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1. — SABIK ZABIT HULASASI 

3780 sayılı Millî Korunma Kanununa tevfikan 
verilmiş olan sarfiyata ait 1940 takvim yılı bi
lançosunun tasdiki hakkındaki kanun lâyihası; 
talep üzerine Encümene geçi verildi; 

Kibrit ve Çakmak inhisarı işletme imtiyazının 
kaldırılmasına ve bu inhisarın işletilmesi için 
muvakkat bir idare kurulmasına dair kanuna ek 

kanun' lâyihası kabul olunda; 
Cuma günü toplanılmak üzere inikada nihayet 

verildi. 

Reis V. 
Aydın 

Dr. M. Germen 

Kâtip 
Samsun 
İV. Fırat 

Kâtip 
Kütahya 

V. TJzgbren 

2. —' HAVALE EDİLEN EVRAK 

Teklifler 
1. — Malatya Mebusu Mahmut Nedim Zabçı 

ve arkadaşlarının, fevkalâde vaziyet dolayısiyle 
bazı vergi .ve resimlere zam icrasına dair olan 
3828 numaralı kanuna ek 4040 sayılı kanunun 
6 ncı maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi (2/42) (İktisat, Maliye ve Bütçe Encü
menlerine). 

Mazbatalar 
2. — Bingöl Mebusu Feridun Fikri Düşünsel 

ve Kocaeli Mebusu Salâh Yargı 'nm Tapu Ka
nununun 6 ncı maddesinin tefsirine dair takriri 
ve Dahiliye, Maliye ve Adliye Encümenleri maz
bataları (4/21) (Ruznameye). 

3. -— Orman Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı 
Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni maz
batası (1/208) (Ruznameye). 

*—m 

B Î R Î N C Î CELSE 
Açılma saati : 15 

REİS — R, Camtez 
KÂTİPLER : V. Uzgören (Kütahya), Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli) 

REİS — Celse açılmıştır. 

3. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYE YE MARUZATI 

1. — Malatya Mebusu Mahmut Nadim Zab-
cı'nın, Muamele Vergisi Kanununun 10 ncu mad
desinin beşinci fıkrasının tefsirine dair olan tak
ririnin geri verilmesi hakkında takriri • • -

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Muamele Vergisi Kanununun 10 ncu mad

desinin beşinci fıkrasının tefsirine dair takriri
min geri verilmesini rica ederim. 

3 .5 .1944 
Malatya Mebusu 
M. Nedim Zabcı 

REİS — Alelûsul geri vereceğiz. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. ~ . Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1944 
malî yılı Bütçe Kanunu lâyihası ve Bütçe Encü
meni mazbatası (1/202) [1] 

REİS — Heyeti unıumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? 

Dr. O. Ş. ULUDAĞ (Konya) — Beden Ter
biyesi Genel Direktörlüğü evvelce Başvekâlet
ten ayrılıpta Maarif Vekâletinin emrine geçti
ği zaman şöyle bir şey söylemiştim; Maarif Ve
kiline demiştim ki, eğer şimdiye kadar veçhesi
ni bulmamış olan beden terbiyesine yol göster-

[1] 104 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

mezseniz, veçhe vermezseniz sizin yakanıza ya
pışacağım. Aradan zaman geçti. Geçen sene 
bililtizam söz almadım, çünkü geçen kısa zaman 
zarfında bir şey yapamazdım, diyecekti. Bir 
buçuk sene zaman geçti, bu bir buçuk sene za
man zarfında onun yakasına yapışmak için hiç 
çabalamadım, mütemadiyen o yakasını bana 
teslim etti. (Maarif Vekili burada yok sesleri). 
Fakat ben de şimdi burada Maarif Vekilini gö
remiyorum, kime hitap edeyim! (Maarif Ve
kili geldi sesleri). Maarif Vekilinin yakasına 
yapışacağımı söylemiştim, yapışacağım ve bı-
rakmıyacağım. Meseleyi hekim gözü ile muta-
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lâa edeceğim, esasen başka bir sıfatım da yok
tur. Bu sene Türk hekimlerinin kurdukları 
kongrede gündemlerinin bir maddesini teşkil 
eden beden terbiyesine gösterdikleri alâka ken
dilerinin dahi malûmudur. Ben de o kongrede 
söz söylemiş, fikir beyan etmiş ve eskidenbe-
ri bu mesele üzerinde durmuş bir arkadaşınız 
olduğum için zannederim ki, Maarif Vekili 
sözlerimi biraz da tıbbın ifadesi olmak üzere 
kabul edeceklerdir. Sporu 20 nei asırda millet
lerin kalkınması, gelişmesi için en mükemmel 
bir âlet sayıyorlar. Bugün ayakta savaşan ve 
didişme kudretini, gösteren milletlerin herhan
gi birini tetkik ederseniz göreceksiniz ki bun
lar kalkınma ilâcını yalnız sporda bulmuşlar ve 
bunda muvaffak olmuşlardır. MisaL göstermiye-
ceğim. Halihazırda çarpışan, didişen kuvvet
ler 1918 de yere serilmiş oldukları halde bugün 
ancak beden tedbiyesi sayesinde bu çarpışma 
kudretini gösterebiliyorlar. Bunlar arasında 
Fransa «bugün mağlup olmamızda en büyük 
saik beden terbiyesinde tuttuğumuz yanlış yol
dur» diyor. 

Sporun ve beden terbiyesinin bizdeki veçhe-
, si vücutları geliştirici, millî bünyeyi kalkındırı-

cı olmalıdır. Maarif Vekâleti çok eski zaman-
danberi bir karar vermiştir, mekteplerle kulüp
leri ayırmıştır. Uzun münakaşaları icabettiren 
bu ayırma- keyfiyeti son sene zarfmda ilga edil
miştir. Bugün mektepliler de kulüplere girebi
lecektir, Maarif Vekâleti emir vermiştir. Ace-
ba, bunun için kulüplerin eski vaziyetiyle bu
günkü vaziyeti arasında bir değişlik mi vardır? 
Ben kulüplerin şu veya bu vaziyetleri üzerinde 
durmak hakkını haiz değilim ve salâhiyetim de 
yoktur. aYlnız bir ay vvel gördüm ve öğrendim 
ki oralarda bir hekimin göziyle göreceği şeyler 
arasında asla bir değişiklik yoktur. Bîr kulübe 
gittim, münevver ve okur yazar, çok meşhur 
olan ve mütaaddit defalar şampiyonluğu ka
zanmış olan bu kulüpte sıhhat fişlerini aradım, 
yoktur dediler. Hattâ bu kulübün en faal oldu
ğu sporlardan, diğerlerini bırakınız, futbolde 
çalıdan en faal unsurların dahi sıhhat fişleri 
yoktur, sordum, sıhhat fişleriniz yok mudur? de
dim, hayır dediler. Maarif sizden bunu aramı
yor mu? dedim, hayır dediler. Başı sıkışır, Mec
liste münakaşa olur o vakit kendisi bize bir ta
mim yapar biz de işi uyduruveririz dediler. 
Hattâ dediler M, bizim içimizde meşhur bir 
eleman olan filân adam, doktorumuz tarafından 
kalbinden ve böbreğinden dolayı oyun harici 
bırakılmıştır, amma biz, icabettiği zaman bunu 
dahi oyuna çıkarırız, çünkü onu çıkarmazsak o-
yunu kaybederiz dediler. Bu vaziyet karşısında 
aceba prensip itibariyle çocuklarının kulüplere 
devamında eskiden gördüğü mazarratı bugün 
görmüyor mu? 

Sıhhat fişinden bahsediyorum. Maarif Vekâ
leti kendisi de sıhhat fişinin taraftarı değildir. 

Geçen sene bir kaç koşuya gittim. Mukavemet 
koğuşu yapılıyordu. Kendileri de orada idi. 
Buna işaret ettim. Arkadaşlar, at koşularına 
gidiyoruz. Koşuya giren atlarm her birinin bay
tar tarafından verilmiş raporu vardır, şu ka
dar mesafe koşabilir, şu kadar sıklet kaldırır, şu 
kadar mukavemet yapabilir diye. Geçen sene mu
kavemet koşuna gitmiştim. Yine kendileri ora
da idi. Koşuya giren üç atletten birisi ikinci tu
ru dönerken olduğu yerde şişti kaldı. Bakmız 
dedim. Maarif Vekâleti bu müsabakalarla; şilt 
mâçlariyle, kupa maçlariyle ne yapmak isti
yor ? Evet bu maçlar caziptir amma millî kalkın
mayı asla temin etmez. Biz millî spor, millî be
den terbiyesi istiyoruz. Orada şu veya bu ku
lüp meselesi yoktur. Milletin kütle halinde kal-
kmmasş meselesi Vyardır. 

Elimizde bulunan bütçe lâyihasında on tane 
spor şubesi vardır. Bunları tetkik ediniz, içeri
sinde futbol şubesi için 5 bin liralık tahsisat 
vardır. Futbolun aleyhinde değilim. îyi bir sopr-
dur. Bir anda vücudun bütün adalâtmı ha
rekete getiren bir spor. Fakat diğerlerine lâ-
zımgelen ehemmiyet verilmemiş. Meselâ yüzme 
ondan daha az mı ehemmiyetlidir? Binicilik 
veya herhangi diğer bir spor kısmına bu ehem
miyet niçin verilmemişti? Haydi bu para buna 
verilmiş, amma nereden almış? Şimdi soracağım? 
Umum Müdürlük merkezinde örnek bir muaye
ne merkezi kurulmasına başlanmıştır. Bu eli
mizdeki esbabı mucibe lâyihasında zikrediliyor. 
Arkadaşlar, iki sene evvelki zabıt ceridelerini 
arayınız. Orada İzmir'de, İstanbul'da, Anka
ra 'da 3 tane muayene merkezi açılmak üzeredir. 
Sözlerini okuyacaksınız. Aradan üç sene geçtiği 
halde şimdi yalnız örnek bir muayene merkezi 
Ankara 'da açılmıştır. Bu merkez açılmıştır. 
Bir tane örnek olmak üzere ne yaptığını bilâha-
j e göreceğiz. 

Şenelerdenberi hekimin spordaki rolünün ne 
olacağını buradan söylerdim. Umum Müdürlük 
Merkezini geziniz. Muhtelif şubeler arasında 
bir de Sıhhiye şubesi göreceksiniz. Diğer şube
lerin müdürü, memuru, hademesi her şeyi var. 
Sıhhiye şubesinin ise ancak bir tane mensubu 
vardır. Bir tek doktor. Ne yapar bu adam? ne 
bileyim? Kâtibi yoktur. Susu busu yoktur. O 
teşkilâtının içerisindeki hekim ne yapar? ne bi
leyim ben, onun kâtibi yoktur, dosyacısı yok
tur, hiç bir şeyi yoktur. Galiba teşkilât içeri
sinde hasta olanlara biraz kinin ve asprm ve
rir, ve vazifesi budur. Sunu da ilâve edeyim 
ki, bu şubede bulunan kadrodaki hekim, zan
nediyorum ki, hâlâ vekildir. Asil olarak müsta-
killen vazife görmemektedir. Vekâletin bu şu
beyi ihya etmesini bilhassa dilerim ve temenni 
ederim ki, şenelerdenberi söylediğim sözler hiç 
olmazsa bundan sonra nazarı dikkate almır da 
teşkilât kanununda değişiklik yapılır. 
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Vekâlet senelerdenberi söylediğim şeylerden 

bazılarım nazarı dikkate almış, üç doktor inti
hap etmiş, harice gönderilip staj yaptırarak spor 
hekimi yaptıracakmış. Memleketin cidden buna 
ihtiyacı var. Fakat Maarif Vekâletinden rica I 
ediyorum. Bu hekimleri harice göndermezden 
evvel Sıhhiye Vekâleti ile uyuşsun. 

