancı dil bilir) 

Redaktör 
» Ve ekip şefi 

Tercümeci 
» (Yabancı olabilir) 
» (Birisi yabancı olabilir) 

Yabancı dil bilen musahhih ve 
mizanpajcı 
Baskı işleri uzmanı 
Musahhih ve mizanpajcı 
Bülten tashihcisi 
Yabancı dil bilen' daktilo 
Daktilo 

' . » ' • • - . 

• » : - • 

400 
400 
300 
225 
300 
250 
225 
200 
175 

Daktilo 
Arşivci 
.Sicil"ve tahakkuk arşivcisi 
Arşivci 
Arşivci 
Filim operatörü 

»'• » Yardımcısı 
» > • » 

Filmotekçi 
Fotoğrafçı 

» 

> 

Laborant 
> yardımcısı 

Fototekçi 

1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1. 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

150 
300 
250 
200 
175 
550 
400 
350 
250 
250 
550' 
550 
400 
350 
300 
200 
150 
250 



D/6 
Görevin çeşidi Sayı -Ücret 

Aboneci ve bantçı 
> > 

Kupürcü 
Bülten çoğaltma makinisti 
Bantçı ve ambalâjcı 
Yönetim memuru 
Şoför 
Motosikletçi 
Kaloriferci 
Ateşçi 
Bisikletçi 
Telefoncu 

Gece bekçisi 
Kapıcı 
Başodacı 
Odacı 

1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 

15 
5 

îl Temsilcilikleri 

Daktilo 
Takipçi ve dağıtıcı 
Odacı 

Ankara Radyosu Müdürlüğü 

Basspiker (biri kısa dalga iğlerine 
bakar) 
Spiker .' . 

» adayı 
Kısa dalga spikeri (yabancı dil bilir) 

> > » » » » 
» > müzik şefi yardımcısı 
» » diskotek memuru 
» » daktilosu 

Diskotek şefi 
Plâk muayenecisi ve bakıcısı 
Daktilo 

• ' » 

Ambarcı 
» 

Stüdyo bakıcısı 
Yönetim memuru 
Şoför 
Bisikletçi 

150 
125 
200 
150 
125 
200 
175 
150 
125 
100 
125 
150 
125 
100 
90 
100 
90 
75 

1 175 
1 125 
1 90 

2 ' 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

475 
350 
300 
250 
625 
475 
400 
300 
200 
300 
200 
200 
150 
230 
250 
150 
175 
175 
115 
100 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Telefoncu 

Kaloriferci 
» 

Gece bekçisi 
Kapıcı 
Odacı 

» 
Bahçıvan 

Radyo Türk Musiki Heyeti 

Birinci sınıf repetitör artist 
İkinci » 
Birinci i» 
İkinci » 
Üçüncü » 
Dördüncü » 
Birinci ı» 
ikinci » 

» » 
artist 

» 
» 

stajiyer artist 

Radyo Temsil Kolu Rejisör 

Radyo Teknik Servisi 

1 
1 
3 
1 
3 
3 

13 
5 
1 

150 
125 
115 
125 
100 
90 
90 
75 

115 

6 
6 
4 
3 
3 
8 
2 
8 

550 
475 
400 
350 
300 
250 
225 
200 

1 550. 

Jeneratör uzmanı 
Birinci smıf başmakinist 
İkinci » » 
Başmakinist yardımcısı 
Birinci sınıf makinist 
İkinci :» » 
Üçüncü » » 
Antenci 
Atelye şefi 
Atelye ustası 
Tornacı 
Marangoz 
Atelye kalfası 

Türk Haberler Büroları ve Basın Ateşelikleri 

Mahallî kâtip 
» daktilo 

Mahallî kâtip ve daktilo 
» » >y 

Kapıcı ve odacı 

1 
2 
4 
8 
9 
12 
15 
4 
1 
1 
1 
1 
1 

550 
400 
350 
325 
270 
250 
225 
325 
400 
300 
250 
250 
150 

çelikleri 

2 
1 
2: 
1 
1 

750 
525 
525 
450 
275 
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Görevin ç&şidi Sayı Ücret 

İstanbul Radyosu Müdürlüğü 

Başspiker 
Spiker 

» 
Diskotek şefi 
Plak muayenecisi 
Stüdyolar bakıcısı 
Ambarcı 
Doktor 
Tasnifçi 
Arşivci 
Daktilo 

Yönetim memuru 
Şoför 

» 
Telefoncu 

Kaloriferci 

475 
350 
300 
225 
150 
150 
200 
150 
150 
200 
175 
150 
175 
210 
150 
150 
125 
100 

Görevin çeşidi 

Kapıcı 
Gece bekçisi 
Odacı 

Rejisör 

Radyo Temsil Kolu 

Radyo Teknik Servisi 

Jeneratör uzmanı 
Birinci sınıf başmakinist 
İkinci sınıf başmakinist 
Başmakinist yardımcısı 
Birinci sınıf makinist 
İkinci sınıf makinist 
Üçüncü sınıf makinist 
Antenci 
Atelye şefi 
Atelye ustası 

Sayı Ücret 

4 
4 
2 

20 

90 
90 
90 
75 

300 

1 
2 
1 
3 
4 
6 
9 
1 
1 
1 
1 

475 
400 
350 
325 
270 
250 
225 
300 
300 
250 
225 

İstatistik Genel Müdürlüğü 
İstatistik! tahliller teknisyeni 
Başmakinist 
1 nci makinist 
2 nci makinist 
Makinist 

» 
Fotoğrafçı 
Klişeci 
Mültigraf baskıcısı 
Mültigraf baskıcısı yardımcısı 
Veritayperei (Yabancı dil bilir) 
Başsayıcı 

» yardımcısı 
Kaloriferci 

» yamağı 
» » 

Şif releyici 
» 

Daktilo 

5 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 

' 2 
1 
1 
1 

ı . 
1 
1 
5 
1 
1 

625 
300 
225 
200 
225. 
200 
350 
250 
300 
225 
350 
230 
200 
200 
125 
100 
170 
160 
200 

Fiş memuru 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Dağıtıcı 
Ambarcı 

» 
Ambalâjcı 
Başodacı 
Odacı 

» 
» 

Gece bekçisi 
» » 

Meydancı 
Hamal 

2 
3 

18 
18 
11 
20 
17 

2 
1 
1 
2. 
1 
2 

12 
4 
3 
1 
2 

r-i 

225 
200 
175 
150 
130 
115 
100 
120 
120 
150 
120 
130 
110 
100 
100 
115 
100 
100 
85 
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Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 

Görevin çeşidi 

MERKEZ 

Doktor 
Telsiz telmisiyeni 
Telsiz muhabereci 
Ressam ve grafiker 
Motorcu başustası 
Makinist . 
Bülten mustalızırı 
Motöreü 

Şoför 
Dağıtıcı 
Bekçi 
Hademe 
Kaloriferci 
Bahçıvan 
Başhadcme 
Daktilo 

Âlet sevkiyatçısı 
» » 

Marangoz 
Sondaj teknikeri 
Telsiz muhabere teknikeri 
Rasat yorumcusu 
Telsizci ; 

Demirci kalfası 
Rasat park koruyucusu 
Telsim tamirci yardımcısı 

Sayı Ücret 

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 

150 
230 
150 
175 
250 
250 
200 
130 
115 
15,0 
90 
75 
75 
130 
130 
90 
130 
175 
150 
175 
150 
200 
270 
230 
150 
125 
85 
125 

Görevin çeşidi 

tLLEB 

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 başteknikeri 
Telsiz muhabere teknikeri 
Hidrojen mustalızırı 
Nakil vasıtaları silicisi 
Rasat aletleri koruyucusu 

Sayı Ücret 

Kurs daktilo mukayyidi 
Tasnif ci 

120 
125 

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 

375 
230 
230 
150 
150 
130 
200 
150 
115 
55 
60 
90 
75 
60 
50 
45 

220 
220 
230 
2ÖD 
325 
230 
200 
115 
75 

120 

Diyanet İşleri Başkanlığı 
MERKEZ 

Daktilo 
Mizanpajcı ve musahhih 
Daktilo 
Ambarcı 

3 
1 
1 
1 

150 
300 
175 
200 

Daktilo (yabancı dil bilen) 
Dağıtıcı 
Kaloriferci ve bahçıvan 
Gcccbekçisi 
Başodacı 
Odacı 

1 
1 
1 

: • • ! : • 

1 
8 

250 
150 
150 
110 
110 

' 100 



Görevin çeşidi 

Daktilo 
Gece bekçisi 
Elektrikçi 
Odacı 

İLLER 

Kuran öğretici 
» » 

D/9 — 
Sayı Aylık 

1 150 
1 100 
1 150: 

10 100 
20 80 
50 70 
70 60 
10 150 
25 125 

Görevin çeşidi 

Kuran öğretici 
» » 

Dersiam 
» 
> 
> 
:» 

istanbul Cuma vo kürsü vaizleri 
» » » 

Sayı 

50 
165 

5 
5 

21 
89 
48 

1 
10 

Ücret 

100 
75 

Maaş 

35 
30 
25 
20 
15 
20 
15 

Tapıt ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

MERKEZ 

Doktor 
Ciltçi 

» yardımcısı 
» » 

Fbtostat memuru (Fotoğrafçı) 
» » yardımcısı 

Daktilo 
> 

Dağıtıcı 
Başodacı 
Odacı 
Kapıcı 

Tapulama 

Daktilo 
Odacı 

ÎLLER 

Ciltçi 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
4 
1 

13 
1 

2 
3 

1 

120 
175 
120 
90 

175 
120 
120 
90 
90 
90 
75 
75 

175 i 
[ 

100 i 

i 

175 j 

Ciltçi 
» yardımcısı 

Daktilo 
> 
> 
» 

Jaloncu 
Gece bekçisi 
Odacı 

» 
» 

Kapıci 
Dağıtıcı 
Defterci 

Tapu ve 

Daktilo 

Jaloncu 

Mübaşir 
Odacı 
Şoför 

1 
1 
2 
3 

32 
4 
3 
2 
4 

38 
162 

1 
4 
3 

, 130 
75 

120 
90 
75 
60 
60 
60 
75 
60 
55 
75 
60 
75 

Tapu ve Kadastro Yazma Heyeti 
2 
7 

20 
28 

1 
16 

2 

90 
75 
75 
60 
90 
60 

150 



Görevin çeşidi 
— B/10 

Sayı Ücret 

Tapulama 
i 

Arazi kadastrosu v̂  müdürlükleri 
daktilosu 
Arazi yargıçlıkları daktilosu 
Odacı 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Tapulama kadrolarının tezyidi hakkinda hazır
lanan kanun dolay isiyle 1952 yılında istihdam 

olunacak hizmetliler 

18 
18 
18 
18 

175 
150 
75 
60 

Arazi kadastrosu müdürlükleı 
daktilosu 
Arazi yargıçlıkları daktilosu 
Odacı 

s> 

*i 
10 
14 
10 
14 

175 
150 

' 75 
60 

Toprak ye İskân İşleri Genel Müdürlüğü 
MERKEZ 

Nirengi poligon teknisyeni 
Poligon teknisyeni 
Helyofiks memuru 
Daktilo 

Müvczzi 
Jaloncu 
Başodacı 
Odacı 
Gece bekçisi 
Tamirci ustası 
Kurs idare âmiri 
Kurs kâtip daktilosu 
Kurs hademesi 
Kurs gece bekçisi 
Traktör grupları şefi 
Şoför 
Motorsikletçi 

1 
1 
1 
5 
3 
9 
3 
2 
1 
18 
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 
400 
250 
150 

ÎLLER 

Şoför 

Arabacı vo şoför yardımcısı 
Başjaloncu 
Jaloncu 
Komisyon işçisi 
Daktilo 

Bekçi 

Odacı 

Traktör grup âmiri 
Ambar memuru 
Makinist 
Makinist ve şoför yardımcısı 
Şoför 

30 
27 
17 
58 

269 
65 
7 
9 
7 
2 
3 
2 
2 
2 

52 
7 
3 
3 
3 

12 
12 
5 
5 

200 
170 
100 
130 
100 
75 

150 
130 
115 
100 
75 
90 
75 
90 
75 
65 
40 

350 
150 
150 

75 
370 
200 



Görevin çeşidi 

Zati§leri Genel Müdürlüğ 

Daktilo 
> . ' 
* 

Dağıtıcı 

Levazım Müdürlüğü 

Şoför 
Başodaci 
Dağıtıcı 

» 
Motosikletli dağıtıcı 
Bahçıvan 

» yardımcısı 
Odacı 

.» 
» 

Gece bekçisi 
Meydancı ve kapıcı 
Telefoncu 
Kaloriferci 

» yardımcısı 
Asansörcü 
Denkçi 
Hamal 

• • , ; • 

Merkez Bürosu 
Daktilo 

». 

Yargıtay Başkanlığı 

Doktor 
Şoför 
Başodacı 
Kaloriferci 
Telefoncu 
Meydancı 
Asansörcü 
Gece bekçisi 
Kapıcı 
Odacı 

» -
Bahçıvan 

— D/11 — 
Adalet Bakanlığı 
Sayı 

ü 

2 
1 
5 
1 

1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
4 

14 
11 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

1 
3 

1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
2 

17 
29 
1 

Ücret 

200 
175 
150 
140 

250 
140 
115 
175 
115 
150 
90 

100 
90 
75 

100 
90 

150 
250 
100 
75 

100 
100 

150 
100 

150 
230 
100 
250 
140 
75 
75 
90 
75 
90 
75 

115 

Görevin çeşidi 

Adlî Tip îşleri Genel Müdür 

Kaloriferci , . 
Dağıtıcı 

Aşçı 
Çamaşırcı 
Gardiyan 

Odacı 
Şoför 
Adlî Tıp Meclisi odacısı 

İLLER 
. 

Kaloriferci 
» 

Kaloriferci 
Telefoncu 
Kapıcı ve gece bekçisi 
Meydancı 
Odacı 

» 
» 
» 
» 

Adlî tıp odacısı 
Gece bekçisi 

Ceza ve Tevkif evleri 

Doktor 
Başgardiyan 

» 
» 
» 
» 

Birinci sınıf gardiyan 
» » » 

İkinci » *» 
Üçüncü » > 
Şoför 

» 
» 

Sayı 

'lüğü 

1 
1 

1 
1 
3 
2 
6 
1 
3 

1 
2 
3 
1 
1 
1 

1 3 , 
63 
58 

255 
365 
12 
5 
1 

. ' • • " 

1 
10 
40 
70 
80 
80 

180 
• 500 
300 
125 

4 
2 

11 

Ücret 

115 
75 

75 
- 90 

90 
75 
70 

175 
75 

200 
130 
100 
150 

60 
60 
90 
75 
70 
60 
55 
60 
70 

100 
. :r<£& 

150 
200 
175 
150 
130 
115 
100 
90 
75 
60 

200 
175 
150 



Görevin 

Şoför 
» 

Usta 
Makinist 
Elektrikçi 

çeşidi Sayı 

2 
2 
9 
1 
1 

Ücret 

130 
115 
175 
175 
100 

Görevin çeşidi 

Aşçı v : 
Aşçı, çamaşırcı ve hamamcı 
Haricî hastane hademesi , 
Hademe 
Arabacı j 

Sayı 

1 
o 
O 

'••'•• 1 3 

5 
• 1 

Ücret 

100 
60 
60 
90 

- 75 

İçişleri Bakanlıg. 
MERKEZ 

Yabancı dil bilen daktilograf 
Daktilograf 

» ' 
Motorlu dağıtıcı 

» » 
Dağıtıcı 
Bagodacı 
Odacı 

» 
» 

Gece bekçisi 
Kapıcı 
Asansörcü 
Kaloriferci 

s> yardımcısı 
Başbahçıvan 

1 
10 
10 
1 
2.. 
9 
1 
5 

10 
38 
4 
2 
2 
1 
1 
1 

230 
150 
130 
150 
.130 
115 
150 
100 
90 
75 

100 
90 
90 

200 
115 
175 

1 Bahçıvan 
| Bahçe işçisi 
j Telefoncu 

» yardımcısı 
Bakanlık şoförü 
Bakanlık odacısı 

İller dağıtıcı lan 
» » 
» • > • 

» odacıları 
» » 

fice. odacıları 
» » 
» » 

Bucak odacıları 

İLLER 

2 
2 
1 
1 
1 
1 

150 
130 
200 
90 

250 
150 

1 
6 

59 
116., 
23 
18 

165 
286 
627 

75 
60 
60 
55 
60 
55 
50 
45 
30 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
MERKEZ 

Makinist ve silâhçı 
Şoför 

» • 

goför 
Ambar muhafızı 
Daktilograf 
Asansörcü 
Makinist yardımcısı 
Başodacı 

. • • • 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

175 
175 
150 
100 
130 
130 
100 

90 
100 

Odacı 

» 
Dağıtıcı 
Gece bekçisi 
Saymanlık takipçisi 

Tabip 
Daktilograf; 

» 

İLLER 

5 90 
18 75 
3 90 
2:. 90 
1 150 

1 90 
2 130 
4.'.. 100 



D/iâ 
Görevin çeşidi 

Şoför 
» 
» 

Maldııist 
Nezarethane 

» 
Sandalcı 
Tayfa 
Başodacı 
Odacı 

» 
> 

Elektrikçi 
Kaloriferci 
Aşçı 

> 
» yamağı 

Bulaşıkçı 

memuru 
> 

Polis Enstitüsü 

• Sayı 

2 
1 
2 
8 
1 
1 

46 
2 
1 
5 
5 

121 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Ücrer. 

130 
115 
100 
115 
100 

90 
90 
70 

100 
90 
75 
60 

175 
175 
100 
90 
75 
75 

Gör evin çeşidi 

Çamaşırcı 
Ütücü 
Odacı 

» 
> 

Aşçı 
Odacı 

Hemşire 
Hastabakıcı 
Hademe 
Aşçı 

» yamağı 
Terzi 
Çamaşırcı 
Berber 

İstanbul Polis Okulu 

Pravantoryum 

Sayı 

3 
2 

11 
6 
2 

1 
9 

•9 

2 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
1 

Ücret 

75 
75 
75 
70 
60 

90 
75 
60 

150 
100 

75 
150 
75 

100 
100 
100 

Jandarma Genel Komutanlığı 
MERKEZ İşçi 

Yapı ustası 
Şoför 
Başodacı 

> yardımcısı 
Odacı 

Basımevi 

Makinist 
» 

Ressam 
Tertipçi 

• » 

Linotip operatörü 
Ambar memuru 
Ciltçi 

1 
1 
1 
1 
7 
10 

325 
250 
125 
115 
100 
90 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

230 
200 
200 
200 
175 
200 
200 
200 
175 

Silâh ve Malzeme Tamir Evi 

Telsiz ustası 
Telefon tamir ustası 
Telefon tamir usta yardımcısı 
Tornacı 

Frezeci 
Kaynakçı 
Demirci 
Tüfekçi 

Subay ve Assubay Okulları 

Kaloriferci 
Elektrikçi 
Odacı 

115 

1 
1 
1 
X 

1 
i 
1 
1 

çullan 

1 
1 
1 
3 

11 

200 
250 
200 
175 

175 
175 
175 
350 

.1.75 
150 
115 
100 
90 



Görevin çeşidi 

Aşçı 
• • V * 

• • • » 

Çamaşırcı 
» v/ 

Laborant (Dişçi yanında) 
Şoför 

Muhafız Kıtası 

Şoför 
* . 
* 

Aşçı 
» 

İstanbul Dikimevi 

Kundura ustası 
Terzi ustası 

Makine tamircisi 
Makine ustası 
Kundura makine ustası 
Elektrikçi 

» yardımcısı 
Kundura ambar memuru 

Sayı 

1 
,1 
1 
1 
3 
1 
1 

2 
.2 
i. 
1 
1. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Ücret 

175 
100 
75 
90 
75'. 

100 
200 

250 
200 
175 
100 
•75 

450 
450 
230 
250 
300 
200 
230 
175 
175 

14 — 

Şoför 
Hamal 
Aşçı 

Ambar 
Hamal 

Şoför 

Görevin çeşidi . 

Eşya Ambarlan [1] 

memuru 

• 

Toplu Birlikler 

Sivil sanatkâr (Saraç) 
2> 

» 
» 

Şoför 
» 

Aşçı 

Şoför 
> 

» 
» 
» 
» 

Sabit Birlikler 

Sayı 

1 
. , - • • ' 4 

••'; ı 

2 
6 

12 
2 

: : , « • ' • 

1 
; . " . . < ı : 

2 
2 
2 
6 
2 

12 
7 

1 
11 

Ücreı 

200 
100 
100 

230 
100 
100 
200 

250 
175 
150 
130 
115 
200 
175 
100 
75 

200 
175 

Dışişleri Bakanlığı 
Merkez hizmetlileri 

Daktilograf (Fransizca veya ingi
lizce redaksiyona vâkıf) 

Daktilograf 

2 
2. 
3 
4/ 
1 
3 

r-l 

2 
2 

450 
400 
370 
255 
230 
210 
200 
185 
175 

Daktilograf 
» 
> 

Doktor 
Şoför 
Telefoncu 
Kapıcı 
Başodacı 
Odacı 

•» 

» 
» 

1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
6 
3 
6 

12 

160 
150 
200 
150 
250 
125 
175 
140 
120 
110 
100 

90 

[İJ İstanbul, Kayseri, Elâzığ. 



Görevin çeşidi 

Odacı 
Başdağıtıcı 
Dağıtıcı (Bisikletli) 
Dağıtıcı 

» 
Saymanlık takip ınenmru 
Dağıtıcı (Motosikletli) 
Belge saklağı koruyucusu 
Gece bekçisi 

Bahçıvan 
Kaloriferci 
Ateşçi 
Kitaplık memuru 

Basımevi 

Baştertipçi 
Tertipçi 

— D/15 
Sayı Ücret 

6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
.1 
1 

80 
125 
140 
110 
100 
175 
140 
100 
130 
120 
125 
160 
100 
200 

1 250 
1 175 
1 135 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Tashihçi 1 175 
Ciltçi 1 175 

» 1 160 

Dışişleri Bakanlığı Köşkü 

Yönetim memuru 1 250 
Aşçj 1 255 

» Yamağı 1 100 
Bahçıvan 1 250 

» Yardımcısı 1 100 
Sofracı 2 150 
Kapıcı ' 1 140 
Kaloriferci 1 100 
Bahçe amelesi 1 75 

» . > 1 70 

Yabancı memleketler hizmetlileri [1] 

Elçilik, daimî delegelik ve konso-
olsluklan hizmetlileri 500 83,333 

Daktilo 

Daktilo 

» 

Maliye Bakanlığı 
MERKEZ 

Özel Kalem Müdürlüğü 

Genel Kâğıtlar Müdürlüğü 

1 200 

Maliye Tetkik Kurulu Başkanlığı 

Yabancı dil bilen daktilo 1 

200 
175 
150 
125 

300 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

Daktilo 250 

Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel 
Müdürlüğü 

Takip memuru 
» » 
» » 

Daktilo 

» 

1 
1 
3 
1 
3 
3 
2 

200 
150 
175 
250 
200 
175 
150 

[1] Yabancı memleketlerdeki teşkilâtta ücretle kullanılıp istihkakları bu ödenekten verilecek olan
ların sayısının ve görevlerinin belirtilmesi ve bu hizmetlilerin tâyinleriyle kuruluş itibariyle verile
cek ödenek dairesinde ücretlilerin tâyin ve dağıtüması bakanlığa veya bakanlığın yetki vereceği 
makamlara bırakılmıştır. 



Ü/18 
Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü 

Daktilo 3 250 
İ 200 
2 .175 

Merkez Daireleri Saymanlık müdürlükleri 

Daktilo 
» 
» 

2 200 
4 175 

10 150 

Muhasebat Genel Müdürlüğü ' 

Daktilo 

s* 
» ; 

Puvantör 

Daktilo 

Daktilo 

Merkez Saymanlığı 

Gelirler Genel Müdürlüğü 

Fiş. memuru 
» » 
» » 
» • » . 

J. 250 
1 200 
2 175 
2 150 
1 250 

200 

6 200 
4 175 
4 150 
2 175 
I 150 
1 125 
I 100 

Malı İstihbarat Arşivi 

Başorganizatör (En az yüksek tahsil.) 1 625 
Organizatör 1 550 

» 1 475 
Kardeks memuru (En az lise mezu
nu) 17 250 

» » » 11 225 
» » » 15 200 

Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı 

Daktilo 1 250 

: Hazine Genel Müdürlüğü 

Yabancı dil bilen daktilo 1 300 

Görevin çe§icrî Sayı Ücret 

Daktilo 200 
175 

Elçilikler Maliye Müşavirlikleri 

Mahallî kâtip (Yabancı olabilir) 

Kambiyo 

Daktilo 
» 

1 450 

1 175 
1 200 

Emekli İşleri Müdürlüğü 

Daktilo 
» 

Puvantör 
» 

Kardeks memuru 

1 200 
1 175 
3 175 
4 150 
.1. 200 

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü 

Daktilo 
» 
» 

Özlük İşleri Müdürlüğü 

Daktilo 

Hastabakıcı 

1 
1 
2 

2 
2 
1 
1 
1 

250 
200 
175 

200 
175 
150 
200 
150 

Levazım ve Kıymetli Kâğıtlar Müdürlüğü 

Şoför 
Motosiklctçi 
Telefon memuru 
Başbahçıvan 
Bahçıvan, 
Kalorifer teknisiyeni 

» ateşçisi ve bahçıvan yamağı 
Elektrikçi 

» 
Başmarangoz 
Marangoz 

Doğramacı 
» 
> çırağı 

250 
200 
250 
250 
200 
300 
150 
250 
230 
300 
225 
200 
175 
150 
125 



Görevin çeşidi ,, Sayı Ücret 

Yazı ye hesap makineleri tamircisi 
. » . » : " ' • » » 

Yapı onarma ustası ;:.: 
• • " • • : » ' . > » • . • - • , . • • 

" ' > ' * » 
Çoğaltma memura 

.'., » > 
Daktilo 

» . - :w •' •"' 
Dağıtma başmemuru 

» .. memuru. „ 

* • • ; . • » 

Başodacı 
Odacı 

> '.•• 

'•"" » 

' • > » 
Kaprcıbaşı 
Kapıcı 

Gece bekçisi 

ilam al 
Temizlik işçisi 

1 
1 
1 
1 
T 
1 
1 
1 
1 

-1 
1 
5 
3 
10 
1 
5 

26; 
32 
10 
1 
1 
4 
3 
3 
2 
5 

300 
250 
250 
200 
150 
125 
250 
200 
200 
175 
200 
175 
150 
125 
150 
125 
100 
90 
75 
125 
100 
90 
125 
100 
125 
00 

İstanbul Basılı Kâğıt ve Ambar ve Mahzenleri 

Daktilo 
Odacı 
Gece bekçisi 
Hamal 

1 150 
2 75 
2 100 
2 125 

Darphane ve Damga Matbaası Müdürİüğü 

.Baştcrtipçl 
o T Çinkoğraf ustabaşısı 
05 i Ustabaşı 

Ba^ciltçi 
1 1 [. Galvano teknisiyeni 

'<:•:• Makinist 
» 

Şoför 
îdare memuru 
Takip memuru 
Daktilo 
Kapıcı 

1 
a 
4 
ı 
ı 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
2 

350 
300 
250'' 
350 
300 r 
2$0o 
225 
225 
225 
150 
150 
125 

Görevin çeşidi, Sayı Ücret 

Gece bekçisi 

Odacı 

Para, pul sevkiyat muhafızı 

2 :;i25 

i loo 
2 90 
1 225 

Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğü 

Depo âmiri 
» • » 

» » muavini 
Basihı teknisyeni « 
Depo şefi 

»'• memuru 

Yabancı dil bilen daktilo 
Daktilo 

Posta memuru 
Tasnif çi 

» 

Bekçi 
Odacı 

•ı 
1 
1 
1, 
8« 

;-2-. 
2 

ilü 
5 
2 
19 
: i'-?.• 
1 
1 
1 
1 
2 • 

4e 
16 
1 
16 
4 

425 
375 
375 
325 
300 
!250 
275 

/225 
200 
175 
150 
1300 
225 
175 
150 
175 

'175 
150 
125 
100 
125 
125 

Vergiler Temyiz Komisyonu Başkanlığı 

Daktilo 

> 

Daktilo 

:Odtfcı 

Hademe 
Bekçi 

5 200 
X ,,175 
6 150 

Muvazzaf İtiraz Komisyonları,. , 

15 150 
ıv;;v;:-.22rvrl00 

<uy;0r: 90 
9 75 

Maliye Okulu 

•',ı çss-A'r:-.;-̂  ivîk/vjîY'C 
, 1 
.* 

100 
100 



Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Odacı 
..Teksire! 

90 
175 

ÎLLER 

Muhakemat Genel Müdürlüğü 

Takip memuru 

» » 
a> > 

Daktilo 
•' > 

Odacı 

Gelirler Genel Müdürlüğü 

Daktilo 
» 

Gece bekçisi 

» » 

Daktilo 
» 

Hekim 

Hesap Uzmanları Kurulu 

özlük İsleri Müdürlüğü 

10 
60 

130 
70 
10 
9 

27 
24 

: "İfı7fö Emlak Genel Müdürlüğü 

Daktilo 
' '••'*' V 
Teknisiyen 
Sürveyan 

W 

2 
5 

21 
39 
33 
2 
8 
9 

175 
150 
125 
100 
90 

150 
125 
60 
-J # 

200 
150 
100 
90 
75 
100 
90 
75 

200 
150 

150 

150 
125 
400 
300 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Memur konutları 

Makine teknisyeni ve idare âmiri [1] 1 600 
Tesisat teknisyeni [1] ' 1 350 
Mutemet 1 250 
Elektrikçi ustası 1 225 
Su yolcu ve, sıhhi tesisler ustası • 1 '225 
Kalorifer ustası ' '•'• <2- 225 
Bahçıvan ;1 150 
Kalorifer ateşçisi ve bahçıvan yamağı 10 170 
Kapıcı .'15'.. 100 

Muhasebat Genel Müdürlüğü 

Daktilo 61 125 

Levazım ve Kıymetli Kâğıtlar Müdürlüğü 
- f \ N r " • " • • • ' , 

Şoför 
Yazı ye hesap makineleri tamircisi 

» » » » 
Kâğıt dağıtma memuru 

» ' » % 
îl başodacıları 
İ l odacıları 
» » 
» » 
İlce » 

» •> 

Gece bekçisi 
» • » 

Bahçıvan (istanbul) 
Kalorifer teknisiyeni 

» > 
» ateşçisi ve bahçıvan yamağı 

Su motorcusu 
Asansörcü 

Hazine Genel Müdürlüğü 

Daktilo 
' ' » • 

» 
Kâğıt dağıtma memura 
Odacı 

1 
1 
1 
6 
5 
5 

24 
105 
194 
73 

350 
5 
5 
1 
1 

13 
34 
1 
1 

1 
•r ı 
1 
4 
6 

225 
300 
250 
100 
90 

100 
90 
75, 
60 
60 
55 

100 
90 

150 
300 
225 
100 
150 
100 

175 
150 
125 
100 
90 

[İ] Tâyinleri merkeze aittir. 



Öörevin çeşidi 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Sayı Ücret Görevin çeşidi 

MERKEZ 

Daktilo 
Kardeksçi 
Yabancı memleketlerdeki öğrenci 
müfettişliği kâtipleri [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 
» yardımcısı 

Yayın 

Pedalcı 
Dizici ve kaplayıcı 
Çırak 
Fiş memuru 
Kitaplık fiş memuru 
Yollama memuru 
Dağıtıcı 
Dergi düzelticisi ve yönetim memuru 
Paketçi 
Fotoğrafçı 

T> çırağı 
Araştırıcı 

1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
29 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 

200 
200 

4 450 
1 130 

130 
150 
150 
130 
130 
130 
115 
150 
100 
115 
175 
130 
250 
175 
200 
150 
200 
100 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 

200 
130 
90 
100 
100 
100 
100 
115 
75 
150 

.75 
115 

Sayı Ücret 

Düzeltici 

Daktilo 
> 

Dağıtıcı 
Odacı 

Daktilo 

Ciltçi 

Teknisiyen 
Odacı 

Millî Kütüphane 

ÎLLER 

Millî Eğitim odacıları 
» > » 

İstanbul Yüksek öğretmen Okulu 

Başaşçı 
Aşçı kalfası 
Kaloriferci 
Hastabakıcı 
Başodacı 
Odacı 

Dosya memuru ve daktilo 
Doktor 

150 
115 
115 
150 
90 

100 

200 
150 
250 
200 
250 
100 

Eğitim Enstitüleri ve öğretmen 

Doktor 

Kâtip ve daktilo 

Laborant 

4 
59 

lu 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
6 
11 
1 
1 

kull 

4 
6 
"2 
2 
6 

70 
60 

175 
60 
150 
90 
130 
60 
55 
50 
115 
90 

an 

150 
90 
130 
115 
115 

[1] Yabancı olabilir. Mahallince seçilenler müfettişin teklifi ve elçinin inhası üzerine Millî Eği
tim Bakanlığınca tâyin olunur. 



(Jörevin çeşidi Sayı Ücret 

Teknik koruyucusu 
» v» 
s- » 

. » » 
Usta" 
Bahçıvan 

Ba§a§çı 
A§çı 

» 
» 

Şoför 
> Yardımcısı 

Hastabakıcı 
Ba§pdacı;; 

;>K ;;, 
Odacı « 

1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
6 
3 
4 
2 
1 
4 
1 

7 
19 
54 

103 

İr ;, Güzel Sanatlar Akademisi 

Laboratüvar ve ders aletleri koru
ma memuru 
Resim galerisi* lıadcntesİ ^ J - " 
O^açı ve kapıcı 

Kajöriferci 
Teahip öğreticisi 
Esjki güzel yazılar öğreticisi 
Ebçuahar ve kaplayıcısı öğreticisi 

:>A ' ;\ 

Hesapçı • 
";»-

Teknisyen 
» çırağı* > 

Kaloriferci 
Bahçıvan 

» 
Başodacı 
Koruyucu 
Odacı 

» 
,» 

Bekçi 
p. 

Rasathane 
.'-.'i-::- :;:..: 

r v v ; % . : v -?.u- h 

' 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
:. h ı 
1 

• 4 ' 

2 
2 
1 
1 

270 
200: 
175 
150 
175 
175 
115 
17$ 
115 
100 
90 

,200 
150 
115 
130 
10Q 
90 

".75. 
60 
50 

100 
G0 
60 
75 

•W 
270 
270 
İ27A-

130 
115 
200 
İÖ0 
Jlo 
"90 
,-'.jB0-

90 
75 
75 
60 
55 
75 
60 

öörevin çegidi Öayı Ücret 

Şef ör 1 200 

Cumhurbaşkanlığ^Mlârmonik Orkestrası 

Sajpn ve caz orkestrası müzisiyeni 
(yabancı olabilir) 7 270 
Daktilo 1 150 
Odacı /.":" •'. •'•-. 3 90 

Ankara Devlet Roftservaiuvan 

Doktor 
Daktilo -

Enstrüman onarıcısı 

• .." > & 
Elektrikçi 
Elektrikçi ve kaloriferci 
Bahçıvan 
A§çı 
Odacı 

• • - , » • 

i ' » . ' ! • ' • 

1 
2 
i 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
i'. 
9 

11 

150 
150 

, 115 
150 
130 
100 
115 
150 
115 
175 

•90 
"•'v'm 

55 

Lise vo Ortaokulla! 

Doktor 

i S» 

Hizmetli ler 
,., .» 

Hizmetliler 
İ . : V > 
Odacı ; 

i - • > • .; 

, 5 
30 
50 

3 
6 

12 
25 

160 
275 

;425. 

100 
90 
75 

150 
125 
100 
90 

, 90 
75 
60 

325 ,. . Ş0 

Millî Eğitim Basımevi 

Kapıcı , 
Gece bekçisi 
Odacı 

Odacı 

2 
2 , 
i 

,60 
75 
60 

Derleme Müdürlüğü.. 

60 



Öörevin çeıidi Sayı Ücret 

Pravantoryum ve Sanatoryum 

Eczacı kalfası 
Kaloriferci 

:» yardımcım 
Doktor 
Demirci 
Elektrikçi 
Boyacı vo badanacı 
Marangoz 
Sıhhi teuisat yardımcım 
Makinist ve etüvcü 
Daktilo 

-» . 
Şoför 

» yardımcısı 
Başaşçı 
A§Çi 

s» kalfaoı 
»'.;• yamağı 

Arabacı 
Bâhçivan 

Tersi 

Bulaşıkçı 
Kreşuvareı ' ; r 
Kapıcı ve santral memuru 
Hastabakıcı 
Laborant 
Hademe 
Hademe : 

" T;* ' ^ 

Gece bekçisi 

lTiî<iip/ı<înöîcr 

Kaplayıci 

Koruyucu 

•£.* :••". 
VİD 

1 
2 

3 
1 
1 
1 
1 
l 
İ 
1 
1 

1 
1 
2 
2 
4 
i 
1 
3 
1 
i 
2 
1 
1 
10 
*4 
3 
.8 
25 
10 

8 
2 
2 
12 
10 
22 

150 
130 
75 
150 
130 
150 
100 
150 
175? 
175^ 
130 
90 
200 
90 
225 
150 
90 
80 
iöo 
150 
100 
Vİ5 
90 
75 
90 
90 
100 
100 
90 
75 
6Q 
50 
90 

175 
130 
İİ5 
00 
00 
76 

Görevin çegidi '•'§ayi Ücret 

Amtlan Koruma Kurulu, Bölöve Bürosu, 
; ve harabe alanlan, İller mÜMlefi~:> 

Kast 

Bekçi 
» , 
», ' : 
» 

Bekçi ve.odacı 
' » : » » 

'» ' » > .' ' 
Başodacı 
Bahçıvan 

' • ' . * : 

Onarıcı 
• • . ' * ' . : • 

Fotoğrafçı 
> yardımcısı 

• " • » * . - . • ' • 

Daktilo ve kâtip 
Memur 

.»:' 
• » 

* 
• , " * 

Bilet ve fotoğraf »atış memura 
Kaplayıci 
Kurşuncu 
Makinist ve elektrikçi 
Marangoz 
Duvarcı ve sıvacı 
Yangın memuru 
Eski eserleri koruma komiayomı 
üyeleri ücreti 

8 
25 
22 
8 

23 
115 
25 
a 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

•: x 
s"'.' i 2 

1 
'.;:*-X 

1 
3 
2 
1 

' 1,, 
! 2" 

1 
1 
4 

%<: 

115 
. 9 0 

5P 
35 
75 
60 
55 
90 

100 
70 

100 
90 

325 
150 
90 

İİ5 
345 
325 
270 
230 
175 
100 

^150 
150 
450 
,150 
115 
150 

•••• r i v X : 

î^İP: 
Ticaret, sanat okullan ve enstitüleri, bölge sanat 
okulları, ertik vo bütün akşam okullun, k\& ve 

? erkek gezici koy kurslan 

Yönetim memura 

...» V 
'•$ * r> » 

'""i » 

Doktor 

."'"l-
1 
S 

25 
M 
64 

İ#'? 
15 
İ7 -
.1*.: 

»•jffljjf 
230 
200 
175 
150 
130 
1Ü5 
100 
150 
lfc(r 



î>M 
Görevin çeşidi 

Doktor 
! ' * l • 

Hastabakıcı 

• ' % . ; ' ' ' » , . - . ' • • 

f.' > : 

Usta 
» . 

» ' • ' • 

> ; ' 
• » 

• » ' . . . ' " • 

* • • • • ' 

• » ı . 

> 
§oför 
.-*..' 
Agçi 
Aşçı (Yamağiyle beraber) 

>. > » 
• » ;, > » 

> ;. * » 
Kaloriferci 

» 
' . ' • * ' • • ' " 

' > 
"> 

Bahçıvan 
• " » • > . . 

• ' " • W 

; '» 
"> 

Bahçıvan 
Hacleme 

; * • * 

'"•» ' 
' : . . ' • ' > " " ' • : - ' . . - ' ' " 

' : ». 
Sürveyyari 

istanbul Teknik Okulu 

Kitaplık daktilosu 
öğretim, bürosu daktilosu 
Not çoğaltma memuru 

> > » Yardımcısı 
Ajtelye şefi 
#jlîektrikçi ;-v'-;,-(::!3i 

Sayı Ücret 

10 100 
15 
':"%") 
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 
1 

68 
174 
371 
758 ' 
20 

'.:..7* 

1 
1 
1 
1 
i 

..- i 

90 
150 
115 
100 
75 

400 
325 
270 
230 
200 
175 
150 
130 
115 
175 
115 
175 
175 
150 
130 
115 
150 
130 
115 
100 
90 

ışo 
130 
115 
100 
90 
75 

100 
90 
75 
60 
50 

230 

130 
115 
130 
115 
270 
230 

Görevin çegidi 

Demirci 
Tornacı 
Düzleyici 
Lâboratuvar başustası 

» İşçileri 
Modelci ve maketçi 
Marangoz 
Kaloriferci 
Şoför 
Laborant 
Gece bekçisi a 

Başodacı 
Kapıc ı -,vş 
Odacı 

• • ' » 

•. »' 
Hastabakıcı 
Aşçı 
>•• yamağı 

Berber (kalfasiyle beraber) 
Bahçivan 

> yamağı 
Yapı onarıcısı 
Odacı 

» 
. * . 

Gece bekçisi 

Köy Enstitüleri 

Usta öğreticisi 
> > 
> ' » 

Usta öğreticisi 
> > 

• > ' > • 

» ' • " • > 

>' '» 
> > 

Halk türküleri ve oyunları usta öğ
reticisi 
Ambar ve depo memuru 
Kâtip ve daktilo 

: , - * ' " ' . - > . 
Daktilo 

> 
j Memur . İ!''-;;S';' v\ ;^>-

Döner sermaye ambar memn.ru 

Sayı 

1 
- Itix 

1 
3 
2 

• l . v 
1 
1 
1 
1 
1 

'• Vi 
• -%ih 

5 
3 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

18 
5 

10 
2 

1 
1 
2 
4 

10 
20 
21 
11 
5 

2 
25 
30 
45 
10 
9 

25 
2* 

Ücre t 

200 
200 
200 
230 
175 
230 
150 
150 
150 
130 
100 
115 
90 

: 60 
75 
50 

115: 
175 
75 

115 
115 
75 

150 
75 
60 
50 

100 

370 
255 
230 
220 
200 
175 
150 
13Ö 
115 

150 
.150 
130 
115 
150 
115. 
220 

W 

http://memn.ru


fi/23 
Görevin çeşidi Sayı Ücret • 

Hastabakıcı 

Agçı 
Agçı yamağı 

» > 
' » - > 
Yapı yoklama ve tısta1 öğreticisi 

> * » > 
Ekmekçi 
Ekmekçi ve hamurcu 

» > 

Hayvan bakıcı 

Bahçivan 

Elektirikçi makinist 

• » 

> 
Bekçi 
Arabacı 

2 
22 
7 
21 
5 
1 
5 
22 
. 2 
1 
1 

1 
1 
1 
18 
3 
2 
1 
15 
6 
20 
2 
16 
1 

150 
115 
100 
175 
100 
90 
75 
60 
370 
470 
150 
100 
90 
75 
90 
60 
150 
100 
255 
220 
200 
150 
115 
90 
90 
75 
115 

GöıWin çeşidi Sayı Ücret 

Çamaşırcı 
Kapıcı 

* 
Daktilo • 

Ayakkabı onarıcısı 

140 
9 
5 
5 
2 
19 

' : • • ! • • " -

75 
100 
90 
100 
75 
90 

Sağıra, Dilsiz ve Körler Müessesesi 

Hastabakıcı 
Aşçı 
Çamaşırcı 
Hademe 

» 
Bahçıvan 
Usta 

Terzi 
Berber 

Yatılı öğrenci Kadrosu 

Eğitim enstitüleri ve öğretmen 
okulları 2300 
Köy enstitüleri 17000 
Ankara Devlet Konservatuvarı 200 
Teknik okulları 4550 

2 
2 
2 
6 
6 
1 
1 
5 
1 
1 

90 
150 
100 
90 
75 
150 
225 
ıfco 
125 
100 

Bayındırlık Bakanlığı 
MERKEZ 

Yüksek Fen Heyeti 

Daktilo 1 150 

Hususi Kalem Müdürlüğü 

Daktilo 1 225 
1 200 

>;'•••••Ştfiftiş Heyeti 

Daktilo 1 150 

Demtryollar ve Limanlar Dairesi 

Daktilo 

Mavici 

Bekçi 
Kayıt memuru 

> > 
Fiş memuru 
Başkopyacı 
Kopyacı 

» MuAviai 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 

175 
150 
130 
115 
100 
90 
230 
200 
175 
İ7S 
150 

2. 130 



Öörevln çegidî 

-4- D / 2 4 

Sayı Ücret 

Muakkip 

Tarama taleri ve Tesisat Servisi 

Tesisatçı 
Teknisiyen 
Dosya memuru 
Kayıt mamuru 

Su îişleri Dairesi 

Daktilo (Yabancı dil dilmesi şart
tır) 
Gönderme ve teslim alma memuru 
Daktilo 

Ambar memuru 
> » 

Dağıtma memuru 
Başhademe 
Hademe 

Gece. bekçisi 
» ;';;' » • 

Santralci 
Kaloriferci 

Çubuk Baraji 

Telörgü bekçisi 
Baraj bekçisi 
Kanalöı 
Savakçı 
Şoför 
Bahçıvan 

150 
130 

1 (125 
2 500 
1 200 
1 230 

350 
250 
175 
140 
130 
115 
175 
150 
150 
130 
115 
105 
105 
90 

230 
230 

110< 
100 
110 
100 
250 
200 

.v2';; 150 

Bayındırlık Şirket ve Müesseseleri Dairesi 
C:.'.£ "':.'.i-' .:. .V '.".'. ''7^^.L^^ZW^^K^:^^r'' 
rTrJDaktilo / " " . . ' • • • 1. 150 
W " > .-. " 1 , 130 

rSıMDaktilo 

ffukuk Müşavirliği 

Görevin çeşidi 

Z afişleri: Müdürlüğü 

Daktilo 

Kayıt memuru 
Dosyacı 
Dağıtma memuru 

MaUeme i Müdürlüğü 

Gümrük memuru 
Daktilo 

Teslim alma memuru 

Santralci 
Asansörcü 
Kaloriferci 
Ategçi 
Dağıtma memuru 

1- 200 

Şoför . 
Gece bekçisi 
Bahçıvan 

> »yardımcısı 
Bahçe işçisi 
Başhademe 
Hademe 

Sayı Ücret 

. 2: 
1 
1 
2 
ı 1 

175 
150 
135 
150 

' 150 
100 

Saymanlık Müdürlüğü 

Daktilo 
Kayıt memuru: 
Takip > 
Dağıtma .» 

lEyrük; Mvdürîüğü 

Damıtma m©nmru|i 

1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 

'•ı ' 
1 
2 
5 
ı i',; 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
4 
10 
22 
10 

230 
150 
130 
175 
150 
150 
100 
200 
110 
170 
130 
120 
,115 
250 
90 
175 
115 
90 
150 
115 
100 
90 
75 

1 175 
1 200 
1 ^60 

L t ° 1 5 0 

•Ür̂ TİGS r-m*üü 



Görevin çeşidi 

ÎLLEll 

Sayı 

Demıryollar ve Limanlar Dairesi 

Ambar memuru 

Mutemet 
> 

Daktilo 
Mavici 
Dağıtma memuru 
Bekçi 

» ' 
Odacı 

Liman inşaatı 

Kaptan 
» 

İkinci kaptan 
» » 

Başmakinist 
Birinci makinist 
İkinci » 
Depo memuru 
Makine lostromasu 
Güverte » 

Su işleri Dairesi 

Kanalcı 
Savakçı 
Kanal ve şedde bekçisi 

;;. » » 
Savakçı 
Şoför 

,» 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
3 
5 

2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 

1 
3 

10 
5 
6 
6 

10 

— D/25 — 
Ücret 

175 
150 
175 
150 
150 
100 
90 
90 

- 75 
75 

500 
400 
350 
300 
450 
400 
350 
230 
180 
180 

11.0 
115 
100 
90 

100 
200 
175 

Görevin çeşidi • 

Şoför 
Hademe 

» 
Daktilo 

» 
Ambar memuru 

» » 

Konya Ovası Sulama tdares 

Hesap işleri heyeti tahsildarı 
Kanal bekçisi 
Savakçı 

» 
Baraka bekçisi 
Doktor 
Telefon makinisti 
Demirci 

» 
Santral memuru 
Telgraf hat çavuşu 
Gece bekçisi 
Bahçivan 

Bayındırlık Şirket ve Müesseseleri 

Daktilo 
Odacı 

P 

Malzeme Müdürlüğü 

Ambar memuru 
Ambar memuru . 5 

» » 
Bekçi 
Odacı 
Bekçi 

3ayı 

5 
1 
8 
1 
1 
3 
5 

i 

4 
6 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

Ücret 

150 
105 
90 

175 
140 
175 
150 

135 
115 
115 
90 
75 

150 
130 
150 
90 
90 

115 
75 
70 

Dairesi 

1 
2 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

150 
75 
60 

200 
200 
130 
90 
75 
75 



— D/26 — 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 

Görevin çeşidi 

MERKEZ 

Daktilo (Dil bilir) 
Daktilo 

» 
Şapoğraf 

Maden işleri 

Topoğraf ve teknisyen 
Kartograf 

Küçük sanatlar 

Dokuma tezgâhları ustası 

özlükişleri ve gereç 

Sayı Ücret 

1 300 
10 210 
8 200 

10 175 
17 150 
1 175 

Şoför 

550 
350 
300 

300 
250 

250 

Görevin çeşidi 

Kâğıt dağıtıcısı 

Başodacı 
Odacı 

Dış kuruluş 

Sekreter daktilo [1] 
» » 
» » 

ÎLLEB 

Daktilo 
» 
» 

Kâğıt dağıtıcısı (İstanbul için) 
Odacı 

Sayı Ücret 

1 
2 
1 

10 
15 
14 
10 

4 
6 
7 
1 
7 

14 
18 

150 
125 
150 
140 
120 
100 
90 

6 450 
5 350 
4 275 

175 
150 
125 
150 
100 
90 
80 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
MERKEZ 

Tercümeci 
Fiş memuru 
» » 

^lüracaat memuru 
Daktilo 

» 
» 
» (yabancı dil bilir) 

Kaloriferci 
Santralci 
Bahçıvan 
Dağıtıcı 

i 

1 
1 
4 
2 
5 
9 
5 
1 
1 
1 
1 
2 

475 
275 
200 
200 
200 
150 
125 
300 
200 
250 
200 
150 

Hademe 

» 
» 

Motosikletçi 
Geco bekçisi 
Şoför 
Sinema operatörü 
Ateşçi 

OuyJıH 

Kayıt memuru 

Saymanlık Müdürlüğü 

3 
6 

15 
13 
14 
1 
1 
1 
1 
2 

150 
125 
100 
90 
75 

150 
90 

250 
250 
115 

1 200 

[1] Kuruluş Kanununun 17 nci maddesi hükümleri sekreter daktilolara uygulanmaz. 