Tababet ihtisas kanunları arasına spor he
kimliğini bir ihtisas şubesi olarak koysun. Bu
nu yapmazsa spor hekimliği iltifat görmiyecek-
tir. Böyle ihtisas şubesi olarak tesbit edilirse 
spor hekimliği, spor hekimi kendi kendine ye
tişecektir, çünkü istikbalde terakki görecek
tir. 

Maarif Vekâleti söylediğim üç hekim hak
kında bütçeye lâzım geifen tAtsisatV koymuş; 
güzel. Memleket hâricine gönderecekmiş. Şunu 
nazarı dikkate almasını rica ediyorum, intihap 
edeceği memleket hakkında dikkat etsin sporu 
dünyada f antazi olarak yapan milletler var, 
kalkınma ve gelişme vasıtası olarak yapan mil-
lerler var, bu noktalan iyi tetkik etsin ve ona 
göre seçsin, bunları iyice tetkik etsin ve hangi 
memlekete gönderecekse bu kanaat üzerine 
göndersin. Yoksa o. milletlerin teşkilâtları, ya
şayışları büsbütün başka ise ve sporu eğlence 
için yapıyorlarsa, zaruri beden ihtiyaçları ka
bilinden bu hareketleri yapan memleketlerin 
spor hekimliği bizim gibi sporu kalkınma va
sıtası olarak yapmak zaruretinde olan millet
lerin spor hekimliği arasında fark vardır. Ora
da yapılan spor ihtisası bu memlekete uymıya-
bilir ve doğru olmayabilir. 

Raporda garip bir şey daha var; enstitüyü 
şöyle tarif ediyor. Umum müdürlüğün ifa-
siyle mükellef bulunduğu faaliyetleri yapacak 
elemanları yetiştirecektir. Anbyamadım? Se
nelerdenberi bağırıyoruz, bu kanun değişmesi 
lâzımdır, itibaridir diye. Maarif Vekili de bu 
kanunu zamanın ihtiyaçlarına göre değiştir
meğe tevessül edeceğiz, demişti. Hâlâ o ka
nun, hâlâ ona istinadeden mütalâalar. Enstitü 
eleman yetiştirecek değildir. Enstitü bir lâbo-
ratuvardır. Orada millî bünyenin icabettirdiği 
spor tarzı tâyin edilecek, orada endikasyon ko
nulacak, orada bu işe veçhe verilecektir. Yok
sa orada hoca yetiştirilecek değildir. 

Bilmem arkadaşlar, (R) cetvelini okudunuz 
mu? Dikkatle okuyan arkadaşlar farketmişler-
dir ki, orada sporcularımızın tahsisatı Hükümet 
tarafından verilen profesyoneller tarzında ta
rif ediliyor, işte, ibate, elbise, şu, bu ve saire. 
Harice gönderilecekler için bunu anlarım. Fa
kat dâhilde, Hükümet teşkilâtı arasmdakilere 
"böyle tahsisat verilecekse bunun yalnız kulüp
lere verilmemesini isterim. Versin, fakat bü
tün millî teşkilât dâhilinde yapsın. Böyle de
ğil de kulüpleri kendi paramızla teçhiz edelim 
dersek bunu yapamayız arkadaşlar, Kulüpleri-
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mizi böyle tahsisatımızla doyuramayız arkadaş
lar. 

Sırası geldiği vakit burada kelime üzerinde 
oynarız. Maarif Vekâleti sık sık bize türkçe 
kelimeler sunar, memnun oluruz. Fakat ba-
zan da niçin acaba kendisi ecnebi kelimeler 
sunmakta ısrar eder? Şimdiye kadar elimize 
geçen bir çok kelimeler arasında Maarif Ve
kâletince sunulmuş olanlar çoktur. Meselâ ev
velce görmüştüm, bir ansambl tedrisat vardır. 
Bu nedir? diye sorduk. Bir arkadaşımız cevap 
verdi, küme tedrisât demektir, dedi. Şimdi bir 
de deplasman var. iki defa' aynı cümle içinde 
bu kelime geçmiş. Lügate baktım, öğrendim, 
yer değiştirme demekmiş. «Antrenör» kelimesi 
senelerdenberi söylendiği için konulmuşmuş. 
Şimdiye kadar pehlivanlarımız arasında antren
mana idman ve antrenöre de idmancı derlerdi. 
Antrenör tâbirine ne lüzum vardır? «Monitör» 
bunu da bu sefer gördüm. Onu da bilmiyordum, 
lügate baktım öğrendim, müzakereci demekmiş. 
Bir de «Sürveyyan» tâbiri vardır, o da «gözet-
leyici» mubassır demekmiş. 

Nihayet kelimeler üzerinde durmuyorum. 
Maarif Vekâleti beden terbiyesi yolunda izini 
tâyin etmemiştir. Halâ kulüpçülük dâvasmda-
dır, millî kalkınma yolunda değildir. Beden 
terbiyesi mükellefiyeti ise ameleleri yevmiye
sinden mahrum etmekten başka bir işe yara
mamıştır. Memlekette bu işi yoluna koymak 
gerektir. 

S. YÜRTKORU (Afyon Karahisar) — Efen
dim, Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü büt
çesinin müzakeresi münasebetiyle ben de bu 
husus hakkındaki umumî mahiyette fikirleri
mi arzetmek isterim. 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğüne vü
cut veren 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanunu
nun birinci maddesi Umum Müdürlüğün başlı
ca vazifesini şöyle tarif ediyor : «Yurttaşın fi
zik ve moral kabiliyetlerini ulusal ve inkılâpçı 
amaçlar dâhilinde geliştirmek.» Umum Mü
dürlüğün bu işi yapabilmesi için de kanunun 
dördüncü maddesi gençler için kulüplere gir
mek ve boş zamanlarında beden terbiyesine de
vam etmeği mecburi kılıyor. Bu suretle yur
dun içinde beden terbiyesi faaliyetlerini sureti 
umümiyede sevk ve idare etmek ve teşkilâtlan
dırmak işi bir Devlet işi olarak Beden Terbi
yesi Umum Müdürlüğüne tevdi edilmiş olu
yor. Aynı zamanda bu kanun yürürlüğe girdik
ten sonra beden terbiyesi keyfî ve şahsi bir iş 
olmaktan çıkıyor ve bir mecburiyet ve mükelle
fiyet oluyor. Devletin bu işi teşkilâtlandırması 
için de emrine bir çok mühim gelir kaynakları 
veriliyor.. Bunların başlıcası umumî bütçeden 
her sene yapılan yardımdır. Bu sene de 721 bin 
küsur lira veriliyor. Ayrıca, hususi idareler 
bütçelerinden % 2 ve belediyeler bütçelerinden 
de teşkilât emrine % 4 verilmektedir. Kanun 
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yürürlüğe girdikten sonra üzerinden 6 sene I 
geçmiştir. Bu müddet zarfında verilen paralar I 
milyonlara baliğ olmuştur. Bu paralarla I 
ve geçen bu zaman zarfında acaba ne
ler yapıldı? Bendeniz 20 senedenberi fah
rî idareci olarak spor işlerinde çalıştım. 
Şu 6 sene içinde yapılan işlere yakmdan vukufum 
vardır. Onun için müsaade ederseniz altı sene
lik güzeşteyi arzedeyim. Filvaki bu kanun yü
rürlüğe girdikten sonra esas maksat olan beden 
terbiyesine devam mecburiyetini temin için bir 
takım çalışmalar yapıldı. Bu meyanda 9 vilâyet 
hariç olmak üzere diğer bütün vilâyetlerde 18, 
19, 20 yaşlarındaki gençler, 25 vilâyette, İstan
bul, izmir, Seyhan Belediye hududları içi müs
tesna olmak üzere 15, 16, 17, yaşlarındaki 
gençler ve bunlara ilâveten bütün bu vilâyet
lerde mevcut memur ve işçi sayısı 500 ü müte
caviz fabrika ve emsali müesseselerde çalışan 
15 - 35 yaşlarındaki kız ve kadınlar da dâhil 
olmak üzere bütün yurddaşlar bu mükellefiyete 
tabi tutuldular- Bidayeten davetlilerin çoğu bu 
davete icabet etti, aralarından gelmiyenler de ol
du. Bunlar hakkında ne gibi bir muamele yapı
lacağı hususunda düşünüldü. Çünki Beden ter-
byesi kanununda devamı icbar edecek bir hü
küm ve bir müeyyide yoktu. Nihayet valilikler 
vilâyet idaresi kanunun 68 nei maddesini tatbi-
ka başladılar. Bu vilâyet idare heyetlerinin para 
cezası tarhedilmesidir. Fakat bir çok yerlerde 
itirazlar oldu. Bunun üzrine Beden Terbiyesi 
Umum Müdürlüğü keyfiyeti Adliye Vekâletin
den «ordu. Adliye Vekâletinin mütalâası şöyle 
idi: Beden Terbiyesi Kanununun sarahaten ce
zalandırmadığı bu ademi icabet fiilinden dola
yı vilâyet idaresi kanununa tevfikan ceza tâ
yini usulsüz ve kanunsuzdur. Bu, Ceza Kanu
nunun birinci maddesine ve Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun 52 nci maddesine muhaliftir. Bu 
hususta kesin bir neticeye varmak için Beden I 
Terbiyesi Kanununun metnine bir cezai müey
yide koymak lâzımdı. Adliye Vekâleti bu tavsi
yeyi yaptı. Keyfiyet Başvekâlete Müdüriyeti 
Umumiye tarafından arzediliyor. Başvekâlet de 
Adliye Vökâletinin mütalâasını musip bir müta
lâa görüyor ve bu yolda muamele ifasını Beden 
Terbiyesi Umum müdürlüğüne bildiriyor. Bu 
güzel kanunun yürütülmesi için küçük bir for
malite meselesinin halli kâfi gelecekti. Beden 
Terbiyesi Umum Müdürlüğü Adliye Vekâletin
den aldığı mütalâa ve Başvekâletin tasvibi ile mü
temmim bir maddei kanuniye hazırlayacaktı, | 
bu yapılmamıştır- Adliye Vekâletinin bu hususta 
verdiği mütalâa ve Başvekâletin bunu tasvibi 
1941 senesinin eylül ayındadır. Yani Beden Ter
biyesi Umum Müdürlüğünün Maarif Vekâletine 
raptından aşağı yukarı on ay kadar evveldir. Ni
hayet 1942 haziranında malûmu âlileri olduğu 
üzire bir ek kanunla Beden terbiyesi Umum. i 

Müdürlüğü Başvekâletten alinarak Maarif Ve
kâletine bağlanmıştır. 

Zabıtları okudum, Ana kanunun, Beden Ter
biyesi Kanununun Meclisi Âlide müzakere olun
duğu sırada olduğu gibi, bu ek kanunun müza
keresi münasebetiyle de, memleketşümul ve mil-
letşümul bir tarzda beden terbiyesinin faydaları 
görüşülmüş, bu hususta bir çok güzel sözler söy
lenmiş ve teşkilâtın Maarif Vekâletine bağlanma
sının faydalan belirtilmiş. Bunun üzerine kürsü
ye gelen Maarif Vekili bu işin sevk ve idaresinin 
daha iyi bir şekilde yapılacağına dair ümitli va-
itlerde bulunmuş, bu güzel ve heyecanlı safhadan 
sonra da aradan iki sene geçmiş bulunuyor Bu 
iki sene içinde kanunun esas tuttuğu maksattan 
neler yapılmıştır? Şunu kemali teessürle arzede-
bilirim ki, esas gaye etrafında yapılmış hiç bir 
şey yoktur. Filvaki Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü Mâarif Vekâletine verildikten sonra bu 
mecburiyet ve mükellefiyet işinin tahakkuku yo
luna gitmek için bir takım araştırmalar ve tet
kikler yapıldığını bendeniz yakinen biliyorum. 
Umum Müdürlük istişare heyeti toplandı ve bu 
işi görüştü ve bir taslak meydana getirdi. Bu gö
rüşmeler sonunda da, nedense tekrar Adliye Ve
kâletinin fikir ve mütalâasına müracaat edildi. 
Adliye Vekâleti daha evvelki fikir ve mütalâa
sını teyit etti. Fakat henüz daha, kanunun bu 
yolda İslahı için Meclisi Âliye getirilmiş teklif 
yoktur. Geleceğine dair de bir emmare görülmi-
yor. Burada şöyle bir sual hatıra gelebilir; acaba 
bu müeyyide işi kanuna konulmadı diye bütün 
beden terbiyesi faaliyeti durmuş mudur? Hiç bir 
iş yapılmıyor mu? Hepimizin gördüğümüz ve 
bildiğimiz gibi bir takım faaliyetler oluyor. Me
selâ 29 Teşrinievvel ve 19 Mayıs gibi büyük gün
lerde spor sahalarında bir takım gösteriler yapıl
dığım görüyoruz. Bazan da Şark vilâyetlerinden 
garba ve şimal vilâyetlerinden cenuba doğru 
uzun menzilli koşular da yaptırılıyor. Sonra, ge
çen senelerde başlanmıştır, bir iki vilâyette izci-
vari kamplar da yaptırılıyor ve nihayet hepimiz 
biliyoruz ki, gayet heyecanlı futbol maçları bir 
çok stadyomlarda devam etmektedir. 

Fakat müsaadenizle şunu da hatırlatmak is
terim ki, bütün bu arzettiğim şeyler ve buna 
ilâve edilebilecek daha bir çok faaliyetler Beden 
Terbiyesi Kanunu yok iken, Umum Müdürlük 
yokken de, hattâ idman Cemiyetleri ittifakı za
manında yani 30 senedenberi yapılıp gelmekte
dir. Şimdi bu işlerin tedvirim Devlete vermiş 
bulunuyoruz. Ve aynı zamanda milyonlar da 
vermiş bulunuyoruz; bu işin tahakkuk ve tahas-
sülü için. O halde daha ileri hareket beklemek 
ve bilhassa kanunun kasdettiği esas maksat için 
faaliyetler beklemek elbette hakkımızdır. Beden 
terbiyesi emrine verilen bu milyonlarla bir kaç 
vilâyette bir takım saha, ve statyomlar yapıl
dığını biliyorum. Hepimiz görüyoruz ki, bu stat-
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yumlarda senenin ancak bir kaç gününde faa- j 
lıyet gösterilir, diğer günlerde boştur. Evvelce 
arzettiğim 29 teşrin ve 19 mayıs günlerinde bu 
meydanlar ancak gösteriler için kullanılır.' Son
ra, bu gösteriler münasebetiyle şunu arzedeyim 
ki, hepimizin alkışladığımız 19 mayıs şen-
liklermdeki bu gösterilere dikkat edecek olur
sanız bunların hepsi mektep çocukları veya as
kerî talebedir. Beheıı Terbiyesi Umum Müdürlü
ğüne tevdi ettiğimiz beden terbiyesi mükellefleri 
bunların içinde yok gibidir. Olsa bile yaptıkları 
hareketten acemilikleri derhal göze çarpar. Bel-
liki bu gösterilerden bir kaç gün evvel ele alınmış 
ve bir kenarda çalıştırılıp hazırlanmışlardır. De
vamlı ve esaslı bir talim ve terbiyeye tabi tutul
mamışlardır. 

Sözlerime son verirken Sayın Maarif Veki
limizden şu hususları rica edeceğim: Eğer Beden 
Terbiyesi Kanunu cemiyetimizin bünyesine uy
gun değil ve kabiliyeti tatbikiyesi yoksa lütfen 
evvelâ bu husus hakkında izahat versinler. Yok 
eğer, bu kanundan beklediğimiz faydaları istihsal 
bizim için hayatî ve mühim ise, o halde bu işte 
tahsis edilen paralara ve kaybedilen zamana va-
dettikleri sevimli kuvvetli ve canlı teşkilâtı bize 
biran evvel getirsinler. 

H. O. BEKATA (Ankara) — Muhterem arka
daşlar, Beden Terbiyesi bütçesinin müzakeresi 
dolayısiyie ben de esasa taallûk eden bir kaç mü
lâhazada bulunacağım. 

Kanunun bugüne kadar geçirdiği safahat ma
lûmunuzdur. Bunu tekrarda fayda mülâhaza et
miyorum. Üzerinde durmak istediğim dâva, Be
den Terbiyesi Kanuniyle memleketimizde kurul
mak istenilen teşkilâtın, bugüne kadar, hakikatte 
ne ölçüde tahakkuk ettirilip ettirilmediğidir. 
Bunun yanı başında da bugünkü çalışmalar, had
di zatında bu teşkilâtın güttüğü gaye içinde ne 
kiymet ifade ediyor? Bu hususta Muhterem Maa
rif Vekilinden bir sual sormak istiyorum. 

Kanunun vazettiği gaye hepimizin malûmu
dur. Maarif Vekilimiz iki sene evvel, bu teşkilâ
t a Başvekâletten alınarak Maarif Vekâletine 
bağlanması münasebetiyle, bu kürsüden yüksek 
Meclise verdiği izahat arasında, bütün bu saha
daki çalışmaları memleket içinde ve dünya için
de tetkik ederek, memleketin içtimai ve Millî 
bünyesine, en uygun şekilde teşkilât içinde ta
hakkuk ettireceğini ifade etmiştir. Keza: «Be
den terbiyesi dâvası, terbiye meselesinin bel ke
miğini teşkil etmektedir» diyerek bu teşkilâtın 
hakikî hüviyetini tebarüz ettirmiş ve «Sevimli, 
sempatik ve her bakımdan, Devlet bakımından, 
hususi teşekküller bakımından memleket gençli
ğinin teşkilâtı içinde, okul içinde ve dışında, bü
yük, sıhhatli ve canlı teşkilât kurmak emeliyle» 
Umum Müdürlüğün kurulduğunu ve Maarif Ve
kâletine bağlandığından itibaren ve daha evvel de 
gençliğin millet ölçüsünde ele alındığını ifade 
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ettiler. Geçen sene gene bu kürsüden, bütçe ko
nuşmaları münasebetiyle, Muhterem Maarif 
Vekili «Çocuklarımızın bedenlerini (takviye 
edişte vatan müdafaası içindir» dediler. 
ve şu cümleyi de aynen ifade ettiler : « Beden 
Terbiyesi Umum Müdürlüğüne kanunen verilen 
vazifeler, kışla ve okul dışmda kalmış Türk 
gençlerin beden terbiyesiyle uğraşmaktır. Bu 
teşkilât Maarif Vekâletine intikal ettikten 
sonra, kışla hariç olmak ' üzere, okul ve okul 
dışı bütün memleket gençliğini içerisine alan 
bir büyük teşkilât hâline geldi » buyurdular. 
Hakikaten muhterem Maarif Vekilinin, kanu
nun arzettiği gaye üzerindeki bu izahları, ne
tice müstesna, çok doğru ve isabetlidir, amma 
gönül arzu eder ki, teşkilât mefhumunun mil
let ölçüsünde ve beynelmilel anlayışla ne dere
ceye kadar kurulup kurulmadığını tahlil etmek 
önümüze koymak ve mûsbet bir kanaata var
mak lâzımdır. Arkadaşlar, bu bütçe ile verdi
ğimiz tahsisat yalnız Mluvazenei umumiyeden 
verilen tahsisattır. Halbuki bir de kanunun 
icabatı olarak, idarei hususiyelerden % 2 ve 
belediyelerden % 4 verilmektedir ki, bunların 
yekûnlarını ifade edeyim: 1938 den 1943 e ka
dar idarei hususiyel erden ceman (3 394 334) 
lira, belediyelerden ise (3 113 309) lira ki, 
toplarsak yalnız idarei hususiye ve belediye
lerden (6 512 368) lira, Muvazenei umumiye
den de (4 307 111) lira ki, ceman yekûn 
(10 819 479 > lira bu teşkilât emrine tahsis edil
miştir. 

Bugün müzakeresini yapacağımız Beden Ter
biyesi Umum Müdürlüğü 1944 bütçesi ve 1944 
yılındaki idarei hususiyeye ve belediyelerden 
alınacak para ile bu yekûn 14 milyon lirayı 
bulmaktadır. Şu halde Yüksek Meclis, bu 14 
milyon lira karşısında, bu teşkilâtın ne yap
tığını elbette merak edecektir, önümüze ge
len faaliyet bilançosu, samimî bir kanaat olarak 
arzedeyim ki, bendenizi tatmin etmemiştir. Bu 
samimî kanaatimi ifade ederken işin bugünkü 
tutumu ile, önümüzdeki yıl içinde, hepimizi tat
min edecek bir faaliyet göstereceğini de maal
esef ummuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bu teşkilâtın hakikat
te gayesini, Maarif Vekili geçen senelerki izah
larında arzettiler. Ben de bir cümle ilâve ede
yim: Bu teşkilâtın kurulmasından tek millî mak
sat, profesyonel fertler ve gruplar yetiştirmek 
değil; ordunun dışında kalmış bulunan okul için
de ve dışındaki Türk çocuğunu beden bakımın
dan, ahlâk bakımından, disiplin bakımından her 
an orduyu ikmal edecek, itmam edecek, tak
viye decek surette hazır bir nesil hâline getir
mektir. 