Görevin çeşidi 
-D/27 — 

Sayı Ücret 

Fig memuru 
Daktilo 
Muakkip 

1 275 
1 150 
1 115 

ÎLLER KURULUŞU 

Refik Saydam Merkez Ihfzıssthha Müessesesi 

Daktilo 

Teknisiyen 

, ?' 
Şoför 
Kaloriferci 

> 
Marangoz 
Tamirci 
Bahçıvan 
Nalbant 
Laborant 

» 

» 
Hademe 

> 

(D 

(D 

(II) 
(III) 

(IV) 

Tecrübe hayvanları hademesi (1) 

Htfzıssıhha Okulu, 

Steno-daktilo (Yabancı dil bilir) (1) 
Daktilo l (2); 
Aşçı (3) 
» yardımcısı (4) 

Çamaşırcı (5) 
Hademe (6) 

> (?) 
Laborant (8) 

•> (9) 

1 
1 
2 
1 
1 
2 

15 
25 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
6 

20 

7 
25 
15 
1 

175 
150 
125 
500 
250 
20U 
175 
150 
250 
250 
150 
200 
150 
150 
125 
300 
250 
200 
175 

25 150 
100 
90 
75 

125 

400 
200 
250 
150 
100 
100 
90 

175 
150 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Kinin Komprime ve Ampulleri İmalâthanesi 

Teknisiyen 
» 
» 
» 

Şoför 
Terzi 
Marangoz 
Hademe 

> 
2 

Hademe 
> 
>, 

Şoför veya 
Aşçı 
Hastabakıcı 

» 
Hademe 

» 
Çamaşırcı 

Hastaneler, 

Hastabakıcı 
» 
» . 
» 

ti ve îlceler 

Sağlık merkezleri 

teknisiyen (V) 
(10) 
(11) 
(12) 
(13) 
(14) 
(i) 

1 500 
1 350 
1 250 
1 200 
1 200 
1 125 
1 200 
5 100 
2 90 
2 75 

140 75 
140 C0 
550 50 

57 200 
. 90 150 

91 90 
91 75 

116 60 
142 50 
24 100 

Sağlık ve Sosyal Tardım kurumları 

(15) 
(16) 

Eczacı kalfası > 
» » 

Laborant 
» 

, » 
> 
> 
» 

Aşçı 
» 
» 
» 
» 
*. 

(U) 

(18) 
(19) 

(20) 
(VI) 
(21) 

25 125 
312 100 
405 90 
396 75 

5 225 
51 150 
5 300 

10 250 
36 200 
33 150 
25 125 
73 100 
5 300 

13. 250 
33 200 
58 150 
30 125 
38 100 
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Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Sıtma Savaş Bölge Başkanlıkları 

Laborant 

Sağlık koruyucusu 

Şoför 

Odacı 

Deri ve Tenasül Hastalıkları Muayene ve 
Tedavi Evleri 

17; 
12) 400 

450 
81 
88 
45 
149 

100 
130 
115 
225 
200 
75 
60 

Stajyer hastabakıcı 
p > 
> » 

Aşçı 
Çamaşırcı 
Hademe 

» 

Şoför 
Hastabakıcı 
Hademe 

(32) 2 200 
v(33) 14 90 

10 75 

Laborant 
Şoför 

s> 
Hademe 

» 

Frengi Savaş Kurulları 

(34) 

Verem Savaş Dispanserleri 

Hastabakıcı 

Laborant 

Teknisiyen veya şoför 
Hademe 

Şoför 

Trahomla Savaş Kurulları 

Hastabakıcı 

Hademe 

Şoför 
> 

(40) 

22 
22 
22 
22 
4 
5 

100 
200 
175 
75 
60 

(I) 11 100 
(35) 11 90 
(1) 6 200 
(I) 6 150 

17 100 
(36) 3 350 

(I) 11 90 
(37) 52 75 

17 60 
(38) 2 225 
(39> 25 200 

90 
75 
60 
50 

200 
175 

Görevin çeşidi, Sayı Ücret 

Hastabakıcı ve Laborant Yetiştirme Okulları 

(41) 
(I) 
(D 
d) 
(D 

85. 
90 
210 
"2 
4' 

.10 
10 . 

30 
25 
20 
200 
100 
90 
75 

Verem Savaş Kurulları 

(Depo için) 

Fiş memuru 
Kayıt memuru 
Daktilo 
Teknisiyen 

Kimsesiz Çocuklar Yurdu 

Çocuk bakıcı 
> » 

Aşçı 
» 

Terzi 
Hademe 

> 

Çamaşırcı 
Teknisiyen veya şoför 

(D i 

Beykoz Pravantoryumu 

Teknisiyen 
Aşçı 

» 
Laborant 
Hastabakıcı 
Hademe 

» 
Bahçivan 

» 
Çamaşırcı 
Terzi 
Berber 

d ) <! 

1 300 
,4 250 

3 200 
2 250 

4 
3 
3 
1 
1 
2 
4 
3 
5 
3 
1 

1 
1 
1 
1 
10 
10 
10 
1 
4 
2 
1 
1 

200 
125 
150 
200 
150 
125 
90 
75 
60 
100 
250 

200 
250 
150 
200 
100 
75 
60 
200 
150 
200 
150 
150 
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Görevin çeşidi 

- ö / â l - -
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

Sayı Ücret 

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 

ÎLLER 

Telefoncu ve elektrikçi 
Kaloriferci 
Kalorifer ateşçisi 
Başodacı 
Odacı 

» 
Doktor 
Motosikletli 

1 
1 
İ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 

10 
7 
2 
2 
İ 
2 
3 
1 
2 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

80 
26 
1 
2 

230 
230 
115 
100 
90 

230 
250 
150 
175 
130 
90 

150 
150 
125 
100 
90 
75 

115 
100 
100 
96 
90 
75 

115 
150 
150 

175 
150 
90 

100 
75 
60 

150 
130 

ÎLLEB 

Doktor 
Tüfekçi 
Nalbant 
Odacı 

Deniz 1. makinisti 
» 2. » 
> 2. » 
» makinisti 

» lostromosu 
Deniz telsiz başmakinisti 

* » > 
3> » » 

» ' » muhabere memuru 
» > » » 

Telli muhabere makinisti 
Atelye başmakinisti 
Motorcu ustabaşısı 

;» > 
Elektrikçi > 

> 
Marangoz ustabagısı 
Modelci 
Kızakçı ustabaşısı 
Ressam 
Tornacı 
Rektifiyeei 

Görevin çeşidi 

Şoför 
Hamal 

Muhafasa 

MERKEZ 

Makine uzmanı 
Telsiz makinisti 
Başodacı 
Kapıcı 
Odacı 

Sayıl 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
8 

Jcret 

200 
100 

370 
325 
130 
130 
100 

1 
5 
6 
7 

13 
12 
13 
22 
9 

13 
W 
1 
1 
1 

12 
6 
6 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

150 
200 
150 
100 
80 

300 
250 
225 
200 
175 
150 
350 
325 
275 
200 
175 
200 
350 
300 
250 
300 
250 
300 
200 
300 
250 
225 
250 



Görevin çeşidi 

MERKEZ 

Daktilo (Lisan bilir) 
Daktilo 

Kâğıt takip memuru 
Takipçi 
Dağıtıcı 

, ' * • 

Telefoncu 
Teksirci 
Kalorifer teknisiyeni 

» yardımcısı 
Bahçıvan 
Şoför 

» (Motosikletçi) 
Başodacı . 
Odacı 

Kapıcı 
Geeelbekçisi 

Aygır depolan 

Merkez 

Fennî tesisatçı 
'••»;•• » 

Deşihatör 
Daktilo 

— b/3â — 
Tarım Bakanlığı 
Sayı Ücret Görevin çeşidi 

Daktilo 

Sığır Yetiştirme Kurumlun 

Merkez 

Merinos işleri 

Merkez 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
18 
24 
1 
2 

300 
230 
200 
200 
130 
130 
115 
150 
150 
275 
75 
130 
250 
170 
115;; 
ıoo: 
85:, 
18 
85 
100 

1 475 
1 475 
1 370 
3 200 
1 300 

Sayı Ücret 

1 175 

Daktilo 2 145 

Neşriyat Müdürlüğü 

Merkez 

Sine uzmanı 
Ambar ve yollama memuru 

Ziraat Servisleri 

Merkez 

1 
1 

325 
145 

Daktilo 6 200 

Veteriner Lahoratuvarlan 

îller 

Daktilo 

Başmakinist 
Makinist ve şoför 

> • » 
Kaloriferci 
Marangoz 
Bahçıvan 
Arabacı 
Aşçı 
Üçüncü sınıf laborant 
Seyis 
Başliademe 
Hademe 

» 
Mikrop kültür hademesi 
Birinci sınıf laborant ' 

» » » 
İkinci sınıf laborant 
Üçüncü sınıf laborant 
Mikrop kültür hademesi 
Birinci sınıf laborant 
ikinci sınıf laborant 
Üçüncü sınıf laborant 
Mikrop kültür hademesi 
Pansumancı 
Hastabakıcı 

1 
1 
1 
1 
1 

r-i 

' l 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
2 

17 • 
10 
4 
4 
4 
4 

15 
> 2 

O,. 
2 
4 
4 

; 6; 

150 
130 
250 
200 
170 
130 
145 
145 
85 

100 
130 
100 
100 
85-
75 
75 

175 
175 
150 
130 
75 

175 
150 
130 
85 

115 
100 



Görevin çeşidi 
— D/33 

Sayı Ücret 

Veteriner Servisleri 

tiler 

Steno daktilo 
Daktilo 

Savaş goförü 
» '»' 

Şoför 
Arabacı 
Süvari gardiyanı 
Piyade gardiyanı 

» » 
Savaş sürveyyam 

Birinci sınıf savaş korucusu 
İkinci » » » 
Üçüncü ». » » 
Odacı 

Şoför % 
Odacı V * 
Şoför 

Bakteriyoloji Müessesesi 

tiler 

Başmakinist 
Makinist 
Şoför 
Marangoz 
Bahçıvan 
Arabacı 
Aşçı 
Birinci sınıf laborant 
Üçüncü smıf laborant 
Nalbant 

Seyis 
Başhademe 
Hademe 

1 
2 
3 

15 
10 
9 

19 
37 
23 
15 
10 
33 
9 
5 
8 

10 
30 
39 
61 
22 
15 
15 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
5 
7 
2 
2 
5 
1 

20 
11 
14 

200 
115 
100 
75 

200 
170 
170 
85 
75 
65 
60 
55 
50 

100 
85 
75 
75 
55 
50 

170 
75 

170 

250 
170 
170 
145 
130 
85 

100 
175 
130 
115 
100 
85 

130 
75 
60 

• 55 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Mikrop kültür hademesi 
Seyisbaşı 
Hademe 
Gece bekçisi 

Veteriner Malzeme Ambarı 

İller 

Marangoz 
Sevkiyatçı 
Arabacı 
Hademe 

Zootekni Müesseseleri 

tiler 

Bakıcı 
Hademe 

Aygır Depolan 

tiler 

İdmancı 

Nalbant 

Başahırcı 
Terbiyeci yamağı 
Bakıcı 
Seyis 

10 
1 
5 
2 

10 
10 
4 

1 
1 
7 
2 
7 
2 

78. 
29 
47 
51 
24 

Sığır Yetiştirme Kurumları 

tlleı 

Ambar memuru 

< Başmakinist 

Şoför 
Bagbakıcı 

75 
100 
100 
130 

225 
100 
85 
75 

75 
75 
55 

150 
125 
100 
150 
100 
1.15 
75 
85 
75 
65 
55 

4 
1 
1 
4 
5 
2 
3 

145 
145 
200 
200 
170 
85 
85 



Görevin çeşicli 
~~ D/34 

Sayı Ücret 

Başçoban 

Çoban 
2 

112 

Küçük hayvanlar yan kâhyası 
Başbakıcı yardımcısı 
Küçük hayvanlar yan kâhyası 
Sığırtmaç 

Çiftçi 

o 
3 
5 
2 

10 
10 
2 

Suni Tohumlama Merkezleri 

< İller 

Üçüncü sınıf laborant 
İkinci sınıf laborant 
Suni tohumlama teknişiyeıı yar
dımcısı 

» » » 
Çoban 

Şoför 

o 
o 

5 
5 
5 
5 
5 

10 
5 

örnek Ağılları 

İller 

lîâhya 

100 
100 
70 
.85 
70 
70 
70 
60 
60 
75 

100 
130 

85 
85 

;85 
85 
75 

170 
170 

2 100 
4 85 
2 75 

Merinos işleri 

(Bölgeler) 

Atlı gardiyan 20 150 

Hayvan Sağlık Memurları ve Nalbant Okulu 

Üter, 
Marangoz 
Bahçıvan 

» yamağı 
Nalbantbagı 
Nalbant 

115 
115 
150 
65 
175 

Görevin çeşidi 

Çamaşırcı 
Sofracı 
Başhademe 
Hademe 

Pamuk işleri 

İller 

Makinist 
» yardımcısı 

Şoför 
Demirci 
Bahçıvan 
Çırçır ustası 
Çiftçibaşı 

s> 
îşçibaşı 
Daimî işçi 
Gece bekçisi 
Ambar hademesi 
Hademe 
Odacı 

Tarım Servisleri 

İller 

Uzman usta 

Uzman 

Gezici öğretici 

• » 

Odacı 

Tarımsal savaş 

İller 

Sayı Ücret 

1 100 
1 100 
1 100 
5 75 

7 
21 
5 
1 
1 
9 
6 
3 

16 
10 
4 
1 
5 
1 

1 
4 
2 
1 
1 
2 
3 
2 
4 

28 
4 
3 

10 
34 
37 

145 
115 
130 
115 
;-85 
130 
115 
100 
:85 
75 
;85 
75 
75 
75 

270 
230 
200 
170 
130 
<100 
İ45 
130 
115 
100 
!85 
75 
75 
55 
50 

3 130 Makine tamircisi 1 220 



— D/35 

Savaş Enstitüsü ve Îstasyonlan 

İller 

Fümigatuvar makinisti 
Şoför 

Bahçıvan 
• » • • • . 

Odacı 

Islah ve Denetleme İstasyonları 

İller 

Başmakinist 
Makinist 

yardımcısı 

» 
» 

Şoför 
Çiftçibaşı 

6 
4 
8 
3 
6 
1 
3 

11 
6 
7 
1 
9 
6 

Görevin çeşidi 

Makine tamircisi 
» » 
» » 

Baştakipçi 
» 
> 

Takipçi 
» 

Odacı 
• » . . ' " 

Ambar koruyucusu 
» » 

Makine baştamircisi 
Baştakipçi 

Sayı 

2 
3 
4 
2 
2 
6 

26 
17 
8 
5 
.1 
3 
1 
1 

Ücret 

200 
170 
145 
170 
145 
130 
115 
100 
75 
55 

150 
120 
300 
170 

1 
1 
3 
3 
6 
2 
8 
8 
1 
1 
6 

145 
200 
170 
145 
75 
55 

100 
75 
85 
65 
55 

170 
145 
130 
115 
İ00 
170 
115 
100 

85 
230 
145 
130 
115 

Görevin çeşidi 

Çiftçi 

Sürekli işçi 
» > 

Bahçe ziraatı isleri 

İller 

Hademe 

Sayı Ücret 

Makinist,. 
» 

Yetiştirici 
» yamağı 
» » 

Bahçıvan 
Bağcı ve bahçıvan 

-> » 
Bağcı yamağı 
Bağcı 
Zeytincilik takipçisi 

Takipçi 
Yanaşma 

» 
Sürekli işçi 

Bahçıvan veya makinist 

Zeytin takipçisi 

İpekçilik Enstitüsü 

İller . 

Makinist 
Hademe 

İpekçilik İstasyonları 

İller 

Tohum Temizleme EvUri 

İller 

4 
34 
32 

3 
5 
5 
10 
8 
1 
16 
15 
15 
2 
1 
4 
4 
5 
10 
5 
10 
73 
6 
2 

• % 

4 

100 
85 
75 
65 

170 
145 
130 
100 
85 

.1.70, 
i3b; 
115 
ıoo; 
85 
125 
100 
85' 
85 
100 
85 
115 
85 
150 
175 
200 
175 

145 
55 

55 

Başmakinist 6 250 



— D/36 
Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Başmakinist 

Makinist 

Selektör makinisti 

8 
5 

12 
70 

150 
7 

50 
50 
20 

253 

Tavukçuluk Enstitüsü 

tiler ,; 

Şoför , / i. 
Bahçıvan . 1 
Baştavukçu / ' 3 
Tavukçu ! ; 4 
Arıcı ustası 1 
Korucu ' 1 
Gece bekçisi 2 
Hademe 1 

> 1 

Kauçuk bitkileri 

tor 

Makinist 1 
Kauçuk imalâthanesi ustabaşısı ! 
Kauçuk imalâthanesi lâstik ustabaşısı 1 
Ebonit ustabaşısı 1 
Lâstik kalıpçısı 1 
Bekçi 1 
Hademe 2 

Ziraat ve Teknik Ziraat Teşkilâtı 

İller , 

Makinist 75 
25 

Ziraat Okulları ve Kursları 

îtler 
Ziraat baymakiriisti 

230 
200 
170 
145 
•85 
145 
130 
115 
100 
85 

145 
115 
115 
85 
115 
75 
75 
75 
55 

170 
270 
270 
270 
270 
85 
75 

200 
250 

400 
300 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Tavukçuluk ustası 

Arıcılık ustası 
> > 

Sütçülük ve sağım ustası 
Bağ ve bahçe ustası 

3 
3 
1 
1 
5 

250 
200 
225 
200 
200 

Makinist okullun 

ÎTlet 

Başmakinist 
Ustabaşı 
Motor döküm ustası 
Demirci 
Marangoz 
Tesviyeci 
Doğramacı 
Elektrik kaynak ustası 
Torna ustası 
Montajcı 
Tamirci 
Dağıtıcı 
Yetiştirici 
Gece bekçisi 
Odacı 

Orta Tarım Okulları 

İller 

Makinist ve şoför 
Demirci 
Marangoz 
Bağcı 
Bahçıvan 
Eşcar bahçıvanı 
Çiftçibaşı 
Aşçı 
Hademe 

Teknik Tarım Okulları 

İller 

6 - 200 

2 
2 
1. 
1 
ı. 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

300 
400 
170 
145 
145 
145 
145 
145 
145 
130 
130 
75 
75 
75 
75 
55 

5 
5 
5 

, 4 
5 
5 
4 
5 

15 
5 

43 

115 
100 
145 
130 
100 
115 
130 
115 
75 
55 
40 

Başmakinist 200 
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Görevin çeşidi 

Adana Bölge Tarım Okulu 
Konuklar Teknik'Tarım-Okulu 
Koçaş Teknik Tarım. Okulu 
Beydere Teknik Tarım * Okulu 
Gökhöyük Teknik Tarım Okulu 
Çky'ırovâ Teknik Bahçıvanlık Okulu 

98 
352 
210 
283 
382 

Sayı Ücret görevin çeşidi; Sayı Ücret 

Alata Teknik Bahçıvanlık Okulu 
Haydarpaşa Hayvan Sağlık Me-* 
murları ;Okulu 
Konuklar makinist Okulu 

260,; 

100 
40 

2340: 

Ulaştırma Bakanlığı 

Daktilo' 

Şoför 
Su tesisatçısı 
Dağıtıcı 

Baghadetne 
Sağlık hademesi 
Hademe^ 

Kaplcı 
Gecö bekçisi 

MERKEZ 

• 

9 
6 
2 
1 
1 
1 

r-i 

6 
, .1 

1 
5;--
11 
6 
.1 

. 3r 

200 
m 150 
125 
2.50' 
225 
150 
140 
150, 
140 
125? 
115 
100 
110 
120 

İLLER 

Doktor 
Daktilo 

^eMümen 

Telefoncu 

Odacibaşı 

2 
1 
1 
10 
3 
4 

150 
200 
175 
150 
130 
115 
100 
130 
115 
90 
100 
200 < 
130^ 
100* 

Odacı 

Motor kaptanı 

Kaloriferci 

Yüksek Denizcilik Okulu 

Kayıkhane âmiri (itaptan) 
Gemici serdümen 

>v • » 

Daktilo 
Laborant 
Başhademe 
Kapıcı 
Gece bekçisi 
Hademe ' 

» , 
Bahçıvan 
Kaloriferci • ve banyocu 
Doktor 
Hastabakıcı ' 
Aşçıbaşı 
Aşçı 
» yamağı 

Bulaşıktı 
Çamaşırcı -
Lokantacı 
Terai 
Berber 
Yatakhanecı 

Okul tatbikat gerilisi 

Güverte; lostromosu 

5 
25 
35, 
2, 
3 
5 
1 

1 
1 

1 
2 
1 
.1 
.1. 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
:lv-
1 
2 
2 
1 
1 
2: 

90 
75 
70 

225r 
175 
150 
140 

,250 
•120; 
90 
200 
225 
120' 
120 
90 
100 
90 
75" 
110 
120 
200 
120 
175 
120 
80' 
80 ı 
80 
80, 

120ı 
120 
80; 

1 150 



D/39 
Görevin 

Gemici 
Makine lostronıosı 
Yağcı 
Ateşçi 
Telsizci 
Başkamarot 
Kamarot 
Aşçı 

çeşidi 

ı 

Sayı 

3 
1 
1 
o 
1 
1 
2 
1 

Ücret 

120 
150 
125 
120 
200 
150 

90 
.100 

Tornacı 
Kaynakçı 
Tesviyeci 
Dökümcü 
Marangoz 

» 
Motorcu 

Görevin çeşidi 

Fabrika atölyesi 

(Modelci) 

Sayı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Ücret 

175 
175 
175 
175 
175 
185 
185 

Çalışma Bakanlığı 
MEttKMZ 

Doktor 
Yabancı d il bil en daktilo 
Daktilo 

> 
> 
» 

Şoför 
Elektrikçi ve telefoncu 
Dağıtıcı 
Başodaeı 
Odacı 

1 
1 
3 
2 
5 
3 
1 
1 
3 
1 
o o 

150 
250 
200 
1.75 
150 
130 
250 
200 
130 
130 
100 

Odacı 
•••, > 

Daktilo 
» 
> 
» 

Dağıtıcı 
Odacı 

> 
> 

İLLFU 

10 
• 7 

.,9,0 
,75 

2 
6 
6 

10 
3 
1 

10 
14 

175 
150 
130 
115 
115 
100 
90 
75 

İşletmeler Bakanlığı 

Daktilo 

Telefon makinisti 
Kaloriferci 

» Yardımcısı 
Santralci 
Asansörcü 
Bahçıvan 

1KEZ 

4 
5 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

210 
200 
175 
150 
250 
250 
120 
190 
200 
200 

Takip memuru 
Kayıt memuru 
Dağıtıcı 
Takipçi 
Teksirci 
Başodacı 

•» 

gofoı 
Odacı 

» 
» 

Geco bekçisi 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
0 

200 
190 
190 
190 
200 
150 
165 
250 
130 
120 

10 100 
2 130 



ve 
Bütçe Kanunu tasarısı : Madde — 6 

[Hayrat hademesine ait kadrolar] 

Görevin çeşidi 

İmam, hatip, 
» » 
&' > 
» > 
» ». 

müezzin, kayyum 
» » 
> » 
» » 

> . . . : , ; > ' : • • ' ; 

Hayrat hademesi 

Sayı Ücret 

16 150 
25 125 
96 100 

133 90 
100 80 

Görevin çegidi 

İmam, hatip, müezzin, 
» » » 

kayyum 
» 

Toplam 

Sayı t 

3647 
1233 
-—«. 
5250 

Jcret 

75 
60 

; 
..' 



Bütçe Kanunu : Madde — 6 

[Geçici mahiyette hizmetler için alınacak kadrolar ücretlerinin verilebileceği tertipler] 



B. M. ödeneğin çeşidi 

Büyük Millet Meclisi 
203 Geçici hizmetliler ücreti 

Başbakanlık 
203 Geçici hizmetliler ücreti 
204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücretleri 

Basm Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 
204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 

İstatistik Genel Müdürlüğü 
203 Geçici hizmetliler ücreti 
204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
203 Geçici hizmetliler ücreti 

1 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 
2 îller » » » 

Toprak ve iskân İşleri Genel Müdürlüğü 
'203 11 Merkez geçici hizmetliler ücreti 

Millî Savunma Bakanlığı 
203 Geçici hizmetliler ücreti 

11 Kara Kuvvetleri 
12 Hava » 
13 Deniz » 
14 Harita Genel Müdürlüğü 

204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 
11 Kara Kuvvetleri 
12 Hava » 
13 Deniz » 
14 Harita Genel Müdürlüğü 



— S/3 — 
B. M. ödeneğin çeşidi 

içişleri Bakanlığı 
203 Merkez geçici hizmetliler ücreti 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
203 Geçici hizmetliler ücreti 

11 Merkez geçici hizmetliler ücreti 
12 iller geçici hizmetliler ücreti 

Maliye Bakanlığı 
203 Geçici hizmetliler ücreti 

11 Merkez geçici hizmetliler ücreti 
12 İller geçici hizmetliler ücreti 

Millî Eğitim Bakanlığı 
203 Geçici hizmetliler ücreti 

11 Merkez geçici hizmetliler ücreti 
12 İller geçici hizmetliler ücreti 

204 Yabancı uzman, öğretmen ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 

Bayındırlık Bakanlığı 
203 Geçici hizmetliler ücreti 
204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 
203 Geçici hizmetliler ücreti 

11 Merkez geçici hizmetliler ücreti 
12 İller geçici hizmetliler ücreti 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
203 Merkez geçici hizmetlüeri ücreti 

11 Gümrük 
12 Muhafız 



• — K / i -
B. M. ödeneğin çeşidi 

Tarım Bakanlığı 
208 Geçici hizmetliler ücreti 

11 Merkez geçici hizmetliler ücreti 
12 tiler geçici hizmetliler ücreti 

204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 

Ulaştırma Bakanlığı 
İller geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarınınücretleri 



¥6 
Bütçe Kanunu : Madde - 7 

[Gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler] 



C/2 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T 

Kanun 

BÎRÎNCt KISIM 

İrat ve Servet Vergileri 

3 . 6 .1949 5421 Gelir Vergisi Kanunu 
27 . 7 .1951 5820 Değişikliği 

3 . 6 .1949 5422 Kurumlar Vergisi Kanunu 
3 .6 .1949 5423 Esnaf Vergisi Kanunu 

Kanun 

"Hayvanlar Vergisi 

20.1 .1936 2897 Hayvanlar Vergisi Kanunu 
23. 3 ^1938 3343] 

6 .0 .1942 4750 [ Değişikliği 
27 . 7 .1951 5818J 
29. 5 .1941 4040) „ , , , , : ' • , 
97 rç 1<H9 4.99FC " e v k a l a d e z a m kanunları 

Kanun 
» 
» 

T. B. M. M. kararı 

3. 
4. 
29. 
30. 

4 
7 
5 
6 

.1926 

. 1931 

.1941 

.1932 

797 
1836 
404.0 
721 

Verasat ve İntikal Vergisi 

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu 
Değişikliği 
Fevkalâde Zam Kanunu ' 
Mübadil ve muhacirlerle harikzedelere temlik edi
len gayrimenkullerin vergisi hakkında 

Kanun 

Binalardan alman 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 



C/3 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası ö Z E T 

İKtNCÎ KISIM 

Muamele ve îstihlâk vergileri 

Kanun 

A) Gümirük Vergileri 

I - Gümrük Tarife Kanunu ve ekleri 

Gümrük Tarife Kanunu 1 
5 
29 
13 
7 

31. 
29. 
15. 
17. 
27. 
12 
12. 
17. 
27. 
10. 
24. 
2. 
25. 
24. 
29. 
15. 
19. 
5. 
6. 
4. 
5. 

. 6 

.12 
3 
5 
1 
5 
6 
12 
6 
6 
12 
6 
1 
5 
7 
4 
12 
4 
6 
6 
12 
1 
6 
7 
6 
6 

.1929 

. 1929 

.1930 

.1930 

.1932 

. 1933 

. 1937 

. 1937 

. 193S 

.1938 

. 1938 

.1939 

. 1940 
1942 
1944 
1946 
1946 
. 1938 
1938 
1938 
. 1939 
1942 
1942 
.1939 
. 1942 
. 1944 

1499 
1535] 
1577 
16G9 
1926 
2225 
3264 
3283 
3465 
3506 \ 
3544 
3641 
3775 
4225 
4605 
4877 
4959 
3375] 
3496 
3528 
.3746 f 
41721 
4246) 
3702 
4243 
4582 

Değişiklik ve ekleri 

.8. 3,.19p.O 5589 

Bâzı maddelerin Gümrük vergileri hakkında Hü
kümetçe ittihaz edilen kararların taşdikma dair 

Sinama filimlerinin Gümrük vergileri • hakkında 
Bu husustaki kararın taşdikma dair 
Yabancı memleketlerle muvakkat mahiyette tica
ret anlaşmaları ve* nıödüsvivendi akdine ve/bun
ların şümulüne giren maddelerin Gümrük resimle
rinde değişiklikler yapılmasına ve anlaşmaya ya-
naşmıyan devletler müvaridatma karşı tedbirler 
alınmasına selâhiyet verilmesi hakkında Kanun 
4582 sayılı Kanun hükmünün 13.6.1950 den iti
baren iki yıl dalıa uzatılması hakj£ip4«- Kanun 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
. dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 15. 5 .1948 5208 

» • 15. 3 .1950 5598 

» 15. 3 .1950 5599 

» 17. 3 .1950 5608 

» 23. 3 .1950 5643 

» 6 . 6 .1951 " 5784 

» 
Tefsir 

» 
T. B. M. M. kararı 

* » » 
I. V. H. kararnamesi 

». » » 
» » » 
» » » 

12. 6 .1935 
13.12.1931 
11. 6 .1933 
12. 2 .1931 
8.11.1935 
9 .1 .1934 

30. 4 .1938 
13 . 1 .1939 
5.12.1946 

2785 
172] 
190 
616 f 
903 

2/20 
2/8672 

2/10253 
3/5024 

Bakanlık kararı 9.12 1943 1539/190 

Kanun .:•:• 7,12,1949. 5321 

P 6 . 4 .1949 5364 

Ö Z E T 

Türkiye ile Ticaret ve Seyrisefain Anlaşması ve 
Modiis 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 Ilükümo 
tinin katılması hakkında Kanun 
Avrupa Ekonomik İş Birliğine dâhil memleketler 
ve Amerika Birleşik Devletleriyle akdölunan 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 
Halkevleri için ithal olunacak radyo ve sinema 
makinelerinin Muamele Vergisiyle Gümrük ve 
Oktruva resimlerinden istisnası hakkındaki Ka
nunun yürürlükten kaldırılmasına dair Kanun 
Şeker İstihlâk ve Gümrük vergileri hakkında 

Tarife Kanunu hakkında 

Maden kömürleri hakkında ''^-..^Z '")'''r''',y% 
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 bağlı listede gösteri
len nispetler dairesinde Gümrük Tarifesine zam 
yapıldığı hakkında 
Çakmak ve suni çakmak taşının tekel konusun
dan çıkarılmasına ve bu maddelerin Gümrük Re
simlerinde değişiklik yapılmasına dair Kanun 
Bâzı kimyevi müstahzarların hangi tarife pozis
yonlarına uygulanacağını gösteren cetvelin yürür
lükten kaldırılma^ hakkın^fki kflrarıu onanına 
#ına doir Kanun 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T 

II - Gümrük Kanunu ve ekleri 

Kanun 2. 
17. 

7. 
17. 
31. 

5 
5 

1 
1 
5 

. 1949 

. 1946 

. 1932 

. 1940 

.1948 

5383 
4893 

1918 
3777 
5211 

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 

B) Gümrüklerde alınan diğer vergi ve resimler 

I - Hırtım Resmi 

10 . 8 .1951 5842 Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanu-
. nunun 37 nci maddesi 

C) Gümrük vergilerine haizi tesir olan ve ahdî tarif eleri ihtiva eden ticaret 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 İsveç nükümeti 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 itilâf namenin 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 



— 0/6 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

Tarihi 

29. 1 .1936 

16. 6 .1936 

Numarası 

2909 

3646 

0 Z E T 

Türkiye ve Yunanistan arasında münâltit 30 İlk 
teşrin 1930 tarihli İkamet, Ticaret ve Seyrisefain 
Mukavelesine ek Anlaşmanın tasdiki 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Dev 
letleri arasında imzalanan Ticaret Anlaşmasının 
tasdiki 

Kanun 28. 5 
6. 1 

,1940 
1941 

13 . 6 .1946 
31. 5 .1949 
29. 5 .1941 
27. 5 .1942 

Muamele Vergisi 

3843 Muamele Vergisi Kanunu 
3973] 
4939}, Ek ve değişiklikleri 
5410J 
4040) 
Acnnr Fevkalâde zam kanunları 
422b \ 

Dahilî İstihlâk Vergisi 

Kanuni 

A) Şeker, glikoz ve mayi madeni mahrukat, kahve 

Dahilî İstihlâk Vergisi Kanunu 12. 
12. 
25. 
27. 
15. 
21. 
6. 
27. 
16. 
22. 
5. 
19. 
26. 
4f. 
14, 
17 
11 

6 
6 
1 
5 
1 
6 
11 
12 
6 
2 
7 
4 
5 
6 
6 
5 
9 

,1930 
. 1935 
.1937 
. 1942 
. 1943 
. 1944 
.1946 
.1946 
.1947 
. 1948 
.1950 
. 1934 
.1934 
. 1935 
.1937 
.1940 
.1946 

1718 
2785] 
3101 
4225 
4385 
4597 
4855 
4982 
5086 
5281 
5,667 
2414] 
2448 
2796 
3263 
3828 
4950 

Şeker ve glikoza ait hükümlerin değişiklikleri 

Mayi madeni mahrukata ait hükümlerin değişik 
likleri 

Fevkalâde Zam Kanunu 
Kahvenin tekel konusundan çıkarılmasına ve Da
hilî, İstihlâk Vergisine tâbi tutulmasına dair Kanun 



Û/1 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Çeşidi 

Kanun 

Tefsir 

Tarihi 

24. 
14, 
29, 
11. 

1934 
1937 
1911 
1937 

Numarası Ö Z E T 

22. 7 .. 1931 

B) Elektrik ve Havagazı 

1871 Dahilî İstihlâk Vergisi Kanununa müstakil madde 
eklenmesine dair Kanunun 2 nci maddesi 

2442 Elektrik ve Havagazı istihlâk Resmi hakkında 
3260 Değişikliği 
4040 Fevkalâde Zam Kanunu 
224 2442 numaralı Kanunun 1 nci maddesinin (G; 

fıkrası hakkında 

Kanun 

Benzinden alınacak Yol Vergisi 

14. 2 .1049 5336 Yol işleri için benzinden alınacak vergi haldanda 
Kanun 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Tedavül Vergileri ve Harçları 

Nizamname 
» 

Kanun 
» 
: » 
» 
» 
» 

» 
1 V. H. 

26 Mart 1322 
1 Kânunuevvel 1329 

kararı 

Mukavelename 

6 Nisan 1334 
26. 3 ; 1931 
14. 6 .1935 
17. 6 .1942 
24. 3 .1926 
10. 6 .1927 

14. 6 .1935 
26. 5 .1941 

18 Mayıs 1336 

— 
—' 
— 

1794 
2818 
4268 
792 
927 

2809 
2/15856 

^ 

Madenler Rüsumu 

Maadin Nizamnamesi 

Ek ve değişiklikleri , 

Petrol Kanununun 2, 9 ve 13 ncü maddeleri 
Sıcak ve soğuk maden sularının istismarı ile kap
lıcalar tesisi hakkındaki Kanunun 5 nci maddesi 
Ek Kanunun 1 nci maddesi 
Ereğli Kömür Havzasındaki kömürlerden % 1 re
sim alınması hakkında 
Ergani Bakır madeni hakkındaki Mukavelenin 
resme mütaallik maddeleri 

Kn'nnrı 

Kara ve su avcılıklarına ait ruhsat tezkereleri harçtan 

5. 5 .1937 3167 Kam Avcılık Kn-nrmrmTm 11 nci m n d d esi 



•0/8 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T 

Nizamname 26 Kânunusani 1297 

Kanun 22. 4 .1926 

— Zabıtai Saydiye Nizamnamesinin 11 ve 12 nci mad
deleri 

820 Zabıtai Saydiye ve İstanbul ve tevabii balıkhane 
nizamnamelerini tadil eden Kanunun 3 ncü mad
desi 

Kanun 10 Nisan 1340 

25. 6 .1933 
24. 5 .1940 
17. 5 .1940 
29. 5 .1941 
27. 5 .1942 
31. 5 .1930 

Naldı 

472 

2030 ̂ 
3842 J 
382S] 
4040 
422G 
1GC7 

Muayyen tarifeli vesaiti nakliye ile seyahat eden 
yolculardan alınacak Nakliyat Resmi hakkında 
Kanun 

Ek ve değişiklikleri -:f '•"' _\ı
v.rıiu,.,'.'. 

Fevaklâde zam kanunları i 

Devlet Demiryolları ve Limanları İdarei Umumi-
y esinin 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 

. i Ek ve değişiklikleri 

2864 Turist gemilerinden alınan resimlerden bâzılarının 
indirilmesi hakkında Kanun 

Posta mürasdeleriyU telgraflardan ve telefon abone bedellerinden alınan Savunma Vergisi 
Kanun 29 .5 .1941 4040 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resiftı-

lere zam icrasına dair olan 3828 numaralı Kanuna 
ek Kanunun 35 nci maddesi 

17.2.1947 5004 Değişikliği 

Kamın 23. 5 .1928 

Damga Resmi 

1324 Değişikliği 



Vergilerin, resimlerin ve bagka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi, 

Kanun 14. 
28 
22 
27. 
3. 

•14. 
29. 
27. 
17. 
20 

Tarihi 

12.1929 
5 .1934 
. 6 .1938 
5 .1939 
1 .1940 
1 .1951 
5 .1941 
5 .1942 
5 .1944 
6 .1938 

Numarası 

15411 
2455 
3478| 
3590 
3765 
5710 
4040] 
42261 
4565 j 
3437 

ö Z E T 

Ek ve değişiklikleri 

Fevkalâde zam kanunları 

Tütün ve Tütün inhisarı Kanununun 112 nci mad
desi 

Kanun 28. 5 .1934 
23.12.1934 
25.12.1935 
25. 5 .1933 
28 . 5 .1934 

23 .12 .1931 
17 . 1 .1940 
29 1941 

Tayyare Resmi 

2459 Tayyare Resmi Kanunu 
2647] 
2877 [ Ek ve değişikliği' 
3401J 
2456 Gümrüklerde istimal olunan bâzı evraka Müdafaa 

Pulu ilsakı hakkında Kanun 

3776 ( E k Ve d e § i § i k l i k l e r i 

4040 Fevkalâde Zam Kanunu 

Tapu Harçları ve Kaydiyeler 

Kanun 
» 
» 

16 . 5 .1929 
23. 3 .1950 

15 .12.1934: 

22.12 .1934 
4. 7 .1931 

16 . 3 .1950 

T. B. M. M. kararı 29 .12 .1937 
Nizamname 5 .12 .1935 

1451 
5625 
2613 
2644 
1836 

5602 

Kanun 17. 5 .1943 

1023 
2/3642 

4415 

Tapu Harçları Kanunu 
Ek Kanun 
Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununun 6 ncı bölümü 
Tapu Kanununun 6, 29 ncu maddeleri 
Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun yürürlüğe 
girmesinde evvelki hâdiselerde kaydiye alınacağı 
hakkındaki muaddel 50 nci maddesi 
Tapulama Kanununun harçlara 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 



Ü/ÎO 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

: dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası öz;E T 

Kanun 

T. B. M. M. karan 

Mahkeme Harçları 

9 . 6 .1934 25,03 Adliye Harç Tarifesi Kanunu 
20.12.1934 • 2629] 
1 6 . 1 . 1 9 3 9 3560}- Ek ve değişiklikleri 
10. 8 .1942 4289 
24. 1 .1951 5704 
28. 6 .1939 1059 33 ncü madde hakkında 

Pasaport ve Kançılarya ve İkamet Tezkeresi 

Kanun 23. 
12. 

15. 
23 
21 
15. 

15 

6 
5 

12 
5 
10 
7 

7 

.1927 
1928 

1941 
. 1928 
.1935 
. 1950 

.19o0 

1143 
1260 

4151 
1318 
2833 
5682 

5683 

Şehbenderlik Rüsumu Kanunu 
Tabiiyet muamelelerinden alınacak harçlar hak
kında 
Değişikliği 
Hariciye Vekâleti Tastik harçları hakkında 
Değişikliği 
Pasaport Kanununun 15, 16, 18, 19, 24, 28, 29 ve 
31 nci maddeleri 
Yabancıların Türkiye'de ikamet ve seyahatleri 
hakkında Kanunun 9, 10 ve 11 nei maddeleri 

Kanun 

Noter Harçları 

1 5 . 6 . 1 9 3 8 3456 Noter Kanununun değişik 65 nci maddesi 
14.11.1942 4166) _ . , „ . , , . 
4 . 7 . 1 9 4 5 4782$ B k ve: d e ^ l k l e r j . 

24. 6 .1938 3494 ' Adliye Harç Tarifesi Kanununa ek Noter Harç 
Tarifesi Kanunu 

Kanun 8 Mayıs 1326 
14 Ağustos 1330 

24. 1 .1927 

2 . 3 . 1 9 2 7 

Diğer Harçlar 

— Hakkı Telif Kanununun 22 ve 26 nci maddeleri 
— Nüfus Kanununun 41, 42 ve 43 ncü maddeleri 

964 Eczacılar ve Eczaneler hakkındaki Kanunun 4 ncü 
maddesi 

984 Ecza ticarethaneleri ile sanat ve ziraat işlerinde 
kullanılan zehirli ve müessir ve kimyevi madde
lerin satıldığı dükkânlara mahsus Kanunun 6 nci 
maddesi 



0/11 — 
Vergilerin, resimlerin ve ba§ka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

Nizamname 

Kariun 

Tarihi 

14. 5 .1928 

17 . 6 .1938 

1 1 . 5 .1939 

27. 6 .1938 

9 .10.1939 

» 

• i » 

Nizamname 
» 

Kanun* 
îracle 

10 Mart 1296 

2 . 4 .1932 
' 28 Nisan 1304 
12 Ağustos 1317 

2 . 3 .1929 
25 Mart 1321 

Numarası 

1262 

3458 

2/10941 

3499 

3728 

1939 

14015 

Ö Z E T 

İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar hakkındaki Ka
nunun 15 nci maddesi 
Mühendislik ve Mimarlık hakkındaki Kanunun 6 
ncı maddesi 
3458 numaralı Kanunun 6 ncı maddesine tevfikan 
alınacak harçlar hakkında 
Avukatlık Kanununun ruhsatnamelerden 25 şer 
lira harç alınacağına dair olan 20 nei maddesi 
Mütehassıs tabipler, 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 İ n c i maddesi 
Alameti Farika Nizamnamesinin 5 nci maddesi 

Ek ve değişikliğinin 1 nci maddeleri 

İhtira Beraatı ile Alameti Farika Rüsumunun 
tâz'ifi hakkında 

Kanun 

Hayvan Sağlık Zabıtası Resmi 

2 Şubat 1340 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 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Tekel Gelirleri 

Tekel İdaresi 

Kanun 

Tütün 

10 . 6 .1938 3437 Tütün ve Tütün İnhisarı Kanununun 74 ve 75 nci' 
maddeleri 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

C/12 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T 

Kanun 11.12.1936 

Kanun 

1. V. H. kararnamesi 

8. 6 .1942 

Tuz . 

3078 Tuz Kanununun 15 - 22 nci maddeleri 

12 
8 

1949 
1942 

İspirto ve 

4250 

5451 
2/18435 

15. 8 .1942 2/18617 

27 .10 .1944 3/1702 

İspirtolu İçiciler 

İspirto ve ispirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 
9, 10, 14, 16, 20 ve değişik 21 nci maddeleri ile 40 
nci maddesi 
Değişikliği 
İnhisarlar İdaresinin bira, gazoz, soda, malt hu
lâsası, asit karbonik ve kolonya yapıp satabileceği 
hakkında 
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 
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 pa'tlayıct maddeler, silah ve teferruatı 

14. 1 .1943 4374 Barut ve patlayıcı maddeler, silâh Ve teferruatı in
hisarı hakkındaki Kanunun 6, 7, 8 nci maddeleri 

21. 1 .1913 2/20244 Barut ve patlayıcı maddeler silâh ve teferruatın
dan alınacak inhisar resmi hakkında 

Kanun 
B. K. karari 

ÇaU 

25. 5 .1942 4223 Çay İnhisarı Kanununun 3 ve 16 nci maddeleri 
25. 5 .1949 3/9357 4320 sayılı Kanunla inhisar altına alman çaydan 

alınacak asgari ve âzami inhisar resmî hakkında 



c/ıâ 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T 

Kibrit 

Kanun 
» 

s> 
» 
» 

Kararname 

» 

1. 6 .1929 
28. 5 .1943 

3 . 5 . 1 9 4 4 
27.12.1945 
20. 5 .1946 

2. 7 .1943 

11.10.1943 

1503 
4426 

4556 £ 
4816 J 
4897 

2/20203 

2/20731 

Kibrt inhisarı hakkında 
Kibrit İnhisarı İşletmesinin kaldırılmasına ve bun
ların işletilmesi için muvakkat bir idarenin kurul
ması hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi 

Ek kanun 

Kibritin Tekel idaresine 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 alınan Savunma Vergisi 

20 . 8 .1934 

26 . 3 .1945 
1. 8 .1951 

2460 Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi 
hakkında 

4708) M. .„; 
5823J » « O T " * 

Kanun 

Kibritten alınan Savunma Vergisi 

17.5 .1940 3828 Fevkalâde vaziyet dolayısıyİe bâzı Vergi ve resim
lere zam icrasına ve bâzı maddelerin mükellefiyet 
'mevzuuna alınmasına dair Kanunun 13 ncü mad
desi 

İ . 1941 4040] " -"" '"'""" *-5": ' r : ' P 
5 .1942 4226 J. Fevkalâde Zam Kanunu ve ekleri 
5.1943 4415J ---•--••---- 7 " ' ~ ~ ~ ~ " ~ ~ ~ " ~ Z"; 

29 
27 
17 

İCanüri 

İ'uzdan alman Savunma Vergisi 

29 . İ . 1941 4040 Fevkalâde Zam Kanununun 27 nci maddesi 



a/u 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Çeşidi 

Kanun 

B.;K. Kararı 

Tarihi Numarası Ö Z E T 

21. 6 .1927 

5. 6 .1944 
5.: 4 ,1951 

Oyun Kâğıdı 

1118 Oyun Kâğıtları İnhisarı hakkındaki Kanunun de
ğişik 2 nci maddesi ile 3, 4 ve 5 nci maddeleri 

4584 Değişikliği 
3/12811 Oyun kâğıtlarının perakende satış fiyatları hak

kında 

EEŞÎNCÎ KISIM 

Devlet malları gelirleri 

Gayrimenkul icar ve ecrimisilleri 

Kanun 12. 

2. 
8, 

5 .1928 

6 .1934 
8 .1951 

126G 

2490 
5830 

İslahı Hayvanat Kanununun 28 nci maddesinin 
tadili hakkında 
Artırma, Eksiltme ve ihale Kanunu 
Resmî daire ve müesseselerin siyasi partilere be
delsiz mal devredemiyeceklerine ve bu daire ve 
müesseselerle münfesih derneklere ait olup siya
si partilere terkedilmiş olan gayrimenkul mallar
la bu partiler tarafından genel menfaatler için 
yaptırılmış olan1 binaların sahiplerine ve Hazine
ye iadesine dair Kanunun 7 ve 8 nci maddeleri 

Menkul ve gayrimenkul mallar satt§ Mstlatt 

Kanunu muvakkat 13 Eylül 1331 

Kanun 15. 4 .1339 

14, 
17 

1926 
, 1926' 

22. 2 .1926 

16. 6 .1927 

7. 4 .1932 

333 

716 
743 

748 

1080 

1943 

Ahar mahallere nakledilen 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 
maddesi 
Menafii umumiyeye hadim müessesattan hususi 
binası olmıyanlara birer bina satılmasına dair Ka
nun 
Mazbut emlâk yurtluk, ocaklık maaşı mukabili 
verilecek emlâk ve arazi hakkındaki Kanunun 
1 nci maddesi 



— Ö/15 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi ı 

Kanun 

» 
» 

» 
» 

» 

» 

» 

> 

2. 

17. 
28. 

6. 
18. 

5. 

9. 

10. 

18. 

Tarihi 

6 .1934 

4 .1944 
6 .1938 

5 .1941 
1 .1939 

6 .1939 

6 .1941 

7 .1945 

6 .1947 

Numarası 

2490 

4547 
3524 

3975 
3563 

3667 

4062 

4796 

5098 

14. 6 .1948 5218 

» 

» 

» 

»: 

Kararname 

6. 

28. 

1. 

29. 

24. 

7 

6 

6 

6 

11 

. 1948 

. 1948 

.1949 

.1951 

.1939 

5227 

5228 

5420 

5800 

2/12374 

Ö Z E T 

Artırma, Eksiltme ve ihale Kanununun 25, 49, 51, 
52, 59 ve 75 nci maddeleri 
Değişikliği 
Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrimenkullerin 
satış bedellerinin tahsil sureti hakkında 
Ek Kanun 
Ordudan çıkarılacak 12 yaşından yukarı hayvan
ların çiftçiye satılması hakkındaki Kanunun 2 n$i 
maddesi 
2510 sayılı îskân Kanununun 12 nci maddesini 
kısmen değiştiren ve 17 ve 23 ncü maddelerine 
birer fıkra eki iyen Kanun 
İskân Kanununun 39 ncu- maddesinin tadili hak
kında Kantin 
Mübadele ve teffiz işlerinin kesin tasfiyesi hak
kında Kanun 
İskân Kanununun bâzı maddelerinin kaldırılma
sına, değiştirilmesine ve bu Kanuna yeniden bâizı 
madde ve fıkralar ilâvesine dair Kanunun 2 nci 
maddesi 
Ankara Belediyesine, arsa ve arazisinden belli bir 
kısmım mesken yapacaklara 2490 sayılı Kanun 
hükümlerine bağlı olmaksızın ve muayyen şart-
larla<tahsis ve temlik yetkisi verilmesi hakkındaki 
Kanunun 8 nci maddesi 
İskân Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında 
Bina Yapımını Teşvik Kanununun 1, 2 nci madde-

} leri 
îskân Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkındaki Kanunun 2 nci maddesi 
Kadrodan çıkarılmış bulunan harb gemilerinin sa j 

tılmasma dair Kanunun 1 nci maddesi 
3667 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (B) fıkra
sının sureti tatbikma ait talimatnamenin hüküm
lerine dair 

ALTINCI KISIM 

Devletçe idare edilen 

Kanun 23 . 5 .1927 

Kurumlar 

1042 Devlet Demiryolları ve Limanları îdarei umumi-
yesinin Teşkilât vo Vezaifine dait 



0/16 — 
Vergilerin, resimlerin ve bagka gelirlerin 

dayanakları 
Çe§idi.;; 

Kanun 
» 
> 
» 

Tarihi 

31. 5 .1930 
4 . 7 . 1 9 4 1 

31. 5 .1941 
31.12.1928 

Numarası 

1667 J 
4090J 

. 4577 
1375 

28.12.1933 

10. 7 .1940 

2376 

3893 

• » 

* 

» 
» 
» 

Nizamname 

3 . 

5-

8. 
13. 
24. 
9. 