Nitekim İngiltere ve Amerika'da ordu safla
rının süratle ikmal ve itmamı Amerikan ve İn
giliz gençliğinin bu suretle daha evvel yetiştiril-
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lartnda ve bilhassa İstanbul'da spor işleri he
men hemen 15 - 20 senedir sayıları 20 - 30 u 
geçmeyen ve bir çoğu alaydan yetişme aynı şa
hıslar elinde yürütülmektedir. Kabiliyetleri 
mahdut ve bilgileri noksan ve maaatteessüf 
umumî kültür seviyeleri düşük olan bu spor 
idarecileri hayatm diğer sahalarını deneyipte 
muvaffak olamadıklarını gördükten sonra spor 
işlerini idare sahasına dönmüşler ve orada bir 
mevki ve otorite sahibi olmak kararını vermiş-

r lerdir ve ekserisi mesuliyet duygusunu ta-
mamiyle kavramamış, mevki ve salâhiyetlerini 
hazmetmemiş kimselerdir. Bunun neticesi doğ
rudan doğruya spor faaliyetimizde gördüğümüz 
yolsuzluklar da akis buluyor. Vazife ve salâ
hiyetlerinin hudutlarını çızmaktan âciz olan 
bu arkadaşların bir taraftan mesuliyetini üze
rine aldıkları vazifeyi tam olarak ifa etmekte 
ve diğer taraftan salâhiyetlerini yanlış kullan
maları ve ekseriya bu salâhiyetlerini tecavüz 
etmeleri sık sık rastlanan hâdiselere yol aç
maktadır. 

Bu itibarla Maarif Vekilliğinden ricam, spor-
işlerimizi bu gedikli spor idarecilerinin elle
rinden biran evvel kurtarması ve bu işleri tam 
ehliyet sahibi, bilgili ellere tevdi etmesidir. 

Üzerinde durmak istediğim ikinci bir nok
tada Koordinasyon meselesidir. Hepimiz bili
riz ki, bizde bir Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü, bir Okullar Beden Terbiyesi Müdürlü
ğü ve bir de Halkevleri Beden Terbiyesi kolu 
vardır. Bu üç teşkilât arasmda irtibat yok gi
bidir. intihap dairem olan Burdurda halkevi 
emrine gönderilmiş olan birçok spor levazımı 
halkevinin deposunda çürüyüp gitmektedir, ve 
bu senelerdenberi böylece durmaktadır. Arzet-
tiğim gibi bir koordinasyon teessüs etmiş olsa 
idi belki Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 
bu malzeme ve teçhizattan istifade imkânını bu
lurdu. Bu suretle okullardaki beden terbiyesi 
ve spor faaliyetini de Beden Terbiyesi Umum. 
Müdürlüğü faaliyetinin içinde almak çok fay
dalı ve semereli neticeler vereceği kanaatmda-
yım. 

Birazevvel bahsettiğim spor idarecileri nok
sanının da okullardaki beden terbiyesi öğret
menlerinin bu işlerde vazifelendirilmesi sure
tiyle bir dereceye kadar olsun telâfi edileceği 
kanaatındayım. Sayın Vekilimizden bu hususu 
da nazara almalarını rica ederim. 

miş olmasiyle temin edilmektedir. Böyle olun
ca, bu millî teşkilât, bizim karşımıza hangi tat
min edici rakamlarla gelebilmektedir? .Biraz 
evvel arzettiğim gibi, okullardaki beden terbi
yesi çalışmalarını ve izcilik teşkilâtını da, Be
den Terbiyesi teşkilâtının okul içindeki teşkilâtı 
olarak, okul dışındaki teşkilâtına eklemek lâ
zımdır. 

Bâzı hakikatlar vardır ki, onların her yer
de ve her zaman ifadesine mahzur yoktur, fay
da vardır. Resmi geçitlerde bir merasim işi 
"hâlinde gördüğümüz izcilik teşkilâtı da, gönlü
müz arzu eder ki, ciddî surette ele alınmış ve 
heyeti umumiyesiyle birbirini itmam edici bir 
veçhe verilmiş olsun. 

Bu bütçeyi kabul ederken, önümüzdeki za
man iiçinde olsun, bu teşkilâttan beklediğimiz 
millet ölçüsünde bir tatmine varacağımıza ina-
nabilmeliyiz. Onun için Maarif Vekilinden, 
bu tarzda bir organizasyonu ikmal etmek üze
re midirler, yoksa yetiştirilecek bir kaç öğretmen
le bu kadar geniş ve millet ölçüsünde bir işi yap
mak imkânını bulabileceklerine inanıyorlar mı? 
Kendilerinin evvelki senelerdeki izahlarına göre 
ve o anlayışla, bize bu bütçeyi kabul ederken, 
gönül huzuriyle rey vermemizin teminatını ve
rebilecek vaziyette midirler? Bunların cevapla
rını istirham ediyorum. 

Ş. ENGÎNERÎ (Burdur) — Muhterem arka
daşlar, Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü Ma
arif Vekâletine bağlandığı gündenberi bu işin 
başında kıymetli Maarif Vekilimizin direktifle
riyle çalışan ilimli ve bilgili arkadaşların sö*-
terdikîeri gayretler neticesinde Beden terbiyesi 
ve spor işlerimiz semereli bir inkişaf yoluna gir
diğini sevinçle kaydetmek isterim (Gürültüler 
ve gülüşmeler). Bilhassa önümüzdeki yıl içinde 
uzun zamandanberi beklediğimiz beden terbi
yesi . . . (Gürültüler). Yüksek Enstitüsünün in
şasına başlanacağını öğrenmiş olmamız bizde 
büyük bir memnuniyet ' uyandırmıştır. Gelecek 
yıllar için bu enstitünün inşa işinin tamamlan
ması en büyük temennimizdir. Umum Müdürlü
ğün 1944 yılı bütçesini gözden geçirirken yük
sek müsaadenizle bir kaç nokta üzerinde durma
ğı lüzumlu görüyorum. 

Bunlardan biri, spor işlerimizdeki idareciler 
meselesidir. 

Bütçenin tetkikinden de anlaşılacağı üzere 
273 000 lira gibi bütçe yekûnunun hemen hemen 
1/3 ünü teşkil eden bir para, ücret, maaş, istih
kak gibi tahsisat olarak ayrılmıştır. Elbette ki 
bu kadar geniş bir teşkilât için bu tahsisat faz
la değildir. Yalnız şurası bilinen bir hakikattir 
ki, Umum Müdürlük bu parayı sarf ederken ehli
yetli ve lâyık elemanlar kullanmak imkânını bu
lamamaktadır. Hükümet merkezimizde spor iş
leri belki de, Umum Müdürlüğün yakın bir mu
rakabesi ve nezareti yüzünden oldukça munta
zam işlemektedir. Fakat memleketin diğer taraf-

Son olarak temas etmek istediğim husus da 
sporcularımızda gördüğüm ruhi ve mânevi sevi
yenin düşüklüğüdür. Spor şubesinin sağlamlığını, 
sıhhatimizin idâmesini temin edici bir vasıta ol
duğu kadar ruh asaleti ve ahlâk yüksekliğini 
aşılıyan kuvvetli bir âmildir. Sporu, hiç bir za
man ayak takımının bir meşgalesi veya eğlence
si şekline düşürmemelidir. Spor mahalle kavga
sı değildir. Sporcu her türlü hile ve desiseye 
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müracaat suretiyle kazanacağı bir galibiyetten 
utanç duyar bir vaziyete getirilmelidir. Bunun 
için de beden terbiyesi teşkilâtının bu sahadaki 
faaliyetini arttırarak sporun yüksek ve mânevi 
faziletlerini belirtecek konferanslar tertibi, risa
leler neşri veya bu yolda buna benzer şekillerde 
yürüyerek sporcu gençliğini tenvir yolunda da
ha başarılı gayretler göstermesini temenni,edi
yorum. 

H. T. DAĞLIOĞLU (Antalya,) — Arkadaş
lar, temas edeceğim nokta bilhassa mükelleflere 
ait olacktır. Gözümle gördüm; mükellefler top
lattırılıyor amma bunların vaziyeti hepimizi 
açındıracak bir vaziyettedir. Üstleri başları pe
rişandır ve müesseselerden, ustalarından ve ve
lilerinden müsaade almak için hakikaten müş
külâta ognıyorlar. Cezai müeyyideler yoktur- veya 
azdır. Spor teşkilâtında eleman bulmak için dü
şünülmemiştir. Mükellefler adeta angarya kabi
linden sevkediliyorlar. Bu gençleriniizin asker
liğe hazırlık bakımından toplu olarak bedeni ve 
normal vaziyetlerini düzenlemek için Maarif Ve
kili» Müdafaai Milliye Vekili ile anlaşmak sure
tiyle bu mükellefin bir sistem dâhilinde yetiştir
mesi ve fakat asfeere gttikleri zaman bunların 
askerî hizmetlerine mahsup edilmek suretiyle 
bunlar bir ay, iki ay, üç ay, on beş gün hülâsa 
bir müddet acaba bahsedemez myiz? Aeaba bun
ların askerî vizifelerine mahsup edilmek sure
tiyle bu mükellefleri, daha candan, daha yakin-
dan daha esaslı olarak bu işe şevkedemez miyiz? 
Sualimin biricisi budur. Sonra arkadaşlar saha 
tesisleri için.% 80 miktarında bir para ayrılıyor. 
Kanaatınıca, İmnu % 50 ye indirmek ve müteba
ki % 50 yi de bu mükelleflerin bedenlerine, il-
baslanna, boğazlarına sarf etmek, bu işe sarf et
tiğimiz çocukları perişan olarak sevketmeyipte 
bunlann bedeni ihtiyaçlarını, ruhi vaziyetlerini 

gözönüne alsak daha iyi olur gibi geliyor bana 
Demin de arzettim, bu mükellefiyetlerin tat

bikinde hakikaten yaya bulunmaktayız. Müey
yide yok. Velileri, ustaları ve onlara iş verenler, 
fabrikalar bu gençleri muayyen zamanlarda bı
rakmamak için ellerinden gelen b&ftn müşkilâ-
tı göstermektedir. Belki bunlar haklıdır, belki 
haksızdır, iş zamanıdır diyorlar, Şimdi vakti de
ğildir diyorlar, bugün hava bozuktur diyorlar. 
Bu suretle çocuklar bedeni mükellefiyete şevket-
mekten imtina ediyorlar. 

Bendeniz beden terbiyesi bütçesini tetkik et
tiğim zaman burada bilhassa bizim millî ve ta
rihi sporlara asla yer verilmemiş olduğunu gör
düm. Türkün ne güzel eski sporları vardır. Ci
rit, güreş» kalkan. Türk ordusunu Viyana ka
pılarına götüren yalnız askerî deha değildir. Tür
kün bilhassa kolunun kuvvetidir. Ata binmesini, 
cirit atmasını, kalkan kullanmasını bilmesidir. 
Bugünkü,.bu Beden Terbiyesi teşkilâtında asla 
böyle bir şeye rast gelmiyoruz- Fantazi kabilin
den de olsa, ki bir çok spor işlerimiz fantazi ka-

bilindendir, hiç olmazsa bu teşkilâta da yer ver
mek lâzımdır. Bunların bir çokları ölüyor, gidi
yor. Bunları yapacak olanlar aramızdan ayrılıyor. 
Bir an evvel bu tarihi sporlara ehemmiyet ver
mek lâzımdır. 

Sonra arkadaşlr, bu spor hususunda içtimai 
yardım meselesinin düşünülmemiş olduğunu gör
düm. Türk şerefini, Türk kahramanlığını ve 
Türk gücünü Dünyaya tanıtmış olan bir çok 
pehlivanlarımız bugün hayattadır ve sefil bir va
ziyettedir. Bunları düşünelim, biraz da bunlara 
elimizi uzatalım, bunlar örnek olacaktır, bunlar 
bu milletin ve bugünün en büyük kahramanları
nı teşkil edecektir. Binaenaleyh bunları düşün
mek, gönüllerini almak bizim için bir vazifedir, 
zannediyorum. 

Geçen sene de arzetmiştim. Burada bir çok 
federasyonlara yardım yapılıyor. Bunlardan bi
risi Dağcılık ve Kayakçılık federasyonudur. Ar
kadaşlar, bu teşkilât tamamiyle fantazi mahi
yettedir. Vazifesini görmüyor. Ferman padişa
hın, dağlar bizimdir diyen türke yakışan bir 
dağcılık sporu yaratmamız lâzımdır. Sorarım 
bir bölük olsun kayakçımız varandır? Yani ordu
ya, Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünün yetiş
tirilmesi altında orduya bir bölük olsun kayakçı 
yetiştirebilmiş midir? Tamamiyle fantazi mahi
yetinde kalmıştır. Dağa gidiyorlar geziyorlar, eğ
leniyorlar, dönüyorlar. Fakat dağcılık sporu 
dağcılık federasyonunun yapacağı iş bu değildir. 
Daha esaslı şeylerdir. Son söz olarak arkadaş
lar; demin Sekip arkadaşımın tebarüz ettirdiği 
gibi hakikaten halkevleriyle beden terbiyesi, spor 
teşkilâtı arasında bir ahenk yoktur. Halkevleri 
görürsünüz ki, sporu iyi bir şekilde sevk ve ida
re ediyor. Bu işe alâkadar makamın kürükle-
yip teşvik etmesi lâzım gelirken alâkadar olmı-
yor. Aeeba halkevleriyle iş birliği yapmanın 
imkânı yok mudur?. 

Hülâsa arkadaşlar spor milletin hayatiyle alâ
kadar olduğuna göre bu iş için bir teşkilâtımız 
vardır vâhimesinden kurtulmak lâzımdır. Spor 
bizzat milletimizin hayatidir ve ona can vermak 
lâzımdır. 

M. MÜFİT KANSU (Çoruh) — Hani tak
ririn? 

H. T. DAĞLIOĞLU (Antalya) — Maddesi 
geldiği zaman vereceğim. 

MAARİF VEKİLİ H. Â. YÜCEL (İzmir) — 
Arkadaşlarım; Beden Terbiyesi Umum Müdür
lüğünün 1944 bütçesi 958 937 liradır. Geçen sene 
bu bütçe 925 405 lira idi. Arada 33 bin küsur 
liralık bir fark vardır. Beden Terbiyesi Umum 
Müdürlüğü kurulduğundanberi bütçesinde esas
lı bir tahavvül olmaksızın beş altı senedenberi 
olduğu gibi kalmaktadır. 

Bu bütçenin 255 000 lirası ücret ve maaşı teş
kil eder. İki senedenberi geçen senenin ve bu sene
nin bütçesinde Beden Terbiyesi Yüksek Enstitüsü 
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inşaatı için koyduğumuz paralarla 174 000 lira in
şaat için konmuştur. Okul sporları ve on fede
rasyon için ayrılmış olan paralar dâhil olmak 
üzere bütün bu fasılların mecmuu 251 000 lira
dır. 

Bölge bütçelerine yardım için 125 000 lira 
vardır. Mütebaki kalan küçük yekûn kurslar 
için, ve ecnebi memleketlere göndereceğimiz mü
tehassısların yetiştirilmesi içindir. Bunların için
de 63 vilâyetimizin hususi bütçesinden % 2 1er ve 
belediyelerinden alınan % 4 lerle . beraber 
1 415 000 bin liralık bir bütçemiz vardır. Bu 
1 415 000 liranın 765 622 lirası idarei hususi-
yelerden alman % 2 1er ve 650 318 lirası da be
lediyelerin % 4 earidir. Bu 1 415 000 . liranın, 
elimizdeki kanun mucibince % 80 i inşaata veril
miştir ki, bu da 1 132 0O0 öğretici, çalıştırıcı ha
deme paraları ve bu neviden ücretler 63 vilâyette 
380 000 lira tutmaktadır. 

Şu halde 900 küsur bin lira umumî bütçe
den, 1 400 000 lira da belediye ve hususi büt
çelerin % 2 ve % 4 lerinden alınmıştır ki, hep
si aşağı yukarı iki milyon 300 küsur bin liralık 
bir para ile memleketin beden terbiyesi işleri
ni idare mecburiyetindeyiz. 

Burada arkadaşlarım milyonlardan bahsetti
ler. Bendeniz bu mevzuda pek öyle milyonlar 
görmüyorum. Şimdiye kadar alınmış paralar 
mevzuubahisse, yalnız stadyomlar için, ufak 
mütevazi stadyomlar yapılarak büyük şehirler
de bunların inşası için 150 milyon liralık bir 
tahsisata ihtiyaç vardır ve bu 150 milyon lira 
harbin başındaki rayice göre yapılmış bir he
saba nazarandır. Binaenaleyh 5 - 6 milyon lira 
toplandı diye inşaata ait bu paralarla büyük 
bir şey yapılacağını ummak mümkün değildir. 

Stadyumlar bahsine bilahere gelmek üzere 
teşkilâtımızın manasını ve bu kanunun ruhun
dan anladığımız fikri ifadeye çalışayım: 

Beden Terbiyesi umum müdürlüğü yüksek 
tasvibinizle Maarif Vekâletine intikâl ettikten 
sonra beden terbiyesi işlerinde yine o kanun 
mucibince en selâhiyetli merci olan istişare he
yetini topladık. Zannediyorum o heyetin top
lanmalarında Hıfzı Oğuz Bekata ve Suat Yurt-
koru arkadaşım da bulundular . O zaman be
den terbiyesi umum müdürü sayın general Ta
ner sıhhatte idi. O da çalışıyordu. Şimdi bu 
kıymetli arkadaşım rahatsızdır, faaliyette bu
lunamıyor, yakın zamanda afiyetini iade etme
sini dilerim. Mükelleflik işinde verilmiş rakam
ların gerçeğe uygunluğu derecesini ölçmek 
için Maarif idareleri vasıtalariyle bir anket yap
mağa İstişare Heyeti karar verdi. Bu anketle 
elde etmeği, öğrenmeği düşündüğümüz nokta, 
kanunun 14 yaşla 20 yaş arasında mükellef kıl
dığı vatandaşları, semareli şekilde yetiştirebilir 
halde elimize alıp beden terbiyesi ve spor yap-
tırabiliyormuyuz? Bunu öğrenelim ve bunları 
kimler yaptırıyor, anlıyalım. Her vilâyetten 

cevaplar geldi. Bu cevapları birer birer oku
duk ve o zaman Cumhuriyet Halk Partisi idare 
heyetini temsil etmek üzere aza bulunan gene
ral Zeki Soydemir arkadaşımın reisliğinde bir 
komisyon toplandı. Tekrar ettiler ve bize bir 
rapor getirdiler. Bu raporun esaslı noktaları 
şu idi : Elde mevcut öğreticilerle 120 bin kişi
lik bir büyük kütleye programı tesbit edilmiş 
olan bir beden terbiyesi verme ve sporu yaptır
manın maddeten imkânı yoktur. Kapalı salon 
bulunmadığı için kışın bir çok yerlerde hiç bir 
şey yapılamamaktadır. O halde elimizdeki im
kânla, öğretici unsurla ve öğretmen vasrtasiyle 
mütenasip bir hareket ihtiyarı zarureti vardır 
kanaatine istişare heyeti vardı. Şehirlerde ve 
kasabalarda demirci dükâmnda çalışan bir çı
rağın, berber dükkânında çalışan bir gencin 
bir arkadaşımızın tasvir ettiği gibi, işinden 
ayrılarak muayyen zamanlarda gelmesi fiilen, 

maddeten çok kere mümkün olmuyordu. O zaman 
denildi ki, mümkün olan yerlerde öğretici olarak 
bunları kurstan geçirerek mükelleflerin devamını 
temin edelim. Mümkün olmıyan yerlerde esasen 
valiler bu mükellefiyetin kanunda kâfi müeyyi
desi olmadığından şikâyet ettikleri için, böyle bir 
müeyyideyi de elde vesait olmaksızın istemenin bir 
mânası da bulunmayacağı cihetle kabil olanı yap
makla iktifa edelim. Onun için elde ettiğimiz 
imkânlar dairesinde nerelere adam gönderebili-
yorsak, nerelerde yer gösterebiliyorsak oralarda 
yapmayı muvafık bulduk. Bu şekilde bir kısım 
vilâyetlerde yapılmaktadır? Son günlerde gezip 
dolaştığım Yozgat ve Kayseri gibi şehirlerimizde 
mükellefler çalışmaktadırlar. Bunun haricinde 
geçen seneki bütçede bir para ayırdık, dedik ki, 
mükelleflerin bir kısmını, bugünkü maddî sı
kıntıları da derpiş ederek, bir kampa tabi tuta
lım. Senenin imtidadınca bunlara yaptırılacak 