6 

7 

2 
6 
3 
8 

.1938 

.1943 

. 1937 

.1938 

.1950 
.1938 

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 merbudatınm tasdiki hakkındaki Kanun 
Sıcak ve soğuk maden suları hakkında tenzilâtlı 
tarife tatbik edileceğine dair Kanunun 1 nei mad
desi 
Erzincan'a ve Erzincan yer sarsıntısından müte
essir olan mmtakaya yapılacak olan nakliyattan 
alınacak ücretlere dair (diğer gelir mevzuatı kat
ma bütçeye bağlı (B) cetvelinde gösterilmiştir.) 
Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü Teşkilât 
Kanununun 8 ncı 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 Umura Müdürlüğü memurlarının göreceği 
işlere dair Nizamname 

Kanun 

Darphane ve Damga Basımevi hâsılatı - ' -

2 . 5̂  . 1932 1951 Bu kanunun (Darphane mütedavil sermayesi) teş-
- kiline mütedair 3 ncü maddesi 

Kanun 11. 1 .1939 

27 . 1 .1927 

1 
26 

1933 
,1939 

Resmî bakımevleri "hâsılatı 

3558 Devlete ait Matbaaların Birleştirilmesi hakkındaki 
Kanunun 4, 5 ve 7 nci maddeleri 

968 Millî matbaa tahsisatının mütedavil sermaye ha
linde istimali hakkında 

• 2133 Devlet kitapları mütedavil sermayesi hakkında 
3577 Değişikliği 



0/17. 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası ö Z E T 

Resmî Okullar Gelirleri 

Kanun 

» 
» 

"V"."".' 

» 

> 

•» 

» 

» 

t. V. 11. kararı 

6. 

11. 
4. 

9. 

3. 

7. 

20. 

15. 

10. 

3. 

. 7 

6 
.6 

G 

6 

'7 

5 
r 

9 

6 

6 

.1931 

.1932 

. 1932 

.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 pravantoryum ve sanatoryumu 
hakkındaki Kanunun 2 nci maddesi 
Maarif Vekâletine bağlı Teknik 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 idaresi Teşkilât ve Vazife
leri hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesi 

22. 6. 1938 3483 Muhtelif su işleri için sarfedilecek paranın su
reti temini hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi 
gereğince Bakanlar Kurulunca tesbit edilecek ta-

'' ''"'""'• r ' rifeler 

Kanun 26. 1 .1341 

29. 5 .1926 

Diğer Kurumlar Gelirleri 

549 Ziraat müesseselerine sermaye yaz'ına dair Kanu
nun 3 ncü maddesi 

867 Ziraat Vekâletine merbut bâzı mektep ve müesse
selerin sureti idaresi hakkındaki Kanunun 3 ncü 
maddesi 



C/18 
Vergilerin, resimlerin ve.bas.ka gelirlerin 

._,,._,;., Reşidi.. ̂  

Kanun 

•» 

» ^ • 

» 

» '. -

• ' : ' - ' » • • -

dayanakları 
Tarihi 

2 . 6 .1930 

21. 7 .1931 

10. 6 ;'İ933 
26. 1 .1934 

5 .7 .1934 

23/12:1934 

Numarası 

1678 

1858 

2291 
2526 

2582 

2654 

»...,.,...-,.' 

' • > : ". . . • • • ' ' 

1 ; . 

» 

Talimatname 

; ' . ' » ' " " . •".- • 

3 ; « K . . : 

28 .6 .1938 

5 .6 .1939 

30.12 ; 1940 

29.5 .1946 

1340 
28,11.1340 

*19v6 .1936• 

- 3 : -9 .1950 

3526 

3631 

3959 

4911 

332 

•2/4858 

İ3/13642 

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 
Distöfajin tahsisatının mütedavil sermaye olarak 
kullanılması hakkındaki Kanunun 1 ve 2 nei 
maddeleri 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü hakkında 
Nebat ve hayvanlarla mahsulâtının, muayene ve 
temizleme işleri için kurulacak fennî müesseseler 
hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi 
Merinos koyunları yetiştirilmesi(ve ıslah edilmiş 
pamuk tohumu üretilmesi hakkındaki Kanunun 6 
ncı maddesi 
Ziraat Vekilliği müesseselerince yetiştirilen üret
me vasıtalarının satılabilmesi ve işler sermaye ile 
idaresi hakkındaki Kanunun 1, 7 ve 9 ncu mad
deleri -
Kayseri ve Eskişehir 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 Etıf-
zıssıhha Müessesesi Teşkiline dair Kanunun 4 ve 
5 nei maddeleri 
Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğü Serma
yesi hakkındaki Kanunun 5 nei maddesi 
Muayene ve tedavi evleri hakkında 
Sağır ve Dilsiz ve Körler Müessesesi Dahilî Tali
matnamesi 
8G7 numaralı Kanun ve ek kanunlarla kurulan 
müessese ye 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 aşi; 
serum ve diğer maddelerin satış kıymetlerini gös
terir cetvelin tasdiki hakkında 
Hastaneler Talimatnamesi 
Değişikliği 

http://ve.bas.ka


— C/19— 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T 

;ti.iV 

İktisadi Devlet Teşekkülleri Kârları 

Radyo Gelirleri 

Kanun 9 .6 .1937 3222 Telsiz Kanununun 36 ve 37 nci maddeleri 
». 24. 5 .1949 5392 Basın Yayın <TU Turizm Genel Müdürlüğüı hakkın

daki Kanunun 27 nci maddesi 

Millî Piyango Geliri 

Kanun 5 .7 .1939 3670 Millî Piyango Teşkilâtına dair Kanunun 10 ve 11 
nci maddeleri 

» 23 .5 .1951 5772 Değişikliği 

YEDİNCİ KISIM 

Genel Kurumlar ve Şirketler gelirinden 

Devlet- payı 

îrade ve kanunlara müsteniden veya Hükümetçe 
verilmiş olan salâhiyete binaen akdolunan her nevi 
imtiyaz mukavelenameleri ve bunlara mütaallik mu-
karreratm varidata mütaallik hükümleri 

İmtiyazlı şirketlerden alman 

Mükerrer Sigorta Sandığından alınan 

Kanun 25.6 .1927 1160 Mükerrer Sigorta hakkındaki Kanunun 1 ve 4 ncü 



C/20 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Çeşidi 

Kararname 

Tarihi 

27.,6 .1929 
1 .3 .1944 

Numarası 

3/498 

Ö Z E T 

Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi hakkında 
Mükerrer sigorta inhisarının daha 10 sene müd
detle Millî Reasürans Türk Anonim Şirketince iş
letilmesi hakkında 

Mukavelename 5. 6 .1926 

Musul Petrollerinden alınan 

Türkiye - Irak - ingiltere Hükümetleri arasında 
akdedilen Mukavelenamenin 14 ncü maddesine 
müsteniden Irak Petrol Şirketlerinden % 10 Ha
zine hissesi 

SEKÎZÎNCÎ KISIM 

Çeşitli Gelirler ve Cezalar 

ı • • • • -

Hazine muamelelerinden doğan gelirler 

Hazine Portföyü Geliri ilo 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 kar§ûığ\i gelirler 

A) Kambiyo murakabesi mukabili Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından alman 

Kanun 11. 6 .1930 

2 . 5 .1949 
10. 8 .1951 

17İ5 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanununun 
Hükümet hissesine mütaallik 88 vo diğer mad
deleri 

5377 Ek Kanun 
5842 Denizcilik' Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanu

nunun 17, 19 ve 36 ncı maddeleri 

Kanun 
B) Şirketlerden ve mütaalihUlerden tefti§ mukabili alınan 

27, 5 .1939 3614 Ticaret Vekâleti Teşkilât Kfm*ınTiımn 10 nou 
madtleei 



— C/21 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Çeşidi 

*-'* 
W**: 

Tarihi Numarası ö Z'.E'.T 

Kanun 2G. 6 .1927 

G) Tcbcrrüat 

1050 Muhascbei Umumiye Kanununun 55 nci maddesi 

Kanun 

Kıymetli Kâğıtlar 

26. 5 .1926 859 Ipekböceği ve tohumu yetiştirilmesi ve muayent» 
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 kâğıtları ve nüfus kütüklerine tesciller* 
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) Kaldırümı§ vergiler arhlilan 

Muhtelif tarihlerde lağvedilmiş -\ eya 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, 
vo ücret ve iltizam bedelleri ve zamları bakayası 



C/22 
Vergilerin, resimlerin vo başka gelirlerin 

dayanakları 
Çeşidi Tarihi Numarası . . y ^ - ^ ^ 

Cezalar 

A) Para cezalan 

Umumi ve hususi bilcümle kanunlarla nizamname 
vo kararname ve talimatname ve sair mevzuatın 
para cezası alınmasını tazammiın eden hükümleri 

U) Zam cezalan 

Umumi vo hususi bilcümle kanunlarla nizamname 
ve kararnamelerin zam cezası -alınmasını tazam-
raun eden hükümleri 

Çeşitli gelirler 
Kanun 29.11.1338 66 İstiklâl 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 ncı maddeleri 
» 24. 5 .1928 1338 Maarif Teşkilâtı hakkındaki 789 numaralı Ka-

nunun 8 nci maddesinin tadiline dair Kanun 
. » - • ' • 24. 5 .1928 1349 Emvali metruke hesabı carilerinin bütçeye irat 

kaydına dair Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri 
» 4 .4 .1929 1412 Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 310 neu 

maddesi 
* 16. 5 .1929 , 1447 Menkul, kıymetler ve kambiyo borsaları hakkın

daki Kanunun 54 ncü maddesi 
•'.*••' . ' 7 . 1 . 1 9 3 2 1918 Kaçakçılığın men ve Takibi hakkındaki Kanunun 

\ 60 ncı maddesi 
> 17. 1 .1940 3777 Bu kanunu tadil eden kanunun 22 nci maddesi 
» 12. 6 .1933 2308 Şirketlerin müruruzamana uğrayan kupon tahvi

lât ve hisse senedi bedellerinin Hazineye intikali 
hakkındaki kanunun 1 ve 2 nci maddeleri 

» 2 , 6 . 1 9 3 4 2490 Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 5, İ5,49 
78 ncü maddeleri 



— Ö/23 
Vergilerin, resimlerin v i başka, gelirlerin 

dayanaklurı 

Çeşidi 

Kanun 

Kararname 

Tarihi 

9 . 7 .193i 

Numarası 

2548 

• » 
' / » • 

» 

» 
> 

Karar 

Kanun 

» 

27.12.1938 
10. 6 .1935 
21. 3 .1938 

17. 4 .1940 
13. 7 .1940 

23. 9 .1928 

4:7.1941 

15. 1 .1943 

3757 
2777 
3340 

3803 
3894 

— 

4094 

4386 

8 . 7 . 1 9 4 8 5356 

14. 7 .1950 

•28 . 2 . 1951 

5676 

5750 

14. 5 .1941 2/15799 

İradeli umumiye 
tebliğ 2 Nisan 1301 

Ö Z E T 

Ceza evleri ile mahkeme binaları inşaatı karşılığı 
olarak alınacak harç ve mahkûmlara ödettirilecek 
yiyecek bedelleri hakkındaki Kanunun 1 ilci ve 
değişik 2 ve 3 ncü ve 5 nci maddeleri 
Değişikliği 
Siyasal Bilgiler Okulu hakkında Kanun 
Müzelerlo ören yerlerini ziyaret edecek olanlardan 
alınacak ücretler hakkındaki Kanunun 1 ve 2 nci 
maddeleri 
Köy Enstitüleri Kanununun 4 ve 5 nci maddeleri 
Denizde Zabt ve Müsadere Kanununun 79 neu 
maddesi 
Balya - Karaaydm hattının buharla işletilmesi 
hakkında 
Hatay Ziraat Bankasının tasfiyesinde ipotekli ve 
müteselsil kefaletli zirai alacakların taksitlendiril-
mesi hakkındaki Kanunun 9 ve 10 neu maddeleri 
Tokat, Çorum ve Balıkesir vilâyetlerindeki yer 
sarsıntısından müteessir olan mıntakalarda zarar 
görenlere yapılacak yardım hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesi 
Maliye Bakanlığı ile, Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası arasında 1 7 . V I . 1948 tarihinde akte-
dilen Sözleşmenin onanmasına ve bâzı dövizlerin 
Hazine nam ve hesabına alınıp satılmasına ve mu
hafazasına dair Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Milletlerarası 
İmar ve Kalkınma Bankası arasında aktedilen 
Kredi Anlaşmaları hakkında 
Avrupa Ekonomik iş Birliği Sözleşmesi ve Mar-
slıall Yardım Plânı çerçevesi dâhilinde temin edi
len -yardımlar karşılığı Türk liralarından Bütçe
ye taallûku gerekenlerin Bütçe hesaplarına intikal 
şekli hakkındaki Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri 
Hayvan Sağlık Memurları Mektebi Nizamnamesi
nin tasdikma dair Kararname 

Hukuk Mektebi ianesi hakkında 
Hususi kanun, nizamname ve talimatnameler ge
reğince Devlet namına okutulan talebelerden mec
buri : hizmetlerini ifa etmemeleri sebebiyle alına
cak tazminata dair hükümler 



d/24 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası ö Z E T 

Kanun 

Muhtelif vergi ve rüsumu ve harçları ve sair varidatı alâkadar eden hükümler 

24.12.1937 3290 Devlet hesaplarında liranın esas ittihaz edilmesi 
hakkındaki Kanunun İ n c i maddesi 

21 .8 .1940 3911 Bâzı Devlet alacaklarının tahsil sureti hakkındaki 
Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri 

19 . 2 .1947 5015 60 milyon liralık madeni ufaklık para bastırılması 
hakkındaki Kanunun 9 ncu maddesi 

7. 6 .1949 . 5432 Vergi Usul Kanununun muhtelif hükümleri 
18 .7 .1951 5815 Değişikliği , . > 

Nâz\im Varidat 

İCanun 

î. V. H. kararı 
Kanun 

21.-6 .1928 

24. 6 .1929 

5. 6 .1944 
29. 4 .1933 

31. 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. 
11. 

8 
6 

7 
2 

.1941 

.1942 

.1948 

. 1950 

4109 

4268 

5,237 
5539 

Oyun Kâğıdı İnhisarı hakkındaki Kanunun 2 nci 
maddesi mucibince Hilûliahmer Cemiyetine ait 
hisse 
Bilâvasıta vergilere munzam kesirlerin tevhit ve 
nispetlerinin tadiline dair Kanun 
Değişikliği 
İnhisarlar Kanununa müzeyyel Kanunun 11 nci 
maddesi 
1 Haziran 1929 tarih ve 1499 numaralı Gümrük 
Tarife Kanununu değiştiren 31 Mayıs 1933 tarihli 
Kânuna ek Kanun 
Arazi ve Bina vergileriyle bunlardan alman İkti
sadi Buhran Vergisinin hususi idarelere devri hak
kındaki Kanunun 8 nei maddesi 
Sınai müesseselerle 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 münbais Gümrük Resmile diğer yergilerin 
mahsubuna dair Kanunun 3 ncü maddesi 
Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım hak
kındaki Kanunun 7 nei 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 



etveli 
Bütçe Kanunu ; Madde — 7 

[Vatani hizmet aylıkları] 
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Aylık sahiplerinin isimleri 

Usat tarafından şehit edilen 

Aylık 
mikta rı 

Akdağmadeni Kaymakamı Tahir : 
Zevcesi Memnnne 
Kerimesi Mihrünnisa 

» Nilüfer 
» Tahiro 

Mahdumu Ertuğrul 

21 
2 
2 

- 2|-
2 I 

Tahsis §artları 

ı 
• 

Dayandığı kanunun 
No. 

1* 25 

Tutarı 
Tarihi LiraK. 

[ 65,25 
65,25 

23/ 9 /1336 -J 65,25 
65,25 
65,25 

Dersaadct'te şaiben idam olu
nan Urfa Mutasarrıfı sabıkı 
Nnsrct : 

Zevcesi Hayriye 12,5 ? 

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 Nazırı esbakı General 
merhum Ahmet Cemal : 

Zevcesi Seniha 

10? 
İOJ 

10] 
*[ 

10' 

80 25/12/1336 \ 
481 13/4/1340 } 89,73 

107 
$ 65,25 

19/3/1337 l 65,25 

1 
f 271 14/10/1338 = 

76,12 
65,25 
65,25 
65,25 

15 

] \ 65,25 
t 275 14/10/1338 -j 65,25 
j [ 65,25 

478 13/4/1340 103,30 

[*] 515 sayılı Kanunla evvelce tahsis edilen X Ura aylıh 5 Ura zamla 10 liraya çtJtarilmı§ttr, 



Aylık 
Aylık sahiplerinin isimleri miktarı 

Ö / a -

Tahsis şartları 
Dayandığı kanunun Tutari 
No. Tarihi LiraK. 

Sadrı esbak merhum Talât 
Zevcesi Hayriye ı 25 478 13/4/1340 152,24 

Damat Ferit tarafından idam 
edilmiş olan §ehit Çarkçı Yüz
başısı Halil İbrahim : 

Zevcesi Fatma Belkis 
Kerimesi lclâl 

» Necibe 
Mahdumu Celâlettin 

101 
5 
5 
5 

1 
f 480 13/4/1340 

76,12 
65,2r 
65,25 
65,25 

General Abdülczel 
Hafidesi Naciye 481 13/ 4 /1340 65,25 

Şehideiı vefat eden Binbaşı 
Muhtar : 

Hemşiresi Binnaz 15 

Mithat: 
Kerimesi Mesrur© 9 

Babıâli vakasında şehit edilen 
Harbiye Nazırı esbakı General 
Nazım : 

Kerimesi Atiye 18 

Merhum Niyazi : 
Zevcesi Feride 10 

Esbak Diyarbakır Valisi Reşit 
merhumun : 

Haremi Mazlume 20 
Kerimesi Fikret 

Şeyhülislâm Hayri merhumun : 
Zevcesi Munise 20 

Şehit Yüzbaşı Yürük Selim : 
Zevcesi Hikmet 10 

6 TeehhüKine kadar 

j. 481 13/4/1340 • 

103,30 

70,67 

119,62 

76,12 

130,50 
65,25 

130,50 

76.12 



Aylık 
Aylık sahiplerinin isimleri miktarı 

- Ç / 4 -

Tahsis §artları 
Dayandığı kanunun Tutari 
No. Tarihi LiraK. 

Irak Şeyhülmeşayihi Uceymi 50 

Merhum Mehmet Ali : 
Zevcesi Belkıs 4 

Gümügane Mebusu Şehit Ziya : 
Zevcesi Ayşe 5 

Maraş Ulûmu Riyaziye Mual
limi sabıkı Hayrullah : 

Zevcesi Ayşe 6 

Denizli Komiseri Hamdi : 
Zevcesi Fevziye 5 

Mustafa Necip : 
Hemşiresi Kevser 6 

Mug mutasarrıfı merhum Ser* 
vet : 

Zevcesi Samiye 10 

[253,12 

65,25 

65,25 

. 481 13/4/1340-
65,25 

65,25 

65,2r 

76,12 

Karamağra Nahiyesi Müdürü 
Tevfik : 

Zevcesi Hafize 481 13/4/1340 65,25 

Kızılca Nahiyesi Müdürü gehit 
Âdil : 

Zevcesi Havva İsmet 
Kerimesi İffet 

Şehit Erzincanlı Hafız Abdul
lah: 

Haremi Hatice 

Konya hadisei isyaniyesindö şe
hit edilen Ali Kemal: 

Kerimesi Nefise 

10 

482 13/4/1340 

S Teehhülüne kadar 

, 515 24/4/1340 « 

65,25 
65,25 

76,32 

65,25 

Ziya Gökalp merhumun : 
Kerimesi Hürriyet 30 Teehhülüne kadar 518 11/11/1340 178,50 



Aylık 
Aylık sahiplerinin isimleri miktarı 

- Ç / 8 -

Tahsis şartları 
Dayandığı kanunun Tutari 
No. Tarihi LiıaK. 

24 ncü Fırka Kumandanı Kay
makamı Mahmut : 

Refikası Şaziye 40 

24 ncü Fırka Erkânıharbi Yüz
başı Yakup Sami : 

Zevcesi Şahende 20 

Maraşh Doktor Mustafa : 
Zevcesi Naime 10 

Maraglı şehit Evliya : 
Zevcesi Şerifo 

Şehit Jandarma Mülâzimi ev
veli Süreyya'nın: 

Validesi Hüsniye 10 

Şehit Doktor Nafiz Tahir : 
Hemşiresi Sabiha 5 

Topçu Binbaşılığından müstafi 
merhum Rıza : 

Zevcesi Şükriye 

Nafıa Vekili merhum Süleyman 
Sırrı : 

Zevcesi Ehliman 
Mahdumu Saruhan 

£ Emekli ve eytam, eramil aylı-
10 \ ğı varsa katolunaeaktır 

649 22/ 4 /1341 
3291 24/12/1937 

10 

1 
40 [ 
30 f 

J 

Eytam ve eramil aylığı veril
memek şartiyle mahdumuna 
ikmali tahsiline ve zevcesine 
evleninceye kadar maktuan 

1 Saruhan Mebusu merhum Ro» 
gat : l 

Zevcesi Atiye 50 j 

İstanbul Mebusu merhum Ab- *] 
dürrahman Şeref : j-

Kerimesi Hikmet 301 

Merhum Doktor Vasfi : \ 
Refikası Nazmiye 20 Ç 

Sivas Valii cabakı merhum Re-
fjit : 

Zevcesi Melek 20 

Eytam ve eramil aylığı veril- *] 
memek şartiyle kaydı hayat J- 753 
suretiyle J 

Eytam ve eramil aylığı kato- J 
lunmak üzere teehhülüne kadar ^ 

Teehhül ettiği takdirde katedil- ^ «1ftn 
inek üzere kaydı hayat ile Ç 

Eytam ve eramil aylığı veril- "J 
memek suretiyle teehhül ettiği [ 110« 
takdirde katedilmek üzere kay- f 
di hayat ile J 

732 8/ 2 /1926 

231,00 

130,60 

76,12 

76,12 

76, J 2 

65,25 

76,12 

161,00 
130,50 
130,50 

24/ 2 /1926 253,12 

19/ 6 /1927 178,50 

19/ 6 /1927 130,50 

19/6/1927 130,50 



Aylık sahiplerinin isimleri 

Mahkemei Temyiz Eeisi evveli 
müteveffa Hasan Fehmi : 

Zevcesi Kâmuran 

Sabık İstanbul Mebusu Ahmet 
Selâhattin : 

Refikası Seza 
Oğlu Haldun 

Kırşehir Mebusu merhum Ali 
Rıza 

Refikası Ne'cmiye 

Rize Mebusu merhum Rauf : 
Zeveesi Binnaz 
Kerimesi Melâhat 

Mardin Mebusu sabıkı merhum 
Dervig : 

Zevcesi Meryem 

Şehit Binbaşı Ali Kabuli : 
Kerimesi Fatma Bahire 

Meneraan hadisesinde şehit 
edilen Bekçi Mehmet oğlu 
Hasan : 

Zevcesi Fatma 

Atatürk'ün kız kardeşi 
bule Atadan 

Mak-

Ayhk 
miktarı Tahsis şartları 

Dayandığı kanunun ^Tutari 
No. Tarihi Lira K. 

1 Er amil maaşı verilmemek ve ~| 
^ teehhül ettiği takdirde kato-- }- 1103 

30) lunmak üzere i 
19/ 6 /1927 178,50 

40 
10 

Eytam ve eramil aylığı veril
memek şartiyle refikasına teeh
hül ettiği takdirde katedilmek 
üzere kaydı hayat ile mahdu
muna 20 yaşına veya ikmali 
tahsiline kadar 

> 1104 19/6/1927 23İ,00 

70,12 

] Eramil aylığı verilmemek şar- 1 
i tiyle teehhül ettiği takdirde ke- \- 1105 

20 J silmek üzere kaydı hayat ile J 

I Eytam ve eramil aylıkları ve- ] 
| rilmemek şartiylo zevcesine te-

30}- ehhül ettiği takdirde kesilmek l 
101 üzere kaydı hayat ile, kerimesi- i 

j ne teehhül edinceye kadar J 

"] Eramil aylığı verilmemek üzer 1 
^ re teehhül ettiği takdirde kato- ^ 1174 

30J lunmak şartiyle J 

19/6/1927 130,50 

\ 17S,:0 
25/ 6/1927 l 76,12 

26/6/1927 178,50 

15 Kaydı hayat şartiyle 2038 26/ 6/1932 103,20 

İ5J 

[ Evlendiği zaman kesilmek üze- ) ^ 
[ re maktuan j 

1000 

General Kâzım Karabekir 
Eşi îclâl 
Kızı Hayat 
* Emel 

••"»' T i m s a l 

300 ( 

300 i 
3001 
300! 

Hayatta bulunduğu sürece ö- ^ 
denmek ve şimdiye kadar muh
telif kanunlarla emekli, dul ve 

" yetim aylıklariyle vatani hiz
met aylıklarına yapılan zamlar 
eklenmemek kaydı ile j 

Dul ve yetim ve başkaca vatani "] 
hizmet aylıkları bağlanmamak | 
ve muhtelif kanunlarla emekli 
dul"ve yetim .aylıklariyle''vata
ni hizmet aylıklarına yapılan t 
zamlar .eklenmemek şartiyle eşi- I 
ne hayatta bulunduğu sürece, 
kızlarına evlenmelerine kadar 
ödenmek kaydiyle 

5186 24/2/1948 1000,00 

5192 

(''300,09 
j 300,00 

25/ 2 /1948 ] 300,00 
(300,00 



— ÇA 

Aylık sahiplerinin isimleri 

Sivas Kongresinde seçilen ITeyeti Temsiliye faal âzası ve 
Gaziantcb Milletvekili Ali Şefik özdemir : 

Oğlu Belliğim 
' « • } • / & ) / s ; ; • • " . . " • ••• 

T. B. M. M. Birinci Dönem Dersim Milletvekili Mustafa 
Zeki Saltık 

T. B. M. M. Biriuci Dönem Kırşehir Milletvekili Sadık 
Sarıtekin 

Aylık 
miktarı 

175 

350 

350 

Dayandığı kanunun Tutan 
No. Tarihi LiraK. 

297 29/6 /1951 175 

5269 15/12/1948 \ 
5814 17/8/195,1 J 350 

350 

T. B. B. M. Birinci Dönem Gazianteb Milletvekili Mehmet 
§ahin 350 

T. B. M. MJ. Birinci Dönem İsparta Milletvekili Hüseyin 
Hüsnü özdamar 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Genç Milletvekili Fikrî Ergün, 350 

350 

350 

350 

T. B. M. M. Birinci. Dönem Batımı Milletvekili Ali Rıza 
Acara 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Lâzistan Milletvekili Esat Azoğuz 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kars Milletvekili Fahrettin 
Erdoğan 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Erzurum Milletvekili Asım Vasfi 
Mühürdaroğlu 350 

T. B. M. M. Birinci. Dönem Van Milletvekili Hakkı Ungan: 
Eşi Nuriye 87,50 
Kızı Ayten 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Burdur Milletvekili Şevket 
Çandamar : 

Egi Saime 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Ankara. Milletvekili Sernsottin 
Bayramoğlu; : 

Eşi Azim e 175 

T. M. M. M. Birinci Dönem Yozgad Milletvekili; A ham ot •': 
Oğlu Erdoğn ' 58,33 

» İlhan 58,33 

T. B. M. M. Birinci Dönem Menteşe Milletvekili Tevfik 
Rüştü Araş 350 

5269 15/12/1948 350 
5269 15/12/1948 \ . 
5814 17/8/195,1 $ 350 

5269 15/12/1948 350 

5269 15/12/1948 350 

5269 15/12/1948 \ 87,50 
5814 18/7/1951 $ 87,50 

5269 15/12/1948 \ 
5814 18/7/1951.J 175 

5269 15/12/1948 175 

5,269 15/12/1948 \ 58,33 
5814 18/7/1951 $ 58,33 
5269 15/12/1948 } 
5814 İ8/-7/1951 J 350 



Ç/8 

Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık 

miktarı 

T. B. M. M. Birinci Dönem Ankara Milletvekili Hacı Mus
tafa Beynam : 

Eşi Behiye 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem İstanbul Milletvekili Ali Kıza 
Bebe : 

Eşi Mediha 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Siverek Milletvekili Mehmet 
Sırrı Tayanç : 

Kızı Leman 

T. B. M. M. Birinci Dönem Şarki kaıahisar Milletvekili Mesut 
Benli : 

Eşi Meziyet 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Eskişehir Milletvekili Emin Sazak 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kırşehir Milletvekili Mehmet 
Rıza Silsüpür : 

Eşi Şemsi 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kocaeli Milletvekili Hamdi 
Namık Gör 350 

Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Târ'tnı LiraK. 

5269 35/12/1948 175 

5269 15/12/1948 \ 
5814 18/7/1951 J 175 

58,33 5269 15/12/1948 58,33 

5269 35/12/1948 } 
5814 18/7/1951 J 87,50 

5269 15/12/1948 350 

5269 15/12/1948 175 

5269 15/12/1948 } 
5814 18/7/1951 $ 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Muş Milletvekili Riza Kotan 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Sarrıhan Milletvekili Refik 
Şevket İnce 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kayseri Milletvekili Ahmet 
Hilmi Kalaç 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Ankara Milletvekili Şakir Ktnacı : 
Eşi Fatma 
Kızı Nebahat 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kütahya Milletvekili Ragıp 
Soysal : 

Eşi Safiye 
v i ' v'".- • ' • ' • ' , ' . ' ' " " ' " 

T. B. M. M. Birinci Dönem Elâzığ Milletvekili Naci Karalı: 
Kızı Enise 

87,50 
87,50 

175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bolu Milletvekili Cevat Abbas 
Gtirer : 

Kızı Hatice Necla 87,50 

5269 35/12/1948 350 
5269 15/12/1948 \ 
5814 18/7/1951 $ 350 
5269 15/12/1948 \ 
5814 18/7/1951 $ 350 

l 87,50 
$ 87,50 

5269 15/12/1948 \ 
5814 38/7/1951 $ 175 

87,50 5269 15/12/1948 87,50 

87,5,0 



Ç/9 

Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık Dayandığı kanunun Tutarı 

miktarı No. Tarihi LiraK. 

T. B. M. M. Birinci Dönem Sivas Milletvekili Ziyaettin 
Basara : 

Eşi Sıdıka 
Kızı Emine 

87,50 
87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Edirne Milletvekili Faik Kal-
takkıran : 

E§i Neyyire 175 

5269 15/12/1948 \ 87,50 
5814 18/7/1951 $ 87,50 

175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Erzincan Milletvekili M. Emin 
Lekili : 

Eşi Firdevs 
Kızı C. Mediha 

T. B. M. M . Birinci Dönem Ankara Milletvekili Hilmi 
Çayırlıoğlu : 

Kızı Ayşe Nuriye özarslaıı 

T. B. M. M. Birinci Dönem Çorum Milletvekili Sıtkı 
Mumcu : 

Kızı Muzaffer 
» Gönül 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bayazıt Milletvekili Süleyman 
Sudi Acarbay : 

Eşi Lûtfiye 

T. B. M. M. Birinci Dönem. Amasya Milletvekili Mehmet 
Ragıp Topala 

T. B. M. M. Birinci Dönem Amasya Milletvekili Hamdi : 
Eşi Huriye 

T. B: M. M. Birici Dönem Antalya Milletvekili Halil İbrahim 
özkaya 

T. B. M. M. Birinci Donem Antalya Milletvekili Hasan 
Sürenkök : 

Eşi Ümmügülsüm 

T. B. M. M. Birici Dönem Antalya Milletvekili Mustafa 
İbrişim : 

Eşi Fatma : 

T. B. M. M. Birinci Dönem Karahisarı Sahip Milletvekili 
Mehmet Şükrü Koç : 

Esi Servet 

58,33 
58,33 

175 

58,33 
58,33 

175 

350 

175 

350 

87,50 

175 

175. 

*) 58,34 
5269 15/12/1948 \ 58,33 

175 

5269 15/12/1948 \ 58,33 
5814 18/7/1951 $ 58,33 

175 

350 

175 

350 

87,50 

175 

5269 15/12/1.948 175 



Aylık sahiplerinin •isimleri 
Aylık Dayandığı kanunun Tutarı 

miktarı No. Tarihi LiraK. 

T. B. M. M. Birinci Dönem Karabisarı Sahip Milletvekili 
Nebil Türleri'.: 

E§i Muzaffer 
Kızı F. Hayrünnisa 
Oğlu M. Ra.fi 

» M. Ceylân 

43,75 
43,75 
43,75 
43,75 

* 

Hv 'i 

5269 
» 
» 
» 

15/12/1948 
» 
» 
» 

43,75, 
43,75 
43,75 
43,75 

T. B. M. M. Birinci Dönem Afyon Milletvekili İsmail 
Şükrü Çelikalp : 

Eşi Emine 175 

T--,.;B. M. M.1 Birinci Dönem Balıkesir Milletvekili Vehbi 
Bolak 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Karesi Milletvekili İbrahim 
Yörük \ . 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Karesi Milletvekili Abdülgafur 
îştan 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kayseri Milletvekili Basri 
Çantay 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Ertuğrul Milletvekili Mustafa 
Kemal : 

E§i Ayşe Nuriye 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bitlis Milletvekili Vehbi öztekin 350 

5269 15/12/1948 \ 
5814 18/7/1951 J 175 

350 

5269 15/12/1948 350 

5269 15/12/1948 ]\ 
5814 18/7/1951 \ 350 

350 

175 

350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bitlis Milletvekili Sadullâh. : 
Eşi Güllü 
Kızı Münevver 

» Nene 

T. B. M. M. Birinci Dönem Diyarbakır Milletvekili Kadri 
Ahmet Kürkçü 

T. B. M. M. Birinci Dönem Sivas Milletvekili Mustafa Tâki: 
Kızı Edibe Sarı 

T. B. M. M. Birinci Dönem Oltu Milletvekili Rüstem 
Hamişioğlu 

58,34 ); 58,34 
58,33 * » l 58,33 
58;33 ; 58,33 

350 5814 18/7/1951 350 

43,75 5269 15/12/1948 43,75 

350 350 

http://Ra.fi


Ç/11 

•Aylık sahiplerinin ; isimleri 
Aylık Dayandığı kanunun Tutarı 

miktarı No. Tarihi LiraK. 

T..B. M. M. Birinci Dönem Bursa Milletvekili Necati 
Kurtuluş 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Ertuğrul Milletvekili Necip 
Soydan 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Siverek Milletvekili Mustafa 
Lûtfi Azer : 

Eşi Naime 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bursa Milletvekili Osman 
Nuri özpay : 
Eşi Hatice 58,33 

T. B. M. M. Birinci Dönem Biga • Milletvekili Mehmet 
Dinç 35,0 

T. B. M. M. Birinci Dönem Çankırı Milletvekili Behçet 
Kutlu : , 

Kızı Ayşe Tayyibe 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Çankırı Milletvekili Sait Uçak 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Çankırı Milletvekili Yusuf Ziya : 
Kızı Munise 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Batum Milletvekili Edip Dinç 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Batum Milletvekili Ahmet 
Fevzi Erdem , 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Çorum Milletvekili Sıtkı 
Mumcu : 

Eşi Cemile 58,34 

T. B. M. M. Birinci Dönem Siird Milletvekili Mustafa 
Sabri Baysan 350 

5269. 15/12/1948 \ 
5814 18/7/1951 J 350 

350 

175 

5269 15/12/1948 58,33 

» » 350 

» » 175 

5269 15/12/1948 350 

5269 15/12/1948 \ 
5814 18/7/1951 J 175 
5269 15/12/1948 350 

» . •» 350 

5269 15/12/1948 \ 
5814 18/7/1951 J ' 58,34 

5269 15/12/1948 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Siird Milletvekili Nııri Bayram: 
J ş i Şefika * 43,75 

. Oğlu Mahmut Kerim 43,75 
» Adnan 43,75 

v» Nurettin 43,75 

T. B. M. M. Birinci Dönom Siîrd MületvolqU^lüıvAt^ay;.--:'}^:. 

43,75 
43,75 
4375 

J :43>75 
r 

'5269 •» lf>/12/1948; \ 
5814 18/7/J951 ^350 



- Ç / 1 2 

Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık Dayandığı kanunun Tutarı 

miktarı No. Tarihi LiraK. 

>W. B. M. M. Birici Dönem Siird Milletvekili Kadri Oktay : 
Eşi Fahriye 87,50 
Oğlu Rifat 87,50 

T„ B.'M. M. Birinci Dööem Lâzistan Milletvekili Necati 
Memişoğlu 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Sivas Milletvekili Mustafa Tâki 
Doğruyol : 

Eşi Tevfika 43,75 
» Hatice 43,75 

T. B. M. M. Birinci Dönem Tokad Milletvekili Mustafa 
Vasfi Süray : 

Eşi Alemgah 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Dersim Milletvekili Abdülbaki 
Tevfik Gençtürk 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Muş Milletvekili Abdülgani. 
Ertan a 350 

l 87,50 
5269 15/12/1948 $ 87,50 

5269 15/12/1948 \ 
5814 18/7/1951 \ 350 

l 43,75 
$ 43,75 

175 

350 

350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Siverek Milletvekili Mehmet 
Sırrı Segit : 

Km Ztynep 58,33 

T. B. M. M. Birinci Dönem Mardin Milletvekili Mithat Eş : 
Eşi Mediha 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Yozgad Milletvekili Ahmet : 
Kızı Fethiye 58,33 

T. B. M. M. Birinci Dönem Yozgad Milletvekili Bahri 
Tatlıoğlu ' 350 

5269 15/12/1948 58,33 

5269 15/12/1948 \ 
5814 18/7/1951 $ 175 

5269 15/12/1948 58,33 

350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Burdur Milletvekili Halil Ermiş : 
Eşi Adviye 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Siird Milletvekili Necmettin : 
Kızı Sabriye Şendur 58,33 

T. B. M. M. Birinci Dönem Hakkâri Milletvekili Tufan : 
Eşi Nazire 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Elazığ Milletvekili Hacı Fevzi : ,; 
Kızı ftabfa " * ' ' • - ' " ' ' 87,60 

5269 15/12/1948 \ 
5814 18/7/1951 $ 175 

58,33 

175 

5260 1Ö/12/1Ö4S i p ö i 
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Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık Dayandığı kanunun Tutarı 

miktarı No. Tarihi LiraK. 

T. B. M. M. Birinci Dönem İznıit Milletvekili Halil İbrahim : 
Eşi Sabire Gürsoy 

» Zehra öter 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kırşehir Milletvekili Cevdet : 
Eşi Nuriye 

T. B. M. M. Birinci Dönem Gümüşane Milletvekili Ruşen 
Aktar : 

Kızı Şehure Türkân 

T. B. M. M. Birinci Dönem içel Milletvekili Yusuf Ziya 
Eraydm 

87,50 
87,50 

175 

175j 

350 

T. B. M. M. Birinci Dönem İçel Milletvekili Şevki Göklevent 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem İçel Milletvekili Samim Arkan 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem İçel Milletvekili Haydar Arslan 350 
T. B. M. M. Birinci Dönem Biga Milletvekili Hamit Kara-
osmanoğlu 

T. B. M. M. Birinci Dönem İsparta Milletvekili Mehmet 
Nadi Ersoy : 

Kızı Adike Naciye 

T. B. M. M. Birinci Dönem İsparta Milletvekili İbrahim 
Domalay : 

Eşi Memduha 

T. B. M. M. Birinci Dönem İsparta Milletvekili İsmail Remzi 
Berkûn 

T. B. M. M. Birinci Dönem İzmir Milletvekili Mahmut Esat 
Bozkurt : 

Eşi Hatice Feheda 

350 

175 

175 

350 

175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Erzurum Milletvekili Mustafa 
Durak 

Eşi Mesrure Sakarya 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem İstanbul Milletvekili Fethi 
Okyar : 
Km F. Neriman 87,50 

l 87,50 
5269 15/12/1948 $ 87,50 

» » 1 7 5 

» • • » 175 

» » 350 

5269 15/12/1948 \ 

5814 17/8/195,1 $ 350 

» » 350 

5269 15/12/1948 350 

» » 350 

» » 175 

5269 15/12/1948 \ 
5814 18/7/1951 $ 175 

350 

175 

5269 15/12/1948 175 

87,50 



Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık Dayandığı kanunun Tutarı 

miktarı No. Tarihi LiraK. 

;T.;B. M.ıM.;pirinci Dönem Gazianteb Milletvekili Ali Kılıç 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Karahisarı Şarki»Milletvekili 

M^ımut Necdet Erbek a 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Malatya Milletvekili Şı t ln^ür ,350 

T.;Ş. M. M. Birinci Dönem î?.mit Milletvekili Sirrı Bellioğlu 350 
T. B. M. M. Birinci Dönem Karahisarı Sahip., Milletyekili 
Ömer Lütfü Argeşu : 

Eşi F. Saide 175 

T.;;iB^M;r;M.rBirinei Dönem Gazianteb ^Milletvekili Ali 
Cenani : 

Kızı Sabiha , lf75 

T.0B2-M.IM.İİBiriııei DönemiCanik Milletvekili;,"Emm Gevcci : 
Kızı Madelet 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Tokad Milletvekili Mehmet Ri-
f at Arkım : 

Kızı Nurinisa 87,50 
t,»! Refika Güney 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Diyarbakır Milletvekili Feyzi 
Pirinççioğlu, : 

K,ızı Nazime 43,75 

T. B. M. M. Birinci Dönem Aydın Milletvekili'Sadık Barış : 
Kızı Bedriye Barış 43,75 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kars Milletvekili General M. 
Cavit : ' 

Eşi Nizar Erdil '175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Adana Milletvekili. Damar; 
Arifoğlu 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Sivas Milletvekili Rasim Basara : 
Eşi Fatma Zekiye , . :. . i 175 

tT,îB. M. M. Birinci Dönem Mardin ; Milletvekili Necip 
Güven 350 

5269 15/12/1948^ 
5,814 İ 8 / J / Ü 5 1 . ^ 350 

350 
• v » 350 

5269 ,15/12/1948 ,,3̂ 0 

5269 15/12/1948 2 
5814 18/7/1951 $ 175 

5̂ (59 j 15/12/1948 175 

175 

l 87,5C 
1 ^ 7 , 5 0 

5269 15/12/1948 \< 
5814 18/7/1951 J ,43,75 

5269 15/12/1948 43,75 

5269 15/12/1948 | 
5814 '18/7/1951: J 175 

350 

,175 

350 



- O/ıs 

Aylık sahiplerinin' - isimleri 
Aylık Dayandığı kanunun 'Tutarı 

miktarı No. Tarihi LiraK. 

T. B. M. M. Birinci Dönem Amasya Milletvekili ömer'1/ûtfi 
Yasan 

T. B. M. M. Biriiıci Döiıem Denizli Milletvekili Yusuf 
Başkaya : 

Eşi Nesîme 

T. B. M. M. Birinci Dönem içel Milletvekili Hacı Ali 
Sabri Güney : 

Kızı Atiye1 

» Tulunay 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bursa -Milletvekili Osman Nuri 
özpay : 

Eşi Nahide 

T. B. M. M. Birinci Dönem Erzurum Milletvekili Hüseyin 
Avni Ulaş : 

Eşi:Ferhunde 
Oğlu Mehmet Nurettin 

T. B. M. M; Birinci Dönem Diyarbakır Milletvekili Zülfi 
Tuğrul : 

Eşi Fahriye 

T. B. M. M. Birinci Dönem Burdur Milletvekili Velî 
Saltukgil,: • ; • 

Eşi Fatma Nebah'at 
Kızı înci 

T; B. M. M. Birinci Dönem Antalya Milletvekili Ali .Vefa 
Seyhanlı 

350 

43,75 

58,33 
58,33 

58,33 

87,50 
87,50 

175 

87,50 
87,50 

350 

5269 15/12/1948 } 
5814 18/7/1951 J â50'< 

43,75 

l' 58,33 
5269 15/12/1948 $ 58,33 

58,33 

l 87,50 
5269 15/12/1948 J 87,50 
5269 15/12/1948 } 
5814 38/7/1951 $ 175 

l 87,50 
$ 87,5,0 

350 
T. B M . M. Birinci Dönem Erzurum'Milletvekili Süleyman 
Necati Güneri : 

Eşi Naciye 
Kızı Toriıris 

87,50 
87,50 » • » • ' 

l 87,50 
\ 87,5,0 

T. B. M. M. Birinci Dönem Amasya: Milletvekili Ali Rıza 
özdarende 350 

T. B; M. M:; Birinci Dönem İstanbul Milletvekili Numan-
ustalar : 

Eşi Cemile 175 

T. B. M. M. Birinci' Dönem -'Cebelibereket Milletvekili Rasim 
Celâlettin Turgay : 

|Çızı Mihrünnîsa Azize 58,33 

5269 15/12/1948 350 

175 

5269 15/12/1948 \ 
5814 18/7/1951 J 58,33 



0/16 

Aylilg^s^hiplerinin isimleri 
Aylık Dayandığı kanunun futari 

miktarı No. Tarihi LiraK. 

T. B. M. M. Birinci "Dönem! I Kozan Milletvekili Takiyettin 
Fikret Onuralp : 

E§i Celile 175 

T; B. M. M., Birinci Dönem Muş Milletvekili tlyas Sami Muş : 
Eşi Melâ'hat 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Sinob Milletvekili Şevket Peker: 
Eşi Emine 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bursa Milletvekili Servet 
Akdağ 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Denizli Milletvekili Yusuf : 
Kızı Müzeyyen 43,75 

T. B. M. M. Birinci Dönem Canik Milletvekili Ahmet Nafiz 
Özalp 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Sivas Milletvekili Emirpaşa 
Eşi Fatma 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Sinob Milletvekili Abdullah 
Karalina : 

Eşi Zekiye 58,34 
Kızı Ziynet 58,33 

T. B. M. M. Birinci Dönem Seyhan Milletvekili Zekâi : 
Kızı Türkân 

T. B. M. M. Birinci Dönem tstnbul Milletvekili Ahmet 
Mazhar Akif oğlu 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Aydın Milletvekili Tahsin San 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Muş Milletvekili Kasım Dede 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Muş Milletvekili Mahmut Sait 
Yetkin 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Hakkâri Milletvekili Mazhar 
Müfit Kansu : 

Eşi Atiye ihsan 175 

5269 15/12/1948 \ 
5814 38/7/1951 J 175 

175 

5269 15/12/1948 175 

350 

43,75 

350 

5269 15/12/1948 \ 
5814 18/7/1951 J 175 

l 58,34 
5269 15/12/1948 $ 58,33 

43,75 5269 15/12/1948 43,75 

» » 350 

5269 35/12/1948 \ 

5814 18/7/1951 $ 350 

5269 15/12/1948 350 

5269 15/12/1948 \ 
5814 18/7/1951 $ 350 

5269 35/12/1948 175 



Ç/17 

Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık Dayandığı kanunim Tutarı 

miktarı No. Tarihi LiraK. 

T. B. M. M. Birinci Dönem Aydın Milletvekili Sadık Ünver : 
Eşi Sıdıka 43,75 
Kızı Saadet 43,75| 

» Nazire 43,75 

T. B. M. M. Birinci Dönem Van Milletvekili Hasan Sıddık 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Erzurum Milletvekili Mehmet 
Salih Yeşiloğlu < 350 

B. M. M. M. Birinci Dönem Mardin Milletvekili .ibrahim 
Turhan 350 

1 43,75 
5269 15/12/1948 [ 43,75 

J 43,75 

350 

5269 15/12/1948 ] 
5814 18/7/1951 $ 350 

5269 15/12/1948 \ 
5814 18/7/1951 $ 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Erzincan Milletvekili Tevfik 
Kütükbaşı : 

Esi Rabia 175 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Gazianteb Milletvekili Ragıp 
Yoğun 350 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Sianob Milletvekili Rıza Vamık 
Uras : 

Eşi Zehra 58,31 
Kızı Hadiye 58'33 

» Vahide 58,33 

] 58.34 
j. 58,33 
J 58,33 

T. B. M. M. Birinci Dönem Diyarbakır Milletvekili Abdül-
hamit Hamdi Bilecin : . 

Eşi Nahide 87,50 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Elâzığ Milletvekili Hacı Fevzi 
Celâyir : 

Kızı Nafia 87,50 87,50 

T. B. M, M. Birinci Dönem Sinob Milletvekili Hakkı Hami 
Ulukan : 

Eşi Hikmet 
Kızı Fatma 

T. B. M. M. Birinci Dönem Trabzon Milletvekili Hafız Meh
met Engin : 

Kızı Meliha 

T. B. M. M. Birinci Dönem rl rabzon Milletvekili Alî Şükrü : 
Eşi Emine Kamer 

87,50 5269 15/12/1948 \ 87,50 
87,50 » » $ 87,50 

175 5269 15/12/1948 175 

5269 15/12/1948 \ 
175 5814 18/7/1951 $175 



- 0/18 

Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık Dayandığı kanunun Tutarı 

miktarı No. Tarihi LiraK. 

T. B. M. M. Birinci Dönem Trabzon Milletvekili Celâlettin 
A y g a n : . ; . - ; . • ; ; " • ; 

Eşi Binnaz 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Trabzon Milletvekili ITamdi 
Ülküman 350 

5269 15/12/1948 175 

350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Sivas Milletvekili Mehmet 
Yasef : 

Kızı Aygül 35 
» ' Aytekin 35 

T. B. M. M. Birinci Dönem Van Milletvekili Haydar Varır 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Genç Milletvekili Fikri Faik 
Güngören 350 

T. B, M. M. Birinci Dönem Lâzistan Milletvekili Osman 
özgen : 

Eşi Fevziye 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem. Menteşe Milletvekili Ethem 
Fehmi Arslanlı : 

Kızı Hayriye Noyanoğlu 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Diyarbaakır Milletvekili Fevzi 
Pirin ççioğlu : 

Eşi Nebiye 43,75 

T. B. M .M. Birinci Dönem Gaziaııteb Milletvekili Abdur-
rahman Lâmi : 

Esi Makbule 175 

l 35 
» » $ 35 

5269 15/12/1948 [ 
5814 18/7/1951 J 350 

350 

5269 15/12/1948 175 

5269 35/12/1948 \ 
5814 18/7/1951 ] 175 

5269 15/12/1948 } 
5814 18/7/1951 J 43,75 

175 
T. B. M. M. Birinci Dönem Trabzon Milletvekili Recai 
Bulgurlu : 

Eşi Hâlise 175 175; 

Tj B. M. M. Birinci Dönem Eskişehir Milletvekili Hüsrov 
Sami Kızıîdoğan : 

Eşi Seniye 175 

T. B. M. M Birinci Dönem İsparta Milletvekili Cemal : 
Eşi Bedriye 175 

T. B. MJ Mi Birinci Dönem Urfa Milletvekili Ali Saip : 
Eşi Esma Fehime 175 

175 

175 

175 



Ç/19 

•Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık Dayandı^ kanunun Tutarı 

miktarı No. Tarihi LiraK. 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bitlis Milletvekili Derviş Sefunç 
Eşi Naciye 

T.'.B. M. M.-Birinci Dönem Burdur Milletvekili İsmail Suphi 
Sosyallıoğlu. 

T. B. M. M. Birinci Dönem İstanbul Milletvekili Hüseyin 
Hüsnü Işık 

T. B. M. M. Birinci Dönem İstanbul Milletvekili Neşet 
özercan : 

Eşi Fatma Ümran 

T. B. M. M. Birinci Dönem İstanbul Milletvekili Arif 
Morlalı : 

Eşi Saniye 
Kızı Fatma 

T. B. M. M. Birinci Dönem İstanbul Milletvekili Ahmet 
Şükrü Oğuz 

T. B. M. M. Birinci Dönem Ardahan Milletvekili Server 

T . B . M. M. Birinci Dönem Kayseri Milletvekili Sabit : 
Eşi Semiha 
Kızı Kumru 

T. B. M. M. Birinci Dönem İçel M illetvekili Eıza : 
Eşi Habibe 

T. B. M. M. Birinci Dönem Aydın Milletvekili Esat İleri 

175 5269 15/12/1948 175 

350 

350 

175 

350 

5269 
5814 

15/12/1948 
18/7/1951 •. J 350 

175 

87,5,0 
87,50 

350 

350 
....:•» '••• ;v_c- rj/ 

87,50 
87,50 

175 

350 

5269 

5269 
5814 

5269-

.» 