işleri teksif edip 15 - 20 gün içerisine sıkıştıra
lım; bunları yedirelim, içirelim, başlarına adam 
koyalım, öğretelim. Bu şekilde kamp yaptık. Bir 
kısım mükellefler iştirak ettiler, memnun oldular. 
Mükellefler meselesi basit bir mesele değildir. 
Meselâ şehir ve kasabalarda 120 000 mükellef 
vatandaş hesap edilmiştir. Bünlarm 100 tanesine 
bir öğretici verseniz 1200 adama ihtiyaç vardır. 
Halbuki bizim okullar dahil olmak üzere, bütün 
teşkilâtımızda beden terbiyesi öğretmenliği ya
pacak salâhiyette 346 öğretmen, eğitmen ve ye
tiştirici vardır. Kadromuz 346 dır. Halbuki ar-
zettiğim gibi yalnız bu 120 bin mükellefe, söyle
diğim hesapla bu vasıfta 1200 adama ihtiyaç var
dır. Yüksek okullarda ancak 10 beden terbiyesi 
öğretmenimiz, liselerde 74, öğretmen okullarında 
8, orta okullarda 156, ilk öğretim emrinde 2, 
eğitmen olarak 52, çalıştırıcı olarak 30 : bütün 
kadro bundan ibarettir. Sekip arkadaşımızın bu
rada buyurduğu gibi bu işi, öğrenmiş insanların 
eline vermedikçe yürütmek mümkün değildir. 
Bunun tedbiri? Adam yetiştirmektir. Bizim 
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burada Gazi Terbiye Enstitüsünde beden ter
biyesi ? için bir şubemiz vardır. Zaten bu 
ısde * çalışanlar M buradan: çıkmaktadır. Gazi Ter
biye Enstitüsünden bu sene bize gelecek mezunu 
ondur. Mezunların Heyeti umumiyesi, 39 dur. 
Halbuki geri senelere bakarsanız bu 39 iki misli, 
hattâ üç misli olmuştur. Geri senelerde mezun 
bundan içok daha azdır. Beden Terbiyesi Umum 
Müdürlüğü için orada talebe okuttuk ve Gazi 
Terbiye Enstitüsü' • kadrosunu genişlettik, ancak 
bu.kadarı mümkünolabildi. Geçen sene aldığımız 
150 bin lia?a ve bu sene koyduğumuz 170 bin lira 
ile s 600 000- liralık bedeli keşif li binanın ancak 
yarısını yapmak-mümkün olaeaktır. Aylarca arsa 
meselesiyle meşgul olduk. Münakalât Vekili Gene
ral Air Fuat öebesoy arkadaşımın yakın ilgisinden 
istifade ederek Devlet Demiryollariyle toprak 
mübadelesi yaptık. Bu muamele uzun zaman 
sürdüi Bunun için inşaata başlamak imkânı yeni 
hâsıl oldu. Bu bina ancak! bir buçuk senede yapı
labilecektir. Muhtelif vesilelerle de arzettiğim 
gibi bina bittikten sonra insan yetiştirme nispeti 
biraz daha yükselecektir. 

Bu ancak askerlikten önce: Pre militaire. 
dedikleri teşkilâtı yapabilir miyiz, bir gençlik 
teşkilâtı kurabilir miyiz? Bendenizin.şahsi ka
naatim, kânun bize bir amaç göstermiştir. Yok
sa bîr buçuk milyon liraya yakm bir bütçe ile 
vilâyetlerde, bir milyon liraya yakın bir bütçe 
ile merkezde Beden Terbiyesi Umum Müdürlü
ğünün elindeki bu para böyle büyük bir teşkilât 
yapmağa maddeten, imkân yoktur, kabil değil
dir. Esasen bu neviden teşkilât dünyada iki 
usul ile yapılıyor: 

Birisi, totaliter, memleketlerde olduğu gibi 
cebrî mükellefiyet tatbiki suretiyle,yapılan teş
kilâttır. Diğeri de demokrat memleketlerde ol
duğu- gibl.unrumî seviyeyi yükselterek1 aileler, 
hususi kurumlarla kendiliğinde teşekküller 
vücude gelmesi . . . Spor ve beden terbiyesini 
böyle >bir, bütçe ve arzettiğim bu elemanla, to-
talilter. memleketlerin beden terbiyesi ve genç
lik teşkilâtlarına ^muvazi bir: teşkilât haline ge
tirmeli kabii değildir; Almanya'da ve Rusya'da 
yapılmış olan teşkilât, milyonluk bütçelerle 
on binlerce elemanla yapılmıştır ve esasen ye
tişmiş insanları da mevcut olduğundan daha 
kolayvbir şekilde yapılabilmiştir. Demokrat 
memleketlerin hususi teşekkülerle bunu yaptı
ğını, bazı; yerlerde buna da ihtiyaç olmaksızın 
yaygın hw halde yürüdüğünü de biliyoruz. Biz
de bun da tamam bir surette kabil değildir. 
Çünkü ;beden terbiyesi ihtiyacı bütün memleke
te .sirayet etmiş, o sirayetle ve bu ihtiyaçla yer 
yer Devletin hiç bir alâkası ve teşviki olmaksı
zın müesseseler kurulmuş değildir. Böyle ol
duğu zamanlarda çalışmalar muayyen kulüplere 
inhisar etmiş veı o kulüpler tek yıldızlar halin
de; kalmışlardır. Diğerleri inkişaf edememiş, 
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dir. Onun için biz elimizdeki maddi ve beşerî 
vasıtaların âzamisinden istifade edip küçük de 
olsa umuma müessir Devlet müdahalesini temin 
etmeği, şahsi, ihtiyaçların, şahsi isteklerin bu
nunla tevhit edilip yürütülmesini en elverişli 
bir yol halinde görüyoruz. Bugün bizim Be
den, Terbiyesi Umum Müdürlüğünün vaziyeti 
budur, böyle birleştirici, fertle cemiyeti kay
naştırıcı bir yolda yürümekteyiz. Bir defa küt
le olarak bizim okul içerisine aldığımız bir mil
yon küsur çocuğumuz vardır. Bu bir milyon kü
sur öğrencinin beden terbiyesi ihtiyacını ve za
ruretini henüz temin edememişizdir. Böyle eli
mize geçmiş, okul dediğimiz muayyen bir yerin 
içerisne grmiş çocuklarımızın beden terbiye
si ihtiyacını tatmin etmemişken obir taraftan 
ikinci büyük bir kütlenin beden terbiyesi iht-
yacmı büyük br teşkilât içinde tam lorak 1,5 
milyon lira ile halletmemiz kabil midir? 0-
kullanmızın % 5 inde bile kapalı jimnastikhanc 
yoktur. Dar ve kifayetsiz olan binalar içinde, 
bütün kış, beden terbiyesi bir türkçe dersi gibi 
kalmaktadır. Havalar bozukken öğretmen an
latmakta, talebe dinlemektedir, başka bir şey 
yapmak imkânsızdır. Çünkü yağmur ve kar 
altında beden terbiyesi yaptıracağım diye du
rumlarını bildiğimiz memleket çocuklarını öl
dürmeğe hakkımız yoktur. Arkadaşlarımın da 
ihtimamla üzerinde durdukları gibi mesele ha
kikaten mühimdir. Bütçesi buraya kanunun 
ruhuna tevafuk edebilir şekilde gelebilmek için, 
ilk iş adam yetiştirmek dâvası olmak üzere 25 - 30 
milyon lira ile gelmelidir. Biz, arkadaşlarımızın 
buyurdukları gibi, bütçeelerimize konulmuş olan 
paraları bütçelerimizle verilmiş olan paraları 
âzami nispette müfit kılmak için elimizden gelen 
gayreti bütün teşkilâtımız içinde harf etmekteyiz. 
Size bir misal söyliyeyim: Bir arkadaşım 19 ma
yıs ve 29 teşrinievveli telmih buyurdular. O 19 
mayıs ve 29 teşrinievvele hazırlanmak için çek
tiğimiz emekleri gelip görmek lâzımdır. 29 teş
rinievvel için Ankara'ya getireceğimiz izciyi ta
tilde çalıştırıyoruz. Onlar yalnız iki günlük ça
lışma ile iki saatlik gösteri yapmıyorlar. 1000 ta
ne izciyi giydirmek lâzım gelse bugün 100 bin 
liraya ihtiyaç vardır. Ayakkabı, bildiğiniz elbise, 
matara, ip ve saire için tam 100 lira lâzımdır. 

İBunıı bizim ailelerimiz temin edecek vaziyette 
(değildirler; hepiniz bilirsiniz. Ben bu bütçenin içe-
\ risinden neyi nereye ayrrıpta buraya yardım 
! edebilirim? Onun için ne kadar yapmak müm-
I künse yapıyoruz, yapacakları da teşvik ediyoruz. 

j Okullarda spor nüveleri yaptık. Çocuklar 
i alâkadar oluyorlar, para biriktiriyorlar, 3-5 ku-
j ruş 'veriyorlar, hocaları başında olarak dağa çı-
! kıyorlar; Meselâ koşu müsabakaları . . . . 

Koşu ve atletizme mekteplerde 1940 ta 7 bin-
I le başlamışız, bitirdiğimiz sene 23 bin çocuk bu-
îna iştirak etmiştir. 3 kere 7 yirmi bir, iki bin-

_ ı & _ 



t :?& 6,5.11044 Ö :ll 
de fazlası var. Bunu ertesi sene 70 bin olsun 
istiyorsak majik sihirli bir kudret sahibi insan 
bulmak lâzımdır. 

Federasyonlar mevzubahis olurken 5000 lira 
fazlalığın sebebini bir arkadaşım yalnız fud-
bola fazla para konduğunu söyledi. Fudbola 
fazla para konması ona fazla ehemmiyet verildiğin
den midir? konulan fazla para da 5 bin liradır, 
arkadaşlar. Bunun da sebebi ... Affedersiniz, 
federasyon kelimesi maalesef dilimden kaçtı. 
Arkadaşımızın ikazına, ihtarına teşekkür ede
rim. Frenkçe kelimeler insanın ağzından bazan 
böyle kaçıyor. Nitekim kendileri de par pren
sip dediler, ve sonra prensip itibariyle diye tas
hih- ettiler! 

Dr. O. Ş. ULUDAĞ (Konya) — Şimdi de siz 
dediniz. 

H. Â. YÜCEL (Devamla) — Evet insan ha-
. tadan salim değildir. Fakat siz iddia ettiğiniz 

halde söylüyorsunuz, benim öyle bir iddiam 
yok. 

Bu para okudukları deplasman, yerdeğiştir-
me parasıdır. Yol paraları artmıştır, getirip 
götürürken bindikleri vasıtaların paraları art
mıştır. Onun için beş bin lira fazla koyduk. 
Diğerlerinden hakikaten farkı yoktur, olduğu 
gibi kalmış demektir. 

Burada Tıp kongresi toplandığı vakit spor 
ihtisasından bahsedildi. Arkadaşım, Sıhhiye 
Vekili ile anlaşıp diğer ihtisaslar arasında bulu
nan burun, kulak, dahiliye, hariciyeye spor 
hekimliğinin de ihtisas haline katılmasını tav
siye ettiler. Bir defa böyle bir ihtisas yeni ola
caktır. Bendeniz sporda, muayyen bir yerde 
okumuş, gelmiş biz de bir hekim bilmiyorum. 
Başka memleketlerde okumuş ve diploma almış 
bir spor doktorumuz henüz yoktur. Bizim 
Tıp Fakültesinde de böyle bir kürsü ve salahi
yetli bir zat mevcut değildir. Varsa söylesin
ler, Tıp Fakültesine tavsiye edeyim, ayrıca 
kürsü verelim. Bizde olmadığı içindir ki, dok
torlardan seçip Amerika'ya göndermeye karar 
verdik. Yalnız bu sıralarda' böyle uzun seya-
hatlar yapmanın müşkülâtı, ı hemen şevke • mâ
ni olmaktadır. Yoksa karar verdik. 