» 
5269 
5814 

15/12/1948 l 87,50 
» $ 87,50 

15/12/1948 l 
18/7/1951 J 350 

15/12/1948 350 

l 87,50 
» \ 87,50 

» 175 
15/12/1948 l 
18/7/1951 J 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kars Milletvekili Ali Eıza 
Ataman 350 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kastaamonu Milletvekili Hüseyin 
Sbri Dura : 

Eşi Gülsüm 175 

T. B. M. M. Birinci Donem Kayseri Milletvekili Osman .-Zeki 
Uşaklı : 

Eşi Vesile . 175 

5269 15/12/1948 175 

175 

T. B. M. M. Birinci Donem Kayseri Milletvekili Iîifat Çalıka 350 
5269 15/12/1948 \ 
5814 18 /7 /1951 $ 350 



0/2û 

Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık Dayandığı kanunun Ihıtatt 

miktarı No. Tarihi LiraK. 

T. B. M. M. Birinci Dönem Batımı Milletvekili Mehmet 
Akif : 

Eşi Meryem 175, 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kayseri Milletvekili Ahmet 
Çınar : 

Eşi Hatice 58,34 
Kızı Hatime 58,33 

» Zübeyde 58,33 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kırşehir Milletvekili Mustafa 
Kurutluoğlu' 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Van Milletvekili Tcvük Arsel : 
Kızı Müslime 1.75 

5269 15/12/1948 175 

58,34 
\. 58,33 

58,33 

» » 350 

5269 15/12/1948 \ 
5814 18/7/1951 $ 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Malatya Milletvekili Hacı 
Garipoğlu : 

Kızı Besime Taner 87,50 
» Hatice 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Saruhan Milletvekili Ömer Lûtfi 
Ünlü 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Maraş Milletvekili Aralan Toguz 350 

T. B. M. M. Bîrinaci Dönem Maraş Milletvekili Hasip Ak-
yürek : 

Eşi Fatma 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Maraş Milletvekili Tahsin Hü-
dayioğlu : 

Eşi Melek 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Maraş Milletvekili Rüştü Boz» 
kurt : 

Eşi Sariye 175 

T. B. M. M. Birinci Döneni Siverek Milletvekili Abdülgani 
Ensari Yardımcı 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Mardin Milletvekili Esat Önen : 
Eşi Hayriye 175 

l 87,50 
5269 15/12/1948 \ 87,50 

5269 15/12/1948 350 

» » 350 

5269 15/12/1948 \ 
5814 18/7/1951 $ 175 

5269 15/12/1948 175 

» » 175 

5269 15/12/1948 \ 
5814 18/7/1951 J 350 

175 



Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık Dayandığı kanunun Tutari 

miktarı No. Tarihi LiraK. 

T. B. M. M. Birinci Dönem Menteşe Milletvekili Sadettin : 
E§i Meliha 
Kızı Makbule 

T. B. M. M. Birinci Dönem Menteşe Milletvekili Hamza 
Hayati : 

Eşi Feriştah öztürk 

87,50 
87,50 

175 

l 87,50 
5269 15/12/1948 \ 87,50 

175 
T. B. M. M. Birinci Dönem Muş Milletvekili Osman Kadri 
Bingöl : 

Eşi Makbule 87,5t0 

T. B. M. M. Birinci Dönem Muş Milletvekili Ahmet Bilgin : 
Eşi Gül 175 

5269 15/12/1948 \ 
5814 18/7/1951 $ 87,50 

175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Niğde Milletvekili Mustafa 
Ratıp Soylu : 

Eşi İnayet 
» Cemile 

T. B. M. M. Birinci Dönem Niğde Milletvekili Mustafa 
Hilmi Soydan 

T. B. M. M. Birinci Dönem Niğde Milletvekili Mustafa Vehbi 
Çorakçı : 

Eşi Fatma 

T. B. M. M. Birinci Dönem Niğde Milletvekili Hakkı Sütek 
Kızı Sadiye Yazgan 

T. B. M. M. Birinci Dönem Niğde Milletvekili Ataullah : 
Anası Şerife 

T. B. M. M. Birinci Dönem Canik Milletvekili Süleyman 
Boşnak : 

Eşi Yegâne 

T. B. M. M. Birinci Dönem Adana Milletvekili Eşref Akman: 
Eşi Nefise 

T. B. M. M. Birinci Dönem Saruhan Milletvekili Avni Paşa: 
Eşi Lûtfiye Zaimler 

87,50 
87,50 

350 

175 

175 

175 

175 

175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Mersin Milletvekili Mustafa 
Fikri Gücün : 

Eşi Müzeyyen 87,50 

l 87,50 
$ 87,50 

350 

5269 15/12/1948 175 

58,33 » 58,33 

5269 15/12/1948 \ 
5814 18/7/195^. $ 175 

5269 15/12/1948 175 

5269 15/12/1948 \ 
5814 18/7/195;! J 175 

175 

5269 15/12/1948 87,50 



$0, 
Aylık sahiplerinin isimleri 

Aylık Dayandığı kanunun Tutarı 
miktarı No, Tarihi LiraK. 

T.-B. M. M. Birinci Dönem Mardin Milletvekili ismail Şaşa : 
Eşi Kâzime 
Oğlu Özbek 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kastamonu Milletvekili Abdül-
kadir Kemali : 

Eşi Azime 
Kızı Nurhan Uğur 
Annesi Emine 

T. B. M. M. Birinci Dönem Adana Milletvekili Abdullah 
Faik Çayıroğlu : 

Eşi Ümmügülsüm 
Kızı Raziye 

87,50 
87,50 

58,33 
58,33 
58,34 

87,50 
87,50 

5269 
5814 

5269 

15/12/1948 l 
18/7/1951 y 

15/12/1948 

87,50 
87,50 

58,33 
58,33 
58,34 

87,50 
87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Adana Milletvekili Mehmet 
Hamdi îzgi 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kozan Milletvekili Hüseyin Çelik: 
Eşi Sıdıka 175 

350 

5269 15/12/1948 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Denizli Milletvekili Yusuf Baş
kaya : 

Eşi Zehra 43,75 

T. B. M. M. Birinci Dönem Karahisarı Sahip Milletvekili 
Mustafa Hulusi : 

Eşi Hindiye 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Diyarbakır Milletvekili Abdül-
hamit Hamdi : 

Kızı Hayriye a 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Diyarbakır Milletvekili Mustafa 
Akif Tütenk # - 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Siverek Milletvekili Bekir Sıtkı 350 

T. B. M., M. Birinci Dönem Siird Milletvekili Necmettin 
üzcan : 

Kızı Suphiyo 58,33 

T. B. M. M. Birinci Dönem Diyarbakır Mili et vekili Fevzi 
Pirinççioğlu : 

Kızı Nezihe 43,75 

5269 15/12/1948;} 
5814 18/7/1951 5 43,75 

87,50 

5269 15/12/1948 87,50 

5269 15/12/1948 .J 
5814 18/7/1951 5 350 

5269 15/12/1948 350 

5,8,33 

43,75 



Ç/23 

Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık Dayandığı kanunun Tutarı 

miktarı No. Tarihi Lira K. 

T: B. M. M. Birinci Dönem Elazığ Milletvekili Muhittin 
Çötek : 

Kızı Faika 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bitlis Milletvekili Hüseyin Hüsnü 
Orakçıoğlu : 

Kızı Ulviye 

T. B. M. M, Birinci Dönem Elazığ Milletvekili Rasim Tekin 
Eşi Fatma Nehiye 

T. B. M. M. Birinci Dönem Elâzığ Milletvekili Hüseyin 
Gökçelik : 

Eşi Fatma 
Kızı Fatma 

175 5269 15/12/1948 175 

58,33 

175 

87,50 
87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Ergani Milletvekili Mahmut 
Sığnak : 

Eşi Şerif o; 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Ergani Milletvekili Mehmet 
Emin özserdar : . 

Kızı Naciye 175 

58,33 

5269 15/12/1948 } 
5814 18/7/1951 J 175 

5269 15/12/1948 \ 87,50 
5814 18/7/1951 $ 87,50 

5269 15/12/1948 175 

175 
T. B. M. M. Birinci Dönem Erzincan Milletvekili Hüseyin 
Aksu 350 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Erzincan Milletvekili Şeyh 
Mehmet Fevzi Fırat : 

Kızı Fehime 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Oltu Milletvekili Yasin Akdağ 350 

» » 175 

5269 15/12/1948 350 

T. B.'M. M. Birinci Dönem Genç Milletvekili Ali Vasıf Telli : 
Eşi Nedime 58,34 
Oğlu 1. Kemal 58,33 

T. B. M. M. Birinci Dönem Gümüşane Milletvekili Mustafa 
Dannan : 

Kızı Fatma Nigâr 58,33 
» Fatma Nedime 58,33 

T. B. M, M. Birinci Dönem Gaziantcb Milletvekili Yasin 
Kutlu 350 

5269 15/12/1948 } 58,34 
5814 18/77195,1 ] 58,33 

l 58,33 
5269 15/12/1948 \ 58,33 

350 



Ç/24 

Aylık sahiplerinin, isimleri 
Aylık Dayandığı kanunun Tutarı 

miktarı No. Tarihi LiraK. 

T. B. M. M. Birinci Dönem Malatya Milletvekili Hacı Bedir: 
Eşi Zeynep Fırat 
Kızı Leylâ Erdem 

» Ümmühan ötbay 
» Bedriye Turanlı 

T. B. M. M. Birinci Dönem Sînob Milletvekili Abdullah : 
Kızı Ayşe 

T. B. M. M. Birinci Dönem Dersim Milletvekili Ahmet 
Ramız : 

Eşi Sadiye Tan 

T. B. M. M. Birinci Dönem Konya Milletvekili Arif Baysal : 
Kızı Şerife 

43,75 
43,75; 
43,75 
43,75 

58,33 

87,50 

) 43,75 
[ 43,75 
f 43,75 
J 43,75 

58,33 

5269 15/12/1948 } 
5814 18 /7 /1951 $ 87,50 

175 5269 15/12/1948 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Malatya Milletvekili Lûtfullah 
Kızı Makbule Yetkin 175 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Siird Milletvekili Halil Hulki : 
Kızı Melike Bayhan 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem İsparta Milletvekili Tahir 
Kucur 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Genç Milletvekili Hamdi : 
Kızı Münevver 29,16 
Eşi Lâtife 29,16 

Sivas Kongresi Temsil Heyeti Üyesi Arif : 
Kızı Nebile 

Gümrük Komutanlığına ait 02 numaralı Pireme motörü eski 
tayfası Hüseyin Toycanlar 100 

T. B. M. M. Birinci Dönem Karesi Milletvekili Hacim 
Muhittin Çarıklı 350 

5269 15/12/1948 } 
5814 18/7/195,1 $ 175 

5269 15/12/1948 350 

5269 15/12/1948 } 29,16 
5814 18/7 /1951 \ 29,16 

5,8,33 5269 15/12/1948 58,33 

5829 8 /8 /1951 100 

5269 15/12/1948 350 



II 
Bütçe Kanunu : Madde — 7 

[Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye izin verilen hizmetler] 

Kanun 
No. 

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 merbuatının tasdiklerine ait Kanun 

1391 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ford Motor Kampani Eksports 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? Eilyos - Ereğli Hattı ile Ereğli Limanının inşasına dair kanun ile eki Ka-
5223] nun 
2510 îskân Kanununun 40 nci maddesinde gösterilen hizmetler 
2755 Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinde kullanılacak yabancı uzmanla

ra ait Kanun 
2832 Millî Müdafaa Vekâleti ile bu Vekâlete bağlı teşekküllerde kullanılacak 

yabancı devlet tebaasından mütehassıs ve ustalarla yapılacak mukaveleler 
hakkında Kanun 

2917 Aydın ve şuabatı demiryollarının tesellüm ve tasfiyesine ve işletme mua
melâtına dair 2784 numaralı Kanunun 6 nci maddesine bir fıkra ilâvesine 
dair Kanun 

31321. 
4100 [ Yeniden yapılacak su işleri için gelecek senelere geçici taahhüt icrasına 
4649 f mezuniyet verilmcesi hakkındaki Kanun ve buna ek Kanunlar 
5259) 
3142 Anadolu Demiryolları ve Haydarpaşa Liman Şirketleri ile 10 . XII . 1928 

tarihli mukavelenamelerin bâzı maddelerinin tadiline dair iki kıta muka
velenamenin tasdiki hakkında Kanun 

32621 
3813j Diyarbakır istasyonundan Irak ve îran hudutlarma kadar yapılacak de-
4643 f miryolları hakkı-ndaki kanun ve buna ek kanunlar 
5075J 



a/2 
Kane* 

No, 

3395? Millî Müdafaa ihtiyaçları için 125,5 milyon liraya kadar taahhüde girişil-
3587 ] mesi hakkındaki Kanun ve eki 
3892 Ceza eyleri inşası için istikraz akdine ve sâri taahhüt icrasına dair Kanun 
4626 Memur meskenleri inşası hakkında 
4635 Devlet öğretim kurumlarında çalışıtrılacak yabancı profesör, öğretmen, 

mütehassıs ve ustalarla gelecek yıllara geçici mukaveleler akdi hakkında 
4643] Demiryolları ve Limanları inşatı için gelecek yıllara geçici taahhütlere 
5222 [ girişilmesi hakkmdaki Kanun ve eki kanunlar 
5413J '"" ! T ' 
4-9,70) î n e ^ o m v e Amasra limanları yapımı için gelecek yıllara geçici yüklenme-
p.p ı̂ ( İere 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 kitapları döner sermayesi, hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesinin 

değiştirilmesine dair Kanun 
5011 Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası ve eklenti binaları ile tesislerinin ya

pım yetkisinin Bayındırlık Bakanlığına devri hakkında Kanun 
5032 İstanbul Adalet Binası inşaatı için gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi

rişilmesi hakkında Kanun 
5076] Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici 
5367 \- yüklenmelere girişilmesi ve bu meydanlarm Bayındırlık Bakanlığına devri 
5843J hakkında Kanun 
5368 Verem Savaşı hakkında Kanun 
5392 Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü Kanununun 29 ncu maddesi 
5414 îskele 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 Kocamutlukmevkiinde yaptırılacak mes

kenler hakkında Kanun 
-ra-ı r Atatürk Anıt - Kabri inşaatma dair olan 4677 sayılı Kanuna ek Kanun 
5602 Tapulama Kanunu 
5642 Meslekî ve teknik okullar açılması ve mevcutların büyütülmesi hakkmdaki 

Kanuna ek Kanun 
5642 Meslekî ve teknik okullar açılması ve mevcutların büyütülmesi hakkmda

ki Kanuna ek Kanun 
5775 Limanların inşa, tevsi, ıslah ve teçhizine dair Kanun 



Bütçe Kanunu : Madde — 7 

[Maiiye Bakanlığı Bütçesinin 460 ncı bölümüne konmuş olan ihtiyat ödeneğin aktarılabileceği 
tertipler] 

1. — Mahkeme harçları 
2. — Mahkeme ilâmiyle borç gerçekleşmiş tertiplerden ödenekleri kalmıyanlar 
3. — Geçen yıl borçlan tertipleri 
4. — Eski yıllar borçları tertipleri. 



Bütçe Kanunu : Madde— 9 

[Pansiyoner öğrencilerden alınacak ücretler] 

Okulun adı 

Adana Erkek 
» Kız 

Afyon 
Antalya 
Balıkesir 
Bursa Erkek 

» Kız 
İstanbul Çapa Erkek 

» Çamlıca Kız 
Denizli ismet İnönü 
Diyarbakır 
Edirne 
İstanbul Erenköy Kız 
Erzurum 
İstanbul Galatasaray 
Gaziantep 
İstanbul Haydarpaşa 
İzmir Atatürk 

» Kız 
İstanbul Kabataş 

» Kandilli Kız 

Lisesi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» • 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Millî Eğitim Bakanlığı 

Lira 

414 
414 
363 
408 
435 
414 
414 
558 
558 
363 
414 
396 
558 
417 
585 
381 
558 
474 
474 
558 
558 

Olculun adı 

Kars Lisesi 
Kastamonu » 
Kayseri » 
Konya » 
Kütahya » 
Sivas ». 
Trabzon . » 
Yozgad » 
Aydın » 
Bilecik Ortaokulu 
Bolu » 
İzmir - Buca » 
Çanakkale Lisesi 
Manisa » 
Maraş » 
Niğde » 
Yalvaç Ortaokulu 
Ankara Îsmetpasa Kız Enstitüsü 
İstanbul Kadıköy Kız :» 
Erkek Sanat enstitüleri ve Erkek orta 
sanat okulları 

Lira 

396 
381 
414 
396 
363 
396 
396 
381 
381 
363 
381 
474 
396 
396 
381 
363 
29r< 
528 
528 

363 



Bütçe Kanunu r.JMadde— 11 

[2005 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre okul pansiyonlarında 1952 yılı içinde kullanılacak 
ücretli memurlar ve hizmetliler kadrosu] 

Millî Eğitim Bakanlığı 

Görevin çeşidi 

Müzekkereei 
» 
» 

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 

» V 

» 
» 
» 
» 

. Hademe 
» 
» 
» 
» 

Sayı 

10 
ıo 
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 



Görevin çeşidi 

1/ f* 4 

Bütçe Kanunu : Madde — 12 

[Köy öğretmenleri, «ağlık memurları ve ek görev kadroları] 

5479 ve 0622 sayılı kanunlara göre yeniden tanzim edilmiştir. 
nonirH AriAil t%vr«t fînrfivin r».r»«ırli Aded Ücret 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Stajiyer köy öğretmenleri 
(12 aylık) 4 800 105 
Stajiyer köy öğretmenleri 
(7 aylık) 4 300 105 
Stajiyer köy öğretmenleri 
( 5 aylık) 105 

Toplam 9 100 

Görevin çeşidi Aded Ücret 

Ek görevler 
Köy enstitüsü meuzunu başöğret
menler (12 aylık) 
Köy enstitüsü meuzunu başöğret
menler (12 aylık) 

> » > (7 aylşk) 

8 250 

2 000 
1 500 

10 

, 10 
10 

Toplam 11 750 



\ 

etveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 13 

[1951 Bütçe yıh içinde kullanılmıyacak memur kadroları] 



IJ/2 

D. Görevin çeşidi 

6 Raportör 

Başbakanlık 
Sayı Aylık 

70 

D. Görevin çeşidi 

10 Neşriyat memuru 
12 Arşiv i» 

Sayı Aylık 

35 
25 

Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 
Genel Müdürlük 

4 Müşavir (Radyo veya elektrik 
yüksek mühendisi ihtisas yeri) 

6 Şube müdürü 
6 » » (İhtisas, yeri) 
8 Raportör 
8 Raportör (İngilizce veya Fran

sızca bilir) 
9 Memur 

13 Memur 
5 Mütercim (Birisi ingilizce veya 

Fransızca bilir.) 
Mütercim 

90 
70 
70 
50 

50 
40 
20 

80 
70 
60 
50 

Ankara Radyosu Müdürlüğü 

5 , Yüksek mühendis veya mühen
dis (İhtisas yeri) ' 

6 

İstanbul 

80 
70 

Radyosu Müdürlüğü 

6 Müzik yayınjarı şefi (İhtisas 
yeri) 

8 idari işler şefi 
70 
50 

Türk Haberler Büroları ve Basın Ataşelikleri 

5 Haberler bürosu müdürü (ihti
sas yeri) 1 80 

7 Basın ataşesi (İhtisas yeri) 3 60 
10 Memur 1 35 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
MERKEZ 

7 Meteoroloji başmemuru 1 60 
8 » memuru 2 50 

11 Sicil tetkik ve tahsis mümeyyizi 2 30 
12 Dosya memuru 1 25 
12 Ambar » 1 25 

ILLER 
5 Meteoroloji ıjnüdürü 
6 » 
8 Başrasatçı 
8 Meteoroloji ı)ıemuru 

12 Asistan 
13 » 

4 
2 
1 
2 

34 
2 

80 
70 
50 
50 
25 
20 



D. 

7 
7 
7 
8 
8 
9 

İO 

5 
7 
8 
9 

10 
12 

— L/3 — 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

öörevin çeşidi 

MERKEZ 

Arazi kadastrosu ve fotoğra-
metri dairesi müdürü (Yüksek 
mühendis veya mühendis ihti
sas mevkii) 
Arazi kadastrosu ve fotoğra-
metri dairesi müdür yardımcısı 
(Yüksek mühendis veya mü
hendis ihtisas mevkii) 
Fen kontrolörü 
îdare » 
Fen âmiri 
» » 
» memuru 
» » 

İLLER 

Grup tapu sicil müdürü 
» » » 

Kontrol memuru 

Tetkik » 

Sayı Aylık 

1 
1 
1 
4 
4 

15 
10 
25 

90 

80 
60 
60 
60 
50 
50 
40 
35 

80 
60 
50 
40 
85 
25 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Tapulama kadrolarının artırılması hakkındaki 
kanun lâyihasına bağlı I sayılı cetveldeki kad
rolardan 1952 yılında L cetveline alınacaklar 

MERKEZ 

7 Fen âmiri 
8 » memuru 

10 » » 
11 » » 
12 » » 

İLLER 

8 Müdür 
9 » 
9 Kontrol memuru 

10 » » 
11 » » 
9 Yargıç 

13 » kâtibi 
.13 Sicil kâtibi 
14 » • » 
10 Teknisyen 
11 » 
12 » 
14 » yardımcısı 

10 
25 
25 
25 
25 

4 
4 
8 
13 
15 
4 
4 
8 
8 
35 
55 
10 
100 

60 
50 
35 
30 
25 

50 
40 
40 
35 
30 
40 
20 
20 
15 
35 
30 
25 
15 

Toprak ve iskân İşleri Genel Müdürlüğü 
MERKEZ 

7 Hukuk müşaviri raportörü 
7 Fen memuru 
8 » » 
8 Şube müdür yardımcısı 

11 Memur 
12 » 

İLLER • 

5 Toprak ve iskân müdürü 

60 
60 
50 
50 
30 
25 

80 

7 Toprak ve İskân Müdürlüğü 
8 » » 
9 » » 
9 Şef 

10 » 
11 Memur 
13 » 
14 » 
9 Fen memuru 

10 » •» 

2 
4 
7 
20 
15 
5 
10 
20 
5 
9 

60 
50 
40 
40 
35 
30 
20 
15 
40 
35. 



—.'L/4 — 
Adalet Bakanlığı 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

MERKEZ 

Ceza î§leri Genel Müdürlüğü 

6 Genel müdür yardımcısı 1 

Adlî Tvp İşleri Genel Müdürlüğü 

7 Müşahedehane müdürü 1 

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 

70 

60 

1 
1 
1 
1 

50 
35 
30 
20 

D. Görevin çeşidi 

8 Sorgu yargıçları, yargıç yar
dımcıları 

9 Yargıtay raportörleri 

Hukuk mezunu kâtipler 

7 Başkâtip ve yardımcıları 
8 » » 

Kâtipler 

11 îcra memur ve yardımcıları 
12 » » » 
13 » » » 
5 Müfettişlik müşavirleri 
6 »• müşavir ve yardımcısı 
5 I], ve muhakim komutanlık şu

besi müdürü 
6 îl ve komutanlık muhakim §u-

hesi yardımcısı 
10 Genel müfettişlik kâtibi 

| 11 » » » 
,10 70 i 11 Yargıç adayı 

Sayı 

1 
19 

1 
2 

15 
3 
14 
4 
1 

Aylık 

50 
40 

60 
50 

30 
25 
20 
80 
70 

80 

1 
2 
3 
8 

70 
35 
30 
30 

MERKEZ 

2 Müsteşar ,, 

özel Kalem Müdürlüğü 

12 Memur 

içişleri Bakanlığı 
Özlük İşleri Genel Müdürlüğü 

Hukuk müşavirliği 

14 Kâtip 

1 125 

2 25 

Mahallî idareler Genel Müdürlüğü 

10 Birinci mümeyyiz 
11 İkinci » 
12 Memur 
13 Kâtip 

15 

1 35 
30 
25 
20 

12 Memur 
13 Kâtip 

Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü 

9 Büro şefi 
İ2 Kâtip 
14 » 

Seferberlik Müdürlüğü 

6 İtfaiye mütehassısı 
13 Kâtip 

Kâğıt İşleri Müdürlüğü 

13 Kâtip 
14 » 

1 
3 

1 
2 
1 

1 
3 

1 
4 

25 
20 

40 
20 
15 

70 
20 

20 
15 



D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

. Gereç Müdürlüğü 

10 Birinci mümeyyiz 1 35 
12 Memur 1 25 
13 Kâtip 2 20 

Birinci Genel Müfettişlik 

1 
2 
7 
7 
7 
5 
7 
9 
9 

10 
13 
9 

11 
11 
13 

Genel müfettiş 
Başmüşavir 
Hususi kalem müdürü 
Yazı işleri müdürü 
Evrak müdürü 
Emniyet müşaviri 

» » muavini 
Levazım ve daire müdürü 
Kâtip 

» 
» 

Emniyet müşavir kâtibi 
» » » 

İstihbarat memuru 
» » 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
5 
3 
1 
2 
1 
2 
3 

150 
125 

60 
60 
60 
80 
60 
40 
40 
35 
20 
40 
30 
30 
20 

İkinci Genel Müfettişlik 

1 
2 
7 
7 
8 
6 
7 

11 
13 
10 

9 

Genel müfettiş 
Başmüşavir 
Hususi kalem müdürü 
Yazı işleri müdürü 
Evrak müdürü 
Emniyet müşavir muavini 

» » » 
İstihbarat memuru 

» » 
Yazı işleri kâtibi 
Hususi kalem » 

1 
. 1 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
6 
2 

150 
125 

60 
60 
50 
70 
60 
30 
20 
35 
40 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

10 Dosya memuru 2 35 
9 Levazım ve daire müdürü 1 40 
9 Köy bürosu şefi 1 40 

11 » » » kâtibi 2 30 

Üçüncü Genel Müfettişlik 

1 
2 
5 
7 
7 
7 
5 
7 

11 
13 

9 
10 
9 

13 
9 

11 

Genel müfettiş 
Başmüşavir 
Yabancı işleri müdürü 
Hususi kalem » 
Yazı işleri » 
Evrak müdürü 
Asayiş müşaviri . 

» » muavini 
İstihbarat memuru 

» » 
Kâtip 

» 
Levazım ve daire müdürü 
Kâtip 
Emniyet müfettişliği kâtibi 

» » » 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
5 
4 
1 
1 
2 
1 

150 
125 
80 
60 
60 
60 
80 
60 
30 
20 
40 
35 
40 
20 
40 
30 

Dördüncü Genel Müfettişlik 

1 
2 
7 
5 
7 

13 
9 

Genel müfettiş 
Başmüşavir 
Hususi kalem müdürü 
Emniyet müşaviri 

» » muavini 
Kâtip 
Levazım ve daire müdürü 

1 
1 
1 
1 
1 
3 

T—
i 

150 
125 
60 
80 
60 
20 
40 

tiler Teşkilâtı 

14 Bucak tahrirat kâtibi 253 15 



-~ L/6 — 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

D. 

5 
7 

13 
13 
13 
14 
7 
8 
8 

Görevin çeşidi 

MERKEZ 

Enstitü mütehassıs muavini 
Sulbe müdür muavini 
Tetkik memuru 
Nezarethane memuru 
S. 4. muamelât » 
S. 5. muamelât » 
Lâboratuvar şefi muavini 
Fotoğrafçı 
S. 4. emniyet müdürü 

Sayı 

1 
1 
3 
1 
4 

49 
1 
i 
3 

Aylık 

80 
60 
20 
20 
20 
15 
60 
50 
50 

D. 

8 
7 
8 
9 

10 

11 
7 
8 
9 

13 

Görevin çeşidi 

Malî polis mütehassısı 
öğretmen 

> 
» 

> 
Başhekim 
Hekim 
îstanhul Polis 
ımüdürü 
Polis memuru 

1 

Okulu dâhiliye 

Sayı i 

1 
2 
5 
5 

11 

16 
1 
4 

1 
189 

Lylık 

50 
60 
50 
40 
35 

30 
60 
50 

40 
20 

Dışişleri Bakanlığı 
2 
2 

3 
4 
5 

Birleşmiş Milletler nezdinde 
daimî delege 

Müşavir 

3 

1 
1 
2 
2 

125 

125 
100 
90 
80 

6 
7 
8 
9 
9 

10 
Seferberlik müdürü 

23 
9 

12 
16 
1 

34 

70 
60 
50 
40 
40 
35 

Malîye Bakanlığı 
MEUKEZ 

Özel Kalem Müdürlüğü 

8 _ Seferberlik müdürü 
9 » şefi 

12 Memur 

1 • 5,0 
1 40 
1 25 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü 

6 Başraportör 
10 Birinci mümeyyiz 
11 İkinci » 

1 70 
1 35 
1 30 

Merkez Daireleri Saymanlık Müdürlükleri 

5 Saymanlık müdürü 1 80 

Muhasebat Genel Müdürlüğü 

7 Kontrolör 
12 Memur 
13 » 

1 60 
1 25 
1 20 

Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı 

4 Başhesap uzmanı 
5 Bilinci sınıf hesap uzmanı 
6 İkinci » » » 
7 

10 
15 
10 
10 

90 
80 
70 
60 

Hazine Genel MüdAlrlüğü 

10 Birinci mümeyyiz 1 35 



- h/ı 
D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

fitçilikler Maliye müşavirlikleri 

5 Müşavir 
9 Memur 

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü 

10 Birinci mümeyyiz 1 

80 
40 

35 

Levazım ve KıymetU Kâğıtlar Müdürlüğü 

13 Memur 2 20 

Devlet Kâğıt ve Basın Genel Müdürlüğü 

8 Şef 
12 Memur 

» 
Kontrolör 
Şef 

13 
7 
9 

50 
25 
20 
60 
40 

Maliye Okulu 

5 Müdür 
10 öğretmen 

80 
35 

İLLER 

Muhakomat Memurları 

$ üMunaKemat müdürü 
5 » » 
5 Bölge muhakemat müdürü 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

4 Avukat 
6 » 
7 » 
8 » 

10 Dâva kalemi şefi 
11 » » » 

90 
70 
60 
50 
35 
30 

Gelir Memurları 

7 Gelir müdürü 
9 Servis şefi 

12 » » 
12 Vergi memuru 
13 » » 

Levazım, Sicü ve Evrak 

10 Birinci mümeyyiz 
11 İkinci » 
12 Memur 

1 60 
2 40 
2 25 
1 25 
2 20 

3 35 
5 30 
8 25 

İstanbul Borsası ve Osmanlı Bankası Komiserliği 

Menkul Kıymetler Müdürlüğü 

11 ikinci mümeyyiz 1 30 

Kambiyo ve Nukut Müdürlüğü 

11 ikinci mümeyyiz 1 30 

Genel Müfettişlik Müşavirlikleri 

1 
6 
4 

90 
80 
80 

5 
10 
11 

Maliye müşaviri 
» » kâtibi 
» » » 

4 
1 
4 

80 
35 
30 



D. 

lillî. Eğitim Bakanlığı 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

MERKEZ 

2 Meslekî ve teknik öğretim müs
teşarı 

Tayın Müdürlüğü 

6 Uzman 

1 125 

1 70 

İLLER 

Genel Müfettişlik müşavirlikleri 

5 Millî Eğitim müşaviri 
6 » » » 

11 Kâtip 
13 » 

Millî Eğitim daireleri 

8 Muamelât şefi 
9 •» » 

10 Mümeyyiz 
11 » 
12 Başkâtip 
13 Kâtip 

12 
12 
18 
28 

80 
70 
30 
20 

50 
40 
35 
30 
25 
20 

Lise, öğretmen Okulu ve ortaokullar öğretmen 
ve memurları 

11 öğretmen 
.8 îç hizmetler şefi 
9 » » » 

12 » » » 
8 Memur 
9 » 

12 » 
13 > 
14 » 

675 
4 
1 

15 
5 
3 

36 
236 

21 

30 
50 
40 
25 
50 
40 
25 
20 
15 

Erkek Teknik, Kız Teknik ve Ticaret okulları 

3 Öğretmen 
4 » 

3 
15 

100 
90 

D. 

5 
6 
7 
8 
9 

12 
13 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
14 
10 
11 
12 
13, 
12 
13 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

öğretmen 

» 
» 
» 
» 
» 

Kâtip ve hesap memuru 
» » » 
» » » 

Kâtip 
» 

Amlbar ve debboy memuru 
» » » 
» » 

îç hizmetler şefi 
» » » 

25 
60 
107 
156 
242 
119 
104 
1 
6 
56 
69 
15 
60 
43 
23 
38 
40 
54 
1 
1 

80 
70 
60 
50 
40 
25 
20 
35 
30 
25 
20 
15 
20 
15 
35 
30 
25 
20 
25 
20 

Cumhurbaşkanlığı Filârmonik Orkestrası 

5 Üye 5 25-80 

Güzel Sanatlar Akademisi 

4 öğretmen 1 

Kitaplıklar 

7 Kitaplikçı 
9 » 

11 » 
14 » 

İlköğretim müfettişleri 

6 Müfettiş 
8 » 
9 » 

10 » 
11 » 

4 öğretmen 
5 » 

Konservatuvar 

3 
6 
13 
4 
42 

90 

60 
40 
30 
15 

70 
50 
40 
35 
30 

90 
80 



3. 

6 
7 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 
.1 

Görevin çeşidi 

Öğretmen 
» 

İstanbul Teknik Okulu Öğretim 

öğretmen 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Asistan 
» 

- L/9 -
Sayı Aylık 

1 70 
3 

Heyeti 

3 
6 
8 

10 
13 

7 
2 

31 
34 

60 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
40 
30 

D. 

13 

6 

Görevin çeşidi Sayı 

İlkokul öğretmenleri 

Öğretmen 10300 

Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesi 

Müdür 

Şube şefi 

(Mütehassıs) 1 

Eonservatuvar 

8 

Aylık 

20 

70 

Ücret 

140 

Bayındırlık Bakanlığı 

6 Müfettiş 
8 » 

10 Şef 

MERKEZ 

Teftiş Heyeti 

1 70 
2 50 
1 35 

Demiryollar ve Limanlar İnşaat Dairesi 

Demiryollar İnşaat Fen Heyeti 

5 Yüksek mühendis 1 80 
6 » » 1 70 
8 » » veya yük

sek mimar 2 50 
7 Yüksek mühendis veya yüksek 

mimar 1 60 

Etüd ve İstikşaf Fen Heyeti 

9 Baş fen memuru 1* 40 
I 

Malzeme Fen Heyeti 

6 Yüksek mühendis. 1 70 

Limanlar İnşaat Fen Heyeti 

9 Desinatör 1 40 

Muamelât ve İstimlâk Müdürlüğü 

11 Memur 1 

Tetkik Müdürlüğü 

8 Müdür muavini 
11 Memur 

Demiryollar Fen Heyeti 

4 Fen heyeti mühendisi (Yüksek 
mühendis veya mtihendis) 

9 İstimlâk müfettişi 
10 » fen memuru 
10 Ressam 
10 Kâtip 
13 Sipariş memuru 
13 Ayniyat hesap memuru 

Başmüşavirlik 

3 Müşavir (İhtisas mevkii) 

30 

50 
30 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
o 

90 
40 
35 
35 
35 
20 
20 

100 

Yapı ve İmar İşleri Dairesi Proje Bürosu 

9 Ressam 2 40 

Tesisat Bürosu 

5 Elektrik mühendisi (İhtisas mevkii) 1 80 



D. Görevin çeşidi 
— L/10 

Sayı Aylak D. 

7 Kalorifer mütehassısı 
9 Tesisat ressamı 

Kontrol Şubesi 

7 Yüksek mühendis veya yüksek 

60 
40 

mimar 

Muamelât Kısmı 

12 Muamelât memuru 
13 > , » 

. Su İsleri Dairesi Fen Heyeti 

6 Yüksek mühendis 
8 » > 
9 » > 
6 Mühendiö 
8 Kısım mühendisi (Yüksek mü

hendis) 
9 Kısım mühendisi (Yüksek mü

hendis) 
9 Ressam 

Muamelât Müdürlüğü 

11 Tetkik ve tahakkuk memuru 
12 Memur 
12 Proje teksir ve muhafaza me

muru 
13 Kâtip 

60 

25 
20 

70 
50 
40 
70 

50 

.40 
40 

30 
25 

25 
20 

Bayındırlık Şirket ve Müesseseleri Dairesi Fen 
Heyeti 

5 

5 
6 

6 
10 

Elektrik mühendisi (yüksek mü
hendis veya mühendis) İhtisas 
yeri 
Yüksek mühendis 
Yüksek mühendis 

Tarife Hesap Tetkik Heyeti 

Murakıp 
Şef 

.1 

r-i 

1 

1 
1 

80 
80 
70 

70 
35 

Muamelât Müdürlüğü 

12 Memur 25 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Tetkik şefi 
Kontrol şefi 

Hukuk Müşavirliği 

Üçüncü hukuk müşaviri 
Hukuk müşavir yardımcısı 

Zatisleri Müdürlüğü okullar bürosu 

8 Şef 
12 Memur 

9 Doktor 

Neşriyat Müdürlüğü 

5 Müdür 
12 Memur 
13 Kâtip 
7 Neşriyat âmiri 
9 Müze memuru 
9 Mütercim 

Seferberlik Müdürlüğü 

8 Müdür 
10 Şef 
10 Fen memuru 
13 Memur 

Evrak Müdürlüğü 

13 Kâtip 

İLLER 

Genel müfettişlikler müşavirlikleri 

5 Birinci genel müfettişlik mü
şaviri 1 

6 Birinci genel müfettişlik ha-
yındırlık mimarı 1 

5 İkinci genel müfettişlik müşa
viri • • , 1 

6 İkinci genel müfettişlik müşa-
şavir muavini 1 

5 Üçüncü genel müfettişlik mü
şaviri 1 

50 
50 

80 
70 

50 
25 
40 

80 
25 
20 
60 
40 
40 

50 
35 
35 
20 

20 

80 

70 

80 

70 

80 



D. 

5 

10 

6 

6 
11 

8 

9 

10 

10 

12 

Öörevin çeşidi S 

Dördüncü genel müfettişlik 
müşaviri 
Birinci genel müfettişlik nafıa 
fen memuru 
İkinci genel müfettişlik müşa
vir muavini 
Üçüncü genel müfettişlik mimarı 
Kâtip 

Yapı ve İmar İşleri Reisliği 

Yüksek mühendis veya yüksek 
mimar 
Yüksek mühendis veya yüksek 
mimar 
Yüksek mühendis veya yüksek 
mimar 
Mühendis, mimar veya fen me
muru veya ressam 
Fen memuru veya desinatb'r 

ayı 

1 

1 

1 
1 

10 

1 

2 

2 

2 
3 

— îı/ 
Aylık 

80 

35 

70 
70 
30 

50 

40 

35 

35 
25 

Bemiry ollar ve Limanlar İnşaat Başmüdürlükleri 

5 

6 

•8 
8 
8 

8 
9 
9 
9 

10 

Şube mühendisi (Yüksek mü
hendis) 
Kısım mühendisi (Yüksek mü
hendis) 
Yüksek mühendis 
İstimlâk haş fen memuru 
Kısım mühendisi (Yüksek mü
hendis veya mühendis) 
Kısım şefi 
İstimlâk kısım şefi 
İstimlâk fen memuru 
Fen memuru 
Ressam (İhtisas yeri) • 

4 

2 
1 
1 

1 
1 
2 
4 
7 
1 

80 

70 
50 
50 

50 
50 
40 
40 
40 
35 

11-
D. 

11 
9 

11 

9 
8 

10 
11 
12 
12 
12 

6 

7 

8 
8 
9 

11 
12 
12 
12 
13 

9. 
11 

Görevin çeşidi 

Ressam 
Başkâtip 
Ambar kâtibi 

Sular Şube Müdürlükleri 

Yüksek mühendis 
Baş fen memuru 
Fen memuru 

Desinatör 
Hesap memuru ve mutemet 
Kısım mühendisi (Yüksek mü
hendis) 
Kısım mühendisi (Yüksek mü
hendis) 
Kısım mühendisi 
Mühendis veya fen memuru 

» > •» » 

»• » » ' » 

Fen memuru 
Ressam 

-» 

Sayı J 

1 
1 
2 

2 
3 
6 
3 
7 

10 
1 

1 

2 
5 
4 
4 
2 
6 
8 
5 
1 

Konya Ovası Sulama İdaresi 

Fen memuru (İhtisas yeri) 
Ziraat fen memuru 

1 
1 

\ yhk 

30 
40 
30 

40 
50 
35 
30 
25 
25 
25 

70 

60 
50 
50 
40 
30 
25 
25 
25 
20 

40 
30 

Bayındırlık şirket ve müesseseleri komiserlikleri 

6 
7 

12 

Komiser 
» 

Kâtip 

3 
1 
7 

70 
60 
25 



D. 

— L/12 —' 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Ekonomi Kısmı 

Tetkik Kurulu Başkanlığı 

Uzman 
> ./'..;>.-;.',",, -.'.-... 

Şube müdürü 
» » yardımcısj 

6 Ressam 
» 

Hukuk Müşavirliği 

3 Birinci hukuk müşaviri 

Maden İşleri Genel Müdürlüğü 

4 Mühendis 
5 » 
7 » 

Sanayi İşleri Genel Müdürlüğü 

8 Şube müdür yardımcısı 
4 Sanayi başmüfettişi 
5 » müfettişi 
6 » » 
7 Sanayi kontrolörü 
8 » » 
6 Raportör 
8 » 
7 Ressam 

1 
4 
3 
4 
2 

12 
1 
3 
1 

Küçük Sanat İşleri Genel Müdürlüğü 

4 Küçük sanat başmüfettişi 
6 » » müfettişi 
8 Şube müdür yardımcısı 
7 Ressam 

Yat/ın Müdürlüğü 

5 Müdür 
8 Ressam 

90 
80 
70 
50 
70 
60 

100 

1 
4 
1 

90 
80 
60 

50 
90 
80 
70 
60 
50 
70 
50 
60 

90 
70 
50 
60 

80 
50 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Seferberlik Müdürlüğü 

6 Müdür 1 70 

Kâğıt İşleri Müdürlüğü 

8 Müdür 1 50 

Diğer Merkez memurları 

10 Birinci mümeyyiz 
11 Mümeyyiz 
12 Memur 

İller memurları 

3 İstanbul bölge ekonomi müdürü 
4 Bölge ekonomi müdürü 
5 » » » 
5 » » » yardım

cısı (İstanbul) , 
6 » ••,,'» » yardım

cısı 
6 Hukuk müşaviri . • • >• 

10 Birinci mümeyyiz 
11 Mümeyyiz 
12 Memur 
13 = » - . : • 

Ticaret Kısmı 

1 
4 
3 

3 
1 
8 

11 

20 

İç Ticaret Genel Müdürlüğü 

5 Fen müşaviri 
7 » » 
8 Raportör 
6 Şube müdürü 
9 Raportör 

Dış Ticaret Dairesi Başkanlığı 

9 Raportör 1 

Teşkilâtlandırma Genel Müdürlüğü 

5 Müşavir 
6 Şube müdürü 

35 
30 
25 

100 
90 
80 

80 

70 
70 
35 
30 
25 
20 

1 
1 
3 

r-i 

1 

80 
60 
50 
70 
40 

40 

80 
70 



». Görevin çeşidi Sayı Aylık D 

6 Merkez kontrolörü 
7 > • » 

8 Raportör 
9 » 

Stanâardizasyon Müdürlüğü 

5 Müşavir 
6 Raportör 
8 » 

Konjonktür ve Yayın Müdürlüğü 

8 Raportör 
9 » 

70 
60 
50 
40 

80 
70 
50 

Seferberlik Müdürlüğü 

8 Müdür 1 50 

Kâğıt İşleri Müdürlüğü 

8 Müdür 1 50 

1 50 
1 40 

Merkez Dairelerinin müşterek memurları 

10 Mümeyyiz 
11 inceleme memuru 
13 Memur 

2 35 
2 30 
1 20 

Görevin çeşidi Öayı Âyîıİî 

Dış kuruluş memurları 

5 Ticaret müşaviri 
6, » . müşaviri veya ateşe 

yardımcısı 
10 Ticaret müşaviri veya ataşe 

kâtibi 

tiler Memurları 

4 Mıntaka ticaret müdürü 
K 1 < * * ^ 

7 
8 
9 
6 

10 
11 
12 
13 
7 
8 

10 
9 

Raportör 
> 
» 

Başkontrolör, başkontrolör yar
dımcısı ve kontrolör 
Mümeyyiz 
İnceleme memuru 
Memur 

Kontrolör 

4 

10 

80 

70 

35 

90 
80 
70 
60 
50 
40 

70 
35 
30 
25 
20 
60 
50 
35 
40 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
MERKEZ 

Sıtma Savaş Genel Müdürlüğü 

5 Mütehassıs tabip 1 80 

Sağlık propagandası ve Tıbbî İstatistik Genel 
Müdürlüğü 

5 Genel müdür muavini (Tabip) 80 

Eczacılık ve Tıbbi Müstahzarlar Genel Müdürlüğü 
Kodeks Şubesi 

5 Mütehassıs 
10 Birinci mümeyyiz 

Teftiş Kurulu 

6 İkinci sınıf müfettiş 

Seferberlik İşleri Şubesi 

5 Müdür 
13 Kâtip 

3 

1 
4 

70 

80 
20 

Refik Saydam Merkez Hıfzıssihha Müessesesi 
Serom Çiftliği 

1 
1 

80 
35 

5 
6 
6 

11 

Müdür 
Tarım mütehassısı 
Veteriner 
Hayvan sağlık memuru 

1 
1 
1 
1 

80 
70 
70 
30 



D. Görevin çeşidi İSayı Aylık 

1 35 
1 25 
1 25 
1 20 

10 Ayniyat mutemedi 
12 Mubayaa memuru 
12 Ambar memuru 
13 Kâtip 

Htfzıssıhha Okulu 

5 Epidemiyoloji öğretmeni 
5 Genel sağlık yönetim öğretmeni 
6 Sağlık mühendisi 
7 İstatistik öğretmeni 
6 Gıda kimyası öğretmeni 
8 Sosyal hijiyen öğretmeni 
5 Parazitoloji öğretmeni 
7 Antimoloji öğretmeni 
5 Genel hijiyen öğretmeni 

10 Asistan 
11 Kitaplık memuru 

Kinin Komprime ve Ampulleri İmalâthanesi 

8 Teknisiyen 1 50 

İLLER KURULUŞU 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

10 
1 

80 
80 
70 
60 
70 
50 
80 
60 
80 
35 
30 

5 

9 
10 
11 

12 
13 
14 

12 

Genel müfettişlik sağlık müşa
viri 
Kâtip 

> 
» 

Sağlık memurları 

İkinci sınıf sağlık memuru 
Üçüncü a > » »' 
Diplomasız » » 

Ziyaretçi 

Sağlık merkezleri 

hemşire 

4 
2 
2 
4 

10 
85 
15 

2 

80 
40 
35 
30 

25 
20 
15 

25 

Hasiahanelerj Sağlık ve Sosyal Yardim 
kurumları 

11 Ba§hem§ire 

Sıhhat İşleri Kâtipleri 

14 Üçüncü sınıf kâtip 

5 30 

25 15 

D. (jörevıh çeşidi âayi Aylık 

5 
7 

10 
10 
12 
12 
13 
14 
13 

Yatılı Tıp öğrenci Yurdu 

(Ankara) 

Müdür 1 
İdare tabibi 1 

» » 4 
Yönetim memuru 1 
Mutemet ve satmalma memuru 1 
Ambar memuru 1 
Depo > 1 
Kâtip 2 
Dosya memuru 1 

Sağlık Memurları Okiilü 

Doğum ve çocuk bakım evleri 

7 Doğum mütehassısı (Köy ebe 
mektepleri için) 9 

12 Müzakereci ebe (Köy ehe mek
tepleri için) 20 

Sıtma Sava§ Bölge Başkanlıkları 

12 Sıtma savag memuru 
13 » » > 

100 
80 

Seyyar sıtma hastahaneleri 

13 Sağlık memürti 

Frengi Savaş Kurulları 

14 Gezici sağlık memuru 

Trahom Savaş Kuruttan 

13 Sağlık memuru 
14 » ••» 

15 
15 

80 
60 
35 
35 
25 
25 
20 
15 
20 

7 
8 

12 
13 

Müdür 
öğretmen 
Yardımcı öğretmen 
Mutemet ve satmalma memuru 

1 
3 
1 
1 

60 
50 
25 
20 

60 

25 

25 
20 

20 

30 15 

20 
15 

Hastabakıcı ve laborant yetiştirme.okulları 

8 Müdür 3 50 



15. Görevin çeşidi 

9 Öğretmen 
11 Yardımcı öğretmen 
9 Talim hemşiresi 

Î./16 -^ 
Sayı Aylık D. Görevin çeşidi Sayı Âyîık 

10 40 
20 30 
3 40 i 13 Köy sağlık memuru 

Koy sağlık memurları 

192 20 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
MERKEZ 

özel Kalem Müdürlüğü 

12 Memur 1 

Teftiş Kurulu KaUmi 

8 Müdür 
12 Memur 

Tarife Müdürlüğü 

6 Başkimyager 
11 Tetkik memuru 

Tetkik Müdürlüğü 

12 Tetkik memuru 
13 Memur 

Gümrük İşleri Müdürlüğü 

12 Memur 2 

10 
4 

Zat ve Sicil İşleri Müdürlüğü 

13 Memur 2 

Yayın l§Uri Müdürlüğü 

6 Müdür 1 

Levazım Müdürlüğü 

13 Memur 1 

25 

50 
25 

25 

70 
30 

25 
20 

20 

70 

20 

Seferberlik Şubesi Müdürlüğü 

8 Müdür 
13 Memur 

İLLER 

8 Müdür (Üçüncü sınıf) 
9 Müdür 

Müdür muavini (Birinci sınıf) 
» » (Üçüncü sınıf) 

Muayene memuru (ikinci sınıf) 
» » (Üçüncü sınıf) 

Memur 

7 
9 
11 
13 
12 
13 
14 
13 
13 
13 
13 
10 
11 
11 
12 

> 

Veznedar 
Saymanlık memuru (Mükeffel) 

» > 
İhtiyat memuru 
Servis §efi (ikinci sınıf) 

» » (Üçüncü sınıf) 
Şef (Saymanlık kısım şefi) 
S. 2. memur 

14 Kolcu (ikinci sınıf) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 

14 Muhafaza memuru. 
14 Muamele memuru 

187 
42 

50 
20 

1 
1 
1 
1 
1 

25 
8 

131 
17 
2 
11 
30 
6 
1 
3 
1 
4 
26 

50 
40 
60 
40 
30 
20 
25 
20 
15 
20 
20 
20 
20 
35 
30 
30 
25 
15 

15 
15 



b. ÖÖrevin çeşidi 

Tarım Bakanlığı 
Sayı Aylık D. 

iTe/fi? Heyeti 

9 Birinci sınıf müfettiş yardım
cısı 

Pamuk î§leri Müdürlüğü 

Merkez Kuruluşu 

9 Merkez propaganda istihbarat 
ye istatistik işleri şefi 

9 Tercüman 
13 Kâtip 

Seferberlik Müdürlüğü 

5 Müdür 
10 Şef 
11 Grafik memuru 
13 Kâtip 

Zatişleri Müdürlüğü 

8 Müdür muavini 
8 Mütehassıs 

10 Şef 
14 Daktilo kâtip 

Levazım Müdürlüğü 

13 Kâtip 

Tavuk Yetiştirme istasyonları 

10 Adatan 3 

Pamuk t$leri Müdürlüğü 

İller Kuruluşu 

6 Müdür 1 
7 > yardımcısı 2 
7 Pamuk yetiştirme ekisperi 3 
8 Birinci sınıf şef 6 
9 İkinci sınıf şef 3 

11 Birinci sınıf kontrol memuru 10 
12 İkinci > » » 5 

40 

40 
40 
20 

80 
35 
30 
20 

60 
50 
35 
15 

20 

35 

70 
60 
60 
50 
40 
30 
25 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

9 Birinci sınıf mesul sayman 
10 İkinci » » > 
11 Birinci sınıf ayniyat memuru 
13 Üçüncü sınıf denet memuru 
13 Üçüncü sınıf kontrol memuru 
6 Uzman 

10 Mesul sayman 
14 Grafik memuru 

2 
2 
2 
5 
12 
1 
1 
1 

40 
35 
30 
20 
20 
70 
35 
15 

Veteriner İsleri Genel Müdürlüğü 

Merkez Kuruluşu 

9 ıŞube müdür yardımcısı 6 
10 Şef 1 

Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü 

İller Kuruluşu 

9 Veteriner, müdür kıdemli yar
dımcı ve fen memuru 8 

14 Hayvan sağlık memuru 195 

40 
35 

40 
15 

Bakteriyoloji ve Seroloji ve Htfmsıhha kurumlan 

5 Uzman müdür 1 80 
6 Müdür yardımcısı 1 70 

Zooteknik Kurumlan 

9 Şef 
10 Hara şef yardımcısı 

40 
35 

Merines kuruluşu 

11 Asistan 30 

Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü 

iller Kuruluşu 

Zirai Savaş 

14 Kâtip 15 



D. Görevin çeşidi 

tslâh Deneme İstasyonları Denemt 

5 Kimyager 
7 » 

Bağ ve bahçe ziraatı 

8 Teknik müfettiş 
9 Memur ve sayman 
9 Muamelât memuru 

12 » » 

Orta Tarım Okulları 

12 öğretmen 
13 Orta Tarım Okulu öğretmenle

ri, saymanlık memuru ve mu
temet 

Sayı 

- Tarla 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

9 

2 

— v 
Aylık 

lan 

80 
60 

50 
40 
40 
25 

25 

20 

17 — 
D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

14 Orta Tanm Okulu öğretmeni, 
ayniyat memuru ' 2 15 

Ziraat Alet ve Makineleri Okulu ve Makinist 
Okulları 

14 Teknisiyen 1 15 

Teknik Tarım ve Teknik Bahçıvanlık Okulları 

4 öğretmen 5 90 
5 » 4 80 

Genel Müfettişlik Müşavirleri 

5 Müşavir . . . 8 80 
11 Kâtip 8 30 

Ulaştırma Bakanlığı 

6 
8 

12 
13 

11 
12 
13 

10 
11 

8 
13 

MERKEZ 

Ba§mü§avirlik 

Müşavir 
Ressam 

özel Kalem Müdürlüğü 

Memur 
.'* • 

1 
1 

1 
1 

özlük işler ve Kütük Müdürlüğü 

Memur 1 
» 3 

Kâtip 

Seferberlik Müdürlüğü 

Şef 
Memur 

Yayım Müdürlüğü 

Tercüman 
Kâtip 

2 

1 
1 

1 
1 

70 
50 

25 
20 

80 
25 
20 

35 
30 

50 
20 

5 

5 
13 

12 

13 

7 
12 
13 

9 

Hukuk Müşavirliği 

3 ncü hukuk müşaviri 1 

Tarife ve Ticaret Dairesi Başkanlığı 

Uzman .. 
Memur 

1 
1 

Lİman ve.Denizişleri Dairesi Başkanlığı 

Memur 

Levazım Müdürlüğü 

Kâtip ' 

Kâğıtişleri Müdürlüğü 

Müdür 
Memur 
Kâtip 

ÎLLEB 

1 nci Binıf yönetim. §efi 

1 

1 

1 
1 
1 

1 

80 

80 
20 

25 

20 

60 
25 
20 

40 



B. 

10 
13 

6 
7 
8 

Görevin çeşidi 

1 nci sınıf denet memuru 
Memur 

Gemi Sörvey Kurulu 

2 nci sınıf uzman 
3 ncü » • > 
4 neü > » 

Sayı 

1 
S 

ı 
1 
2 

Aylık 

35 
20 

70 
60 
50 

D. 

6 

6 
7 
9 

Göreyin çegidi 

Komiserlik 

Demiryolu komiseri 

Kurslar §ubesi 

Kurs öğretmeni 
» " • > 

Kütük şefi 

Sayı J 

3 

2 
1 
1 

lylık 

70 

70 
60 
40 

Çalışma Bakanlığı 

11 

8 
12 

Çalışma Genel Müdürlüğü 

İkinci sınıf mümeyyiz 

Seferberlik Müdürlüğü 

Müdür 
Memur 

1 

r-l 

1 

30 

50 
25 

4 
5 
6 
9 

11 

tiler Kurulusu 

Bölge çalışma müdürlüğü 
» > > 
>,'»"' » 

Kalem âmirî 
ikinci sınıf mümeyyiz 

1 
1 
2 
1 

r-i 

90 
80 
70 
40 
30 i 

İşletmeler Bakanlığı 
Danışmanlık 

6 Raportör 1 70 

İşletmeler Dairesi Başkanlığı 

6 Raportör 1 70 

Etüd Ve Plân Kurulu Başkanlığı 

6 Raportör 
7 Ressam • 

70 
60 



; O = Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 14 

[Ordu ihtiyacı için Millî Savunma mükellefiyeti yolu ile alınacak hayvanların asgari beden Ölçü
leri ve ortalama fiyat cetveli] 

Hayvanın hizmeti 

Süvari saf bineği 
Topçu bineği 
Sair binekler 
Sahra top (dip) ağırlığı en aşağı (500) kilo 
Sahra top (çengel ve şıvgar) 
Dağ top 
Süvari makineli beygiri 
Nakliye koşumu 

» V 
Makineli » 

» » 
Mekkfıri 

» 
Top koşumu mandası 
Araba koşumu mandası 
Top koşumu öküzü 
Araba koşumu öküzü 
Deve 
Eşek 

Nev'i 
1 

Beygir 
» 
» 
» 
» 

Katıi' 
Beygir 

» 
Katır 
'Beygir 
Katır 
Beygir 
Katır 

Yüksekliği 
Mt. 

1,43 
1,40 
1,38 
1,55 
1,50 

] ,43-1,50 
1,35 
1,30 
1,30 
3,30 
1,30 
1,30 
1,30 

G öğüs çevresi 
Mt. 

1,60 
1,57 
1,53 
1,75 
1,70 
1,63 
1,50 
1,47 
1,47 
1,45 
1,45 
1,42 
1,42 

* "? "yJ'E-

'£• 

Ortalama 
fiyat lira 

600 
500 

, 400 
1 100 

750 
750 
450 
400 
500 
400 
500 
350 
450 
600 
500 
600 . 
500 
650 
120 



Biitce Kanunu : Madde — 14 

[Motorlu taşıtlar ortalama alım değerleri] 

Motorlu aracın cinsi Lira Motorlu aracın cinsi IJİVİİ 

Motosiklet (sepetli) 
Öadde binek otosu (küçük) 
Cadde binek otosu (büyük) 
Arazi binek otosu 
Cîadde kamyonu 
Arazi kamyonu 

3 000 
7 500 

11 000 
8 000 

12 000 
;14000 

Arazi ototraksiyonu 
Ziraat traktörü 
Otobüs 
Benzin tankı " 
Arazöz 
Sayyar tamir otosu (kom |> 1 e) 

30 000 
15 000 
İS 000 
22 000 

• 20,000 
70 000 



Bütçe Kanunu : Madde — 15 

[Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ilişkin formül] 



E/2 — 

Büyük Millet Meclisi 

Bölüm 101 - Madde 20 — Başkanlık Divanı tazminatı 
Bu tazminat 1757 sayılı Kanun gereğince ödenir. 

Bölüm 203 - Madde 11 — Meclis bahçesi geçici hizmetliler ücreti 
Bu ödenekten 5 000 lira yeni Meclis bahçesi amele ve işçi giderleri karşılığıdır. 

Bölüm 211 - Madde 20 — 5509 sayılı Kanun gereğince Meclis memur ve hizmetlilerine verilecek 
fazla çalışma hakları 

Başkanlık Divanı kararı ile verilir. 

Madde 30 — Basımevi memur ve hizmetlilerine verilecek fazla çalışma hakları 
Genel Kâtibin teklifi üzerine İdareci Üyeler Kurulu karariyle verilir. 

Bölüm 403 — Başkanlık temsil giderleri 
Tören, ağırlama ve her çeşit giderler bu tertipten ödenir. 

Bölüm 404 — Koruyucu asker müfrezesi giderleri 
Madde 10 — Tâyinat 

Meclis hizmetlilerine günde iki defa er tâyini muadili verilecek yiyecek masrafları bu tertipten 
ödenir. 

Bölüm 453 - Madde 21 — Meclis namına kongre, konferans, komisyon ve Milletlerarası birliklere, 
tören ve davetlere iştirak edeceklerin yolluk ve giderleri 

Bu gibi toplantılara iştirak etmeleri zaruri görülen üye adedinin iki misli aday olarak Meclis Baş
kanlık Divanınca tesbit edilip Meclise arzedilir. Meclis Umumi Heyeti bunlar arasından seçim suretiy
le gidecekleri tâyin eder. 

Bölüm 453 - Madde 30 — Parlâmentolararası Birliği Türk Grupu giderleri 
Başkanlık Divanınca üçe ayrılarak, 
1. Parlâmentolararası Birliği Türk Grupu, 
2. Avrupa Parlâmentolar Birliği Türk Grupu, 
3. Parlâmentolararası Turizm Türk Birliği Grupu, 
Başkanları emrine verilir. 



— E/3 — 
Başbakanlık 

Bölüm 101 - Madde 11 — Başbakan ödeneği 
Madde 12 — Devlet.Bakanları ödeneği 

Bakan ödeneğine 4178 sayılı Kanun gereğince zam yapılmaz. 

Bölüm 306 — Giyecekler 
Teknik menmr ve hizmetlilerin iş gömlekleri karşılıkları da bu tertibe dâhildir. 

Bölüm 401 - Madde 30 — Diğer işletme ve yönetim giderleri 
îşçi gömlek ve tulumları ile öteberi, döşeme, aydınlatma, kırtasiye, basılı kâğıt, ve defterler, 

posta yollama, kira, yolluklar işçi sigortaları primleri ile 5518 sayılı Kanun gereğince ödene
cek tazminat ve sair işletme giderleri bu tertipten veriliî. 

Bölüm 403 — Konuk ağırlama giderleri 
Konukların her çeşit giderleri de bu tertipten veriliî. 

Milletlerarası İktisadi î§ Birliği Teşkilâtı 

"* Bölüm 403 — Ziyafet giderleri 
Yabancı konukların ağırlanmasına mütaallik lıer çeşit giderler v.e nakil vasıtaları ücretleri d<3 

bu tertipten ödenir. 

Bölüm 451 - Madde 20 — Başka her çeşit giderler 
Hariçte yaptırılacak her türlü tercümeler için ödenecek paralar da bu bölümden ödenir. 

Danıştay Başkanlığı 

Bölüm 301 - Madde 50 — Aydınlatma 
Asansörün cereyan bedeli de bu tertipten ödenir. 

Basın.-.- Yayın ve Turizm..Genel Müdürlüğü 

Bölüm 310 - Madde 99 — Propaganda giderleri 
Bas-n, klişe, tercüme, gazete, kitap, radyo ve televiziyon yayım ücretleri, sinema kiraları, pro

paganda maksadiyle tertiplenecek toplantılar ve temaslar ve reportajlar için gerekli giderler, zi
yafet bedelleri, ilân ücretleri, iç ve dış sergiler levazım ve eşya bedelleri, nakliye, sigorta üc
retleri, sergi eşyası kira bedelleri de bu tertipten verilir. . .- ' 



— B / 4 — • 
Bölüm 417 - Madde 10 — Müzik yayınlan 

Her çeşit müzik yayımlan, telif, neşir, icra hakları, anrejistreman ücretl-ri, nota, plâk ve 
diskotek satınalma, abone vo kira karşılıkları, nota tab'ı ve teksir ücret ve giderleri, milletler
arası fonograf endüstri federasyonuna ödenecek aidat karşılığı. 

Madde 20 — 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 40 — işletme ve başka her çeşit giderler 
Har türlü alet, malzeme ve cihazların satınalma, onarma, taşıma ve kiralaaıa giderleri, radyo 

müsabakaları giderleri, danışma kurulları üyelerinin tazminat ve yollukları, görevleri-sırasında 
hastalanacak veya sakatlanacak hizmetlilerin iyileştirme ve derman giderleriyle işletme İle ilgili 
her türlü giderler bn tertipten ödenir. ' 

Bölüm 451 Madde 20 — Başka her çeşit yaym gidileri 
Yayın, telif, tercüme kâğıt, klişe, ve baskı ücret ve giderleri ve Genel Müdürlük yayımlarının 

posta ve nakliye masrafları da bu tertipten ödenir. 

Madde 30 — Foto - Filim servisi giderleri 
Fotoğraf ve filim yapılması için lüzumlu bilûmum alet, malzeme rbedelleri, bu işlerde çalıştırıla

cak usta ve işçilerin gündelikleri, senaryo kiraları, elektrik ve muharrik kuvvet cereyan bedelleri, su. 
ücretleri, gümrük, naldiye, sigorta ve servis hizmetlilerinden görevi sırasında hastalanacak ve sakatla-
nacaklarm iyileştirme ve derman ücret ve giderleri, filim seslendirme, söz, metin ve başlık yazıları be
deli de bu tertipten verilir. 

Madde 40 — Propaganda giderleri 
Propaganda ve teşvik maksadiyle yazdırılan ve yazdırılacak her çeşit yazı, yaptırılan ve yap

tırılacak konuşma, konferans ve memleketimiz lehinde yayınlanacak eserlerin neşrini kolaylaş
tırmak üzere verilecek baskı. ücretleri, aynı 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 50 — Radyo dinleme ve bültenleştirme giderleri 
Radyo 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 60 — Turizm genel giderleri 
Turizmi teşvik maksadiyle çıkarılacak kitap, broşür , dergilerin yayım, telif, tercüme, kâğıt, 

klişe, baskı, ücret ve giderleri ve JDU işlerde çalıştırılacak uzmanların gündelikleri, nakliye ve 
posta ücretleri, Turizm Danışma Kurulu üyelerinin yolluk ve tazminatları, Milletlerarası resmî 
turizm teşekkülleri tarafından Avrupa ve Amerika'da yaptırılacak müşterek turizm propagandası 
yaym masraflarına iştirak hisseleri, turizm müsabaka ve ikramiyeleri ve turizme mütaallik her 
türlü masraflar bu tertipten, ödenir. 

Bölüm 761 : Madde 10 — Yeni yapılar 
Radyo istasyonlarının ve stüdyolarının genişletme ve değiştirilmesi ve bu işlere ait projelerin dü

zenlenmesi, yapı ve kurmanın denetiyle ilgili her türlü masraflar bu tertipten ödenir. 



— R/5 — 
İstatistik Genel Müdürlüğü 
Bölüm 417 — Sayım ve anket giderleri 

Madde 10, 20 — Nüfus ve Tarım sayımı giderleri 
Sayımların ve sayım tasniflerinin gerektirdiği bilûmum giderlerle sayımların kontrolü için görev

lendirileceklerin yollukları, kurs masrafları, kâğıt ve tabı ücretleri ile sayım dolayısiyle kiralanacak 
depo kiraları bu tertipten ödenir. 

Madde 30, 40 — Geçitli anket giderleri 
Anketlerle ilgili işlerde görevlendirileceklere verilecek ücretler, yevmiyeler veya ,soru kâğıdı başı* 

na verilecek her türlü masraflar, kâğıt ve baskı ücretleri, anketlere dâhil olacak kimselere veya 
ailelero verilecek primler vo 5622 sayılı Kanun hükümleri gereğince anketlerle ilgili her türlü masraf
lar bu tertipten ödenir. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 

Bölüm 306 — Giyecekler 
Teknik memur ve hizmetlilerin iş gömlekleri bedelleri de bu tertipten ödenir. 

Bölüm 417 — İşletme genel giderleri 
Transmitter, balon, muslin, etamin, alet kalem ucu, alet mürekkebi, diyagram, radyozonde ipi, 

pil ve el elektrik lâmbaları her çeşit ecza, boya, kimyevi madde radyozonde ve telsiz cihazlarının 
akar yakıtları, makine yağları, kuvvei muharrike, radyozonde ve radyovirıt ve telsiz cihazlarının 
muhafazaları için yapılacak baraka, manevra ve tatbikatlara iştirak edeceklerin yollukları, yiyim 
ve yatım giderleri, nakliye, gümrük, .sigorta ve radyozonde, telsiz cihazları ve rasatlarla ilgili her 
türlü ihtiyaçlar karşılığı, pilot, sondaj'rasatları yapan personele lâstik çizme, lâstik eldiven, kapa
lı gözlük, deri veya muşamba ceket ve iş tulumu ile her çeşit işletme giderleri bu tertipten ödenir. 

Bölüm 451 - Madde 20 — Başka herçeşit giderler 
Telif, tercüme, tersim, kopya ve çoğaltma giderleri de bu tertipten ödenir. 

Bölüm 476 - Madde 10 — Memur ve hizmetlilerin kurs giderleri 
öğrencilerin meteoroloji istasyonlarında yapacakları staj dolayısiyle ihtiyar olunacak her ç-3 

git 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 711— Meteoroloji istasyonlarında mevcut makine, alet ve gereçlerin onarımı 
. Nakliye ve ambalaj masrafları da bu tertipten ödenir. 

Bölüm 741 — Meteoroloji istasyonları yapı giderleri 
Sabit, geçici ve gezici istasyonların kurulmadı ve kurmalara ilişkin her türlü gereç ve aletl-:r 

; alımı, taşımı ve bina satmalına, kamulaştırma harç, pul, proje ve sözleşme gider ve karşılıkları. 



— K/6 ~~ 
Bölüm 751 — Satmalmacak makine, alet ve gereçler 

Nakliye, muhafaza, anbalâj, gümrük, sigorta, sözleşme, harç masrafları, montaj, enstallasyon, de
neme, avadanlıklar, işçilik, ücret ve giderleri de bu tertipten ödenir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı 

Bölüm 301 - Madde 40 — Öteberi giderleri 
Bahçe tanzim, ve bakım giderleri de bu tertipten ödenir. 

Bölüm 302 - Madde 40 — Öteberi giderleri 
Mevlid, mukabele giderleri ve buna mümasil harcamalarla, müftü, vaiz, imam, 'hatip ve 

müezzinlerin meslekî bilgilerini artırmak maksadiyle açılacak kursların kitap, defter ve diğer ders 
levazımı ile temizlik ve koruma giderleri ve bu işlerde çalıştırılacaklara verilecek gündelik ve mahya 
kurma, mahya proje ve müsabaka giderleri ve camiler için alınacak hasır bedelleri de bu tertipten öde
nir. 

Bölüm 307 - Madde 20 — Geçici görev yolluğu 
Gezici vaizlerle kursa tâbi tutulacak müftü, vaiz, imam, hatip, ve müezzinlere yerilecek yolluk ve 

yevmiyelerle ders ve konferans ücretleri de bu tertipten ödenir. 

Bölüm 451 - Madde 10 — Satmalına ve abone 
Kitap, mecmua ve gazete satmalına ve abone giderleri. 

Madde 20 — Başka her çeşit giderler 
Bastırılacak tüzük, talimat, tamimlerin basım ücretleriyle, klişe, yollama, hammaliye, çoğaltma 

inceleme, yazdırma, tetkik, tercüme ve makale ücretleri ve yayımla ilgili her çeşit giderler bu ter
tipten ödenir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

Bölüm 
Defterlerle cetvellerin kâğıt, 

onarma ve kapak giderleriyle kitap, 

Bölüm 306 - Madde 12 — 5055 ve 
Tapulama ve kadastro işlerinde 

iş paltosu ve iş fotini bedelleri bu tertip t 

303 — Basılı kâğıt ve defterler 
mukavva ve basım ücretleriy'o taşım giderleri vo defterlerin 

kapak yapım evi için gereken her çeşit gereç karşılıkları. 

5602 sayılı kanunlar gereğince verilecek giyecek giderleri 
çalıştırılacak memur ve hizmetlilere verilecek şapka, iş elbisesi, 

en ödenir; 

Bölüm 418—Tapulama Kanunu uygulama genel giderleri 
Her çeşit taşı^ıa giderleri ile satmalınacak iennî alet ve gereçler ve 5602 sayılı: Kanun ğereğmeo 

memur ve müstahdemlere çalışmalarını ve yaşamalarını kolaylaştırmak üzere verilecek hurç, portatif 



karyola, lüks lâmbası, gemici feneri, matra, yatak, yatak çarşafı, yastık, battaniye, tencere, tava tabak, 
kaşık, çatal, musluklu su kabı, su bidonu, iş çantası ve ecza çantası, çadır ve benzeri her çeşit demirbaş 
eşya bedelleri ve tapulama işlemi için gerek merkezde ve gerekse taşrada kayıt çıkarmak üzere istih
dam olunacakların ve muhtar ve bilirkişilerle, amele ye geçici jaloncuların gündelikleri, nirengi ve 
poligon ve sınır işaretleri masrafları ile ecza çantasına konacak lüzumlu ve âcil ilâç ve sıhhi mal
zeme giderleri. 

Bölüm 476 - Madde 10 — Kadastro okulu ve kursu genel giderleri 
Okul öğrencilerinin yiyecek, giyecek, içecekleriylo 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 kazanamıyan-
larm 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 giyecek 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 20 — 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 koruma 
ve sair yönetim giderleri, sınav giderleri, kira karşılığı, taşıma giderleri ve sair her çeşit genel 
giderler, 

Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 

Bölüm 425 - Madde 50 — Başka her çeşit giderler 
2510, 2848, 5098, 5227 ve 5826 sayılı kanunlar gereğince göçmen ve mültecilerle yerli halktan iskâna 

tâbi tutulacakların yerleştirme ve müstahsil hale getirilmeleri 425 nei iskân işleri bölümünün 10 - 50 
nci maddelerinde sayılanların haricinde kalanların karşılığı (her çeşit yolluk hariç) bu tertiptea 
ödenir. f 

Bölüm 427 — 4760 sayılı Toprak Bayramı Kanunu uygulama giderleri 
Yurt içinde yapılacak Toprak Bayramı töreni münasebetiyle yayınlanacak risale, yazı, ilân, afiş, 

fotoğraf ve sair basın ve tevzi davetlilerin yeme ve içme ve konaklama ve gezdirme,, taşıma giderleri 
ve zirai alet, malzeme ve makinaları gösterme ve uygulama giderleri. 
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Adalet Bakanlığı 

Bölüm 101 —- Bakan ödeneği 
Bakan ödeneğine 4178 sayılı Kanun gereğince zam uygulanmaz. 

Bölüm 306 — Giyecekler 
Bakanlık, Yargıtay, Ankara mahkeme ve daireleri hizmetlileriyle mübaşirlerin elbise giderleri. 

Bölüm 307 - Madde 20 — Geçici görev yolluğu 
Kamu hakları para cezalarını kovalıyanlann yol paraları da bu tertipten ödenir, 

Bölüm 417 - Madde 10 — Suç giderleri ; ' v ; j 

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 ilızarlı sanıkların bir yerden diğer bir yere 
yollanma giderleri. . 

Bölüm 419 - Madde 10 — Yiyecek giderleri, 
Hükümlü tutukların yiyecek bedelleriyle yiyecek maddelerinin pişirilmesi ve kablarımn te

mizlenmesi için ödenmesi lâzımgelen para da bu tertipten verilir. Gardiyanların vazife başında 
bulundukları zaman iaşeleri de bu tertipten temin edilir. 

' * : * '"' Madde 30 — Yönetim giderleri 
Ceza ve tevkif evleriyle çocuk ıslah evlerinin odun, kömür, su, aydınlatma, mefruşat, demir

baş, kırtasiye, matbu evrak, kitap, mecmua, hükümlü ve tutukların elbise, çamaşır ve -ayakka
bıları, gardiyan melbusatı, telefon kurma ve. konuşma ücretleri, ranza imalâtı, . yatak ve levazı-
matı, 250 lirayı geçmiyen onarmalar, kira bedelleri, 2490 sayılı Kanun gereğince yapılan ek
siltme ilânlarına ait ücretle müteferrika mahiyetindeki sair her çeşit ihtiyaç karşılığıdır. 

Madde 40 — Sevk giderleri 
Hükümlü ve mücrimin ve mevkufların gönderme giderleriyle götürmeye memur edilenlerin 

yollukları 

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 satınalma, yaptırma ve taşıtma giderleri, oy yeri yap
tırma ve ilân masrafları, 5545 sayılı Seçim Kanununun 1G6 ncı maddesi gereğince, çalıştırılacak 
olanlarla umumiyetle seçim işlerinde görevlendirilmek üzere mesai saatleri içinde ve dışında ça
lıştırılacak memur ve hizmetlilerin ve hariçten alınacakların ücret, gündelik ve yotluklariyle se
çimle ilgili bütün giderler karşılığıdır. 

Bölüm 451 - Madde 10 — Satınalma ve abone 
Kitap, mecmua ve gazete satınalma ve abone bedelleri karşılığı. 

ı • 

Madde 20 — Başka her çeşit giderler 
Yazı ücretleri ve mahkemeler içtihat dergisi ve yayıma ait yollama ve bağlama hammaliyesi 

vo bütün sair giderleri ve telif hakkı karşılığıdır. 
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Bölüm 751 - Madde 1-2 — Adlî Tıp Kurulu için satın alınacak âlât ve gereçler 

Adalet görevli doktorlara gereken alet ve avadanlıklar ve lâboratuvar kurma ve gereçleri kar
şılığı. 

Millî Savunma Bakanlığı 
Bölüm 101 — Bakan ödeneği 

Bakan ödeneğine 4178 sayılı Kanun gereğince zam uygulanmaz. 

Bölüm 301 - Madde 81 - 84 — 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 11 - 14 — Basılı kâğıt ve defterler 
Basım ve kaplama gereci ve kâğıtlar, aletler,avadanlık, kullanılabilecek maddeler satmalma 

ve onarma karşılığı, kitap ve broşür ve harita basım giderleri. 

Bölüm 307 - Madde 51 - 54 — Yabancı uzman ve hizmetlilerin ve bunlara yardımcı personelin yol
luk ve başka giderleri 

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 11 - 12 — Tedavi giderleri 
Bakanlık teşkilâtında vazifeli sivil Devlet memurlarının 4598 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine 

göre tedavi giderleri ile kanunları gereğince askerî hastanesi olmıyan yerlerde ordudan olanlara 
ve askerî okul talebelerini sivil eczanelerden alman ilâç, sağlık malzemeleri ve saire giderleriyle 
memleket hususi idareler belediyelerle sivil şahıslara ait hastane sanatoryumlarda iyileştirilenle
rin yolluk ve tedavi giderleri, 2771 sayılı Kanunun 66 ncı maddesini değiştiren 5501 sayılı Ka
nun gereğince yurt dışına tedaviye gönderilecek ordu mensupları yollukları ile sıhhi müesseseler
de yatarak tedavi görenlerin müessese ve ilâç masrafları, ayakta tedavi edilenlerin keza sıhhi 
müessese masrafları ile ilâç masrafları, ikamet yevmiyeleri ile sıhhi müessese arasındaki nakil 
vasıta masrafları bu tertipten ödendiği gibi yatarak tedavi edilenlerin sıhhi müessese 
dışında kaldıkları müddete münhasır ve ayaktan tedavi edilenlerin tedavilerinin sonunat 
kadarki zaman için Bakanlar Kurulu kararı ile tesbit edilecek miktarlara göre maktuan iaşe ve 
ibate gibi zaruri masrafları da bu tertipten ödenir Bu gibilere ayrıca ikamet ve seyahat yevmi
yesi verilmez. Yukarda yazılı sağlık malzemeleri ve suni azaların yurt dışından temini zarureti ha
linde bunların alımı ile gümrük, nakliye vesaire ücretleri de bu tertipten ödenir. 

Bölüm 401 - Madde 13-14 — Basımevi giderleri 
Basımevinin demirbaş eşya ve ilk madde satmalma, onarma karşılık ve her türlü giderleri ve 

işletme giderleri bu tertipten ödenir. v -..« - . n < - ! - ^ ' 
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Bölüm 403 — Temsil giderleri 

Yerli ve yabancı kişiler için memleket içinde ve dışında yapılacak izaz ve ikram giderleriyle 
yabancılara lüzum halinde verilecek hediyeler ve yabancı memleketlerde anıtlara koyulacak çelenk 
giderleri ve buna benzer giderler ve memleket içinde satmalmacak çelenk ve benzeri karşılıkları, 
resmî işler için yapılacak özel baş vurmalara mektupla veya tel ile verilecek cevap giderleri, sigara 
ve meşrubat giderleriyle çeşitli yardımlar bu bölümden ödenir. 

Bölüm 405 — Hayvan Satmalma ve tazminleri 
Ordu kadrosuna giren her çeşit hizmet ve yarış hayvanlarının ve tay deposu taylarının satm-

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 kaybolanlara atlı sınıf subaylarına verilecek hizmet hayvanlarının özei 
kanundaki maddelere göre ödenmesi 3563 sayılı Kanunun uygulanması, 3634 sayılı Kanun yoliyle 
vo peşin para ile satmalmacak olan hayvanlara lüzumlu mutabiye (başlık, yular, torba, gebre, 
kaşağı, fırça, kılkolan, belleme) ile yemlerinin konulması için çuval ve urgan, su kovası satın 
alınması ve bu hayvanların gerek satmalmdıkları yerlerden ve gerek ilk besleme merkezlerine 
kadar beslenmeleri ve han ücreti, satmalına ilân giderleri. 

Bölüm 409 - Madde 11 -14 — Tayinat 
Kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre Devletçe beslenmesi gereken kimselerin yiyecek ve temizlik 

ihtiyaçlarına gerekli yakacaktan başka bütün maddelerin alınma, yapılma, inceleme, temizleme, taşı
ma, saklama, hazırlama, dağıtma ve sigortasına gerekli bütün giderleriyle her türlü tuz satmalımı ve 
kalay giderleriyle bu işlerde kullanılacak bütün alet, avadanlık ve işçi yevmiyesi, etlik hayvanla
rın bakımı ile çoban giderleri ve insan ve hayvan hastaneleri ile revir, eczane, kimyahane, diş ku
rumları ve lâboratnvarlarda harcanacak yiyeceğe ilişkin her türlü maddeler; birlik ve kurumların 
aşçı yevmiyeleri, ekmek pişirme ücretleri ile 1 500 liraya kadar fırın ve yiyecek kaplarının onarı
mı, 1111 sayılı Kanunun muaddel 78 nci maddesi gereğince erlerin 3 aylık hava değişimi süresi 
muvazzaflık hizmetlerinden sayıldığından âzami 3 ay hava değişimi alan erlere 2717 sayılı Ka
nunla tahakkuk eden yiyecek istihkakları ve yemek masa ve sıraları ile bunların muşamba ve Ör
tü ihtiyaçları ve satmalma ilân masrafları bu bölümden ödenir. 

Madde 21 - 24 — Yem 
Kanun ve tüzüklere göre Devletçe beslenmesi gereken hayvanların yiyeceği için gereken bü

tün maddelerin alınma, yapma, inceleme, taşıma, saklama, temizleme, hazırlama, dağıtma ve si
gortasına ve satmalma ilânlarına gerekli bütün giderlerle bu işlerde kullanılacak bütün aletler 
ve tesisler giderleri ve işçi yevmiyeleri. . 

Madde 31-34 — Aydınlanma ve ısıtma ve yakacak giderleri 
Kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre Devletçe beslenmesi gereken kimselerin ve kurumların ve 

bütün askerî binalarla ordu evleri ve gazinoların ve fabrikaların yakacak, aydınlatma ve ısıtma ih
tiyaçlarına ve yemek pişirme ve hamam için gerekli bütün maddelerin alınma ve yapılma inceleme, 
taşıma, saklama, hazırlama, dağıtma ve sigortası vo satmalma ilânları için yapılacak bütün giderler, 
gemiler kıyılarda iken dışardan alınacak aydınlatma giderleri insan ve hayvan hastaneleri ile revir, 
eczahane, kimyahane, diş kurumları ve lâboratuvarlarda harcanması lâzımgelen bütün yakacakla, sağ
lık evlerinde çalıştırıcı kuvvet olarak kullanılacak yakacak, 2 000 liraya kadar elektrik tesisa
tı ve onarma giderleriyle 1 500 liraya kadar hamam, ocak, bulaşık yeri, çamaşır yeri, mutfak 
onarımı ve-arıtma, giderleri, fırın ısıtma cihazı ve akar yakıtı ile tenviratta kullanılacak bilû
mum alet ve malzemelerin alımı, 1111 sayılı Kanunun muaddel 78 nci maddesi gereğince erlerin 
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3 aylık hava değişimi süresi muvazzaflık hizmetlerinden sayıldığından âzami. 3 ay hava değişimi 
alan erlere 2717 sayılı Kanunla tahakkuk eden yakacak istihkakları bu bölümden ödenir. 

Bölüm 410 - Madde 11-14 — Giyecekler 
Kantin, tüzük ve yönetmeliklere göre orduca giydirilmesi gereken kimselerin ve • sağlık ku

rumlarının giyecek ihtiyaçlarına gerekli bütün maddelerin alınma, yapılma, işletme, temizleme, 
saklama, inceleme, hazırlama, onarma, dağıtma, sigortası ile satmalma ilânları için lüzumlu bü
tün giderleriyle bu işlerde kullanılacak bütün alet ve avadanlık ve tesisler, aydınlatma gider
leri ve işçi gündelikleriyle işçi emeklilik, analık sigorta prim ve aidatları, ambalaj giderleri, 
kurs ve benzeri ödevlerle yabancı memleketlere gönderileceklere verilecek sivil giyim eşyası, di
kim evleriyle melbusat ambarlarının 1 000 liraya kadar onarım masrafları bu bölümden sağlanır. 

Madde 21 - 24 — Teçhizat 
Kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre orduca donatımı gereken kimselerin ve sağlık kurum

larının adam ve birlik teçhizatı ihtiyaçlarına gerekli maddelerin alınma, yapılma, işletme, te
mizleme, inceleme, saklama, hazırlama, onarma, dağıtma, sigortasına ve satınalma ilânlarına lü
zumlu her çeşit giderleriyle bu işlerde kullanılacak bütün alet, avadanlık, tesisler, aydınlatma 
giderleri, işçi yevmiyeleri, bunların emeklilik ve analık sigorta prim ve aidatları, ambalaj gi
derleri, ölenlerin cenaze giderleri, yangın söndürme alet ve gereç giderleri, Harbokulu ve eşit 
okulları bitirenlere verilecek teçhizat karşılıkları, bayrak ve sancak giderleri, saraç evleriyle 
teçhizat ambarlarının 1 000 liraya kadar olan onarım masrafları, bu bölümden sağlanır. 

Madde 31 - 34 — Mııytabiye 
Her çeşit muytabiye ve nalbantlık gereçleriyle ahır ve tavla hizmetlerinin gerektirdiği her 

türlü gereç ve araçların yapım, onarım, bakım, saklama ve ambalaj giderleriyle satmalma ilân 
giderleri, kadrosunda nalbant bulunmıyan ve civarında bu hususta faydalanılacak birlik ve ku
rum olmıyan birlik ve kurumlar hayvanlarının nallama ücretleri. 
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Bölüm 411 - Madde 10 - 20 ve 40^—Harb gereçleri, teçhizat, tahkimat giderleriyle çeşitli 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 esliha, 
gereç ve araçların kullanılmasına gerekli tarif name, defter, cetvel ve sairenin basım, çoğaltma 
ve alım giderleriyle bunlar için gerekli her çeşit matbu evrak ve kırtasiye giderleri, abone olun
ması ve çoğaltımda muktazi bilûmum tersim malzemesi alım ve tercüme giderleri ve ordonat 
mallarının alımı, dağıtımı, devri işlerinde kullanılacak ölçü, tartı, alât ve sayaçları ile bunlara 
ilişkin her türlü giderler, memleket dışından getirilen harbiye ayniyatına giren gereç ve araç
ların taşım, sigorta, gümrük ve diğer resim giderleri, muhabere dairesinin telsiz telemorimor 
cihazları ile birlikte kullanılacak yazı makineleri 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 müu&kit mukaveleler dolayısiyle ıbu idareye yapılacak 
bilûmum tediyeler. 
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Harbiye ayniyatı saklanan depo, ambar ve cephaneliklerde (2 500) lirayı geçmemek üzere ya

pılacak onarım ve değişim giderleriyle cephanelik ve depo yollarının yapım ve onarım giderleri, 
yangın söndürme alet ve cihazlariyle gereçlerinin alım ve onarımı. 

Hava birlik ve kuruluşlanıun 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 ve onarma ücretleri ve dışardan getirilecek gereç ve makinelerin taşım 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, eğitim 
maksadiyle kullanılacak yazı, teksir, şapiroğraf makinelerinin fennî depolarda kullanılacak elek
trik sobaları, vantilatör, aspiratörler, telsiz dinlemelerinde kullanılacak lingafon, pikap plâk
ları ile eğitimde kullanılacak her türlü öğretim malzemesi, Yurt içinde hava ikmal merkezlerinde 
(Fabrika depoları tamirhaneler) ki, mevcut makine, alet, edevat mühimmat ve cephanelerin emni
yetlerini temin ve zayiatın telâfisi maksadına binaen yurt dışında olduğu gibi sigortalanması. 

Havanın akaryakıt ihtiyaçları benzin, mazot ve motorin ve her türlü yağlar. 
Harita Genel Müdürlüğünün harita alımı ve kıymetlendirilmesi, fotoğraf lama, itsimleme, basma, 

hazırlama ve basım ile bunların parçaları işleri, basılan haritaların orduda kullanılacak biçime 
getirilmesi ve orduya yollanmadı 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 ve bunların Askerî Fabrikalar 
Emekli ve Yardım Sandığına ödenmesi gereken emekli, yardım ve analık sigorta prim ve aidatları, 
akar yakıt ve motorlu ve motorsuz araç satmalmması, 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 
imalâthane tesisi giderleri. Hava ve karaya ait motorlu çekim ve taşıtları ve Harita Genel Müdürlü
ğünün emrindeki motorlu araçların ve Millî Savunma kuruluşu içinde bulunan bütün kuruluk
ların akaryakıt ihtiyaçlarına (.Benzin, mazot, motorin, her türlü yağlar, temizlik gazı) ilişkin gi
derleri. 

Kara Kuvvetlerine ait her türlü akar yakıt ve madenî yağların yangına karşı gerek depolarda 
muhafazaları ve gerekse nakliyattaki emniyetlerinin temini ve zayiat telâfisi için sigorta ettirilmesi, 
zırhlı ve motorlu araçlarla işletme gerecinin ve bunları ilgilendiren sair madde ve gerecin yabancı 
memleketlerden getirilmesi halinde bunların memleket içinde ilk alınma yerine kadar olan taşım 
giderleri akar yakıtları koymaya ve saklamaya yarıyan kabların satmalma ve kira karşılıkları 
işletme gereci ve bilûmum ordonat depolarının dahilî istif, aktarma, tasnif ve tanzim işleri için tutu
lacak amele ve işçi gündeliği ile bu maksatla yapılacak nakliye masrafları, elektrik cereyanından su 
elde edilmesinden ve diğer işlerde kullanılan bütün motörler için lüzumlu benzin ve sair yağ gider
leri, ordumuza girmekte olan zırhlı ve motorlu araklara ait tarif name, yönetmelik ve sairenin baskı 
ve çoğaltım giderleri ile bu araçların gerektirdiği bütün giderler. 

Ordonat tamir fabrikalarında zehirleyici işlerde çalışan işçi sanatkârlara süt, yoğurt sağlanması 
ve bu bölümden yapılacak satmalmalara ait ilânların giderleri. 

Madde 30 - 31 — Deniz Kuvvetleri torpido, paravan, sis cihazları denizaltı talim cihazları ve 
seyir - muhabere 

Torpido paravan, sis cihazları, su bombaları, denizaltı talim cihazlarının yeni alınması ve bunla
rın devam ettirilmesi için lüzumlu görülen bütün maddelerin teçhizat, yapılma, inceleme, saklama, 
satmalma, taşıma ve sigortasiyle bu alet ve cihazlarının saklama ve taşımalarında kullanılan her tür
lü deniz ve kara araçlarının ve tesisatın satmalmması ve yapılması ve onarılmaları ve işliklerin 
kurma ve işletme giderleri ve bütün bu işlere ait giderler, Deniz haritaları, seyir kitapları, âdi 
seyir aletleri, seyir deposunun işçilerinin idamesi, muhtelif komutanlıkların seyre ait ihtiyaçla
rı, seyir eşyası sağlanması, onarımı, sigorta, gümrük ve nakliye masrafları, gereç ve araçların 
kullanılmasına gerekli tarif name, defter, cetvel ve sairenin basım, çoğaltım, -alini ve 
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tercüme giderleri, ile deniz haritaları, seyir kitapları, seyir alet ve cihazları, işaret cihazları, bu işler 
için lüzumlu görülen teçhizat yapılma, saklama, satmalma giderleri ve bu işlere ait türlü giderler. 

Madde 32 — Deniz kuvvetleri mayın arama, tarama işleri 
Her çeşit mayınlar ve âdi milınatısı arama, tarama işlerinin yapılması için lüzumlu görülen 

maddelerin, teçhizatın yapılma, inceleme, saklama, hazırlama, satmalma, taşıma ve sigorta işleriyle 
mayın silâhlarının saklama ve taşınmalarında kullanılan her türlü deniz ve kara üışıtlariyle tesisa
tının yapım, satmalma ve onarmalariyle fabrika ve işliklerin kurma ve işletme giderleri ve mayın 
âdi miknatisi arama, tarama işlerine ait giderler, gereç ve araçların kullanılmasına gerekli ta
rif name, defter, cetvel ve sairenin basım, çoğaltım, alım ve tercüme giderleri. 

, •"•••'' Madde 33 — Digavsing - Vayping ' 
Digavsinğ kontrol vayping istasyonlarına lüzumlu olan maddelerin, teçhizatının onarım ve ye

niden yapımı, nakil monte ve kullanma işlerinin istilzam eylediği bütün masraflar, gümrük ve nak
liye giderleri, bu işlerde istihdam edilecek işçilerin yevmiyeleri ve bu maksat için gerekli kitap 
tarif name, defter, cetvel ve sairenin tedarik, basım, çoğaltma ve tercüme giderleri. 

Madde 34 — Deniz kuvvetleri ağ işleri - tir güverte 
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 işleri için gerekli giderler. Gereç ve araçla
rın, kullanılmasına gerekli tarif name, defter, cetvel ve sairenin basım, çoğaltım, alım ve tercü
me giderleri. 

Madde 35 — Deniz kuvvetleri 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 mühimmatın saklama ve taşımalarında kullanılan her cins deniz ve kara 
taşıtlarının yapım, satmalma ve onarımı ile idame giderleri ve tesisat giderleri ve mühimmata ilişkin 
bütün giderler, Cephanelik yapımı giderleri, deneme ve atış istasyonlarının yapım, onarma, idame ve 
kurma giderleriyle berkitme ve top işleri ve lüzumlu görülecek bütün giderler, gereç ve araçların 
kullanılmasına gerekli tarif name, defter, cetvel ve sairenin basım, çoğaltım, alım ve tercüme gi
derleri. 

Madde 36 —Deniz kuvvetleri telsiz, elektrik işleri 
Gemi ve kıyı telsizleri, gemi ve kıyı radarları, gemi ve kıyı denizaltı savunma cihazlarının, sine

ma alıcı ve vericilerinin radyo komuta cihazlarının, radyoların komuta hoparlörleri, elektrikli pa
rakete, elektrikli iskandil, cayro pusulalar, mer'i elektrikli işaret cihaz ve vasıtaları, fotoğraf ci
hazları, telefon tesis ve cihazlarının yenilerinin yedeklerini ve bunlara ait bakım malzemesinin 
mubayaa edilmesi, mevcutlarının onarma, bakım, gözden geçirme, saklama, işletme işleri telempri-
mör veya teletype cihazları ve bunlarla birlikte kullanılacak yazı makinelerinin mubayaa ve ta
mirleri, memleket .dışından getirilen gereç ve araçların sigorta, gümrük ve diğer resim giderleri, 
taşıma1 işleri, ambalaj giderleri, telsiz, radar, denizaltı savunma istasyonlarının elektronik ambar 
ve depolarının 3 500 lirayı geçmemek üzere yapılacak onarım ve değişme ve kira işleri ile bu is
tasyonlara ait motorlu ve motorsuz gereç ve araçların mubayaa ve onarım işleri. 



Madde 37 — Deniz Kuvvetleri çeşitli işler 
0emi ve birliklerin bakanlıkça onanmış belli ve kadrolu gereç cetvellerindeki temizlik, bakım 

ve tutum malzemesi alım giderleriyle bunların hazırlanması için lüzumlu makine, alet, malzeme 
ve işçi giderleri ve bu ayrıntıya giren eşya ve gereçlerin saklanmasına gerekli ambalaj ve taşı
ma giderleri. Bu işlerle ilgili cetvel, defter, tarif name ve saire gibi basılı evrak sağlanması ve ter
cüme giderleri. 

Madde 38 — Deniz Kuvvetleri devriçark 
Deniz ordusunda her ne amaçta olursa olsun kullanılacak her cins kömür, akar yakıt ve yağ

larla su, odun, çıra gibi maddelerin satınalma, saklama için bina ve tesisler yapılması, onarıl
ması ve kiralanması, hazırlama, taşıma ve sigortaları. Her türlü kara ve deniz taşıtlarının satm-
almması, onarılması, sigorta ve kiralanmasiyle kurma levazım ve donatımı yapılmasını deneme 
ve inceleme giderleriyle taşıma, yükleme, boşaltma ve.her türlü giderleri, hizmet otolarının ba
kım giderleri. Devriçark işleriyle ilgili cetvel, defter, tarifname ve sair gibi basılı evrakın sağ
lanması ve tercüme giderleri. 

Madde 39 — Deniz Kuvvetleri hidrografi işleri 
Hidrografi Dairesi Başkanlığının bütün harita işleri, harita alımı, kıymetlendirilmesi, fotoğraf -

lama, resimleme, basma, hazırlama ve yayımı ile bunlarm parçaları işleri basılan harita, kitap, 
risale ve bilcümle hidrografik neşriyatın orduda ve uluslararası deniz birliklerinde kullanılacak 
biçime getirilmesi için gereken işler ve orduya ve Uluslararası deniz birliklerine yollamak. için 
gereken her türlü makine, avadanlık, cihaz, alet ve gereçleriyle karada, havada ve denizde ça
lışma araçları satmalmak ve bunların işletme, onarım, bakım ve saklama giderleri. 

Harita işlerinde çalıştırılacak bilcümle desiııatör, kartograf, tercüman ve musahhih, usta ve 
işçilik gündelikleri, akar yakıt, motorlu motorsuz araç satmalımı. Deniz harita alımı ve bil
cümle hidroğrafik işlerde kullanılacak olan (denizde, karada, havada) motorlu ve motorsuz araç
lar, gemi, deniz motörleri, uçak, kamyon, kamyonet, otomobil ve emsali ile motosiklet, bisiklet, 
araba, hayvan, makine, tezgâh ve teferruatı satmalımı ve bunlar için gerekli ambalaj ve sigorta 
giderleriyle onarımları. 

Bakım ve işletmeye ait''bütün- giderler. Hidroğrafik maksatlar için imalâthane, aterye, mon
taj daireleri tesisleri ıgiderleri. (Her cins kömür ve odun, motorin, mazot ve benzin, gaz ve her 
türlü yağlar) akar yakıt koymıya ve saklamıya yarar yağların satmalım ve kira karşılıkları. 

Harita alım yapım ve basımı ile bilcümle hidroğrafik çalışmalar için gerekli optik, oşinoğrafik, 
hidroğrafik, jeodetik, meteorolojik cihaz ve aletlerle hidroğrafik işlerin başlangıcından harita alımı, 
kitap ve risale tertibi, tercüme, yazı ve tersim işleri ve bunlarm basımevinde basılmasına kadar 
lüzumlu olan bilcümle tersimi ve kırtasi alet, edevat cihaz ve malzeme satmalımı ve bunlarm 
onarımı. _ 

Denizde ve karada tesis edilecek bilûmum sabit ve yüzer nirengi işaret ve alâmetleri için gerekli 
inşaat malzemeleri satmalımı ve bunlarm denizde ve karada yapımında rasat için yol açma, ağaç kes
mek, demirleme^ tarama, ustalık ve işçilik, gemi masrafları ücretleri. 

Bilûmum hidroğrafik yayımlarla denizcilere ilânların tertip, tercüme, >.. hazırlanması ve basımı, 
paket ve ambalaj, yapım, yayım için posta,;telefon, radyo,;otomobil, tren, vapur gibi vesait ücretleri, 
işçilik ücretleri, lüzumlu bilcümle malzeme ve âlet alımı. 

Hidroğrafik yayınlar, haritalar, denizcilere ilânlar, blok tashihleri, alım ;ve basımları ile ilgili bil
cümle foto, baskı, makina malzemeleri satmalımı ile bunların onarımları giderleri. 

Harita^ deniz ilânları, bilcümle hidroğrafik yayınlar, broşür vekitaplar ye bunlarla ilgili dosya 
ve evrakı müsbitelerinin muhafaza ve bakımını temin edecek idolap, kasa mahzeni, evrakın temini, 
alımı ve bunlara ilgili Hidrografi Dairesi Başkanlığı teknik şubelerle deniz postalarının büro, 
tersim, tevhit, tesbit malzemeleri satmalımı ve onarımları giderleri. 
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Bölüm 412 — Tıbbi ecza ve sağlık gereçleri 

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 lâböratuvarları. 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 gereçleri satmal
ma ve onarma, gümrük, sigorta, disbarko, ardiye ve nakliye giderleri. Lâboratuvarlara lüzumlu 
deneme hayvanları satmalma ve bunların bakım ve saklanmaları için kafes, kümes ve saire satm
alma ve onarma giderleri. 

Bölüm 413 — Veteriner ecza ve gereçleri 
Veteriner ecza, gereç, alet, avadanlık, deneme ve serum hayvanları satınalınnıası, 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 
Memleket içinde ve dışında taşımı gereken her türlü canlı ve cansız (gedikli askerî öğrenci, 

erat, hayvanat ve çeşitli askerî eşya) maddelerin demir, deniz ve havayolları ve kara taşıtlariyle 
taşınmaları, işletme (akar yakıttan başka) ve onarma giderleri işçi ve hamal yevmiyeleri ardiye ve 
avadanlık değiştirmeleri, istalya, garaj, iskele, kıyı duvarı, sigorta, klavuzluk, vinç, sıhhiye resim 
ve ücretleri, araçların su ve ziyan karşılıkları, her çeşit işletme gerecinin (akar yakıt kablar ve 
gerecinden başka) konması için garaj, sundurma, depo, gezici, çakılı tank, yapı onarma ve satm
alma karşılıkları, askerî mahkemelere, tedavi ve hava değişimine gidecek ve gelecek askerî okul
lar öğrencisi ile gedikli ve erat ve bunların koruyucularının yol giderleri, hasta ve yaralı olarak 
memleket içinde ve dışında her çeşit vasıtalarla nakli gereken gedikli, askerî öğrenci ve eratın 
tarifelerine göre yataklı ve yemekli nakil ücretleri, lüzumunda uçakla memleket dışına gönderi
lecek, sıhhi ve diğer malzemenin taşıma giderleri, yürüyüş halindeki birliklerin celp ve terhis era
tının han, konakj otel ve ahır giderleriyle taşıtların ve yüklerinin sigorta ile eksiltme ilân gi
derleri. •'•'î"'i' ".''"• 

279 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan usta ve işçilerin bir taraftan diğer tarafa gönderilme 
ve aktarılmalarına ait yol giderleri. 