Bir sene evvel mi? iki sene evvel mi? iyi
ce hatırlamıyorum, üç yerde muayene merkezi 
yapacağımızı söylemişim. Arkadaşım, bir ta
nesi yapmışta niye,ikisini daha yapmadı? diye 
sorsa izah edeceğim, mesele kalrmyaeak. Ne ya
palım sözümüzün üçte birini tutabildik, affetsin
ler. Bunun da sebebi meydandadır: Alet bula
mıyoruz. Ben de bu vesile öğreniyorum,nmeta-
molizm bazal yahut diğer âlet kolay kolay 
bulunmuyor, bir kısmını ısmarlıyoruz, 
gelmiyor. Bu vaziyette ben kendi hesabıma, bu 
müşkülât içinde yapacağım dediğim işin üçte 
birini yapmışsam vicdanımea vazifemi yapmış, 
saymaktayım. İmkân var da 'bunun üçte altı

sını yapmamışsam o zaman sizin beni tahtı e 
etmeniz bir. hak olur. 

Ankara'da bir muayene merkezi kurduk ve 
înönü koşularına girecek koşucuları burada 
muayene ettik. Bir;doktorumuz var. öğleden 
evvel başka yerde çalışır, öğleden sonra da bi
ze: gelir. Eğer arkadaşım bütün saatlerini bize 
verecek bir doktor tanıyorlarsa söylesinler der
hal onu tâyin etmeye amadeyim. 

Dr. O. Ş. ULUDAĞ (Konya) — Tanımıyo
rum. 

MARRlF VEKİLİ H. A. YÜCEL (Devam
la) —- Tanımıyorsunuz, olabilir, biz de bulamı
yoruz. Müsabakalardan önce bir defa bütün 
oyuncular muayene edilmektedir. Fakat kendi
leri de takdir ederler ki, bizde bir emir vere
ceksiniz, diyeceksiniz ki, fişler tutulacak. O 
emirle herkes o işi tıkır tıkır yapacak. İcra, bu 
kadar kolay değildir, arkadaşlar. Amma mu
hakkak olan bir §ey varsa o da müsabakaya 
girmeden evvel bütün oyuncuların muayene edil
mekte olduğudur. Muayene edilmemiş bir oyun
cu varsa bendenize, göstermelerini istirham ede
rim. 

Talebelerin müsabakalara, iştirakine gelince: 
Biz okul içerisinde talebeyi spora teşvik ediyo
ruz. O: halde okul dışında spor* yapmanın mah
zuru nedir? Hiç bir yerde bir : değişiklik yok
tur. Okullar okul, talebeler talebedir. Deği
şiklik kulüplerde rai? Hiç bir yerde değişiklik 
yoktur. Okul da okul, kulüpler de kulüp, tale
be de talebedir. Yalnız idare edişte değişiklik 
olduğunu tahmin mümkündür. O nokta şudur: 
Eskiden talebe derse çalışmaz, haylazdır, •. in
zibat komisyonunu evinin yatak odası gibi da
ima gelinir ve. gidilir bir yer haline getirmiş
tir. Bu çocuğun oynamasına biz izin vermiyo
ruz. Okul idaresi; bu çocuk çalışkandır, ter
biyelidir diye kâğıt verecektir bir; eskiden ço
cuk anasının ve babasının ha/beri olmadan mü
sabakalara gelebilirlerdi. O çocuk müsabaka
da bir kuvv^tse teşvik olunur, oynatılırdı. 
Simdi anasının ve. babasının müsaadesi olmaz
sa çocuğu müsabakaya sokmuyoruz. (Güzel ses
leri). Eskiden 25 genç, bir de bakardınız, kal
bi taşlar üzerinde giden demir tekerlekli ara
ba gibi takır takır atıyor; şimdi doktora mu
ayene ettiriyoruz, sağlamdır, oyun oynıyabilir 
diyor, ondan sonra oynatıyoruz. Birinci şart 
iyi talebe olacak. Mektep idaresi kâğıt verecek. 
İkinci şart ana ve babası oynıyabilir, diyecek... 

Gl. KJ SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — Kâğıt 
verecek. 

MAARİF VEKİLİ H. Â. YÜCEL (Devam
l a ) — O n d a n sonra doktor da bu, çocuk oynı-
yacak sıhhattedir diyecek ve oynatılacaktır. 

Bu ana kadar, talebe müsabakalarda-oyna
masın dediğimiz zaman oynamıyor mu idi? Bu
nu temin etmiş halde mi idik? Bizden ha
bersiz ve bizi dini emeksizin hepsi ;de oynuyordu. 
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Şimdi bu işi bir nizama koyduk, bir intizama 
sokuyoruz. Kabahat mi ettik, efendim? 

Sonra bütçeden yatmak, kalkmak, yemek, içmek-
için para veriliyormuş. Böyle bir şey için kimseye 
para vermedik. İstişare heyetinde bulunan bazı 
arkadaşlar, İstanbul dan intihap edilmişler, ben 
değiştirmeğe lüzum görmedim. Maarif Veki
linden evvel bunları Başvekil seçiyordu. Ben de 
kendilerini olduğu gibi muhafaza ettim. İstan
bul'dan gelmeleri ve Ankara'dan dönmeleri için 
yol parası alırlar. Yoksa yemek, içmek, yatmak 
için kimseye para verdiğimiz yok. 

Dr. O. Ş. Uludağ (Konya) — Ben (R) cetve
linden bahsettim, istişare heyetinden değil. 

MAARÎP V. H. Â. YÜCEL (Devamla) — 
Onlarsa yer değiştiriyorlar, müsabakaya girecek
lerdir. Bunları alıyoruz; tabii, yediriyoruz, içi-
riyoruz. Bunlar amatör oldukları için kendile
rine maaş vermiyoruz. Oyna diyoruz, bir de ken
din yiyecek, kendin içecek, kendi paranla yata
caksın mı diyeceğiz? (Gülüşmeler). 

Arkadaşım, sözleri arasında dedi ki, Maarif 
Vekili müşküle düştü mü hemen bir tamim ya
pıyor. Çok tavsiye ederim arkadaşıma. Bizim gibi 
kudretinin üstünde vazife almış insanlar müş
küle düştükleri zaman başka tedbirler arasında 
tamimde yaparlar, bunu müşküllerinden kurtul
ma vasıtasından biri sayarlar. Doğrudur. Her ic
ra mesulü gibi bunu biz de tecrübe ettik, mües
sir ve iyi bir vasıta olduğunu gördük, fena bir 
tedbir değildir, istifade ediyoruz ve edeceğiz. 

Arkadaşlarımın burada sorduklarına umumî 
olarak, zannediyorum cevap vermiş bulunuyo
rum. Bunların içerisinde millî sporlarımız ve 
millî sporlarımıza hizmet etmiş olanların himaye
si mevzuubahis oldu. Biz bunu yapmaktayız. 
Belki bütçede millî spor diye bir kayıt görülmü
yor amma biz bu ciheti asla ihmal etmiyoruz. 
Meselâ bugün 70 yaşma gelmiş ve belki de geç
miş olan Vakkas Okatan adında eski bir okçuya 
yardım ediyoruz. Çünkü kendisinden istifade 
ediyoruz, ok mevzuunda bize yazılar yazıyor, 
sonra okçu arkadaşları yetiştirmekten bize çok 
faydalı oluyordu, yaşmın ilerlemesine rağmen 
dinç, aslan gibi bir Türktür. 

Sonra güreş: Görüyorsunuz, güreş için elimiz
den geleni yapıyoruz. Bu güreş mevzuunda kü
çük çocuklar bile bize müracaat ediyorlar, min
der verin, biz de güreşeceğiz diyorlar. Köy ens
titülerinde güreş 15 bin çocuk içerisinde taam-
müm etmiş bir haldedir. Burada Harp okulu, 
Gazi Terbiye Enstitüsü ve diğer yüksek okulları 
teşvik ediyoruz güreşsinler diye. Millî sporları
mızı ihmal etmiş değiliz. Bilhassa bunların yaz
ması, tesbiti meselesini başlıca işlerimizden say
maktayız. Onun için bu mevzuda salahiyetli 
arkadaşlarımızın şimdiye kadar yapmış oldukları 
tetkiklerden istifade ediyoruz ve yeni tetkikleri 
de onlara vazife olarak verip yaptırıyoruz. 

Beden terbiyesi ve spor mevzuunda koordinas-
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yon meselesine gelince, bir defa istişare heyetin
den esaslı meseleleri geçirmeksizin yapmamakta
yız. Orada salahiyetli arkadaşlarımız olduğuna 
inanıyorum onların da muhtelif vekâletlerden ve 
Partiden gelen Cumhuriyet Halk Partisinden 
mümessil geliyor, Maarif Vekâleti izcilik müdürü 
bulunuyor. Binaenaleyh koordinasyon baştan baş
lamak itibariyle vardır. Amma, bu teşkilâtların 
teferruat yerlerine gelindiği vakit yukarıda 
yapılmış olan kordinasyon oralarda tamamiyle 
temin edilemiyor. Bunu temin etmek için elbir
liğiyle daha fazla çalışmak ihtiyacı vardır. Bunu 
söylemeyi vazife bilirim. 

Arkadaşlarımız istizah buyurdukları, tered
düt buyurdukları noktaları dilim döndüğü ka
zlar izaha çalıştım. Eğer iyi anlatamadığım, tat
min etmediğim, eksik kalmış taraflar varsa emir 
buyursunlar yine arzetmeye çalışırım. 

REİS — Hıfzı Oğuz Bekata, söz mü söyliye-
ceksiniz, sual mi soracaksınız? , 

H. O. BEKATA (Ankara) — Söz söyliyece-
ğim: 

Arkadaşlar, sabrınızı suiistimal etmiyeceğim, 
Yalnız Vekil Beyefendinin verdikleri izahlara 
teşekkür etmekle beraber, güzel bir usul ile mil
yonların hesabrnı vermeyi (İşitmiyoruz sesleri). 
Vekil Beyefendinin verdikleri izahata teşekkür 
ediyorum. Yalnız güzel bir usul ile, milyonların 
hesabını vermeyi benden istedikleri için, bu va
zifeyi kısaca yapmama müsaadenizi rica edece
ğim. 

Demin Vekil Beyin verdiği rakamlar, yalnız 
1943 senesi için, idarei hususiyelerden ve bele
diyelerden ayrılmış rakamlardır. Bendeniz ise 
Başta arzettiğim gibi, Beden Terbiyesi Umum 
Müdürlüğü kurulduğu yıl olan 1938 den bu 
güne kadar idarei hususiyelerden ayrılan pa
ralar yekûnu ile, belediyelerden ayrılan para
ların yekûnuna Muvazenei umumiyeden her se
ne verdiğimiz paraların yekûnunu ilâve ettim. 
Biraz evvel arzettiğim (6 512 368) lira beledi
ye ve idarei hususiyelerden ayrılan para yekû
nudur; (4 307 111) lirayı da Muvazenei umu
miyeden, verilen para olarak ifade ettim. Bu 
kürsüde konuşurlarken ve rakam ifade ederken 
hassas olmanın lüzumuna inandığım içindir ki, 
tahminî ve takribi rakamlar söylemedim, res
men aldığım katî ve hakikî rakamları söyledim. 
Onun için zannederim ki, Vekil Bey de bu ra
kamların sıhhatini kabul ederler. 