Bölüm 415 - Madde 11 - 13 — Askerlik müzeleri giderleri 
Müze işleriyle ilgili eser ve gereçlerin satmalma karşılığı, arşiv ve düzenleme işleri, aydınlatma 

giderleri. 

• Bölüm 416 - Madde 11 - 14 —- 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 11-14 — Askerî mahkemelere gönderilecek sanık, tanık ve vukuf ehli gider
leriyle adlî müzaharet giderleri 

Şahit ve vukuf ehillerinin giderleriyle adlî müzaharete nail olan sanığın savunması için tutu
lan avukat ücretleriyle sair giderleri, firari eratın emvaline konacak haciz giderleri. 
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Bölüm 420 — Deneme ve muayene giderleri (Kara kuvvetleri) 

Gnkur. Ordonat Bşk. kimya lâboratuvarları ve poligonu ile endüstri grupunun deneme ve mu-
yene hizmetleriyle ilgili .silâh ve mühimmat, alet ve avadanlığın muhafazası giderleri, lüzumlu gö
rülecek ödeneklerin elde edilmesi ve icap edenlerinin fotoğraflarının alınması için fotoğrafhaneye 
lüzumlu görülecek ecza, malzeme, cihaz ve makine temini, resimhaneye icap eden her türlü resim 
malzemesi tedariki, adı geçen daireye bağlı kimya lâboratuvarma özel ceza malzeme yağ ve sair 
gibi gereç satmalmması, endüstri grupu için gerekli yabancı eserler, teknik kitap ve mecmualar 
temin edilmesi, poligon lâboratnvarda vücuda getirilecek bütün tesisat ve araçları, poligon adına 
elde edilen ve satmalman gerecin yerine kadar yollama ve bunlara benzer giderlerle balistik alet 
ve avadanlığı satmalmması, deneme ve atışlar için gerekli bilûmum malzeme yazı ve hesap ve 
teksir makineleri ile kâğıt ve defterler giderleri, elektroteknik lâboratuvarı için gerekli her türlü 
âlet ve cihazlar satmalmması. 

Bölüm 421 — Askerî tamirhaneler ilk madde ve müstehlek gereçler giderleri 
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 giderleri 

Bölüm 422 — Tersaneler giderleri (Deniz kuvvetleri.) 
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, kamuflâj masrafları. 

Bölüm 423 — Moral hizmetleri giderleri 
Moralle ilgili kitap, broşür, makale ve mecmua satmalma bedelleri, icabında bunların basım ve 

orduya yayımı için lüzumlu kırtasiye mubayaası ve saire masrafları, tercüme 'yaptırma, tercüme 
eserlerin basım ve orduya dağıtımına muktazi bilûmum masraf ve malzeme giderleri, günlük, haf
talık, aylık iç yayınlardan lüzumlu görülenlerin temini, radyo yayınları ücretleri, radyo foto, si
nema ve ses cihazları temini, yüksek feragat ve fazilete misal teşkil edecek mahiyette fiil ve hare
ketleri görülenlerin manen ve maddeten taltifi masrafları, Millî Savunma eğitimine tâbi olmıyan 
mekteplerde konferanslar ve kahramanlık günleri tertibi ücret ve masrafları, ordu dışı vatandaş
lar arasında Millî Savunma ve moral eğitimi yolunda müsabakalar tertibi ve bunların maddi ve 
mânevi taltif masrafları bu tertipten ödenir. 

Bölüm 426 - Madde 11 -14 — Pasif korunma giderleri 
Pasif savunma bakımında eğitim uygulama, manevra, propaganda yayın için her türlü gider

ler. 

Bölüm 427 - Madde 11-13 — 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 yap
tırılacak bütün onarmalar, Ankara, İstanbul depolarının ısıtması, yalucı gazlara karşılık iyileş
tirme giderleri ve erler yanında kullanılacak kutular, eğitim gereç giderleri, kimya birlikleri, gaz 
okulu kurslarında ve eğitimde kullanılacak kutular, eğitim gereci giderleri kimya cihaz ve silâh-
ları,alev cihazları ve bunların teferruatı, yedek parçalar mermileri, gaz temizleyici arazöz araba-
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kırı ve.sair eğitim gereçleM, genel olarak gaz eğitimine yarıyan bütün.alfıt, ceza, avadanlık, cihaz, 
levha, kitap ve benzerleri Gazdan KorunmaEvine, gaz kurslarına Gaz Okuluna, Gaz Komutan 
lığına ait.fennî alet ve avadanlık.ecza kitap risale ile onarma alet ve avadanlık, öğretime ait sine
ma makinesi ve filimleri. ve deneme. hayvanları, bunların besleme ve giderleri, Mamak Gazdan Ko
runma Evinde çalışan işçi ile komutanlık- depolarında çalışan işçi ve ustabaşılarm gün
delikleri, Gaz Komutanlığı Evinin Gaz Okulunun ve Komutanlığının ^hizmet , kamyon ve 
kamyonetleri, otomobilleri, arazi kamyonları, arazözleri, motosikletler ve yedek parçaları onar
ma, işletme giderleri, bağlam giderleri, Avrupa'dan getirilecek gerecin taşımı, ılizbai'ko, si
gorta, gümrük, ve saire resimleri ile alman gerecin komutanlık emrindeki Maçka ÂC Ankara 
gaz depolarına kadar taşım giderleri, Gazdan Korunma Evi, gaz depoları emrinde bulunan 
taşım arabalarının bütün onarma giderleri 

Bölüm 451 - Madde 11 - 14 — Yayın, satmalına ve abone giderleri 
Kitap, mecmua, dergi, gazete müteferrik alımı ile abone bedelleri karşılığı. \ 

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 gönderilecek subay, askerî vo sivil memurlara assubaylara Bakanlar Kurulunca tes-
bit edilecek aylık ödenekleri, yolluk, iyileştirme ,okul kaydı ve ücreti," diploma, lâboratuvar, 
staj, resim gereci, zaruri giderler. Memleket içinde dil, ilim ve fen öğretileceklerin yolluk, iyi-, 
leştirme, kayıt ve öğretim staj ve tetkik ilmî araştırma giderleri ve yollukları, para nakil gider
leri, öğretim programı gereğince zaruri ve gerekli bütün giderleri, kızılaya hastabakıcı oku
lunda okutturulan askerî hastabakıcı ve hemşirelerin okul ve bütün giderleri, kızılaya bu ter
tipten verilir. 

• Bölüm 476 - Madde 11-13 — K u r s giderleri 
Kursa celbedileceklerin yolltık ve gündeliklerimle tedris için lüzumlu kırtasiye ve malzeme gider

leri ile iyileştirme giderleri. 

Bölüm 702 - Madde 20 — Cemi onarma giderleri 
Deniz Kuvvetleri' tersane ve atelyelerinin, yapacakları gemi ve yüzer tesis onarım işleri ile 

kurma ve yapım için lüzumlu yedek ve tamir malzemesinin satınalınması, yapılması, elde edilme
si, inceleme, taşıma, kira, saklama, hazırlama, dağıtma ve sigortaları ile bütün harb, muavin ve 
eğitim gemilerinin, deniz vesait ve araçlarının onarım ve havuzlama giderleri ile demirbaş va
sıta ve teçhizat ve malzemelerinin yenilenmesine ait giderler. 

Tersaneler ve atölyeler için gemi onarım işleriyle ilgili her nevi tezgâh, teçhizat, makine ak
samının elde edilmesi ve eski tesisleri tevsii .ile yenilerinin kurulması için gerekli her nevi mal
zemenin teminine lüzumlu giderler. 

Onarım işleri ile ilgili proje ve keşiflerin hazırlanması için lüzumlu her çeşit fennî avadanlık, 
resim aleti, sair tersim malzemesi ve basılı kâğıtların tedariki ile teknik kitap, risale ve sair 
neşriyatın temini, tercümesi ve satınalınması içiıvlüzumlu giderler ve gemi onarım işçileriho işçi 
tulumu" ve kundura temini için gerekli giderler. 

Beniz Kuvvetleri tersane ve atölyelerinde gemi onarım işlerinde çalışan işçilerin gündelikleri, 
bekçi: ücretleri vo bütün; işletme işçileri giderleri. 
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Bölüm 711 — Kara Kuvvetleri tamirhanelerinde mevcut makina alet *ve gereçlerin onarılması 

ve yenilenmesi 
Her çeşit makine, tezgâh, alet ve avadanlık eşya ve levazımı ile bütün buharlı, motorlu ve mo

torsuz taşıtları, koşum hayvanları ve haberleşme vo yarış araç ve gereçleri, bunların yedek ve 
onarma parçalan giderleri. 

Bölüm 731'-Madde 11- i 13 — Kamulaştırmalar 
Kaniuîaştırılacak, satmalınacak gayrimenkullerin karşılıkları ve bunların icra vergi ve diğer ı 

bilûmum giderleri, ilân masrafları. 

Bölüm 741 - Madde 11-14 — Yeni yapıl ve esaslı onarmalar , 
Yeni bina, fabrika, baraka, okul gibi her türlü askerî inşaatın genişletilmesi ve onarımı, şehitlik 

vo âbide inşası ve onarımı, garnizon, şehitlik ve âbidelerin ağaçlandırılmaları, askerî maksatlarla 
yeniden demiryolu, yol, köprü, iskele, inşası ve onarımı, her türlü su, elektrik, kalorifer, sıhhi 
tesisat yapılması ve onarımı, yukarda yazılı işlerde kullanılacak her türlü makine araç ve gereç
lerin bedelleri, bunların taşınması, kurulması ve onarılması, yine bu işlerin emanet ve ihale şekil
lerine göre lüzumlu olan her çeşit makine ve araç ve gerecin ihtiyaç halinde her zaman her mik
tarda evvelden satınalmması, saklanıp taşınmaları ve bu işlerde kullanılacak taşıt araçlarının her 
türlü işletme, nakil, muhafaza ve sair giderleri ile keşif, denetleme, idare ve sair işlerde ihtiyaç' 
halinde çalıştırılacak işçi gündelikleri, yapılacak inşaat, onarım işleri için geometri aletleri, ter
sim, teksir ve hesap işlerinde kullanılacak her türlü makine ve sair gereçlerin satınalma bedelleri 
ilo bunların işletme ve onarım giderleri. Lüzum görülecek kırtasiyenin alınması, etüd, proje, ke
şif, çoğaltma, kopyc, yapım giderleri. 

Basımına lüzum görülecek kâğıtlarla şartlaşma vo sairenin basın giderleri, müsabakaya çıkarı
lacak işlerin proje giderleri. Bina depo've malzeme sigorta ücretleri ve haritaların nirengi nokta
larını inşa ve onarımı ile gerekli malzeme alımı vo tahkimat giderleri, eksiltme ilânları masrafları. 

Bölüm 742 - Madde 10, 20, 30 — Hava meydanları ile yolları ve depoları yapımı 
ITor türlü meydan etüd masrafları, etüd, proje, aplikasyon proje, tersim ve teksir için hor tür

lü makine satınalmması ve tamirleri ve işletmesi, proje vo hesabat için her türlü giderler (aleti 
tersimiye dâhil) meydan ve yollar için lüzumlu arazi kamulaştırılması giderleri, meydanlara lü
zumlu uçuş pistleri ve mütemmimatı ve depolar ilo irtibat yollarının ve kanallar yapılması ve ona
rılması için her türlü inşa masrafları, makine ve yedek parça satınalmması ve-onarılması ve iş
letme masraflariyle bunların işletilmesi için makinist yevmiyeleri. İnşaatta kullanılacak her türlü 
usta ve amele yevmiyeleri ve bunların her türlü yolluk masrafları, meydanların bakım, tamir 
ve inşası için birliklerden tek veya ekip halinde gönderilecek işçi ve ustaların yolluk giderleri. 
Meydanlara lüzumlu arazi ve binaların kira giderleri. Meydanlara lüzumlu her türlü gereç ve 
malzemenin taşıma ve muhafaza giderleri. Sigorta ücretleri, elektrik tesis, işletme ve diğer 
bilûmum masrafları, kanalizasyon, su, yol, uçuş kulesi inşa ve diğer masrafları. 

Bölüm 743 — Deniz kuvvçtleri gemi yapımı 
Gerek deniz fabrikalarında yeniden yapılacak ve gerek yeniden yapılmak üzere yerli ve ya

bancı diğer fabrikalara ısmarlanacak veya tadil edilecek bütün harb ve yardımcı gemilerle bütün 
deniz araçlarının ve her çeşit havuzların tekne, makine ve teknik donatım eşyası ile birlikte 
tam \nr nitelikle donanmaya verilmesine kadar yapılacak malzeme ve teçhizat ile ilgili bütün 
giderler. Bunların yapılması rûn lüzumlu proje, keşif ve resimlerin hazırlanması ile ilgili her 
nevi fennî avadanlık, resim malzemesi ve basılı kâğıt temini ve gemi inşası ile ilgili her çeşit 
teknik kitap ve - risalenin satınalmması, tercümesi, temini için lüzumlu giderler ve yeniden satm
alınacak malzeme, alet ve teçhizatın taşınması, saklanması, sigorta ve gümrük işlemleri için lü
zumlu giderler, gerek deniz fabrikalarında yeniden yapılacak ve gerek yeniden yapılmak üzer© 
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yerli veya yabancı diğer fabrikalara ısmarlanacak veya tadil edilecek bütün harb ve yardımcı 
gemilerle eğitim gemileri ve deniz araçlarının her çeşit havuzların tekne, makine ve bütün do
natım eşyası ile birlikte tam bir nitelikle donanmaya verilmesine kadar yapılacak bütün, işçilik 
masrafları, gündelikler, bekçi ücretleri ve sair işletme, işçilik giderleri. 

Bölüm 751 — Deniz Kuvvetleri telsiz ve elektrik 
Gemi ve kıyı telsizleri, gemi ve kıyı radarları, denizaltı savunma tesisleri, denizaltı savun

ma cihazları, sinema alıcı ve vericileri, telefon işleri (Deniz Kuvvetlerinin Komutanlık şebeke
leri için) radyo komuta cihazları, komuta hoparlörleri, elektrikli seyir aletleri, işaret teçhizatı, 
fotoğraf malzemesi gibi malzeme ve cihazların ve tesislerin onarımı, yenilerinin tesisi, malzeme
lerinin temini, sigorta, gümrük ve nakliye paraları, gereç ve araçların alınması, cetvel, defter, 
tarifname ve saire gibi basılı evrakın sağlanması, tercüme giderleri, gemi ve kıyı telsiz, radar, 
denizaltı savunma istasyonlarının, liman kontrol merkezlerinin ve 'elektronik tesisattan madut sa
vaş harekât merkezlerinin, elektronik tesislerle alâkalı ambar ve depoların yeniden inşa, onar
ma, bakım, tadilât işleri. 

Bölüm 761 — Deniz Kuvvetleri tersaneler giderleri 
Gölcük Tersanesinde yeniden tesisler kurulması ve mevcut tersanenin tevsii, tadili, onarı

mı, yolların, iskele ve rıhtımların yapılması için lüzumlu her '»eşit malzemenin temini, satınalm-
ması, kiralanması, saklanması, sigortası, taşıma, vo kamuflâj giderleri ile bu tesislerde her türlü 
masraflar için çalıştırılacak, işçilerin yevmiye ve ücretleri. 

İçişleri Bakanlığı 

Bölüm 101 — Bakan ödeneği 
Bakan Ödeneğine. 4178 sayılı Kanun gereğince zam uygulanmaz. 

Bölüm 301 - 40 — Öteberi giderleri 
Bakanlık binası tesisleriyle alanın düzenleme ve düzeltme giderleri ve yaz aylarında bahçelerde 

çalıştırılması lâzımgelen işçi gündelikleri. 

Madde 50 — Aydınlatma 
Çalıştırıcı elektrik cereyan karşılığı da içindedir. 

Bölüm - 476 - Madde 12 — Ders notlarının yazdırma, çoğaltma giderleri ile imtihan ve sair 
yönetim giderleri 

Hizmetlilerin giyeceği bu tertipten verilir. 
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Emniyet Genel Müdürlüğü 

Bölüm 416 - Madde 11 — 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. ' . 

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 741 — Küçük yapı işleri 
20 000 liraya kadar karakollar, küçük yapıların yaptırılması giderleriyle .bina ve arsa satmal

ma karşılıkları, tapu harçları ve bunlara ait diğer giderler de bu tertipten verilir. 

Bölüm 751 - Madda 20— Fotoğraf, daktiloskopi tcsı'sleri ile makina ve gereç satmalma giderleri 
Merkez ve illerde kurulmuş ve kurulacak fotoğraf ve daktiloskopi tesislerine gerekli?heri.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 vo revirlerinden başka yerlerdeki iyileştirme, besleme giderleriyle sağlık gereçleri, re
çete bedelleri ve memleket iç ve dışında ücreti "î sağlık kurumlarında iyileştirilecek jandarmanla 
ilgililerin giderleri. 

- , • • ? ' • 

Bölüm 401 — Basımevi giderleri 
Döşeme ve öteberi giderleri. 

Bölüm 409 - Madde 10 — Taymat 
. 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 vo giderleri. 
6. Tayınat tertibiyle ilgili her çeşit eşya vo erzakın ambalaj ve taşıma giderleri. 
7. Gezici fırın, fırın, ocak satmalma ve kurma bedelleri. 
8. Yiyecek maddelerini saklamak .için soğuk hava dolapları ve gereçleri satmalma, kurma 

vo onarma giderleri. 
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9. Mutfak ve yemek takımları» sntmalnın, onarma ve kalaylama giderleri. 

10. Su ısıtma alât ve avadanlıkları satmalma vo onarma giderleri. 
11. Yiyecek maddelerinin temizlenmesinde kullanılan her çeşit niakinelerin 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 eczası giderleri. 
15. 2G15 sayılı Kanun gereğince temizlik giderleri. 
16. Hastane ve revirlerin eczane, kimyahane ye lâboratuvarlariylc diğer sağlık kurumları 

için gerekli her çeşit yiyecek ve arınma giderleri. ; 
17. Köpeklerin beslenme giderleri. 
18. Şehir suyu bedelleri. • : : . - . 
19. İlân: ücretleri. " •; • • . :. 

Madde 20 — Yem 
d. Hayvanlara yedirilccek maddelerin satmalma giderleri. 
2. Her çeşit hayvan yemlerinin taşıma, temizleme, kırma, giderleri, ezme makineleri satmaî-

ma, tamir ve bakım giderleri. 
3. Arpa kırdırma giderleri. ^ • • , , 
4. Saklama ve ambalajlama giderleri. ' • • • > • • ' • : '"> 
5. İlân ücretleri. 

.."•"".'". Madde 30 — Yakacak,:aydınlatma ve/ısıtma 
1. Her türlü aydınlatma giderleri. (2 000 liraya kadar ölektrik tesisatı vo onarma* gider

leri 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 ısıtma gereç ve maddelerinin satmalma, ambalaj ve taşıma giderleri. 
5. İlân ücretleri. • . 

Bölüm 410 - Madde 10 — Giyecekler 
Dikimevi işçi gündelikleri va taşıma giderleri. • 

Madde 20 — Teçhizat 
. Taşıma giderleri : v 

Bölüm 411 — Harb gereçleri ve teçhizat 
1. iler çeşit eyer takımı. 
2. Her çeşit yük ve binek arabası. 
3. Koşum takımı her çeşit ve tipten semer satmalma, onarma ve bakım giderleri. 
4. Telli telefon, pırıldak, tcls'.z telgraf, radyo telefon ve sair haberleşme araç, gereç ve parça

larının satmalma, kurma, işletr.ıe ve onarma giderleri. 
5. Boru, trampet, müzika aletleriyle parça ve gereçlerinin satmalma, onarma vevbalam gi

derleri. 
6. Atış gereçleri satmalına, kurma ve onarma giderleri. 

4 7. Palaska takımı, tüfek Kayışı satmalma, yapma, onarma giderleri. 
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8. Her çeşit kazmaç kürek, bîJta ve kılıfları satmalma ve onarma giderleri. 
9. Her çeşit harb gereç ve îiıaçlarının ve parçalarının satınalma, yaptırma, bakım ve onarma 

giderleri. 
10. Nal, mıh, nalbant takımı satınalma ve nallama giderleri. 
11. Her türlü muytabiye. 
12. Bu tertibe taallûk eden eşyanın ambalaj ve taşıma giderleri. 
13. Harb gereç ve teçhizatının muhtaç olduğu her çeşit yağlar, boyalar ve sair maddelerin 

satınalma giderleri. 
14. ilân ücretleri , ' 

Bölüm 413 — Veteriner ecza ve gereçleri giderleri 
Askerî hastane ve revir bulamruyan yerlerdeki hasta hayvanlar için mülkiye veterinerlerince 

verilecek reçete üzerine lüzum gösterilecek ecza ve baytari gereç giderleri ile ilân ücrtleri. 

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 düşürmesi için bir 
yere nakledilecek subayların've r.skerî memurların kanunları gereğince verilecek yol giderleri. 

Yürüyüş, halinde kıtalar erat ve subaylariyle askerî memurların ve hayvanla nnın barınma gi
derleri, her çeşit ambalaj giderleri ile ilân ücretleri. 

Bölüm 416 — Okullar giderleri 
Okulların aydınlatma, ısıtma, öteberi ve döşeme ihtiyaçları, ocak, soba. boru akmı ve 

onarımı, 2 000 liraya kadar elehtrik tesisleri ve onarımı ile ilân ücretleri. 

Bölüm 459 —- Kmumlar ve komisyonlar genel giderleri 
Aydınlatma, ısıtma, öteberi, döşeme ve sigorta ve ilân ücretleri. 

,' Bölüm 741 —.Küçük yapı işleri 
20 000 liraya kadar karakol ve buna benzer küçük yapılarla bina ve arsa kamulaştırma ve ak> 

mı_ ve tapu harçları ve sair giderler ile ilân ücretleri, 

Dışişleri Bakanlığı 

Bölüm 101 — Bakan ödeneği 
Aylık tahsisata fevkalâde zam uygulanmaz. 

Bölüm 302 - Madde 40 — Öteberi giderleri 
Gazete^ kitap, broşür ve yabancı memleketlerdeki elçilik ve konsolosluklarda çalıştırılan hiz

metlilere bulundukları mahaıi.m hamın ve âdetlerine göre iş veren sıfatiyJe vcıfimesi gereken 
sigorta primleri, tazminat, ikramiye ve benzeri paralar ve bu bölümdeki maddelerin şümulü hari
cinde kalan diğer hizmet karşılıkları bu maddeden ödenir. 

Madde 92 — Yardım ve ödünç verme 
Yabancı memleketlerde bulunan tebaadan verebileceklere memlekete dönüşlerinde geri alın-
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mak üzere verilen paralarla verilmiycceklere beslenme ve memlekete dönüşleri için yardım olmak 
üzere verilen paralar ve yabancı memleketlerde olan tebaanın cenaze giderleri. 

Bölüm 304 - Madde 11 — 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., 

Madde 12 — Yabancı memleketlerdeki teşkilâtın her türlü haberleşme giderleri 
Yabancı memleketlerdeki teşkilâtın bilûmum posta, telgraf, telefon kurma ve konuşma her tür

lü ücret ve giderleri, 

Madde 21 —• Merkez telefon giderleri 
Merkezdeki dairelerin telefon kurma ve konuşma ücret ve her türlü giderleri. 

Bölüm 307 - Madde 20 — Geçici görev yolluğu 
Geçici göreve ait bütün yolluk ve giderler, el 31lerin akredite oldukları memleketlere yapacak

ları seyahatlerle yabancı konuklara refakat edecek mihmandarların yollukları ve giderleri bu 
maddeden ödenir. 

Bölüm 309 - Madde 21 — Merkez taşıtları işletme giderleri 
Madde 22 — Merkez taşıtları onarma 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 - Madde 10 — Temsil giderleri 
403/20 nci madde dışında kalan ağırlama giderleri, bakanlıkça resmî işler için hususi müracaatlar^ 

mektup veya telgrafla verilecek cevap giderleri, satınalmacak bilet,' cemiyetlere yapılacak yardım
lar, misafirlere ikram edilecek sigara ve meşrubat ve alınacak çelenk ve benzerleri her çeşit temsil 
giderleri. 
• • . ' " • • • " " "'"• • ; " ' ~ : f c : T - / . ^ î i 

Bölüm 403 - Madde 20 — Yabancı elçilerle konukları ağırlama giderleri 
Yabancı elçilerle konukların ağırlanmasına ilişkin bütün giderlerle barındırma ve şölen gider

leri ve dışişleri köşkünün bahçe ve onarma giderleri ve köşk hizmetlilerinin jûyecck giderleri. 

Bölüm 451 - Madde 10 — Satmalma ve abone 
Gazete, dergi, kitap, broşür satmalma ve abone bedelleriyle basım ve yayım giderleri, albüm 

ve klişe karşılıkları. 

Madde 20 — Başka her çeşit giderler 
Telif ve tercüme ücretleriyle sair masraflar. 
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Bölüm 453 - Madde 20—Kongre,; kotnferanslar ve komisyonlara iştirak edeceklerin yolluk ve 

giderleri v 

Hükümetlerle anlaşma ve sözleşme bağıtma memur edilecek veya kongre, konferans ve ko
misyonlara ve yabancı memleketlerde yapılan törenlere devletçe iştirak edecek Dışişleri Bakanlığı 
mensuplarının yolluk ve, gideri eri. 

«Dışişlcıi Bakanlığı^ temsilcilerinin idare ettiği veya bu bakanlıkça lüzum, gösterilecek' toplantı; 
ve törenlere Jcatılacak; diğer bakanlık ve; daireler mensuplarının her çeşitı giderleri de bu tertipten 
ödenir.» 

Madde30— Hakem mahkemeleri ve heyetleriyle uzlaşma komisyonları giderleri 
Hakem mahkemeleri-ve'kurumlâriyle uzlaşma komisyonlarına memur edileceklerin yolluklariyle 

bu komisyonlar için mahallerinde görevlenecek hizmetlilerin ücret ve yollukları ve komisyonların 
bütün giderleri de bu tertipten ödenir. ı 

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. 

Bölüm 913 '•- 3827 sayılı Ksinun gereğince satmalmacak taşıtlar karşılığı 
Aded Cinsi ] Kullanılacağı yer ve iş 

1 Motosiklet (sepetli) Bakanlık evrak taşıma işlerinde 
2 Bisiklet ı » » » » 
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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, resmî işler için yapılacak özel başvurmalara mektup
la veya tel ile verilecek cevap giderleri, sigara ve meşrubat giderleriyle çeşitli yardımlar. 

Bölüm 407 - Madde 40 — Mahkeme harçları 
Mahkemelere ve icra daireleriyle Danıştay, İtiraz ye Temyiz komisyonlarına ödenecek harç, resim, 

vergi, her türlü giderler, hakem, ilân ücretleri, genel 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 414 - Taşıma giderleri 
Başbakanlık ile Maliye Bakanlığının Yenişehir'deki Bakanlıklara nakli giderleri karşılığıdır. 

Bölüm 418 - Madde 10 — Faiz ve acyo ve para farkları 
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 10 — Belirtme işleri 
Devlete ait gayrimenkullerin 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 20 — Menkul ve gayrimenkul mallar genel giderleri 
Millî malların ve mülklerin tescil, tahmin, ilân, satış ve yönetim giderleri, tahakkuk etmiş ve ede

cek harç ve resimler ve sahipsiz malların yönetimine ilişkin çeşitli giderler. 

Madde 30 — Memur konutları genel giderleri 
Memur konutlarının kapı ve merdiven başlarının ve koridorlarının aydınlatma, bahçelerin sulanma

ları için elektrikle çalışan motorun sarfedeceği elektrik ve bahçeler su giderleri, konutların taşıtma 
giderleri, bahçe ve kalorifer işlerinde çalıştırılacakların yevmiyeleri, demirbaş eşya giderleri, müstah
demlerin giyecek ve yatacak eşyası giderleri ve teslim edilen konutların yakacak ve sair genel gider
leri. 

Bölüm 426 - Malî istihbarat arşivlerinin kurulmasiyle ilgili her çeşit giderler 
Merkez ve iller malî istihbarat arşivleri için alınacak yazı, cetvel, hesap makinesi, demir do

lap, sandalya, masa, yazı takımı, karton, kırtasiye, kardeks, kartotek ve saire bedelleriyle açıla
cak kurslara getirileceklerin yolluk ve yevmiyeleriyle 'diğer her çeşit giderler. 

Bölüm 450 - Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrencilere verilecek burslar 
Yüksek okul öğrencilerinin burslariyle diğer giderleri karşılığıdır. 

Bölüm 451 - Madde 20 — Başka her çeşit giderler 
Tetkik ücretleri, tercüme ücretleri, maliye ve iktisat ilmiyle ilgili Milletlerarası kurumlara katılma 

giderleri. 
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Bölüm 476 - Madde 10 — Maliye kursu genel giderleri 

Kursa getirilecek memurların yevmiyesi, ders levazımı, kitaplığa alınacak kitap, dergi ve gazeteler, 
Ankara'da yapılacak sözlü sınava girmek 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 demirbag 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. 

Madde 20 — Gelir Vergbi kursları genel giderleri 
Kurslara katılacak ve kursları idare edecek olan memurların yolluk ve yevmiyeleri, radyolar

da izahlarda bulunacak memurlara verilecek ücretler, gerek halk gerek memurlar için açılacak 
kursların her çeşit giderleri. 

Bölüm 477 — 3827 sayılı Kanun gereğince satmalmacak taşıtlar 
Madde 11 — Millî Savunma Bakanlığı 

Aded . Cinsi Kullanılacağı yer 

1 Otomobil Donanma Komutanlığı için 

Madde 12 — Dışişleri Bakanlığı 
Aded Cinsi Kullanılacağı yer 

1 Motosiklet (sepetli) Bakanlık evrak taşıma işlerinde 
2 Bisiklet » » » » 

Bölüm 735 — Millî emlâk tefevvüz ve satmalına giderleri 
Hazinece tefevvüz edilmiş veya edilecek, kamulaştırılacak, satmalmacak gayrim enkıülerh: kar

şılıkları ve bunların icra, vergi ve diğer bilûmum, giderleri. 

Bölüm 752 — 3827 sayılı Kanun gereğince satmalmacak taşıtlar 
Madde 11 — Toprak ve iskân İşleri Genel Müdürlüğü 

Aded Cinsi Kullanılacağı yer 

10 Kamyonet Toprak Komisyonu memurlarını iş yerlerine gö
türüp getirme işlerinde. 

1 Motosiklet (sepetli) ' Merkez teşkilâtının müteferrik işlerinde 

Madde 12 — Adalet Bakanlığı 
Artvin, Aydın, Nevşehir ve Malatya ceza evleri için dört aded kamyon mubayaası ve karoser

lerinin memleket dâhilinde imali. 
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Madde 13 — Emniyet Genel Müdürlüğü 

Aded Cinsi Kullanılacağı yer 

20 Cecp veya polis devriye hizmeti görecek 
tipto oto • 

2 Polis tipi kamyonet Toplu kuvvet şevki için 
2 Dedektif faaliyetine yarıyacak tipte oto 
6 Motosiklet 

Madde 14 — Jandarma Genel Komutanlığı 
Aded Cinci 

1 Binek otosu 
20 Pikap otosu 
10 Sepetli Motosiklet 

Madde 15 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
2. X 6950 = 13 900 Landrover veya Amerikan cibi (Bulaşıcı hastalıklar için) 
2 X 6950 == 13 900 » • ı» » » (Trahom savaşı için) 
2 X 6 9 5 0 = 13 900 » » » » (Frengi savaşı için) 
5 X 6950 = 34 750 » » » » (Verem savaşı için) 

56 X 6 9 5 0 = 389 200 » > » » (Sağlık merkezi için) 
1 X 80300 = 80 300 Bindirilmiş Mikrofilm cihazı (Verem savaşı için). 

545 950 
Madde 16 — Millî Eğitim Bakanlığı 

Aded Cinsi Hangi hizmette kullanılacağı 

1 Binek otomobili Bakanlık makamı için. 
1 Kamyonet Prevantoryum ve sanatoryum müessesesinin dok

tor, hastalar ve müessesenin diğer ihtiyaçlarının 
nakli işlerinde. • 

Aded 

1 
3 
5 
6 
1 
2 
1 

14 

33 
2 
7 

Kamyonel 
Jip veya 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Toplam 

Madde 

Cinsi 

Pikap 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kamyonet (kaptıkaçtı) 
Cip 

17 — Tarım Bakanlığı 

Hangi hizmette kullanılacağı 

İller zirai mücadele işlerinde 
» » » • » 

Meyvacılık ve bağcılık işlerinde 
Ziraat okullarında 
îpekböcekçilik işlerinde 
Makinist okulunda 
Tohum ıslah müesseselerinde 

. İller ziraat teşkiltmda . 

Hayvan hastaneleri için 
Suni tohumlama merkezleri için 

Tutarı 
Lira 

200 000 

77 750 

42" 277 750 
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Millî Eğitim Bakanlığı 

Bölüm 217 - Madde 20 — Askerlik dersleri öğretmenlerinin ücretleri 
5044 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine göre lise ve dengi okullarda subaylar tarafından oku

tulan millî savunma ders ücretleriyle Millî Savunma Öğretimi Yönetmeliğinin 5 nci maddesinin 
2/D bendinde belirtilen yüksek okul ve kurumlarındaki öğrencilere, Genelkurmay Başkanlığınca 
görevlendirilecek subaylar tarafından verilecek konferans ücretleri bu tertipten ödenir. 

Bölüm 307 - Madde 50 — Yabancı uzman, öğretmen ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin 
yolluk ve başka giderleri 

Yabancı uzman ve yardımcılariyle, öğretmen, usta ve tercümanları ve geçici olarak getirtilecek 
yabancı orkestra şefleri, virtüozlar ve solistlere sözleşmek;- 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 gere
ğince kabul edilen bütün giderler. 

Bölüm 309 - Madde 50 — Lise ve ortaokullardaki atlı arabalar gderleri 
Taşıt, koşum karşılığı ve onarma giderleri, hayvan parası, yem levazımı. 

Bölüm 415 — Müzeler ve anıtlar giderleri 
Yönetim gideri, müzelere alınacak eski eser ve etnografik malzeme bedeli, eski eser bulma 

ve ihbar etme ikramiyesi, kazı ve müzelere eser taşıma giderleri, telefon kurma ve konuşma üc
retleri, odacı ve bekçi elbiseleri, müzelerin, anıtların ve kazıların, eser, rapor ve katalog yayımı 
ve bunların telif hakları, eski eser mulâjı röprodüksiyonları yaptırılması, uzmanlık kitaplıklarına 
satmalına cak yayım bedeli, müze kazı evi, röleve onarım büroları kirası, fotoğraf malzemesi ve 
âleti , anıtları onarma, kamulaştırma, koruma giderleri ve bunlarla ilgili her çeşit alet, malzeme 
röleve araştırma, tescil, maket, tanıtma levhaları ve numaralama masrafları, anıtların bakım 
ekiplerinde çalıştırılacak usta ve amele gündelikleri, yurt içinde ve dışında açılacak eski sanat 
eserleri sergisi giderleri. 

Bölüm 417 — Yüksek okullar genel giderleri 
Madde 10 — Yüksek Öğretmen Okulu giderleri 

Madde 20 — Eğitim enstitüleri giderleri 
Madde 30 — Öğretmen okulları giderleri 

Yiyecek, içecek, öğretime ara verme aylarında, yemek karşılığı olarak öğrencilere verilecek 
paralar, yakacak, aydınlatma, temizlik, derman, makina yağı, benzin, hayvan ve yem karşılığı, 
lâstik ve sair giderleri, hasta öğrencilerin iyileştirme karşılığı ile yönetim giderleri, basılı kâğıt 
ve defterler, lâboratuvar ve işlik ve tesis giderleri, parasız yatılı öğrencinin kitap, defter ve 
sair öğretim levazımı, canlı modeller giderleri, yayım, odacıların iş elbisesi, giyim eşyası giderleri 
giyim eşyası ve diktirme karşılığı olarak öğrencilere verilecek para bedelleri, hamam, traş, para
sız yatılı talebenin harçlığı ve yol parası, telefonkurma ve konuşma kargılığı,, öğretmen ve öğren
cilerin grup halinde memleket içinde yapacakları inceleme ve yolluk giderleri, sınıf, yatakhane, 
mutfak, hastane ve sair tesisler, döşeme, demirbaş, öğretim âletleri, müzik notları ve âletleri, 
oyun ve cimnastik tesisleri, araçları ve giderleri,izcilik ve spor, müsabaka mükâfat paraları ve 
giderleri karşılığı, elektrik, havagazı ve su tesisleri giderleri, hayvan ve levazım karşılığı, kitap, 
dergi satınalma ve abone karşılığı, taşım ye basım gideri, kaplama gideri ve öğrencilerin lüzum-



— R/29 — 
lü kitapların basım gideri, tez ve not çoğaltma giderleri, küçük onarmalar, öğrenci seçme kâğıtlarını 
inceleme giderleriyle her türlü telif, tercüme hakları ve öğrencilerin.uzmanlarına yaptırılan sağlık 
yoklama ücreti, Yüksek öğretmen Okulu öğrencilerinin üniversitelere yazılma öğretim, lâboratuvar, 
tasdikname, imtihan diploma harç ve ücretleriyle ilgili zaruri giderler, (öğretmen okullarını bitiren
lerin donatım bedelleri de 30 ncu öğretmen okulları giderlerinden ödenir.) 

Madde 40 — Ankara Devlet Konservatuvarı giderleri 
Yiyecek ve içecek, öğretime ara verme aylarında yemek ücreti, yakacak, aydınlatma, temizlik, 

derman, yönetim ve lâboratuvar gideri, parasız yatılı öğrencinin kitap, defter ve sair öğrenim leva
zımı, giyim eşyası, hamam, traş, parasız yatılı Öğrencinin harçlığı ve yol parası, telefon kurma ve 
konuşma karşılığı, sınıf, yatakhane, mutfak, hastane ve sair tesisler, döşeme, demirbaş ve öğrenim 
aletleri karşılığı, elektrik, havagazı ve su tesisleri, müzik notları, kitap, dergi karşılığı ve bunların 
kaplama ve sair giderleri, küçük onarmalar, Türk halk şarkılarını derleme, armonizasyonu ile yerli 
kıyafet ve oyunların filme alınması ve buna lüzumlu araç ve gerecin sağlanması ile taşıma giderleri, 
batı koro, şarkı, opera ve gösteri, müzik ve metinleri ve müzik ile tiyatroya ait öğrenim kitapların
dan lüzumlu görülenlerin dilimize uydurulması, telif, tercüme, inceleme ve her türlü yayım giderleri, 
Ankara Devlet Konservatuvarı ve uygulama gösterilerinin her türlü ücret ye giderleriyle, Konserva-
tuvar öğrencilerinin yaz ödevleri, kamp giderleri, Konservatuvar uygulama gösterisinde bir yıl staj 
yapacak plan öğrenciye verilecek ek burs karşılığı, konservatuvardan çıkacak olan yatılı öğrenciye 
verilecek giyim eşyası karşılığı, konservatuvar hizmetlilerinin iş elbisesi 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 müsabakaları gideri, 
kitap, madalya, kupa ve para mükâfatı. 

Bölüm 419 — Yüksek Ticaret ve Teknik Okulları ile diğer meslek okullarının genel giderleri 
Madde 10 — Teknik, Teknik Öğretmen, Yüksek Ekonomi ve Ticaret okulları giderleri 

Madde 20 — Ticaret ve diğer mesbk okulları ve enstitüleri giderleri 
Yiyecek, öğretime ara verme aylarında yemek ücreti, ticaret okullarına öğretmen yetiştirmek 

üzere, Yüksek Ekonomi ve Ticaret okullarına alınacak öğrenciler ile teknik ve diğer meslek okul
larına alınacak öğrencinin yiyecek, giyecek ve sair giderlerine karşılık olmak üzere verilecek burs, 
yakacak, aydınlatma, temizlik, çamaşır yıkama gideri, derman, hayvan yemi, at, araba ve diğer 
taşıtlar alımı ödev ve işlik giderleri, yönetim ve lâboratuvar gideri, basılı kâğıt ve defterler, 
meslekî kitap, dergi ve gazeteler satmalımı ve abone karşılığı, öğrencilerin kitap, kırtasiye, re
sim ve ozalit kâğıtları, pergel ve sair öğrenim levazımı, bina kira karşılığı, parasız yatılı öğrenci
lerin giyeceği, gündüzlü öğrencilerin iş elbisesi vo ayakkabısı, hamam, traş, öğrenci harçlığı, pro
fesör ve asistanlariyle birlikte memleket içinde öğrenim ile ilgili olarak yapacakları seyahatlerin 
her türlü giderleri ve yine bunların operasyon ve uygulama hazırlık ve öğrenime ara verme pra
tikleri giderleri, yol ve yiyecek giderleri, fakir öğrencilere yardım, yarım yatılı öğrencinin şehir 
içindeki yol paraları, telefon kurma ve konuşma karşılığı, sınıf, yatakhane, mutfak, hastane tesis
leri, döşeme ve demirbaş, öğrenim aletleri, elektrik, havagazı ve su tesisleri, makine projeleri gi
derleri, her çeşit onarma, kirasız olarak Devletçe faydalanılan binaların onarma giderleri, okulu 
bitirecek öğrenciye hediye edilecek olan kullanılmış avadanlık karşılığı, kitap incelenmesi, doğ-
rutumu, tercümesi, telifi ve basın giderleri, yurt binde ve dışında açılacak meslekî ve teknik ser
gilerin hertüıiü giderleri (yolluk hariç), 
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Bölüm 420 — Köy enstitülerinin genel giderleri ve enstitü mezunu köy öğretmenleri ile ilgili 

giderler , 
Beslem : 
Her türlü yiyecek maddeleri : 
Yakıt : -

Madde 10 — Köy enstitüleri genel giderleri 
Akar yakıt ve aydınlatma. 

Madde 20 — Köy öğretmenlerinin donatım giderleri 
Tesis giderleri : 

Madde 30 — Uygulama bahçeleri tesis ve tanaim giderleri ile çalışma aracı bedelleri 
Her çeşit öğrenim aletleri ve gereci lâboratuvar aletleriyle her neyi malzemesi, radyo, bando 

ve her nevi müzik aletleri ve gereçleri, her çeşit motörler (Taşıtlar hariç) bisiklet, kayık ve 
bunların her çeşit malzeme ve teferruatı, araba, koşum ve teferruatı, her çeşit damızlık hayvan, 
marangozluk, demircilik, yapıcılık, biçki - dikiş, dokumacılık gibi her sanat şubesine ait makine 
ve bunların yedek parçaları ve sair malzemeleri soba, ocak, kalorifer ve bunlara ait gereçler, ders
hane, yatakhane, yemekhane, mutfak ve çamaşırhane, toplantı salonu, idare binası, hamam, revir, 
ahır, santral, değirmen, kitaplık, motörhane, ağıl, kümes ve ayakyolları, öğretmen evleri için her nevi 
tesisat eşyası, satmalına ve tamiratı yangın söndürme alet ve edevatı, basımevi yayım işleriyle 
ilgili tesisler ve malzemeler 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, öğrencileriyle, enstitü ve okul kitaplıkları için faydalı 

görülen kitap broşür, resim, tablo, dergi, gazete, levha, afiş gibi her türlü yayın satmalmması ve 
bunların hazırlattırılması, yazdırılması, incelenmesi, bastırılması ve dağıtılmasiyle ilgili her türlü 
giderler, sinema makmaları, filim, gramofon, plâk satmalmması, işletilmesi veya kiralanma-
siyle 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 türlü malzeme alımı ve dikimi bedeli. 
Yapi ve onarma : 
Her türlü yapım giderleri, onarma giderleri, yapım gereci, aletleri, makina ve araçları, yapım

ları veya yapım öğrenimi uygulanması ile ilgili heV türlü giderlerle gündelikler, yol yapımı, alet 
gereçleri ve onarmalariyle ilgili her türlü malzeme mubayaası, işçi usta öğretici ve yapım öğrenimi 
uygulanmasiyle her türlü giderlerle gündelikleri, usta, işçi ve taşıma giderleri, inşaatla ilgili her 
türlü malzeme mubayaası, 

Derman ve iyileştirme 
Her türlü tıbbi ecza, gereci ve aletleri, cibinlik mubayaası, hastalanan öğrenci, öğretmen, me

mur ve.işçilerle eğitmenlerin mevcut kanunlara göre muayene, hastanelere yollama ve iyileştiril-
meleriyle ilgili ücretleri, ölen öğrencinin cenaze ve taşıma giderleri, filim aldırma, tahlil yap
tırma ile ilgili her çeşit giderler, zararlı haşaratı öldürücü her türlü ilâç ve alet mubayaası, revir 
işleriyle ilgili her çeşit giderler. 

•Harçlık ve gündelikler : 
öğrenci harçlıkları; her çeşit ücret ve gündelikler, işçi, usta, usta öğreticisi, askerlik öğrenimi 

ücretleri ve gündelikleri, bunların yol giderleri, köy enstitüleriyle köy okulları kuruluşu ve köy 
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okullarına yardnn meseleleri için köylerin incelenmesiyle, eğitmenler koy okulları ve köy okulu 
yapımı ile ilgili her türlü inceleme, denetleme,kovuşturma ve soruşturma giderleriyle gündelik 
beslem ve barındırma ve yollukları. 

Yetiştirme ve tamamlayıcı kurs giderleri : 
4274 sayılı Kanunun 43 ncü maddesi gereğince tamamlayıcı kursa çağrılacak köy enstitüsü 

mezunu öğretmen ve eğitmenlerin tâbi tutulacağı tamamlayıcı kursla köy enstitülerinde çalışan 
öğretmen, memur ve usta öğreticilerin tâbi tutulacakları yetiştirme kursu ile ilgili her türlü mal
zeme mubayaası ve yol giderleri. 

Spor : 
Köy enstitüleri arasında ve genel spor gösterileri sırasında yapılacak her türlü müsabaka ve 

maçlarla ilgili giderler ve spor kolu için her türlü 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 satınalm?.-
cak her nevi motor, malzeme mubayaası ve bu işlerde çalıştırılacak elemanların yevmiyeleri, su 
ve elektrik tesisleriyle ilgili plân, kroki ve keşif bedelleri. 

' Diğer giderler : 
Arazi kamulaştırılmasiyle ilgili bilûmum giderler, öğrenci adayları seçim giderleri, her çeşit 

yükleme ve boşaltma, keşif, plân, sözleşme, örnek, fotoğraf giderleri, her çeşit sigorta giderle r-i, 
temizlik için gerekli her türlü malzeme mubayaası, köy enstitülerine alınacak öğrencilerin yüklen
me senetleriyle tazminat kovuşturması için yapılacak her nevi masraflar. 

Bölüm 421 — Kütüphaneler giderleri 
Madde 11 — Kütüphaneler genel giderleri 

Madde 12 — Bakanlık kütüphanesi giderleri 
Madde 13 — Okul kütüphaneleri genel giderleri 
Madde 14 — Millî Kütüphane genel giderleri 

Kütüphanelerin yönetim ve kurma giderleri, telefon kurma ve konuşma parası, kitap, dergi, 
gazete karşılıkları ve odacı elbisesi, kütüphanelerin taşım ve birleşimi ve yeni izerlerle sağlan
ması, kaplama işliği ile fotokopi işliği kurma ve levazımı giderleri, kira karşılığı, kütüphaneleri 
düzenleme, belirtme ve taşım giderleri, gezici bjlirmc komisyonları, üyelerinin zaruri yol para
ları, yeni yaptırılacak kütüphane projeleri için müsabaka mükâfati, bakanlık daire kütüphane
leri için satınalınacak izerlerle abone olunacak dergi ve gazetelerin giderleri, bakanlık daireleri
nin her çeşit kütüphane kurma ve yönetim gidüileri. 

Okul kütüphanelerine alınacak kitap, dergi karşılıkları ve bunlara ait kaplama ve sair başka 
giderler. 

Millî Kütüphaneye ait her türlü genel giderler. 

Bölüm 422 — Güzel Sanatlar Akademisi genel giderleri 
Bölüm 423 — Cumhurbaşkanlığı Flârmonik Orkestrası genel giderleri 

Yakacak, aydınlatma, temizlik ve derman, yönetim gideri lâboratuvar, işlik ve canlı modeller 
giderleriyle, Türk sanatkâr, usta ve işçileri gündelikleri, öğrencilerin müsabaka mükâfatı, öğrenci 
harçlığı ve onarma giderleri , telefon kurma ve konuşma ücret ve öğrenci inceleme giderleri, sı
nıf levazımı, her türlü öğrenim aletleri, döşeme ve demirbaş, elektrik, havagazı ve su tesisleri, ki
tap, dergi karşılığı ve bunların kaplama ve sair giderleri, küçük onarmalar, yayın, mimari uygula
nış bölümünün bütün giderleri, hizmetlilerin giyim eşyası, müzik aletleri satınalmması ve onarma 
giderleri, nota kâğıdı ve notaya ilişkin sair giderler. 
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Bölüm 424 — İstanbul Kandilli Rasathanesi genel giderleri ! 

Yönetim gideri, fennî alet ve avadanlık satmalımı, kurma ve onarma giderleri, telefon kurma 
ve konuşma paraları, hayvan satmalmması ve yem parası ve motorsuz taşıt satmalımı ve işletme 
giderleri, rasathane, yayım ve ilmî incelemeler yolluk ve giderleri, kitap, dergi karşılığı, işlik gide
ri 've küçük onarmalar, hizmetlilerin giyim eşyası karşılığıvve başka devletler rasathane, bilim ku-
rumlariyle iş birliğinin gerektirdiği yolluklar hariç olmak üzere her türlü giderleri. 

Bölüm 425 — Yabancı memleketlere gönderilecek öğrencilerin her çeşit giderleri 
Yabancı memleketlere gönderilecek ve memlekete dönecek Öğrencilere belirli olarak verile

cek yol giderleriyle aylık geçim giderleri, bunların öğrenimleri ile ilgili her çeşit giderleri, okul 
ve lâJ3oratuvar ücretleri, doktora öğrencilerinin tez basım ücreti, tezin daktilosu, tashihi ve ter
cümesi ücreti', müzik ve resim öğrencilerinin branşlariyle ilgili her türlü giderler, bunların ala
cakları alet ve malzeme giderleri, hasta öğrencilerin her türlü tedavi giderleri, hasta öğrencilerden 
yurda-gelmelerine lüzum görülenlerin yurda geliş ve öğrenim yerlerine dönüş yollukları. 

Bölüm 4 2 3 — Kamp giderleri 
Kamp ve yurt gezilerine ilişkin, giderler : 

Bölüm 450 — Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrencilere verilecek burslar 
Devlet ve kurumlar hesabına üniversitelerde ve yüksek öğrenim kurumlarında okutulan öğ

rencilere Millî Eğitim Bakanlığınca tesbit olunacak miktarlarda verilecek burslarla burslu öğ
rencilerin yazılma, öğretim, tasdikname, imtihan, diploma harçları ve benzeri öğretim giderleriy
le ilâç ve tedavi giderleri.. 

Bölüm 451 — Yayım, inceleme, derleme giderleri 
Madde 10 — Yayım giderleri 

Madde 30 — İnceleme giderleri 
. Madde 40 — Derleme giderleri 

; özel ^yayıma yardım: . . . . . . . . ' v : ,• ' • \ 
Her türlü yayım işleri, propaganda ve reklâm, sergi, fotoğraf çoğaltma işleri ye güzel sanatla

r ı ve yayımı genişletmek, için yapılacak bütün giderlerle eser sahiplerine. , verilecek para mükâ
fatı . (her; türlü baskı, telif, tercüme redaksiyon telif hakları, göstermeye ait kurma giderleri, 
satınalınaçak veya çoğaltılacak her türlü izer ye belgelerin alınması ve çoğaltılması için yapıla
cak her çeşit giderler), okullar ve kurumlar için bastırılacak öğretim ve eğitim araçları, Türk 
ve İslâm ansiklopedileriyle, tercüme, yayım bürolarının gereç ve yayım hazırlıkları ile telif ye 
tercüme ve inceleme ve ilmî denet giderleri ve hizmetliler elbisesi ve diğer her türlü giderler 
ve kitaplık için alınacak kitaplar, okul kitaplık ve genel kitaplıklarla ,• diğer bakanlık öğretim 
kurumları i^in satınalınaçak kitap, harita ve öğretim levhaları, dergi abone,giderleriyle her tür
lü ambalaj ve yollama giderleri bu tertipten verilir. Okullar ye kurumlara, öğretmenlere, öğ
rencilere parasız dağıtılacak bakanlık yayımlarının baskı paraları, telif hakları ve dağıtma gi
derleri. 

inceleme giderleri: 
Müsabaka sınavları, mümeyyiz ücretleriyle bakanlıkça yayımlanacak eserler ve incelenecek 

her türlü belgelerle . serbest basıma bırakılan ve şahıslar tarafından yazılan okul kitaplarının in
celeme giderleri (3656 sayılı Kanunun 22•nci maddesi uyarınca belirli iş saatleri dışında kitap 
müsveddelerini inceliyen öğretmenlerle mütehassıslara veya mütehassıslardan kurulacak heyet
lere verilecek ücretler de bu tertipten ödenir). 

" i r ' ' ' - ^ 
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Derleme giderleri: 
2527 sayılı Kanun hükümleri dairesinde yapı lacak her türlü derleme, dağıtma, yayın işleri 

ve yabancı memleketlerle yayım değişimi, bu işleri yapmakla ödevli kuruluşun tesisat giderleri. 

Bölüm 453 — Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler 
Madde 30 — Fulbright Kültür Anlaşması giderleri 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında «Fulbright» 
vakfı.adı altında imzalanan kültür anlaşması gereğince çalışacak elemanlara verilecek ücretlerden 
mevzuatına göre alınması gereken vergi ve bu anlaşmanın gerçekleşmesi amacı ile hariçten getirile
cek eşyalardan alınması gereken Gümrük Resmi ve sair bedeller ile bu teşekkülün gerektireceği her 
türlü giderler. 

Madde 40 — Kültür münasebetleri genel giderleri 
Milletlerarası kurumlara katılma payı ile Birleşmiş Milletler eğitim, bilim ve kültür kurumunu 

katılma hakkındaki 4895 sayılı Kanunla onanmış bulunan, sözleşme ve benzeri kültür anlaşmalarıma 
yapılmasının gerektirdiği her türlü giderle memleketimize gelen milletlerarası kültür kurumlarının 
heyet ve temsilcilerinin ağırlanması, yabancı memleketlere geçici olarak gönderilecek öğrenci gru'pla-
riyle bu gruplarda görevlendirilecek idarecilerin gidiş ve dönüş yollukları, yabancı memleketlerden 
yurdumuza gelecek öğrenci gruplarının misafir edilmesiyle ilgili her türlü giderlerle gelecek öğ
renci gruplarına mihmandarlık edeceklerin giderleri, milletlerarası kültür münasebetlerinin gerçek
leştirilmesi amacı ile Devletçe öğrenimleri deruhte edilen veya milletlerarasında mübadele suretiyle 
memleketimize getirilen yabancı Öğrencilere verilecek burslar, yolluklar ve başka öğrenim giderleriyle 
bunların üniversitelere ait her türlü, harç, diploma, lâboratuvar ve öğrenim giderleri, kitap para 
lan, hastane giderleri, giyim giderleri ve harçlıkları bu öğrencilerin eğitim ve bilim işleriyle görev
lendirilen öğreticilere verilecek ücretler ve yabancı öğrencilerin yurt içinde meslekî bilgilerini artır
mak ve staj yapmak maksadiyle, yapacakları gezi ve memleketlerine dönüş yolluklariyle her türlü 
zaruri giderleri. Milletlerarası kültür münasebetlerinin geliştirilmesi için gerekli memleketlere 
gönderilecek her türlü yayımların satmalmması, abone ve yollama giderleri, bu münasebetleri ge
liştirici ve kuvvetlendirici, memleket içi veya dışı bilim ve öğretim kurumlarına yapılacak para 
yardımları. 

Bölüm 455 — Prevantoryum ve Sanatoryum genel giderleri 
Yiyecek, içecek, giyim eşyası, demirbaş alet, gereç ve avadanlık satmalma ve| onarma karşı

lıkları, yönetim gideri, motorsuz taşıt alımı ve işletme ve onarımı, kurum arazisinin işletilmesi. 

Bölüm 458 — Fuar ve sergi giderleri 
Madde 10. — Yurt içinde ve dışında açılacak resim ve heykel sergilerinin her türlü giderleri 

Gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında açılacak bütün resim ve haykel sergilerinin her tür
lü giderleri ile mükâfat ve satmalmacak izerlerin karşılığı. 

; ) • - • : . ; \ 

Madde 20.—îzmir Fuarında açılacak Eğitim Paviyonunun her türlü giderleri 
îzmir Fuarında açılacak Millî Eğitim Paviyonunun kurma giderleriyle satmalmacak 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 hizmetlile
rin ücretleriyle gösterime ait her türlü taşıt giderleri, 
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Bölüm 476 — Kurs giderleri 

Madde 10 — Kurslar genel giderleri 
Madde 20'—- Meslekî ve teknik kursları 

Kurslara çağırılan öğretmenlerin ve kursta öğretmenlik yapacakların yol paraları, yevmiye
leri, kurs için lüzumlu alet, malzeme, gezici kurslarda öğretnieh, konferansçı, yönetim memurla
rının her türlü gezi giderleri ve bu kurslarin icabettirdiği giderler, imam- hatip kursları gider
leri de bü tertipteıi ödenir. 

Bölüm 601 — Devletin üaerirıe aldığı giderler 
Madde 10 — Parasız yatılı talebenin pansiyon ücretleriyle başkagiderleri 

20 — Memur çocuklarının pansiyon ücretlerimden yapılacak indirmeler karşılığı 
Parasız öğrencinin pansiyon ücretleri,' giyim, eşyası, kitap-ve sair giderler, memur çocukları için 

pansiyon ücretlerinden yapılacak indirmeler karşılığı. 

Bölüm 701—Yapı onarımları 
Madde 10 — Devlet malı olan binaların onarımı 

Bölüm 20 -—Devletçe intifa edilen âmme tüzel kişiliklerine ait binaların onarımı 
Devlet malı Olan veya devletçe kirasız olarak faydalanılan; âmme tüzel- kişiliklerine ait bina

ların onarımı (elektrik, "havagazı] su tesisatları onarum da bu- tertibe -dâhildir). 

Bölüm 711—- Lise ve ortaokulların, dershane, yatakhane, mutfak ve hastanelere ilişkin her. türlü 
gereçlerinin döşeme, demirbaş ve derr. aletlerinin1 onarımı 

Dershane, yatakhane, mutfak ve Hastanelere ilişkin bütün araç ve gereçlerin ve okul bahçesine 
lâzimgelen demirbaş" eşya, okul sıraları, hastane; alet ve tıbbi avadanlıkların onarılmasiv 

Bölüm 731 — Kamulaştırma ve satinahna giderleri 
Kamulaştırma ve satmalınacak arazi ve emlâk kârşıliğî ile, kamulaştırmaya ilişkin sair gi

derler. 

Bölüm 742 — 5210 sayılı Kanuna ıgöre yapılan köy olmlîariyle öğretmen ve köy sağlık memurları 
evleri yapımı için para Ve ayni yardımları 

Köy okulları inşaatı, öğretmen ve köy sağlık memurları evleri yapımı için" gerekli her türlü 
yapı-malzemesi satmalmması, bunların taşıma ve imar giderleri, bu işlerde çalıştırılacak usta ve 
işçi gündelikleriyle inşaatı denetliyecek olanların kanuni yollukları, taşıt kiraları ile işletme 
giderleri. 

Bölüm .751 •• ~- Lise ve ortaokullar için satmalınacak her çeşit* dershane, yatakhane; mutfak ve 
hastane gereçleri, döşeme ve demirbaş ders aletleri: giderleri: 

Yatakhane, mutfak, yemekhane, hamam levazımı, dolaplar, sobalar, her türlü okul döşemesi, 
elektrik 'tesisleri, bütün depolar, m'asalâr, okul bahçesine'' lâzım olan demirbaş eşya; okul sıraları, 
hastane alet ve tıbbî' avadanlık, derman, yazı-tahtasl: pergel ve bıina benzer bütün öğrenim; alet
leri '(fizik, kimya, deneme, biyoloji, beden terbiyesi ve sair; öğrenime' ait levazım') okul eşyasını 
bir yerden diğer bir yere taşıma giderleri, yangın aletleri: 

Bölüm 771 — 2133 sayılı Kanunla kurulan Devlet Kitapları Döner Sermayesine 
2133 sayılı Kanunla kurulmuş olan Devlet Kitapları Döner Sermayesinin zararlarını karşıla

mak için verilecek ödeneklerle bu sermaye ile yapılan yayımların satış fiyatları ile maloltna bedel
leri araşmda sermaye aleyhine doğan farkların karşılanması giderleri, 



Millî Eğitim Bakanlığı 
Aded Cinsi Hangi hizmetto kullanılacağı 

1 Binek otomobili Bakanlık makamı için 
1 Kamyonet Prevantoryum ve Sanatoryum: Müessesesinin 

doktor, hastalar ve müessesenin: diğer ihtiyaç
larının nakli işlerinde. 

Bayındırlık Bakanlığı 

Bölüm 301 - Madde 40 — öteberi giderleri 
Asansör motörü ve işaret tesislerinin elektrik cereyan bedelleri, onarma ve işletme giderleri, 

bahçe işlerinde .çalıştırılacak işçi gündelikleri. 

Bölüm 403 — Temsil giderleri 
Merkez ve illerde yerli ve yabancı misafirler, için yapılacak her çeşit . ziyafet ve ağırlama 

giderleri^ satınalmacak bilet, çelenk ve benzeri karşılıkları, resmî işler için yapılacak özel baş 
vurmalara mektupla veya tel ile verilecek cevap bedelleri, misafirlere, ikram edilecek sigara, çay, 
kahve, yabancılara;lüzumu halinde verilecek hediye giderleri ve çeşitli yardımlar. 

Bölüm 420 — Atatürk - Anıt - Kabri Parkının bakım giderleri 
îşçi yevmiyeleri, park sahası için muktazi fidan, tohum,-tabiî ve kimyevi: gübre,, akaryakıt 

satmalma bedelleri, telefon konuşma, aydınlatma ve ısıtma bedelleri, ilân ücretleri ve diğer, öteberi 
giderleri, îş Kanununun gerektirdiği diğer masraflar. 

JBölüm 451 —- Yaym giderleri 
Madde 10. — Satmalma ve abone kargılığı 

Yerli ve yabancı kitap, mecmua, risale, dergi, gazete ve büroşür satmalma ve abone bedelleri. 

Madde 20 — Başka her çeşit giderler 
•Telif ve tercüme hakları ile;hariçte yaptırılacak tercüme ücretleri, basım, yayım,.cilt ve klişe 

giderleri, kâğıt, karton ve sair gereç karşılığı; albüm, fotoğraf ve filim bedelleri ile bunlara ait 
malzeme giderleri, her nevi harita alımı ve bastırılması. 

Yatırımlar bütçesi 

Çeşitli bölümlerin müşterek giderleri 
741-744 

746 -786.ve 789 
1. it Yaptırılacak yeni yapı ve esaslı onarım işleri için lüzumlu gayrimenkullerin kamulaştır

ma, satmalma, bedel vo masrafları, muhammin ve bilirkişi ücretleri, yapı ruhsatiye ve harçları, 



2. İnşaat işlerinde kullanılacak makine ve araçlarla, ihale ve emanet şekillerine göre yaptırıla
cak işlere lüzumlu her çeşit malzeme ve âletin ihtiyaç halinde her zaman evvelden satmalmması, 
taşınması, kurulması, korunması, işletilmesi, onarılması, yedek parçalarının alınması, Ekspertiz, 
sigorta, somaj, ardiye,- istalya, vergi, komusyon, faiz, tazminat, resim giderleri ve bu işlerde kul
lanılacak taşıt araçlarının her türlü işletme, nakil, muhafaza ve sair giderleri-

3. Emaneten yaptırılacak işlerle, keşif, denet ve sair işlerde ihtiyat "halinde çalıştırılacak her 
türlü işçi gündelikleri, yapım, bakım ve işletmelerde çalıştırılacak işçilere hizmetin zaruri kıldığı ah
valde verilecek çizme, muşamba ve sair giyim giderleri ve iş Kanununun gerektirdiği diğer mas
raflar. • J' . . ' - - . 

4. Merkez ve illerde ihale veya emanet suretiyle yaptırılacak her inşaata ait geometri, ter
sim; teksir ve hesap işlerinde ve harita alımında kullanılacak her türlü aletler ile bunlara lüzum
lu gerecin satmalnıa bedelleri bunların işletme, onarma ve korunma giderleri, merkez veya illerde 
eksiltmeye çıkarılan işlerin ilân ücretleri, ihale, geçici ve kesin kabul muameleleri ile sözleşme, 
şartlaşma, birim fiyatları ve projeler için lüzumlu her nevi kırtasiye ve bunların basım ve nakil 
giderleri, bürolar dışında" kalan binalarla .işletme ve iş yerlerinin kira bedelleri, bunların ısıtma 
aydınlatma, demirbaş eşya, öteberi giderleri, bu bina ye iş yerlerinin telefon kurma ve konuşma üc
retleri, tören giderleri. 

5. 4472 ve 5414 sayılı kanunlara göre ödenmesi gerekecek iş kazalariyle meslekî hastalık, Ana
lık ve ihtiyarlık sigortası primleri, (Demiryolları inşaatında talimatı gereğince verilecek kaza taz
minatı, tedavi, teçhiz ve tekfin giderleri). 

Kar siperleri, karla savaş, yer kayma, berkUtim giderleri. , : 
miryolları işletme idaresine verilecek ücretler, süme giderleriyle kar temizlenmesinde çalıştırılacak 
işçi ve hizmetlilere verilecek ısıtıcı yemek ve içecek giderleri, poz ve ameliyat katarları için de-

6. Demiryolları inşaatında ray döşeme, donı,rekli bakım giderleri, yolun geçtiği yerden za
rar göreceklere verilecek tazminat, geçici işgal giderleri, liman inşaatında kullanılacak her çeşit 
deniz vasıtalarında çalıştırılacak kaptan ve mürettebata verilecek yiyecekler ve elbise giderleri. 

7. İstikşaf, etüd, aplikasyon, foraj, iskandil ve proje ihzarı işlerine ait giderler, müşavir mü
hendislik ve uzmanlık hizmetlerinin giderleri, yapımı biten ve işletmeye açılan demiryollarının ka
mulaştırma ve sair giderleri. 

Bölüm 745 — 5367 sayılı Kanun gereğince, hava meydanları yapımı için girişilecek yüklenmeler 
Madde 10 — Yapım giderleri 

Meydan, pist, hangar, işletme binaları ve bunlara ait her çeşit tesisatın yapılması veya yaptı
rılması, mevcutların genişletilmesi, düzenlenmesi, telsiz ve sair cihazların kurma giderleri, kamu
laştırma giderleri, yapı ve kurma işlerine ait keşif, plân ve proje giderleriyle bunlar için lüzum Lu 
malzemenin satmalmması ve işleri inceleme, muayene, düzeltme ücret ve giderleri ve bu inşaata 
ait sözleşmeler gereğince kullanılacak yabancı uzmanların yollukları ile sözleşmeleri gereğince ya
pılacak her çeşit ödemeler ve bu işlerin gerektirdiği bilûmum giderler. 

Madde 20 — Makine ve araçların onarımı 
Meydanlara gerekli her türlü makine, teçhizat, ve taşıtlarla telsiz ve sair. cihazların yedek par

çalarının satmalmması ile bunlara harcanacak ambalaj, taşıma ve sigorta bedelleri giderleri. 

Madde 30 — Satmahnacak makine ve araçlar 
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 ma
kine, teçhizat ve taşıtların satmalına 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, satınalınan malzeme için tutulacak muvakkat mahiyetteki depo ki* 



r^si, Gümrük Üesmi ve vergileriyle ardiye ve bu inşaata ait sözleşmeler gereğince kullanılacak 
yabancı uzmanların yolluklariyle sözleşmeleri gereğince yapılacak her çeşit ödemeler. 

Bölüm 787— Ankara lâğımlarının yapım giderleri 
Lâğım inşaatı, yapma giderleri, inşaat dolayı siyle bozulan yolların tamir ve asfaltlanması be

delleri, işçi gündelikleri. 

. . . . . ' • Bölüm 788 — Teknik hizmetler geçici görev yollukları 
Keşif, denet, yönetim, kabul ve sair işler için gönderileceklerin yollukları ile hariçten getirile* 

cek yabancı uzmanların yollukları ve Sözleşmeleri gereğince yapılacak her türlü ödemeler. 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 

Bölüm 301 - Madde 40 — Öteberi giderleri 
Madenlerde incelemeye memur edilenler tarafından bu. incelemelerin gereklerine göre ödenmesiyle 

mükellef kaldıkları işçilik ve sair bütün giderleri bu tertipten ödenir. 

- . _ . . . ; • ' ' • ' - ( - . _ . ' • . ; • * " • > - T - : ı > . •. , . ' 

Bölüm 306 — Giyecekler 
Standardizasyon hizmetlerinin ifası için lüzumlu deri cakct ve lâstik çizme bunları onarma gider

leri bu tertipten ödenir. 

Bölüm 307 - Madde 20 — Geçici görev yolluğu 
Sanayi ve küçük sanatlar başmüfettişi, müfettiş ve kontrolörlerinin yolluklariyle kömür havzası 

içinde ocaklara gidip gelecek memurlar, mühendis ve hizmetlilerin yollukları ve bakanlıkla ilgili 
bütün her çeşit geçici görev yollukları. 

Bölüm 403 — Temsil giderleri ', 
Merkezde ve illerde yerli ve yabancı kişiler için yapılacak her çeşit ziyafet ve ağırlama giderler;, 

satınalmaeak bilet, çelenk ve benzeri karşılıkları; resmî işler için yapılacak özel müracaatlara mek
tupla veya telle verilecek cevap giderleri, sigara ve meşrubat giderleri ile çeşitli yardımlar. .. 

Bolüm 418 — Tahlil ve Ölçüler lâboratuvarları giderleri 
Mevcut ve yapılacak ticari standartlara mütaailik tecrübe nümuneleriyle nizamnamelerine mütaal-

lik tip numuneler yapılması ve bunların gönderilmesi, sınai ve norm ve standart nizamnameleri mu
cibince fabrika, imalâthane, satış yerleri ve sair mahallerden alınacak mamullerin nümuneleriai 
ambalaj, yollama ve tahlil masraf lan, tahlil lâboratuvarlarmda kullanılacak her nevi ecza ve mal
zemenin ve kimyagerlerin lâboratuvarlarda giyecekleri iş gömlekleri bedelleri bu tertipten ödenir. 

Bölüm 451 - Madde 10 — Satınalma ve abone 
Anadolu Ajansı yoliyle alınan ticari haberler giderleri de bu tertipten ödenir. 



iBolüm 45â - Madde 20— Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve giderİeH 
Yabancı memleketlerde;yapılacak kongre, konferans'• ve komisyonlara iştirak edeceklerin yol^uk-

lariyle başka her nevi bütün giderleri (Dışişleri Bakanlığınca idare olunan kongre ve konferans
lara katılacakların yolluk ve sair giderleri Dışişleri Bakanlığı Bütçesinden ödenir.) 

Bölüm 457 — İg kongreler 
Memleket içinde yapılacak kongrelere memur edileceklerle, çağırılacak kimselere verilecek yol

luklar ve kongrelerin sair'lüzumlu giderleri, kongrelere ait tutanak, rapor ve sair basım, şölen ve 
diğer Ibütün giderler. 

Bölüm 458 - Madde 20 — Dış kollarda açılacak numune meşherleri 
Ticaret Müşavirlik veya ataşeliklerinde yabancı tüccarlara gösterilecek ihraç mallarının satm

almması ve bu yerlere sevk ve tevzi giderleri (gideceklerin yollukları hariç.) 

Bölüm 756 — Sanat modelleri satmalmması ve dağıtılması 
Küçük sanatlarda kullanılan her çeşit avadanlığın, küçük sanatlar ile küçük .sanat kooperatif

lerinin tekâmülünü sağlıyacâk ve bu kooperatiflerde çalışanların vücuda getirecekleri mamullerin 
evsafını yükseltecek fenni ve mekanik âlet ve cihazların satmalmması, yaptırılması, kurulması, 
ambalajı, yollanması ve bunların kullamlmasmı öğretmek üzere açılacak kurslarda çalıştırılacak 
mütehassıslarla, ustaların küçük sanatkârların ve küçük sanat kooperatiflerinin çalışmalarını kont
rol edeceklerin yolluklariyle küçük sanatların ve küçük sanat kooperatiflerinin geliştirilmesi ve 
kökleştirilmesi maksadiyle yapılacak propaganda, yayin, inceleme, sayım ile bu maksatla açılacak 
kursların her türlü giderleri. (Bu ödeneğin lüzumlu miktarı veya tamamı yukarda sayılan bilû
mum işlerde kullanılmak ve Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca verilecek talimat gereğince küçük 
;sanat kooperatiflerinin; fennî -ve mekanik cihazlarla, teçhiz: etmek üzere bu kooperatiflere kredi ver' 
mek maksadiyle toptan Halk Bankasına verilebilir.) 

Bölüm 422 -~ Pamuk işleri standardizasyonu genel giderleri 
Pamuk '•• eksperlerinin »memleket içinde i geçici; ve daimî görev,yollukları .ve- yevmiyeleri pamuk 

'"ekspertiz iğleri için ' tâı§'memleketlere yollanacakların geçici: görev, yollukları ve yevmiyeleri .eKS' 
per yetiştirme kursları giderleri, pamuk lâboratuvar ve. ekspertiz aletleri ve eczaları.satmalma, 
onarma, nakliye ve sair giderleri, ekspertizlenmiş pamuk balyalarının mühürleri ve bunların 
nakliye ve ambalaj giderleri, , tip numune'hazırlanması ve bunların ambalaj ve nakliye giderle
ri,} Mra,,ısıtma ve,: -aydınlatma, basılı kâğıt -ve-, defterler, : kırtasiye,, .posta,, telefon,, telgraf ücret ve 
giderleri,; öteberi,idöşemeı ve demirbaş, iş-gömlekleri vo Jıademe, giyeceği, giderleri,,:,pamuk 
ekspertiz Üslerinde; :çalışanların ,bu işten mütevellit rhastalıklaranın tedavisine. mütaallik giderler, 
yabancı uzmanların yolluk ve yevmiyeleri. 

• Bu işlerde kullanılacak personelin kadroları için gerekli ödenek Maliye Bakanlığınca geçici 
hizmetliler bölümüne aktarılır. Bu ödeneğe istinaden alınacak kadrolar geçici hizmetliler bölü
münden1 alınacak' 'diğer kadrolara ait hükme tâbi tutulur. 



— E/39 — 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Bölüm 307 - Madde 50 — Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin yolluk ve 
başka giderleri 

Yabancı uzmanlarla bunlara yardımcı personele verilecek gündeliklerle yolluklar ve alelûmuıh 
yurt, tedris ve tecrübe dispanserleri giderleri ve hizmetin icabettirdiği sajr giderler bu tertipteiy 
ödenir. 

Bölüm 403 — Temsil giderleri 
Merkezde ve illerde yerli ve yabancı kişiler için yapılacak her çeşit ziyafet ve ağırlama gi

derleri, satmalmacak bilet, çelenk ve benzeri karşılıkları, resmî işler için yapılan özel baş vurma
lara mektupla veya telle verilecek cevap giderleri, sigara ve meşrubat giderleriyle çeşitli yar
dımlar. 

Bölüm 415 — Sağlık müzeleri genel giderleri 
Bölüm 416"'—. Okullar, kurumlar genel giderleri 

Fennî kurmalar, demirbaş, makine, aletler, avadanlık, elbise ve yönetim giderleri, küçük 
onarma ve müzeye ilişkin yazı, resim ve marangoz işleriyle diğer bütün giderler, işçi gündelik
leri ve görevlerinden dolayı şehir içinde seyahat edeceklerin zaruri giderleri. 

Bölüm'422 — Bulaşıcı ve salgın hatalıklarlasavaş- genel giderleri 
Bölüm 423 — Trahomla savaş genel giderleri 

Bölüin 424 — Zührevi hastalıklarla savaş genel giderleri 
Bölüm 425 — Sıtma ile savaş genel giderleri -

Artırma, Eksiltme ve ihale Komisyonlarında bulunacak belediye üyeleri huzur ücretleri. 
işçi gündeliği, hasta ve hizmetliler beslemi, f e nnî kurmalar, demirbaş makine, aletler ve avadan
lıklar, gereç derman, yönetim giderleri, taşım işleri küçük onarma giderleri, telif tercüme ve bas
tırılacak veya satmalmacak kitap ve broşür karşılıkları, telefon tesis ve mükâleme masrafları, 
4772 ve 5417 sayılı kanunlara göre ödenmesi gereken iş kazalariyle meslek hastalıkları, analık ve 
ihtiyarlık sigorta primleri 4871 sayılı Kanun gereğince verilecek'ikramiyelerle sair bütün giderler 
savaşın konusuna göre bu bölümden ödenir. 

Bölüm 427 — Hastahaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım kurumları genel giderleri 
İşçi gündeliği, hasta öğrenci ve hizmetçi beslemi, fennî kurmalar, demirbaş, makine ve aletler, 

taşım ve montaj giderleri, küçük onarma giderleri, ilâç tıbbi ve sıhhi malzeme, talim ve tedris mal
zemesi ve yönetim giderleri, motorsuz taşıt ve gereci ve hayvanların satmalmması ve hayvan besle
mi, görevlerinden ötürü şehir içinde dolaşacakların zaruri giderleri öğretim ve tatbikat için ku
rumlara ve başka şehirlere gidecek bütün sağlık öğrencilerinin yol gid'erleri 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 yur
du heyeti umumiyesi için 10 000 lirayı geçmemek üzere verilecek harçlık ve öğrencilerden hasta ve 
sakat olanların memleketlerine gönderilmesi, öğrencinin iyileştirme ve ölenlerin cenaze giderleri, 
akıl hastalarından taburcu edilenlerin yerlerine gönderilmesi, cüzzamlılarnr taşım giderleri, fa
kir veremlilere verilecek yiyecek maddeleriyle derman paraları ve bu gibi hastaların sanatoryum ve 
hastanelere sevkı için yol giderleri, muayenehane ve iyileştirme evlerine başvuracak fakir hastala-



— jet/40— 
ra verilecek dermanlarla köy ebelerine hususi kanun gereğince verilecek ivedili derman
larla özel gereci bulunan sağlık çantaları karşılığı, köy ebe okullarına getirilecek köylü öğrenci
lerin beslem, barındırma, giyim giderleri ve, ayda 300 kuruşu geçmemek üzere verilecek harçlık
la öğrenimlerini bitiren köy ebeleri ve köy sağlık memurlarına verilecek sağlık gereci satmal
ma karşılığı, bilûmum sıhhi makinalar, buz dolapları-ve frigorafik tesisatı, sıhhi (müesseselerin 
mutat tesisatı (Sıhhi yemek kazanları) hastane ve okulların ani ve müstacel kalorifer, su, hava-
gazi, elektrik asansör onarımları, dispanserlerin demirbaş eşya, âlet, makina ve sıhhi tesisat gi
derleri ve bilûmum sıhhî malzeme ve cihazlandırma giderleriyle diğer bütün giderler ve artırma, 
eksiltme ye ihale komisyonlarında bulunacak belediye üyeleri huzur ücreti hizmetin ilgisine göre 
bu bölümün ilgili maddelerinden ödenir. 

Bölüm 428 —• Türkiye Cumhuriyeti Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesssesi genel 
giderleri 

İşçi gündeliği, demirbaş, fennî kurmalar, makina, aletler ve avadanlık, kimyevi maddeler ve 
diğer levazım satmalma karşılıkları, elbise ve yönetim giderleri, küçük onarma giderleri ve mo
torsuz taşıtlar ve gereci satmalımı ve görevlerinden ötürü şehir içinde dolaşacakların zaruri gi
derleri, kitap, broşür ve dergi satmalma karşılıklariyle basım ücretleri, hayvan satmalma ve bes-
lemi, ve telefon tesis ve mükâleme giderleriyle müessese hizmetlerine taallûk eden sair gider
ler. 

Bölüm 451-Madde 20 — Başka her çeşit giderler 
Telif,ve tercüme ve baskı ücretleri, sinema ve fotoğraf ve sair her türlü vasıtalarla yapılan 

sağlık propagandası giderleri,, pedal makinaşı için alınacak harflerle sair gereç karşılığı, sinema 
ve fotoğraf makinaları ve filim karşılığı, resim gereci ve bunlarla ilgili bütün giderler. 

» Bölüm 457 — Millî Türk Tıp Kongresi genel giderleri 
Toplanacak olan Millî Türk Tıp Kongresine ait tutanak, rapor ve saire basım, sergi kurma 

ve şölen giderleriyle kongreye ait bütün giderler. 

. • ' • • • Bölüm 701 -— Yapı onanını 
"•Küçük onarımlarla hastaların tecrit, karantina ve tedavileri için 10 000 liraya kadar baraka 

yapımı ve bu onarım, yapımlarla ilgili her çeşit gereç satın alınması, taşınması usta ve işçi gündelik-
leriyle ilân bedelleri bu tertipten ödenir. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

Bölüm 301 - Madde 51 — Gümrük Aydınlatması 
Madde 61 •— Gümrük ısıtması 

Bakanlık binasının ısıtma ve aydınlatması, odacılara karargâh erlerinin yıkanma ve temizliği, 
asansörlerle su motörlerinin cereyan harcamasına ait elektrik, yakacak ye havagazı giderleri. 
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Bölüm S06 — Giyecekler 

Hizmetli ve kolcularla yolcu muayenesiyle görevli memurların elbise, ayakkabı, kaput,' muşam
ba, çizme, eldiven, iç gömleği ve deri elbise giderleri. 

Bölüm 308 — 4598 ve 5501 sayılı kanunlar gereğince ödenecek \telavi giderleri ve yollukları 
Madde 15 — Muhafaza merkez, subay, assubay ve erleri 

Madde 16 — Muhafaza iller subay, assubay ve erleri 
Askerî hastanesi ,olmıyan yerlerde subay, er ve öğrencilerin sivil eczanelerden alman ilâç, 

sağlık gereç ve sair giderleriyle memleket, özel idare 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 Millî Savunma Bakanlığı emrine veri
lecek en çok 1 000 lira bu bölümden verilir. 

Bölüm 309 -Madde 23 — Merkez muhafaza taşıtları işletme ve kira bedeli 
Merkezde çalıştırılacak motorlu kara vasıtalarının benzin, yağ, asit ve diğer akaryakıt gibi iş

letme malzemesi, üstübü, gaz, güderi, sünger ve sair temizlik malzemesi, taşıma ve sigortalama 
işleriyle eksiltmeiye konulacak işlerin ilân ve sair ücretleri ile akaryakıt muhafazası için gerekli 
kapların alımları. 

Madde 24 — Merkez muhafaza taşıtları onarma giderleri 
Merkezde çalıştırılan motorlu kara vasıtalarının onarma giderleri, onarımlarda kullanılacak 

bilcümle yedek parçalar, lâstik, akümülâtör, atelye ve iş yerleri için satınalmacak alet ve avadan
lık tezgâh, demirbaş malzeme, belli ve müteferrik levazıma ilişkin giderleri, ilân ücretleri usta ve 
işçi gündelikleri ve bilcümle tamir masrafları karşılığıdır. 

Madde 33 — İller kara, hava taşıtları ve deniz muhafaza vasıtaları işletme ve kira' bedeli 
Kara : İllerde çalıştırılan motorlu kara vasıtalarının benzin, yağ asit ve diğer akar yakıt 

işletme melzemesi, üstübü, gaz, güderi, sünger ve sair temizlik malzemesi, taşıma' ve sigortalama 
işleriyle kaçak kovalama işleri için dışardan tutulacak vasıta kiraları, eksiltmeye konulacak iş
lerin ilân ücretleri, diğer bilcümle işletme giderleriyle akar yakıt muhafazası için gerekli kapların 
alımı. 

Deniz : Gümrük muhafaza deniz araçları ve atelyelerinde kullanılan her cins kömür,. akar
yakıt ve makine yağlama yağlariyle makine ve tezgâh bakım ve muhafazaları için kullanılan her 
çeşit yağların satınalmması, yüklenmesi, taşınması ve boşaltılması, muhafaza ve sigortası, taşıma 
ve muhafazasında kullanılan kap, ambalaj ve' sandıkların satmalma, kiralama ve imal ettirilmesi, 
bu bölümden satmalman malzemenin muayene, tartı , ilân, ihale ve diğer resim ve ücretleri, akar 
yakıt ve kömür' depoları tartı ve ölçü aletleriyle depo, ambar ve araçlarda kömür ve akar yakıtın 
emniyetle muhafazası için lüzumlu malzemenin ve yangına karşı alınacak tedbirlerde kullanılan 
malzemenin temini, deniz araçlarının yangın ve.yara savunmasında kullanılan malzeme ve teçhi
zat ile avadanlıkları, kaçak takip hizmetinde kullanılmak üzere kiralanan deniz araçları kira 
bedelleri, deniz araçlariyle deniz atelyeleri ve depolarının komutanlıkça onanmış belli ve kadrolu 
bakım ve tutum malzemesi, deniz araçlarının vâki kaza ve hasarlarında yardım ve kurtarma masraf -
lariyle her ne amaçla olursa olsun nakledilme ve yedekte çekilme karşılıkları, araçların ve atelye-
lerin miadlı demirbaş eşyasının ikmali, araçların ve deniz bölge komutanlıklarının ihtiyacı bulunan 
hususi deniz haritası tersim ve hesap aleti ve ectevatiyle deniz fener ve harita risaleleri, deniz filâna 
ve kitaplariyle barometre, termometre, iskandil, pusla gibi seyir ve hava rasat aletleri alımı, 
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Madde 34 — iller kara, hava taşıtları ve deniz muhafaza vasıtaları onarma giderleri 

Kara : İllerde çalıştırılan motorlu kara vasıtalarının onarma giderleri, onarımlarda kullanılacak 
bilcümle yedek parçalar, lâstik, akümülâtör, atelyo ve iş yerleri için satmalmacak alet ve avadanlık, 
tezgâh, demirbaş malzeme, belli ve müteferrik levazıma ilişkin giderler, ilân ücretleri, usta ve işçi 
gündelikleri, her türlü onarma giderleri. 

Deniz : Deniz araçlarının tamir, tâdil, imalleri kızak ve havuz giderleri, onarıma yarar gereçleri, 
ve yedek parçaları onarım işlerine ait tersim malzemeleri, avadanlıkları, takımları, deniz araçlarının 
hariçte ihale suretiyle tamir ve bakımları, onarım için tutulan usta, çırak ve işçilerin yevmiyeleri, ona
rım malzemesi, bu bölümden yapılan ihale ve ilân ücretleri, deniz tamir atelyelerinin tezgâh ve ava
danlık tamir ve bakımları, tamir atelyelerinin su ve elektrik ve akar yakıt giderleri. îş Kanununun ge
rektirdiği her türlü giderler. 

Bölüm 403 — Temsil giderleri 
Bakanlıkça satmalmacak bilet, cemiyetlere yapılacak yardım, verilecek ziyafet, misafirlere ik

ram edilecek çay, kahve ve alınacak çelenk ve benzerleri her çeşit temsil giderleri. 

Bölüm 405 - Madde 10 —• Satmalma ve tazmin 
Kanunlarına göre binek, çekim ve yük hayvanlariyle hizmet köpeklerinin alımı, 1471 sayılı Ka

nuna göre subayların, 3944 sayılı Kanun gereğince atlı memurların görevlerinden ötürü ölen ve 
sakatlanan hayvanlarının tazmini karşılığı. < , •' 

Bölüm 407 - Madda 20 — Nispeti kanunla belirtilmiş ikramiyeler 
1918 sayılı Kanunun 3777 sayılı Kanunla değiştirilen 60 ncı maddesine göre verilecek ikra

miyeler. 

Bölüm 409 - Madde 10 — Taymat 
Subay, er, Harb Okulu ve lise öğrencilerinin beslenmesi, 4684 sayılı Kanun gereğince verilecek 

er tayın bedeli, sabit ve gezici fırın tesis, mutfak ve temizleme makinelerinin satmalmması, yap
tırma onarma .ve işletme giderleri, yiyecek maddelerinin temizlenme, havalanma, öğütülmesi, hava do
labı ve gerecinin satmalmması, kurdurulması, onarılması, isletilmesi ve hava dolabı olmıyan yerlerde 
soğuk hava giderleri, ekmek sacı satmalmması, onarılması, ekmek pişirme ücreti, lüzumunda hariç
ten tutulacak pişirici gündeliği, ekmek pişirmek için her çeşit yakacak, bulgur kaynatma ve sair 
giderleri, kavurma yaptırma ücreti, fırın, mutfak ve kesim işlerinde kullanılacak gereç ile yiyecek 
maddelerinin saklanmasında kullanılan çuval, sandık, bidon ve tenekelerin satmalmma, onarma 
giderleri, mutfak ve yemek takımlarının kalay ücretleri, nisadır, pamuk ve sair giderleri, erzakın 
inceleme, analiz giderleri ile levazımı inceleme komisyonları ve kimyahaneleri için satmalmacak 
aletler, avadanlık, gereç, ecza giderleri, bunların onarma, saklama giderleri, sa filitresi için satm
almacak alet, avadanlık karşılıklariyle kurdurma, onarma giderleri, hastane ve revirde bulunacak 
hasta erlerin giderleri, revir've mutfaklardaki dolapların, yemek kaplarının, mutfak gereçlerinin 
temizlenmesinde kullanılacak soda, sabun giderleri, muhafazasına ilişkin giderler ve yiyecek mad
deleri taşıma giderleri, eksiltmeye konulacak işlerin ilân ücretleri. -

Madde 20 — Yem 
'Subayların özlük hayvanlariyle beylik hayvanların beslenmesi, arpa kırma, ezme, temizleme 

makinelerinin satmalma, kurma ve onarma giderleri, dışarıda kırdırılacak arpanın kırdırma, ez
dirme ücretleri, yem dağıtma ölçekleri,'arpa ve saman çuvallariyle saman hararlarının satmaı 
ma, onarma* çayır biçme alet ve avadanlığı, ot ve saman, balya makineleriyle tellerinin satmalma, 
onarma, kiralama, çalıştırma giderleri ve işçilerin gündelikleri, 3310 sayılı Kanun gereğince ıib 
kerî hizmetlerde kullanılacak köpeklerin ve yavrularının beslenme giderleri, erat beslenmesi içitı 
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ayaktan satmalmacak etlik hayvanların beslenmeleri ve çoban gündelikleri, muhafazasına ilişkin 
giderler ve yem taşıma giderleri, eksiltmeye konulacak işlerin ilân ücretleri. 

,r .,; h, „ ; V Î Madde 30 — Yakacak, aydınlatma ve ısıtma 
Subay ve askerî memurlarla Harbokulu, lise öğrencileri ve eratın kanuni yakacak hakedişleri, 

subay ve memur odalarının aydınlatma ve ısıtması, mangal, soba ve teferruatının alımı, onarımı, 
kurdurma ve satmalmacak gereç giderleri, 2 0Ü0 liraya kadar elektrik tesisatı ve işletmesi, am
pul, bütün lâmba ve teferruatının, fener gibi aydınlatma gerecinin alımı, onarımı ve kurma gi
derleri, 3310 sayılı Kanun gereğince askerî hizmetlerde kullanılacak köpek ve yavrularının yuva
ları için lüzumlu gaz, odun giderleri, bidon, teneke satınalma, onarma ve muhafazasına ilişkin gi
derleri ve yakacak, aydınlatma ve ısıtma maddelerinin taşıma giderleri. Eksiltmeye konulacak iş
lerin ilân ücretleri. •••;;., ..-•;,.. 

Bölüm 410 - M a d d e 10 — Giyecekler 
Subay ve askerî memur la r l a H a r b Okulu, lise öğrencileri , erat , muhafaza memur la r ı , kısım ve 

bölge âmir ler i ve deniz vas ı ta la r ında çal ışanlar ın telsiz m e m u r u ve makinis t ler in in , merkezdeki oda
cıların her türlü resmi giyecekleri, vapurların muayenesinde memurlara verilecek tulum, elbise, 
çizme ve her türlü elbisenin muayene ve analiz giderleri, muayene için satmalmacak alet, ava
danlık, ecza giderleri, spor elbiseleri ve elbiselerin saklanmasında kullanılacak naftalin, ranza, dolap 
alımı ve onarılması, 4632 sayılı 'Kanunun 2 nci maddesi gereğince sivil kıyafetle görevlendirilen mu
hafaza memurlariyle kısım ve bölge âmirlerine verilecek giyecek giderleri, muhafazasına ilişkin 
giderler, eksiltmeye konulacak işlerin ilân ücretleıi. 

Madde 20 — Teçhizat 
Harb Okulu ve lise öğrencileriyle kara ve deniz eratının 4608 sayılı Kanuna göre muvazzaf sı

nıfa geçecek subaylara ve Harb Okulunu bitireceklere verilecek donatım karşılığı, bölge ve kısım 
amirleriyle muhafaza memurlarının donatımı, spor teçhizatı, peksimet torbası, arka çantası, kilim, 
battaniye kar gözlüğü; yatak ve karyola takımları, yatak ve ranza gereçleri, boru, tranpet, mata
ra, yangın söndürme aletleri ve gereci, mutfak, sofra takımları, yemek, su kupaları, dikiş ve kun
dura makineleriyle yedek avadanlığı, bunlara ait gereç, çadırlar, hamam, traş, kunduracı takımları ve 
heybesi, bütün tartı aletleri ve donatımı ve gerecinin satmalmması, onarılması, incelenme, analiz ve 
muhafazasına ilişkin giderleri, eksiltmeye konulacak işlerin ilân ücretleri. . 

Bölüm 411 — Harb gereçleri ye teçhizat 
. Karaya ait pırıldak, ışıldak, telefon, santral, telsiz ve haberleşmenin giderleri, paratoner, eği

time ilişkin gereçler, resim sinema, fotoğraf m akmaları, filim ve gereci, demirbaş sürekli gereç kara ve 
deniz kuvvetlerinin her türlü silâh, mühimmat, teçhizatı harbiye ve fenniyelerinin satmamama, 
onarma, temizleme, harita alımı ve basımı, velense, eyer, koşum takımı, yem ve cağtorbaşı, yular ve 
sapı, kaşağı, gebre, fırça, kolan, paybent, köstek, sünger, nal ve mıh, tavla halatı, belleme, çul, nal
bant takımı, heybesi ve ocakları, mekkâri yük pemerleri ve urganları, sıcak nal uygulanışı için 
lüzum görülecek kömür satınalma, onarılmaları, her türlü palaska takımı, tüfek kayışı, silâh ve 
şarjör kılıfları ve araç makinaları alımı, onarımı ve muhafazasına ilişkin giderler, eksiltmeye konu
lacak işlerin ilân ücretleri. 

Bölüm 412 — Tıbbî ecza ve sağlık gereçleri 
Hudutlarda vazifeli Gümrük muhafaza memur, hizmetli ve erlerinin ve deniz vasıtaları 'kaptan 

ve mürettebatının ecza ve sağlık gereci, ecza ve gereç konacak kab ve teferruatı, etüv makinasiyle 
sandığı, ecza dolabı, soğuk hava dolabı, eczane dişçi, atelye ve muayenehaneleri için lüzumlu malzeme 
ahmı, onarımı ve ambalajı. 
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JBöİüm 413>- Veteriner, ecza ve gereçleri 

Birlik hâyvâniarimn veteriner ecza ve gereçleriyle bulaşık hastalıklarla tedbir, almak için gere
ken ecza ve gereç konacak kab ve teferruatı, hayvanların sağlık ve temizliklerinde kullanılacak sa
bun ve sair temizlik gereci, soğuk hava ve eczane, malzeme dolabı ve ambalajı. 

Bölüm 414 —- Taşıma giderleri 
Madde 11 — Gümrük 

'̂ ^ Madde 12.—; Muhafaza 
Merkez ve gümrüklerce taşınacak eşya ile sahipsiz sıfatını almış eşyanın taşima Ve bağlama 

ücret ve giderleri. (Kurşun, mühür ve ip giderleri de bu bölümden ödenir).. 
Erat, öğrenci* eşya, gereç ve bütün maddelerin taşima, anbalaj, 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 hakkında 24 Mart 1330 tarihli tüzüğün 13 ncü maddesine göre 
verilecek hayvan taşıma giderleri. 

Bölüm 418 - Madde 40 — Kaçak eşya satıg 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 bilir kişiye 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 419 — Mahkeme 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 mah
keme ile ilgili kitaplar. ; 

Bölüm 451 - Madde 10 — Satmalına ve abone 
Madde 20 — Başka her çeşit giderleri 

Bastırılacak kitap, dergi ve genel yazılarla gümrük bülteninin baskı, kaplama, kâğıt, kaplık 
kâğıt ve diğer giderleri, yazma, tercüme, makale ücretleri ve satmalmacak kitap ve mecmua kar
gılığı. 

Bölüm 476 —• Kurs giderleri 
Madde 13 — Gümrük kursu genel giderleri 
Madde 23 — Muhafaza kursu genel giderleri \ 

Kurs kitaplarına ait baskı, kaplama, kâğıt ve diğer gereç, yayım giderleri, kursların eğitim ve 
Öğretimine ait filim ve benzeri eşya ve gereçlerin karşılığı ve onarma giderleri, kursa ilişkin izer-
lerin yazı ve yazdırma ve tercüme ücretleri ve sınav giderleri. 

Bölüm 701 — Yapı, onarma 
Madde 10 — Gümrük 
Madde 20 — 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 alımı, satmalmacak. ve, kamulaştırıla-
cak arsa ve binaların karşılıkları, kamulaştırma ve her nevi harç giderleri ve lüzumlu her çeşit 
gerecin satmalınması, onarılması, saklanması, taşınması ve sair giderleri, etüd, proje, keşif, teksir* 
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istinsah ve baskı giderleri, alet ve edevat ve tersim malzemesi alımı, usta ve amele yevmiyeleri 
ve ilân ücretleri, kuyu açtırılması ve temizletilmesi. 

Bölüm 752 —- Satmalınacak kara, hava taşıtları ve deniz muhafaza vasıtâlari 
Mevcut taşıt ve vasıtaların gerekli parçalarının yenilenmesi bu tertipten karşilanirj 

Tarım Bakanlığı 

Bölüm 309 — Taşıt giderleri 
1. Motorlu taşıtların akar yakıt bedeli ve çeşitli işletme giderleri. 
2. Motorlu taşıtların yedek parça, çeşitli malzeme bedeli ve onarma ve revizyon giderleri 

Bölüm 416 — Okullar genel giderleri 
Bölüm 476 — Kurslar genel giderleri 

1. Yönetim giderleri. 
2. Okul. ve kurs öğrencilerinin görevli olarak okulda, kaldıkları süre için öğretmen, öğretim 

ve yönetimle ilgili aylıklı stajyer ve çeşitli hizmetlilerle imtihanda bulunacak mümeyyizlerin ve 
tatil süresinde işletme ve klinikleri açık olan okullardaki aylıklı öğretmen ve hizmetlilerin do
yurulma giderleri. 

3. öğrencilerin giydirilmesi için elbise, ayakkabı, terlik, kasket, palto ve iç ve dış çamaşır 
gibi giyecekleriyle, bunların, .diktirme giderleri, havlu ve traş levazımı, yatırılmaları için gerekli 
yatak, yorgan, battaniye ve bunların kılıflariyle karyola ve dolap gibi yatakhane ile ilgili çeşitli 
eşya satınajma ve onarılmaları 

4. Dershane, lâboratuvar, klinik, revir, yemekhane, mutfak, bulaşık yeri, hamam ve çamaşır
lıkta kullanılacak çeşitli eşya ve levazımın satmalına ve onarmalar]. 

5. öğrencilerin ders kitapları ile kitap ve dergi satınalma abone giderleri ve öğrencilere 
lüzumlu tez ve not çoğaltma giderleri, defter, kalem gibi levazımı ile öğrencilere gerekli ders ve 
lâboratuvar ve klinik çeşitli malzemesi , askerlik dersi levazımı ile oyun ve jimnastik tesisleri, av 
silâhları, bisiklet, motosiklet, kayak ve saire gibi çeşitli sopar malzemesi kunduracılığa, halı kilim 
ve dokuma tezgâhlariyle köy ev sanatlarına gerekli her türlü eşya ve levazımı dikiş ve temizlik 
işlerine yararlı her çeşit malzeme, 

6. Tarla, bağ, bahçe, park, meyvecilik, sebzecilik, ahır, ağıl, kümes, böcek, süt, şa
rap, sirke, konserve, furun, marangoz, nalbant ve demir evlerine lüzumlu her türlü malzeme bu 
işlere gerekli iptidai madde, gübre satınalma, nakil ve tamir ve her çeşit makinelerin işletme gi
derleri. 

7. öğrencilerin tetkik gezileri, bir okuldan diğerine aktarma, resmî ve özel sağlık kurumla
rında öğrencilerin ve hizmetlilerin sağlığını koruma, yol giderleriyle fakir öğrencilere para yar
dımı, hekim, diş hekimi, veteriner vizite ücretleri, okulda yapılacak her türlü tören ve öğrenci
lere verilecek mükâfat bedelleriyle kamp masrafları. 

8. Okullarda ve kurslarda kullanılacak her çeşit motorsuz taşıtlar satınalma, nakil, kurma, 
bakım ve onarma giderleri. 

9. Çoban, usta, seyis, işçi gündelikleri ve yollukları ve hizmetlilerin iş elbiseleri, kepenek, 
muşamba, çizme ve ayakkabıların satınalma ve onarma giderleri. ' • 

10. .Sigorta, vergi ve resimler. 
11. Telefon tesis, onarma, işletme ve konuşma bedelleri. 
12. Harita ve kadastro yaptırma, tefçir, yol, kaldırım, kanal, kanalizasyon, köprü, çegme, 
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kuyu, artezyen, elektrik ve sır tesisatı" ve bunlara gerekli malzeme satmalma' ve. tesislerin ke 
şif ve proje ve plânlarının yaptırılması. : < 

13. Kurs ve okullarca her nevi yayım, tercüme ve telif hakları satmalmması ve bunların bas
tırılması, öğretime gerekli yayım, filim satmalına, sinema, fotoğraf makineleri ve projeksiyon sa
tmalına, kiralama ve okula ve kursa gerekli kâğıt ve defterlerin basım giderleri. 

14. Teknik ziraat ve teknik bahçıvanlık okullarının icar bedelleri. 
15. Kursları muvaffakiyetle bitireceklere verilecek eşya yardımı giderleri. 

Bölüm 417 — Zirai savaş 
Bölüm 418 — Tarla ziraati ıslah, deneme, üretme ve tecrübe işleri 

Bölüm 419 — Bahçe ziraati işleri (bağcılık meyvacılılk, sebzecilik, süs nebatları ve çay) 
Bölüm 420 — İpekböcekçilik, tavukçuluk ve arıcılık işleri 

^ •'•**»'••;• Bölüm 422 — Pamuk işleri genel giderleri 
Bölüm 423 — Tohum temizleme evleri ve makine işleri genel giderleri 

1. Yönetim giderleri. 
2. İşçi, usta ve ustabaşı gündeliği ve yol giderleri. 
3. Her nevi nakil giderleri. J ./,,:•. r 
4. Motorsuz nakil, iş hayvanı, yedek parçaları, gereç, muytabiye satmalma, imal ve onarma 

ve nakil ve iaşe giderleri, veteriner vizite ücreti. 
5. İnceleme, denetleme, temizleme ve yoketme ve nakil masrafları. 
6. Kurum ve lâboratuvarlarm ısiah, tecrübe, üretme, damızlık hayvan ve koza satmalma ve 

bakım, gereç ve iaşe ve çeşitli tatbikat giderleri. 
7. Kurumların tarla ziraati, bağ, bahçe, küçük ve büyük baş hayvanların tohum, fidan, bağ 

çubuğu, tavuk, arı, koza yetiştirme; işleri, ağaçlandırma, tefcir, yol, kaldırım, köprü, kanal, cetvel, ku
yu, çeşme, arteziyen yaptirma ve bakım giderleri. ' > • . . 

8. Zirai mücadele ve zeytin, çay ve tarla işlerinde bilfiil çalıştırılan kimselere mücadele esna
sında kullanılmak üzere iş elbisesi, çizme, portatif çadır, portatif karyola ve sıhhi malzeme. 

9. [Hizmetlilerin iş giyecekleri, ayakkabı, çizme satmalma, tamir, yol masrafları, doktor vizite 
ücreti. 

10. Yokedilecek ürünler, nebat ve parçalar için kanunlarına göre verilecek tazminat. 
11. Lüzumunda satmalmacak hastalıklı ve böcekli nebat ve parçalariyle zararlı böcek, yu

murta, kurt, tırtıl, gırızalitelerin bedeli. 
12. Domuz öldürenlere kanunlarına göre verilecek para mükâfatı. 
13. Zararlı hayvanlarla savaş ödevini yaptığı sırada sakatlananlara ve ölenlerin ailelerine Ba

kanlar Kurulunca belirtilecek sayıda verilecek para tazminatı, yaralananların ilâç bedelleri ve yol 
giderleri. 

14. örnek olacak işlerde uğraşan köylülere, kanunlarına göre bakanlığın buyruğu ile parasız 
verilecek kovan, fidan, tohum satmalma, imal ve taşıt giderleri. 

15. Her çeşit gübre ile bahçe ziraatinde kullanılacak kimyevi gübre satmalma ve deneme ve 
köylerde yapılacak gübre kullanma ve teşvik işleri giderleri. 

16. Zeytinliklerin temizlik, bakım ve ıslah giderleri. 
17. Kauçuk bitkileri ham madde satmalma ve nakil giderleri. 
18. Çırçırlama, ayırma, tiriyaj, ilaçlama ve pamuk tohumu satmalma ve dağıtma, sulama, var

yete denemeleri giderleri. 
19. Kurumlarca kendi ihtiyaçlarına münhasır kalmak üzere yapacakları yazı, tercüme ve yayım 

ve propaganda ve kitap, mecmua, büroşür, gazete satmalma ve abone, ciltlendirme ve basım gider
leri. 

20. Telefon kurma, konuşma ve onarma karşılığı. ' 
21. Kira bedeli» 



22. Harta ve kadastro giderleri, 
23. Sigorta, vergi ve resimleri. 
24. Köy çayır ve meralarının ıslahı ve kurulacak yoncalık ve koruganlıklarm hafriyat, ekim, 

gübreleme, tohum, hasat ve harman giderleri. . • 
25. Mücadele işlerine munhahır olmak üzere mücadele ekiplerinin posta ve telgraf ve telefon 

giderleri. 

Bölüm 424 — Veteriner savaş, tahaffuz evleri; hastaneler, bakteriyoloji ve serum kurumları ve lâ-
böratuvar kurma ve yönetim işleri 

Bölüm 425 — Veteriner zootekni ıslah ve üretme işleri 
Bölüm 426 — Merinos işleri 

1. Yönetim giderleri. 
2. Seyis, çoban, işçi gündelikleri ve bunlarla aşım duraklarına gönderilen seyislerin yollukları. 
3. Her nevi makinelerin işletme giderleri. 
4. Damızlık, iş, kesim, tecrübe, serum ve aşı için çeşitli hayvan, gereç, muytabiye, yem na

kil, 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, 

kanal, cetvel, kuyu, çeşme ve arteziyen, su ye elektrik tesisatı yaptırma ve bakım giderleri. 
7. Kurum ve lâboratuvarlar, ıslah ve tecrübe ve tatbikatlarına ait çeşitli giderler ve hasta

ne ve dispanserlere getirilen hasta hayvanların ameliyat, tedavi, ilâç ve barındırma ve bakım gi
derleri. 

8. Seyis ve çobanların ve bakteriyoloji enstitüsü ve lâboratuvarları, aygır depoları, sığır 
ıslah istasyonları, inekhaneler ve numune ağıllarında çalışan hizmetlilerin beslenmeleri, barın
dırmaları, bunlara 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, serumlama ve ilaçlama ve 

bunlarla yapılan denemelerde ölen hayvanlara ve Hayvan Sağlık Zabıtası Kanunu gereğince öl
dürülen hayvanlar için verilecek tazminat. 

12. Organizasyon, kırkım, sağım ve banyo giderleri. 
13. Yapağı primi ve 904 sayılı Kanun gereğir.ce verilecek mükâfatlar ve aynı kanunun 11 ve 

15 nci maddesi gereğince boğa tedarikinden âciz olan köylere parasız damızlık verilmek üzere boğa 
satmalma, nakil ve yem giderleri. 

14. Hayvan yemi ziraatini teşvik etmek üzere merinos yetiştiricilerine parasız verilecek çeşitli 
tohumları satmalma ve nakil giderleri. 

15. Merinos. damızlığı satmalma, büyütme, bakma ye dağıtma giderleri. 
16. Kendi ihtiyaçlarına münhasır olmak üzere kurumlarca yapılacak yazı, tercüme, yayım ve 

propaganda giderleri ve kitap, mecmua, broşüı- gazete satmalma, abone, ciltlendirme ve basım 
giderleri. 

17. Kira bedeli. , 
18. Harita ve kadastro giderleri. 
19. Sigorta, vergi ve resimleri. 

Bölüm 428 — Küçüksu ve gezici artezyen işleriyle sulama istasyonları 
1. Küçüksu organizasyonları kurulması ve bunlara halkın özel teşebbüslerinin desteklenmesi, küçük

su mevzuu içine giren tesislerin yapılması, seylâbı küçük derelerin ıslahı, sulama şebekelerinin devra
lınması ve işletilmesi giderleri. 
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2. Sjûlu ziraat deneme istasyonu olarak kurulacak bir müessesenin işletme ve idare giderleri ve 

kuruluşuna ait demirbaş eşya. . ' 

Bölüm 431 — At yarışları ikramiyesi 
904 sayılı Islahı Hayvanat Çanunu gereğince at yetiştiriciliğini teşvik etmek üzere talimat

namesine göre yaptırılacak yarışlarda koşu kazanan hayvanlara verilecek ikramiyeler ve çe
şitli giderler. 

Bölüm 451 — Yayın giderleri 
1. Her çeşit yayım, satmalına, telif ve tercüme hakları ve ücretleri, günlük, haftalık ve aylık 

gazete, mecmua ve mevkutelere olunacak abone giderleri. 
2. Her türlü yayım, istihbarat, tabı, teksir, dağıtma, yayım ve cilt işleri giderleri, öğretim ve 

propaganda ve resim, heykel, tablo, filim ve plâklarının ve bunları yapacak ve gösterecek ve mo
torsuz aletlerin kiralanması, ambalaj yaptırılması, taşınması ve"saklanması. 

3. İller ziraat ve teknik ziraat teşkilâtının köylü için bastıracağı bülten, broşür, resim, afiş 
vo satinalacağı filimlerle tercümeler ye her türlü yayım giderleri. 

Bölüm 457 — îç kongreler ve teknik toplantılar genel giderleri 
Teknik elemanların görgü ve bilgilerini artırma ve tatbikat plân ve projelerini hazırlamak 

üzere müessese ve okullarda İller Ziraat ve Teknik Ziraat Müdürlüklerinde yapılacak kongre ve 
teknik, toplantıların yolluk ve her türlü giderleri. 

Bölüm 458 — Fuarlar, sergiler 
Ziraat sergi ve müzelerinde yapılacak işlerle değişiklik, dekorasyon işleri için alınacak her 

çeşit levazım bedeli, çalıştırılacak işçi gündelikleri, teşhir olunacak her türlü numune cihaz ve eş
yanın satmalma, kiralama, taşıma, ambalaj yaptırma giderleri. 

Bölüm 701 — Yapı onarımı 
•1 500 liraya kadar (1 500 dâhil) küçük onarımlar. 

Bölüm 711 — Makine alet ve gereçler onarımı 
Motorlu taşıtlar dışında her çeşit makine• ve gereçlerin onarımı bu tertipten ödenir. 

Bölüm 741 — Yeni yapı 
1 500 liraya kadar ( 1500 dâhil) tesis ve küçük yapımlar. 

. . • \ 

Bölüm 751 — Satınalmacak makine, alet ve gereçler 
Motorlu taşıtlar dışında her çeşit makine, alet ve gereçler alımı bu tertipten ödenir. 
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3827 sayılı Kanun gereğince satınalınacak taşıtlar karşılığı 

Aded Cinsi 

.1, 
3 
5 
6 
1 
2 
1 

U 

•Kamyonet 
Jip veya pikap 

» » 
. » » 

» . .» . 
» » 
» » 
» » 

33 
2 Kamyonet (kaptıkaçtı) 

42 

Hangi hizmette kullanılacağı 

iller zirai mücadele işlerinde 
». •.' ,.>.-.• » 

Meyvecilik ve bağcılık işlerinde 
Ziraat okullarında 
Ipekböcekçilik işlerinde 
Makinist okulunda , 
Tohum ıslah müesseselerinde 
İller ziraat teşkilâtında 

Toplam, 
Hayvan hastaneleri için 
Suni tohumlama merkezleri için 

Tutarı 
Lira 

200 000 

77 750 

277 750 

Ulaştırma Bakanlığı 

Bölüm 302 - Madde 50 — Aydınlatma 
önemli limanlara kurulacak hava hareketlerini gösteren işaret direklerinin, elektrik direkleri

nin giderleri de. 

Bölüm 306;—Giyecekler 
Liman başkanı, yardımcıları, denet şef memurlariyle motor kaptanlarına ve serdümerilere ve

rilecek muşamba, ayakkabı ve resmî kaput, şapka ve elbise ile gemi sörvey kurulları başkan ve 
üyelerine verilecek iş elbiseleri, odacıların ve makam otomabili şoförlerinin ayakkabı, elbise ve 
paltoları. 

Bölüm 307 - Madde 20 — Geçici görev yolluğu 
Limanları tarama, temizleme,'mendirek, şamandra yaptırma götürme yerine koyma işleriyle meşgul 

olacak uzman ve memurların yol giderleri, mayın yoketme işleriyle görevlendirilecek subay ve ge
dikli erbaş, liman başkan ve memurlariyle bu işler için görevlendirilecek memurların kanunları 
gereğince ödenecek yol giderleri ile limanlar teşkilâtında çalışan gemi sörvey kurulu başkan ve 
uzmanlarının, vazife sahaları dışında gördükleri işler için ödenecek yol giderleri de bu tertipten 
ö d e n i l . - • ;-., •,:•... .•• . ., • , 
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Bölüm 307 - Madde 50 — Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin yollukla-
riyle başka giderleri 

Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin yolluk ve giderleri yabancı uz
manların geliş ve gidiş yol paraları ye yabancı uzmanların memleket içinde bir ödev ile yapa
cakları seyahatlarda sözleşmeleri gereğince yerilecek yolluk Ve gündelikleri ve keza sözleşmeleri 
gereğince verilmesi lâzımgelen başka gerekli giderler. 

Bölüm 403—Temsil giderleri 
Merkezde, illerde yerli ve yabancı kişiler için yapılacak her çeşit ziyafet ve ağırlama giderleri, 

satmalmacak bilet, çelenk ve benzeri karşılıkları, resmî işler için yapılacak özel müracaatlara 
mektupla veya tel ile verilecek cevap giderleri sigara, meşrubat giderleriyle çeşitli yardımlar. 

Bölüm 416 — Yüksek Denizcilik Okulu genel giderleri 
Yönetmeliği gereğince yiyecek,-giyecek ve yakacak giderleriyle bunların .gerektirdiği..-, taşıma' 

giderleri her nevi temizlik, çamaşır yıkama giderleri, yatakhane, yemekhane sınıf, mutfak, berber 
ve spor salonu ve terziliğe ait eşya ve levazımı, öğrenci harçlığı, öğrenci yol giderleri, ilân gi
derleri, öğrencilerin kitap, defter, kalem, lâstik ve sair ders levazımı giderleri, not çoğaltmak. . 
genel giderleri, fabrika atelyelerine alınacak gereç karşılığı ve öteberi giderleri, gemi ve diğer 
deniz araçları genel giderleri, fabrikalarda kullanılacak usta ve işçi gündelikleri, öğrencilerin 
sağlık bakımı, resmî sağlık müesseselerinde ve bu müesseselerde yer olmadığı takdirde özel sağ
lık müesseselerinde tedavi giderleri, öğrencilerin diş tedavileri, ilâç ve hava değişimi, öğrencilerin 
gidip gelme yol giderleri, cenaze giderleri, okulun kırtasiye, defter, döşeme ve demirbaş giderleriyle 
basılı kâğıt, aydınlatma, ısıtma, havagazı, su ve telefon genel giderleri ve öteberi giderleri, küçük 
onarım okul bahçesinin bakım ve sair giderleri, 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 kaplanması kitap incelenmesi, doğrutumu, tercüme telif hakkı 
satmalımı ve basımı genel giderleri, öğretmen vi öğrenci inceleme giderleri, okula alınacak öğren
cilerin uzmanlara yaptırılacak sağlık muayenesi giderleri, .diploma dağıtımı merasimi giderleri, 
mezunlara verilecek mükâfat karşılıkları ile imtihan kâğıtları inceleme giderleri ve okulda kurs 
görecek iimân başkan ve memurlarının iaşe ve ibate masrafları. 

Bölüm 417 - Madde 10 — Mayın yoketme giderleri 
Mayınları tarama, arama ve yoketme için lâzımgelen araç kirası, almr yakıt karşılığı mayın yok-

etmesine lüzumlu: her türlü gerecin satmalına karşılığı ve diğer gereçlerin.giderleri. 

Bölüm 451 — Yayın giderleri 
Madde 10 — Satmalma ve abone 
Madde 20 — Başka her çeşit giderler 

Meslekî dergi, kitap, broşür, gazete ve harita satmalma ve abone karşılık!ariyle telif ve tercüme 
ücret ve mükâfatları, telif ve tercüme ve yayınlanacak eserlerin basımı, kaplanması.giderleri, haber. 
alma ve propaganda giderleri. * •• ; •-

Bölüm 453 - Madde 20—Kongre, konferanslara iştirak edeceklerin yolluk giderleri 
Birleşmiş Milletler ve Avrupa konseyi ve bunlara bağlı teşekküller tarafından tertip edilmekte 

olan ulaştırma ile ilgili kongre ve toplantılara gönderileceklerin yolluk ve sair giderleri. 
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Çalışma Bakanlığı 

Bölüm 451 Madde 20 — Başka her çeşit giderler 
Baskı, yayın, klişe, resim, yazı, makale, tercüme, taşıma, dağıtma, inceleme ve bunlar için ge

rekli kâğıt, cilt karşılığı ve giderleri ve bunların dağıtılması için yapılacak her türlü giderleri 
Çalışma Bakanlığının maksat ve işleri ile ilgili eski ve yeni eserleri arama, toplama, düzenleme ve 
onarma ve bunlardan sergi, kitaplık ve müze yapma giderleri, çalışma ve memlekette iş terbiyesi 
propagandası bakımından faydalı görülen filim vo müzikle yapılacak her türlü yayım ve bunla
rın -ilânı, konferans, yazı söz ve filimleri telif, tertip, kopye, teksir ve tercüme hakları giderleri, 
kongre ve konferanslarda tutulan steno tutanaklarının teksir ve tercümeleri Bakanlığı ilgilendi
ren her türlü rapor, yazı ve vesikaların kopya teksiri, Çalışma ve îş kanunlarını ilgilendirecek 
şekilde yayımlanmış her hangi bir yazı veya konferanslarda Bakanlık tarafından alınmasına lü
zum görülenlere verilecek karşılıklar, kitap, broşür, dergi ve benzerlerine konmak üzere münfe
rit veya albüm halinde dağıtmak veya saklamak üzere satın alınacak veya çektirilecek fotoğraf, 
kroki, maket ve benzerlerinin gider ve karşılıkları, çalışma ve' iş hareketlerinin ve. bu yoldaki 
gelişmeyi tesbit için çektirilecek filim ve resimlerin ve benzerlerinin giderleri. 

işletmeler Bakanlığı 

Bölüm 301 - Madde 50 — Aydınlatma 
Asansör motorunun cereyan bedeli giderleri. 

Bölüm 403 — Temsil giderleri 
Bakanlıkça resmî işler için hususi müracaatlara mektup veya telgrafla verilecek cevap, satma-

lmacak bilet, çelenk ve benzeri karşılıkları, sigara ve meşrubat, yerli ve yabancı kişiler için ya
pılacak her çeşit ziyafet ve ağırlama giderleri, çeşitli yardımlar ve diğer bütün temsil giderleri. 

Bölüm 451 - Madde 10 — Satmalma ve abone karşılığı 
Madde 20 — Başka 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, filim ve filim makinesi 
satmalma, hazırlama ve kiralama karşılıkları, haberlma ve propganda giderleri, resim gereçleri ve 

bunlara ilgili her çeşit giderler. 





Yılı Bütçe Kanununun altıncı 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 

Görevin çeşidi 

• 

Sayı 

Hizmet 
Beheri süresi 
Lira K. Ay 

Tutarı 
Lira K 

Uygulanan kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

B. M. A d ı 

Büyük Millet Meclisi ile Millî Sarayların 1951 yılı Bütçesinin geçici hizmetliler ücreti tertibine ko
nan ödeneklerden senesi içinde alınan kadrolarına nazaran sene sonuna kadar sarfı tahakkuk eden 

miktara ait tanzim kılınan (E) cetvelidir. 

Amele 
» 
:» 

Hizmetli berberi 
Bulaşıkçı 
Otomobil yıkayıcısı 

6 
2 
2 
1 
1 
ı 

115 
115 
115 
30 
80 

115 

5 
7 

12 
12 
12 

6 

Toplam 

3 450 
1 610 
2 760 

360 
960 
690 

9 830 

Millî Saraylar 

Saatçi 1 150 12 1 800 

" " J BAŞBAKANLIK 

Başbakanlık Arşiv Genel Müdürlüğü Arşiv Ayırma Kurulunun 195.1 malî yılı kadrosu 
3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren müteferrik hizmetliler 

203 Geçi 
reti 

Eski metinleı 
» > 
» . • » • 

» » 
Ayırıcı 
Mücellit 

' uzmanı (D 
telhisçisi (2) 

'» 
> 

» yardımcısı 
Temizleyici 

3 
1 
8 

13 
7 
1 
1 
4 

300 
300 
250 
200 
175 
175 
130 
100 

12 
12 
12 
12 

. 12 
12 
12 
12 

(1) Ferman, irade, mâruzât, mühimme telhis defterler ve kayıtlarım okuyup anlatmakta ve 
tarih, tura, mühür ve imzalan ve rumuzları tahlilde mümaresesi olanlar. 

(2) Hulâsa fişlerini tanzim edebilecek derecede siyakat, divanı, divani kırması, talüt, nesüı, 
kufi gibi eski yazılardan bir veya birkaçını okuyabilenler. 

İcabında bu kadrolardaki ücretler karşılık gösterilmek suretiyle kadro ve ücretten daha aşağı 
ücretlerle memur çalıştırılabilir. 



Uygulanan kadroya ilişkin gider 
tertibinin • 

B. M. A d i 

3 — 

Görevin çeşidi 

Hizmet 
Beheri süresi Tutar) 

Sayı Lira K.. Ay Lira K. 

ÎSTATÎSTÎK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

203 Geçici hizmetliler üc~ Tasnif âmiri 
reti » kontrolörü 

» şefi 
Grup ». 

204 Yabancı uzman ve hiz- Charles F. Sarle 
metlilerle bunlara yar- John Iî. Berryhill 
dımcı personelin ücret- Merton V. Lindguist 
leri 

i 
2 
9 
8 
8 

28 

1 
1 
1 

500 
325 
250 
225 
200 

5649 
6219 

46 
82 

2862 37 

14351 65 

3 
5 
8 
8 
8 

4 
4 
4 

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Merkez 

Barem Kanununa tabi kadrolar 

203 1 Merkez geçici hizmet- Kurs müdürü 
liler ücreti - Kurs mutemet ve kâtibi 

İdare memuru 
öğretmen 
, » d) 

.. . -\ 
3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine dahil 

Daktilo 
Bahçıvan 
Bakıcı 
Başodacı 
Odacı 

» 

1 
1 
1 

16 
21 

müteferrik 

1 
1 
1 
1 
2 
9 

250 12 
200 12 
150 12 
150 12 
150 10 

müstahdemler 

125 12 
150 12 

90 12 
90 12 
90 12 
75 12 

(1) 3888 sayılı Kanuna göre saat hesabiyle ücret alacaklardır. Okul Temmuz, Ağustos ayla
rında tatil olduğundan 10 aylık kadrolar bu yılın diğer aylarına aittir. 



^•4 
Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin çeşidi 

Gece bekçisi 
Çamaşırcı 
Arşiv ayırıcısı 

» » 
» » 
» » 
» . . » • ' • 

» f işçisi 
Defterci 
Daktilo 
Takipçi 
Başeiltçi 
Ciltçi 
Odacı 

Sayı 

2 
2 
2 
2 
6 
5 
8 

11 
8 
1 
1 
1 

. 1 
3 

Beheri 
Lira, Kİ 

75 
75 

250 
225 
200 
175 
150 
115 
100 
150 
150 
300 
150 
90 

Hizmet 
süresi 

Ay 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

f i i ' , ; j 

Tutarı 
Lira K 

i 

lıu QT 

Barem Kanununa tâbi kadrolar 

203 2 iller geçici hizmetliler Kurs müdürü 
ücreti Kurs mutemet ve kâtibi 

öğretmen (1) 

3656 sayılı Kanunun 19) ncu maddesine dâhil müteferrik müstahdemler 

Arşiv fişçisi 

Mübaşir 
Odacı 

1 
1 

14 

rik 

2 
16 
1 

18 
2 

250 12 
200 12 
150 12 

müstahdemler 

175 12 
150 12 
200 12 

90 12 
90 12 

TOPRAK VB İSKÂN İŞLERİ (JKNfBL MÜDÜRLÜĞÜ 

Toprak Ve İskân Kvrsu 

203 1 Merkez geçici hizmetli- Kurs öğretmeni 
ler ücreti 

11 150 12 İD 800 

(1) 3888 sayılı Kanuna ğoresââi hesabiyle ücret aîacûkUrâiif. 



5 
Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B . M . A d ı ' .•••£• Görevin -çeşidi Sayı 

Beheri 
Lira ;K. 

Hizmet 
süresi 
Ay 

Tutan 
Lira , K. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

1951 y%l% (E) cetveliyle Bakanlar Kurulundan alman kadrolar 

203 1 Geçici hizmetliler ücre- Gnkur. İs. D. ile Kor. Yurt İçi 
ti (Kara) Bölge İnşaat Ş. ve komisyon

ları için teknisiyen 

Muhabere Okulu Kurgun Kab
lo Ekleme Kursu öğretmeni 

1 
18 
12 
11 
2 
3 
1 

750 
625 
550 
500 
350 
250 
250 

300 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

2 

49 

9 000 
135 000 
79 200 
66 000 
8 400 
9 000 
2 000 

600 

309 200 

203 2 Geçici hizmetliler ücre- Hava K. İs. Ş. ile Hava tü-
ti (Hava) menleri înş. Ş. için teknisiyen 

203 3 Geçici hizmetliler ücre- Deniz K. İs. Ş. ile îngaat gu-
ti (Deniz) beleri için teknisiyen 

Tersaneler inşaatında tekni
siyen 

203 4 Geçici hizmetliler ücre
ti (Harita) 

Jeodezi: öğretmeni 
Fotoğramctri öğretmeni 
Muvazene öğretmeni 
Astronomi ve matematik öğ
retmeni 
Topografya ve plân öğretmeni 
Jeoloji öğretmeni 
İnşaat mühendisi 

1 500 10 5 000 

1 

1 

2 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

500 

750 

150 
.150 
150 

150 
150 
150 
200 

2 

12 

5 
v5. 
5 

5 
5 
3 
4 

1 000 

9 000 

10 000 

750 
750 
750 

750 
750 
450 
800 

7 5 000 



Uygulanan kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

B. M* A d ı Görevin çeşidi Sayı 
Beheri 
Lira K. 

Hizmet 
süresi 

Ay 
Tutarı 

Lira K. 

özel geçici hizmetliler 
ücreti (Kara) 

Grikur. Is. D, ile Kor. Yurtiçi 
Bölge înş. Ş. ve komisyonları 
için teknisiyen 

özel geçici hizmetliler îmam (Kore için) 
ücreti (Hava) Hava K. îs. §. ile Hava tü

menleri înş. Ş. leri için tek-
nısıyen 

özel geçici hizmetliler Deniz K. îs. Ş. leri ile inşaat 
ücreti (Deniz) Ş. için teknisiyen 

» 

4 
1 

5 

6 

2 
13 
1 
2 

18 

1 
1 
1 
3 
1 
2 
4 

13 

250 
250 

500 

625 
500 
500 
400 

750 
625 
550 
500 
500 
450 
300 

12 
4 

10 

12 
12 
2 

12 

12 
12 
12 
12 
10 
12 
12 

12 000 
1 000 

13 000 

30 000 

15 000 
78 000 
1 000 
9 600 

103 600 

9 000 
7 500 
6 600 

18 000 
5 000 

10 800 
14 400 

71 300 

204 1 Yabancı uzman ve hiz
metlilerle tercümanla
rın ücretleri (Kara) 

Muhabere okulunda tercüman 
Amerikan kurs hizmetlerinde 

, tercüman 
» 
» 

. > 
> 
» 

» » 
» » 
» • » 
» » 

• > . • • » 

Zeytinburnu Ağır Bakım Tam. 
Pb. tank ı ıızmam 

1 

3 
24 
35 
24 
14 
8 

1 

110 

450 

651 
625 
574 
499 v 
422 
350 

1188 52 

12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 

5 400 

23 436 
180 000 
241 080 
143 712 
70 896 
33 600 

14 262 24 

712 386 24 



Uygulanan kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

B. M. A d ı Görevin çeşidi Sayı 
Beheri 
Lira K. 

Hizmet 
süresi 

Ay 
Tutarı 

Lira K. 

204 2 Yabancı uzman ve hiz- Hava Harb Akademisinde ya 
metlilerle tercümanla
rın ücretleri (Hava) 

204 3 Yabancı uzman ve hiz
metlilerle tercümanla
rın ücretleri (Deniz) 

204 4 Yabancı uzman ve hiz
metlilerle tercümanla
rın ücretleri (Harita) 

bancı uzman 
» » » 

Tercüman 

Naval înstructor 
Seyir uzmanı 
Makine uzmanı 
D. S. A. uzmanı 
Radar uzmanı 
Topçuluk 
D. S. A. uzmanı 
Dil uzmanı 
Başöğretmen 
Tercüman (Elektronik teknisi-
yeni) 
Tercüman (Makine elektronik 
teknisiyeni) 
Tercüman 

Tercüman 

Kartografi uzmanı 
Manyetik cazibe uzmanı 
Fotoğraf, fotomekanik ve ba
sım uzmanı 

1 
2 
3 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

1 
1 

1 
1 

14 

6 

1 
1 

1 

3 

1901 95 
1901 95 
650 

2677 41 
2568 41 
2259 40 
2259 40 
1597 65 
2259 40 

958 50 
1597 65 
2009 65 

875 

875 
650 

650 

4500 
2000 

1560 

12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 

12 
12 

9 

22 823 40 
45 646 80 
23 400 

32 128 92 
30 820 92 
27 112 80 
27 112 80 
19 171 80 
27 112 80 
11 502 
38 343 60 
48 231 60 

10 500 

10 500 
7 800 

290 337 24 

35 100 

gün 
45 

1 

4 

6 750 
2 000 

6 240 

14 990 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Kaymakamlık kursu 

203 Merkez geçici hizmetli- Müdür
ler ücreti öğretmen 

150 
350 

12 
12 

.1 800 
4 200 



8 —-
Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tortibiriin 
B. M. A d i Görevim çe§idİ 

Konferans (1) 
îdaro ve teksir memuru ve 
mutemet 
Daktilo 
Dağıtıcı 

Meslek kursu 

Kurs âmiri 
Kurs kâtibi 
öğretmen 
Konferans (1) 
Daktilo 
Muakkip 

Sayı 

400 

1 
2 
1 

1 
1 
9 

200 
1 
1 

Beheri 
Lira K. 

15 

275* 
175 
150 

150 
125 
150 

5 
150 

: 175 

Hizmetr 
süresi ı 

Ay 

12 
12 ,. 
12 

11 
11 

i l 

l i 
10 

Tutarı 
Lira K 

6 000 

3 300 
4 200 
1 800 

1 650 
l1375 

14 850 
1 000 
1 650 
1 750 

MALİYE BAKANLIĞI 

Gelir Vergisi işlerinde merkezde çalışacaklar 

3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine dâhil müteferrik müstahdemler 
v •'% ' • 

203, 1 Mltkez geçici hizmetli- Fiş memuru 
ler; ücreti » » 

2 
1 

3 

175 
150 

12 
12 

4 200 
. 1 800 

6 000 

Kaldırılan vergi artıkları işlerinde merkezde çalıştırılacaklar 

Tasnifçi 

Sayıcı 

1 
2 

3 

3 
2 

5 

125 
100 

175 
150 

12 
12 

3 
3 

1 500 
2 400 

3 900 

1 575 
,900 

2 475 

(1) Konforansçüar haftada 4 saatten fazla konferans tm-emezler, 



Uygulanan kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

B. M. A d ı Görevin çeşidi 

203 2 İller geçici hizmetliler Mimar 
ücreti' Sürveyyan 

Fiş memuru 

Sayı 

1 
2 
1 
1 

5 

Beheri 
Lira K. 

400 
300 
250 
225 

Îİizmet 
süresi 

Ay 

12 
12 
12 
12 

Tutari 
Lira K. 

4 800 
7 200 
3 000 
2 700 

17 700 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Yayım işleri 

203 1 Merkez geçici hizmetli- Tashihçi 1 
1er ücreti Tashihçi (aynı zamanda dak

tilograf) 1 
Tasnif çi 1 
Tasnif çi (aynı zamanda dak
tilograf) 1 
Daktilograf ve dağıtıcı 1 

» s» 1 

210 

210 
170 

170 
130 
115 

Türk Ansiklopedisinin hazırlık işlerinde çalıştırılacaklar 

Kartograf 1 
Fiş memuru 1 

» » 1 
Tasnif memuru 1 
Karşılaştırıcı 1 
Tashihçi 1 
Daktilo 1 

» ' • ı 
Dağıtıcı . 1 
Fotoğrafçı çırağı 1 
Odacı 1 
. > . ' 1 

225 
170 
150 
150 
210 
150 
140 
145 
110 
100 
100 
100 

Köy okulları ve enstitüleri inşaat işlerinde çalıştırılacaklar 

Başteknisiyen 1 
Mimar 1 
Yapı ve tesis teknisiyeni 1 
Makinist 1 

550 
475 
255 

12 

12 
12 

12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 

225 12 

Toplam 

2 520 

2 520 
2 040 

2 040 
1 560 
1 380 

2 700 
2 040 
1 800 
1 800 
2 520 
1 800 
1 680 
1 740 
1 320 
1 200 
1 200 
1 200 

6 600 
5 700 
3 060 
2.700 

ö l 120 



Uygulanan kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

B. M. A d ı Görevin çeşidi Sayı 
Beheri 
Lira K. 

Hizmet 
süresi' 
'Ay 

Tutarı 
Lira K. 

îmam-Hatip kursları 

203 2 tiler geçici hizmetliler Kurs öğretmeni 
ücreti » » ' 

»• » 
> odacısı 

1 
7 
15 
4. 

300 
200 
150 
50 

12 
12 
12 
12 

3 600 
16 800 
27 000 
2 400 

İslâm Ansiklopedisinin hazırlık işlerinde çalıştırılacaklar 

Fiş memuru 

» » 

» » 
Odacı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

190 
175 
175 
150 
150 
110 

12 
12 
12 
12 

, 12 . 
12. 

2 280 
2 100 
2 100 
1 800 
1 g)0 
1 320 

Türk Ansiklopedisinin hazırlık işlerinde çalıştırılacaklar 

İdare memuru ' 1 225 12 2 700 

Genel kitaplıklar tasnif işlerinde çalışhnlacaklar 

Tasnif şefi 
»;. memuru.. 
» » 

Yazıcı ve daktilo 

Mütehassıs mücellit 
Temizleyici 

Köy okulları yapı işlerinde çalıştırılan hizmetliler 

Makinist 
KardaJk ustası 
Modelci - marangoz 
Kereste depo bekçisi 
Demirci - kaynakçı 
Bilemo makinesi ustası 
Yapı ustası veya kalfası 

> » ' " • ' • ' • ' • 

Bekçi 
îşçi 

1 
6 
6 
4 
5 
2 
1 
1 

net 

.1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
6 
1 
2 
1 
1 

270 
210 
175 
160 
130 
100 
160 
100 

liler 

200 
200 
150 
100 
150 
150,. 
200 
175 
125 
100 
150 
100 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
6 
12 
12 

3 240 
15 120 
12 600 
7 680 
7 800 
2 400 
1 920 
1 200 

2 400 
2 400 
1 800 
2 400 
1 800 
1 800 
7 200 
12 600 
1 500 
1 200 
1 800 
1 200 



- 1 İ — 
Uygulanan kadroya, ilişkin" gider 

tertibinin 
B. Mİ"' A d ı Görevin çeşidi 

Hizmet 
Beheri süresi Tutan 

Sayı Lira K. Ay Lira K. 

Doğu illerinde çalışan köy kadınları gezici kursları J£'_*' , 

Öğretmen 40 200 12 96 000 

Toplam 249 960 

Gazi Eğitim Enstitüsü 

204 Yabancı uzman, öğret- öğretmen 
men ve hizmetlilerle » 
tercümanlarının ücret- . . » 
leri •» 

Devlet Konseravtuvan ve Cumhurbaşkanlığı Filârmonik Orkestrası 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1000 
750 
700 
350 
280 
250 

12 
12 
12 
12 

12 

12 000 
9 000 
8 400 
4 200 
3 3G0 
3 000 

Kaldırılan kadro 

Uzman 1 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
3 
1 
1 

5000 
4000 
1566 
1260 
1260 
1000 
1000 
1000 
500 
100 

8 
4 
12 
32 
8 
12 
8 
4 
9 
12 

40 000 
/ 16 000 
56 376 
30 240 
10 800 
24 000 
8 000 

12 000 
4 500 
1 200 

Devlet Konservatuvan ve Cumhurbaşkanlığı Filârmonik Orkestrası 

Kabul edilen kadro 

Uzman 3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

1566 
1260 
1260 
1000 
1000 
300 
500 
100 
1000 
200 

2500 
1850 

.n 
12 
3 
12 
7 
3 
9 
12 
6 
6 
4 

;/-v5 

56 376 
15 120 
S 780 

24 000 
7 000 
900 

4 500 
1 200 

12 000 
1 200 

10 000 
9 250 



Uygulanan kadroya ilişkin gider 
•..V • ;. AT' 

B. M; 
tertibinim ; ; Beheri . 

Â id l ı . . ;;.;•,!' s; s Güreyiıp çeşidi Sayı L i r a r K . 

Uzman 1 6500 
'...'..'.'^•"'••:- .•'•»••• •""••; ı 2500 

> 1 1460 
» 3 1240 

İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi 

Uzman 1 1566 
. " ' » ' • 1 700 

' • • " . * ' * . 1 -.567. 
» 1 100 

Ortaöğretime bağlı okullarda çalıştırılan yabancılar 

ö ğ r e t m e n 1 950 
» • • ' • • 1 800 
> 4 700 

u-'-r''.. '.'•"'•• »•''•• 3 650 •' 
» 4 600 
» " • : ' ; • 3 525 

, :. . » . 3 500 
r: -:.!-- • • » ' l • 4 5 0 

» 4 400 
» • ". 1 , 375 

• » :' 1 425 

Meslekî ve teknik okullarda çalıştırılan yabancılar 

Uzman 1 2000 
» 1 1800 
> 1 1700 
» 1 1250 
* 1 1200 
» 2 450 
» 1 400 

. • . ' • ' » • 1 1800 

Hizmet 
; süresi 
A Ay "." 

1 
6 
5 
5 

12 
12 
12 
12 : 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

. ,, , . . " ; . ••ş?Tj' 

Tutarı 
Lira ŞIK 

6 500 
15 000 
7 300 

18 600 

18 792 
8 400 
6 804 
1 200 

11 400 
9 600 

33 600 
23 400 
28 800 
18 900 
18 000 
5 400 

19 800 
4 500 
5 100 

24 000 
21 600 
20 400 
15 000 
14 400 
10 800 
4 800 

21 600 

îstanlml Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü emrinde çalıştırılan uzman 

Uzman 1 480 12 5 760 



- 1 3 -
Uygulanan kadroya ilişkin gider 

i;; ; tertibinin i : ; ; 
m . ' M: •• ''^,A-dU--,::.. Görevin çeşidi Sayı 

Hizmet 
Beherin;; süresi r 
Lira KL- Ay 

Tutarı 
Lira K. 

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI 

Demiryollar ve Limanlar înşaat Reisliğinin 1951 yıl% (E) cetveli kadroları 

203 1 Merkez geçici hizmetli
ler ücreti 

Merkez 

Yüksek mühendis 
Hekim 
Teknisiycu 

(D 

(2) 
(3) 

İngilizce tercümanı 
Dosya ve kayıt şefi 
Dosya ve kayıt memuru 

Dosya ve tasnif memuru 
Depo memuru 
Pansıhıancı 
Şoför 

r-i 

1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ı 
1 ' 
2 

625 
400 
700 
650 
625 
700 
550 
400 
350 
220 
175 
150 
220 
145 
250 

2 
12 
12 
12 
10 
5 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

1 250 
4 800 
25 200 
7 800 
6 250 
3 500 
6 600 
4 800 
4 200 
2 640 
2 100 
1 800 
2 040 
1 740 
6 000 

18 81 320 

Limanlar 

Teknisiyen (4) 
» (4) 

Mavici (4) 
İngilizce tercümanı (4) 
Dosya ve kayıt memuru 

» !» » 
Dosya ve tasnif memuru 

(4) 
(4) 
(4) 

4 
2 
2 
2 
2 
1 
2 

15 

700 
500 
200 
400 
225 
175 
300 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

28 000 
10 000 
4 000 
8 000 
4 500 
1 750 
6 000 

62 250 

(1) l".. III. 1951 den muteberdir. 
-• ?Sİ)~$'fW .1951 > ' » • • • • • • " • 

(3) 1. III. 1951 » s> 
(4) it, r ,tm » * 
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16 
Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d i 

• \ 

; Görevin çeşidi 

Büro şefi 
îdaro memuru 
Dosya ve tasnif memuru 

» » " • • • ' • • • » 

Depo memuru 
Daktilo (Yabancı dil bilmesi 
şart) 
Ambar memuru -
Dosya ve tasnif memuru 

» •••» » 

Daktilo 
Kayıt vo teftellüm memuru 
Daktilo 
Odacı 
Bekçi 

» 
> 

Hava mey dankın in§aat% 

Teknisiyen 
•». 
» (2) 
> (2) 
> 
» 

Ambar şefi 
Dosya ve kayıt memuru 

» » » 
s> > » 

Beheri 
Sayı Lira K. 

1 350 
1 300 
1 300 
1 275 
1 200 

1 250 
1 250 
2 230 
1 200 
1 175 
1 175 
2 150 
1 100 
3 150' 

14 120 
1 100 

1 750 
1 700 
1 700 
1 500 
1 625 
1 425 
2 300 
1 300 
1 250 

Hizmet 
süresi 

Ay 

12 
12 
12 
12 
12 

. 12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
10 
10 
12 
12 
12 
12 
12 

1 200 12 

Merkez yekûnu 

- Tutarı 
Lira IC 

4 200 
3 600 
3 600 
3 300 
2 400 

3 000 
3 000 
5 520 
2 400 
2 100 
2 100 
3 600 
1 200 
5 400 

20 160 
1 200 

9 000 
8 400 
.7 000 
5 000 
7 500 
5 100 
7 200 
3 600 
3 000 
2 400 

450 685 

(1) 1. VI .1951 den muteberdir. 
(2) İ. Vr .1951 » » 
(3) 1. III .1951 » •» 



Uygulanan kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

B. M. A d ı 

17 

Gförevin çeşidi 

Taşra kısmı 

Y. Müh. veya Y. Mimar (İh
tisas mevkii) 

» » » * (1). 

Hizmetliler 

Fennî tesisatçı 
Teknisiyen 
Fennî tesisatçı 

Tesisat sürveyyanı 
Sürveyyan 
Şoför 
Sürveyyan 

» 
» 

» 
Dosya ve tasnif memuru 
Daktilo 
Bekçi 

Hava meydanları inşaatı 

Teknisiyen 

Ambar şefi 

Sayı 
Beheri 
Lira K. 

Hizmet 
süresi 

Ay 
Tutarı 

Lira K. 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
6 
1 
1 
1 
9 
14 
12 
4 
1 
1 
1 

1 
2 
1 

750 
750 
625 

750 
625 
500 
550 
425 
370 
375 
325 
370 
270 
220 
250 
200 
200 
190 
165 
140 
120 
175 
175 
125 

750 
700 
300 

12 
9 
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 

9 000 
6 750 
7 500 

9 000 
7 500 
6 000 
6 600 
5 100 
4 440 
4 500 
3 900 
4 440 
6 480 
15 840 
3 000 
2 400 
2 400 
20 520 
27 720 
20 160' 
5 760 
2 100 
2.100 
1 500 

i 9 000 
16 800 
3 600 

Vilâyetler yekûnu 214 110 

Su İşleri Reisliği 195Î (E) cetveli kadrosu 

203 1 Merkez-geçici hizmetli- Teknisiyen (1) 
ler ücreti » (2) 

rosi 

1 
2 
1 

l 

750 
700 
325 

. ıo 
10 
12 

7 500 
14 000 
3 900 

(1) 1. V. 1951 den muteberdir. 
(2) Biri 1. III. 1951 den, diğeri 1. V. 1951 den muteberdir, 
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— 19 
Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin çeşidi 

Daktilo 
» 

Sürveyyan 
» 
» 
» 

Fidanlık memuru 
Marangoz 
Şoför 

» 
» 

Odacı 
» 

Sayı 

1 
1 
1 

.9 
15 
8 
1 

• 1 
6 

10 
5 
1 
8 

Beheri 
Lira K. 

175 
140 
175 
150 
130 
115 
150 
200 
200 
175 
150 
105 
90 

Hizmet 
süresi 

Ay 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

* 12 

Tutarı 
Lira 

2 100 
1 G80 
2 100 

16 200 
23 400 
11 040 
1 800 
2 400 

14 400 
21 000 
9 000 
1 260 
8 640 

311 820 

Malzeme Müdürlüğü 1951 - 12 aylık (E) cetveli kadrosu 

Merkez 

203 1 , Merkez geçici hizmetli- Kayıt memuru 
ler ücreti Muakkip 

1 
1 
1 

3 

150 
130 
115 

12 
12 
12 

1 800 
1 560 
1 380 

4 740 

istanbul Satınalma Komisyonu 

203 2 iller geçici hizmetliler Ambar, mutemet, teslim alma 
ücreti ve gönderme memuru (1) 

Teslim alma ve gönderme me
muru (1) 
Sürveyyan ve puvantör (1) 

» > (1) 
Hademe ve bekçi (1) 

1 

1 
1 
1 
1 

270 

175 
200 
175 
100 

5 

5 
5 
5 
5 

1 350 

875 
1 000 

875 
500 

4 600 

(1) 1. III. 1951 den muteberdir, 



Uygulanan kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

B. M. A d ı 

20 

Görcyin çeşidi 

, • ttizmet ,, j 
Beheri ; süresi • Tutarı 

Sayı Lira K. Ay Lira JC 

4585 sayılı Kanun gereğince açılacak yapı kalfa kursları müdür, öğretmen ve hizmetlilerin (E) 
cetveli kadrosudur 

203 2 İller geçici hizmetliler Kurs müdürü 
ücreti - öğretmen 

İdare memuru 
Daktilo 
Odacı 

8 
24 
8 

'.•'" 8 
8 

56 

200 
150 
100 
80 
70 

4 
4 
4 
4 
4 

6 400 
14 400 
3 200 
2 560 
2 240 

28 800 

NOT : Bu kadroların işe başlama ve bitme günleri serbesttir. ' 

Yabancı uzmanlar 1951 yılı 12 aylık (E) cetveli kadrosudur 

Demiryollar ve Limanlar İnşaat Reisliği ' 

204 Yabancı uzman ve hiz- Uzman mühendis 1 1200: 
metlilerle tercümanla- • 
rının ücreti ' 

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 

49 200 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 

Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının kadroları 1. III. 1951 tarihinden 29 .II. 1952 
tarihine kadar 

Refik Saydam Merkez Hıfzıssihha Müessesesi 

204 Yabancı uzman ve hiz- Biyoloji imalât ve tetkikat §u-
metlilerle tercümanla- besi uzmanı (1) 1 1908 
rmın ücretleri 

12 22 896 

(1) Haziran 1951 den itibaren 1 900 liraya tenzil edildi. 



21 
Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d-ı Görevin çeşidi 

Hizmet 
Beheri; süresi 

Sayı Lira E . Ay 
Tutan 

Lira K 

Ankara Numune Hastanesi1 şef 
makinist ve aletler tamir uz
manı 
Hariciye uzmanı 
Hastaneler, sağlık ve sosyal 
yardım kurumlan •: 
Hemşire 
Tercüman (1) 

» 

1 
1 

2 
1 
1 

500 
500 

300 
650 

12 
12 

12 
3 

650 6 

Toplam 

6ı 000 
6. 000 

7 200 
1 950 
3 900 

İ..-47 946 

204 Yabancı uzman ve hiz
metlilerle bunlara yar
dımcı personelin ücret
leri 

Stajyer köy sağlık memurları 
ücreti (2) 620 105 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI 

Gümrük ve Tekel Hakemliği 1. / / / . 1951 tdriMndm geçerli kurs kadrosu 

203 Merkez geçici hizmetli- Gümrük kursu öğretmeni (3) 
ler ücreti Muhafaza kursu öğretmeni (3) 

1 Gümrük 
2İ Muhafaza 

10 
10 

150 
150 

11 
10 

16 50Ö 
15 000 

31 500 

(1) 9 .IV. 1951 tarihinden itibaren, 
47 946 

72 

• 47 874 
(2) 244 adedi alU aylıktır. 
(3) 3888 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince ders başına 5 Ura ücret verilecektir, 



Uygulanan kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

B. M. A d ı 

22 

Görevin çeşidi 

Hizmet 
Beheri süresi Tutarı 

Sayı Lira K. Ay Lira K. 

TARIM BAKANLIĞI 

203 1 Merkez geçici hizmetli- Şifre steno daktilo 
ler ücreti 

Bakteriyoloji servisleri 

203 2 iller geçici hizmetliler Başpreparatör 
ücreti 

300 

400 

12 3 600 

12 4 800 

Hayvan sağlık memurları ve Nalbant Okulu 

Kurs öğretmeni 1 300 

Ziraat alet ve makineleri yatılı kursları > 

Tarım alet ve makineleri kursu 
öğretmeni (1) 
Tarım alet ve makineleri kursu 
makinisti (2) 
Tarım alet ve makineleri kursu 
aşçısı (3) 
Tarım alet ve makineleri kursu 

• «,§ıçı yamağı (4) 
• •, Tarım alet ve makineleri kursu 

v hademesi (5) 

204 Tatmncı uzman ve hiz
metlilerle tercümanla
rının ücretleri 

, Neşriyat Müdürlüğü (Merkez) 

Tercüman 

10 3 000 

20 

30 

10 

10 

10 

1 

150 

225 

170 

115 

85 

540 

5 

5 

5 

5 

5 

12 

15 000 

33 750 

8 500 

5 750 

4 250 

6 480 

(D 

(*) 

(3) 

(4) 

(S) 

16 adedi 1 
4 » 1 

24 > 1. 
6 * 1 . 
8 » İ . 
2 > 1, 
8 > 1. 
3 > 1 
8 » 1. 
2 » X 

V .1951 den fi 
VII. 1951 
V .1951 

VII. 1951 
V .1951 

VII. 1951 
V .1951 

VII. 1951 
V .1951 

VII. 1951 

> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

teçeı 
> 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 

, » 

3888 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desine göre kullanılacaktır. 



Uygulanan kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

B M . A d ı 

23 — 

Görevin çeşidi 

Hizmet 
Beheri süresi Tutan 

Sayı Lira K. Ay Lira K. 

Bakteriyoloji servisleri 

Bakteriyoloji ve salgın hasta
lıkları uzmanı 1 2600 12 31 2Ö0 

Bakteriyoloji servisleri (tiler) 

Sercloji virusi hastalıkları ve 
şarbon uzmanı 1 2500 12 30 0ÖÖ 

Başbakanlık 
Muamelât Genel Müdürlüğü 

Kararlar Müdürlüğü 
Karar sayısı : 3/12879 

Karar sureti 

Ücretli Tarım Bakanlığı 1951 yılı Bütçesinin (E) cetveline giren 203-1 merkez ve 203-2 iller 
geçici hizmetlileri ile 204 ncü yabancı uzman ve hizmetlileriyle tercümanların ücretleri bölümüne 
konulan ödenekten verilmek üzere çalıştırılacaklara ait ilişik cetvellerde yazılı kadrolarin 
1. I I I . 1951 - 29.11.1952 tarihleri arasında geçerli olmak üzere onanması; Tarım Bakanlığı
nın isteğine dayanan Maliye Bakanlığının 112212-4-4912 sayılı ve 15, IV. 1951 tarihli yazısı üze
rine, 5751 sayılı-Kanunun 6 ncı maddesine göre Bakanlar Kurulunca 18 . IV. 1951 tarihinde ka
rarlaştırılmıştır. 

Cumhurbaşkanı 
0. Bayar 
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