İkinci küçük nokta şurasıdır: Vekil Bey ilk 
defa olarak paradan bahsettiler ve paranın az
lığı dolayısiyle, kanunun hedef olarak tâyin et
tiği noktaya erişilemiyeceğini de tavzih buyur
dular Bendeniz kürsüye çıkmadan evvel kanu
nun geçirdiği bütün safahata ait zabıtları oku
duğum için, bu güne kadar para noksanından 

. dolayı iş yapılamadığının ilk defa olarak ifade 
1 edildiğini arzetmek isterim. Bununla beraber 
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iki rakam af zedeyim: Hâlen huzurunuzda biraz I 
sonra müzakere edilecek olan kanunun (B) cet
velinin 8 nci faslında (200 400) lira vardır. Bu 
paranın hizasında şöyle yazılıdır: « Geçen sene
den devredilen bütçe fazlası » yâni geçen sene 
Muvazenei umumiyeden verilen paradan 200 
küsur bin lira, sarfedilmediği için bu seneki 
bütçeye devrediliyor. Diğer taraftan, hususi 
idare ve belediyelerin ayırdığı paraların da bir 
çoklarının bloke hesaplarda mahfuz bulundu
ğunu bilirsiniz. 

Bunun sebeplerinden birisi inşaat yapılma
sının imkânsızlığı, ikincisi de bir çok şehirle
rin şehir plânları henüz yapılmdığı için, saha 
ve stadyomlarm nerede yapılacaklarının tesbit 
edilmemiş olmasıdır ki, bu paralar bloke edilmiş
tir. Demek ki, elde, küçük bir mikyasta dahi ol
sa, para vardır ve sarfedilmemektedir. Eğer bu 
kanunun tatbikini istiyorsak onun icabatmı yap
manın zaruri olduğunu kabul edelim. 

Üçüncü noktayı da bir cümle ile ifade edeyim. 
Bendeniz sözlerimi herhangi bir mütalâaya is
tinat ettirmiyorum. Bizzat bu işlerin başmda bu
lunan mesul vekilin sözlerine istinat ettiriyo
rum. Bu sözler şunlardır. 1943 yılı malî bütçesi 
münasebetiyle Maarif Vekilimiz bu kürsüden 
yüksek huzurunuzda aynen şu cümleyi söylediler: 
«Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğüne kanun
la verilen vazifeler, kışla ve okul dışında kalmış 
Türk gençlerinin beden terbiyeleriyle uğraşmak
tır. Bu teşkilât Maarif Vekâletine intikal et
tikten sonra, kışla hariç olmak üzere, okul ve 
okul dışı bütün memleket gençliğini içerisine 
alan bir büyük teşkilât hâline geldi.» Bunu za
bıttan aynen aldım. 

Bugün ise buyuruyorlar ki; «beden terbiyesi
nin gayeye taalluk eken ana maddesi bir hedef 
tâyin etmektedir. Bugünkü bütçe ve teşkilâtla 
bu hedefe varmak kabil değildir.* Yani biraz ev
velki maruzatımın doğruluğunu tasdik buyuru
yorlar. O halde Yüksek Meclisin takdirine bıra
kacağım bir küçük mülâhaza vardır: Bir kanun I 
çıkarılıyor, bu kanun, muayyen sahalarda üç 
beş kulübün karşılaşması, disiplin altında fut
bol oynaması için değildir. Bu kanun memleket 
gençliğini, Vekilimizin de pek güzel ifade ettiği 
gibi, okul dışında ve içinde muayyen bir millî 
zihniyetle, millet ölçüsünde teşkilâta bağlamak 
için çıkarılmıştır. Şimdi Vekil Beyefendi, ilk 
defa olarak, biz bu teşkilâtı ve bütçe ile bu işi 
yapamayız, buyuruyorlar. O halde ne yapılmak 
lâzımgeldiğini yüksek takdirinize bırakıyorum. 

G. B. GÖKEB ( î s t a n M ) — Kuvvetli bir 
millet yetiştirmek için en lâzım olan beden terbi
yesi hakkındaki kanunu müzakere ediyoruz. Bu 
mesele hakkmda arkadaşlar güzel sözler söyle
diler. Maarif Vekili Beyefendi de iyi cevaplar 
verdi. Yalnız müsaade ederseniz bendeniz de esa
sa taallûk eden bir sual soracağım. Bu da; ken- 1 

dilerinin bahsettiği koordinasyon mĞâeİesmi 
programa almak vaktinin gelmiş olduğundan iba
rettir. Mekteplerdeki beden terbiyesi tedrisatı 
zayıftır, bunu bir kere kabul edelim. Kanunen 
beden terbiyesi mükellefleri içinde ilkokulda 
vardır. Halbuki, ilkokuldaki beden terbiyesi prog-. 
ramı zayıftır. Bu mektepten çıktıktan sonra 
beden terbiyesi daha yüksektir. Bunu koordine 
etmeyince ne beden terbiyesini bilen ve ne de 
gürbüz çocuk yetişiyor. Programdan bu noktayı 
izale etmek için emir buyurmuşlar mıdır? Çün
kü mekteplerdeki tedrisat zayıftır, hattâ mek
teplerde haftada bir saattir. Bazılarında ise hiç 
yoktur. Halbuki, yedi yaşında başlamalı, meto-
dik bir şekilde devam etmeli ki, çocuk mektepten 
çıktığı zaman gürbüz ve beden terbiyesinin ken
disine verdiği evsafı haiz olsun Bunun için okul
lardaki beden terbiyesi proğramiyle dışarıdaki 
beden terbiyesi programı şimdi burada lâzımdır. 
Bunu rica şeklinde soruyorum. 

S. YURTKORU (Afyon Karahisar) — Efen
dim, Vekil Beyefendinin vâki izah ve beyanlarına 
bendeniz de teşekkür ederim. Benim kendi fik- • 
rim olarak söylediğim sözlere vermiş oldukları 
cevaplara mukabil söyliyeceklerimin bir kısmını 
Hıfzı Oğuz arkadaşım temas ettiler. Buna ilâve 
edeceğim bir iki noktayı müsaadenizle arzede-
ceğim: 

Vekil Beyefendi buyurdular ki, bu teşkilâta 
verilmiş milyonlar yoktur ve bu teşkilâttan bek
lenen büyük faydaları istihsal etmek için evvelâ 
sahaların ve stadların yapılması lâzımdır ve bu
nun için de lâakal 150 milyon liraya ihtiyaç var
dır, - aşağı yukarı böyle anlamış oluyorum - bu 
para verilmeyince bu teşkilâttan beklenen fayda
lar elde edilemeyecektir. Bendeniz sözlerim ara
sında şunu söylemiştim: Bir çok büyük ve küçük 
şehirlerimizde stadiar ve sahalar yapılmşıtır. 
Acaba bu stadiar ve sahalar senenin bir çok gün
lerinde faydalı bir şekilde kullanıldı mı? Bunlar 
faydalı bir şekilde kullanıldıkça da başkalarına 
mı ihtiyacımız var? Bunlar daha istifadeli bir 
hale kullanılmaya başlanmamışken 150 milyon 
lira ile memleketin her yerinde sahalar yapmak 
istiyoruz. 

Evvelâ, mütevazı bütçelerimizle, yani hususi 
idare ve belediyeleri kastediyorum, yapılan saha
ları kullanalım, ondan sonra daha çoğunu istiye-
lim. Vekil Beyefendi aynı zamanda saha mesele
siyle beraber öğretici meselesine de temas buyur
dular. Yozgat'ta son seyahatlerinde beden ter* 
biyesi mükellefiyetini işler bir halde bulmuşlar. 
Çünkü Yazgat'ta öğretici varmış. Yozgat gibi 
küçük bir şehirde öğretici bulunuyor da İstanbul, 
Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerimizde öğ
retici bulunmıyor? Bendeniz 20 senedenberi bil
fiil bu işin içinde fahri idareci olarak çalışmış 
bulunuyorum. Yüksek Meclise gelmeden evvel 
de büyük bir şehirde asbaşkanlık yapıyordum. Ya-
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.immda-bir çok öğretmen' ve subay arkadaşlar var
idi. Bunlar olduğu halde yapamadık. Çünkü bunu 
yapmağırieabettirenren küçük bir sebep ortaya 

r.getİBİlmiş. değildik O* da arzettiğim, gibi müeyyi-
udeli bir beden terbiyesi-,mükellefiyeti' vazedilmiş 
•değildi. 

Vekil ^Beyefendi 29 teşrinievvel ve 19 mayıs 
•gösterilerine ait beyanlarıma temas buyurdu
lar ve-dediler ki, bunu herkes takdir edemez. 
Yalnız 29 teşrinievvel günü izcileri getirmek için 
ne masraflar yapıyoruz? Ve izcilerin gelmesinde
ki;.müşkülâttan bahsetti. Ben mükellefiyetten 

•bahsediyorum.:Bütün sözlerimin merkezi sikleti 
•buradadır. Yoksa beden terbiyesi mükellefleri 
kalksın şuraya buraya getirilsin böyle bir şeyi 
mevzuubahis etmedim. Sözlerimi yanlış anlamış 
olduklarını zannediyorum. Ve dediler ki, biz eli
mizdeki, maddi ve beşeri vasıtalarla çalışmaya de
vam ediyoruz. Filvaki çalışmalar vardır. Meselâ 
uzun menzilli koşular. Fakat bunlar beden terbi
yesi umum müdürlüğüne verilen esası vazife
ler değildir. Bir takım işler yapılıyor. Daha ev
velden arzettiğim gibi bütün bunlar senelerden-
beri olagelmekte idi. 

Türkiye idman cemiyetleri ittifakı zamanında 
olurdu, Türk spor kurumu zamanında da oldu. 
Nihayet beden terbiyesi işlerini devletleştirdik. 
Bu müessesenin yapacağı faaliyetlerin daha mü
kemmel olmasını istiyoruz. Hıfzı Oğuz arkada
şımızın işaret ettiği gibi, hakikaten bu teşkilâta 
milyonlar verdik, istediğimiz, bu işin devlet elin
de daha verimli bir şekilde idaresidir. 

MAABlF VEKİLİ H. Â. YÜCEL (İzmir) — 
Burada para meselesi mevzubahis olduğu vakit 
14 milyon liradan bahis buyurduğunuzu zanne
diyorum. Eğer şimdi söylenildiği gibi, 6 512 000 
lira belediye ve hususi bütçelerden % 4 ve 2 ser
ler ise doğrudur, iştirak ediyorum. Bana 14 mil
yon gibi geldi. 

H. O. BEKATA (Ankara) — Spor işlerine 
ayrılan pararmın yekûnunu tavzihte isabet gör
düğüm için arzedeyim, (6 512 368) lira 1943 
sonuna kadar belediyeler ve idarei hususiyelerden 
ayrılandır, (4 307 111) lira da Müvazenei umu-
miyeden verilen paradır ki, hepsi (10 819 479) 
lira eder. Bir de bu sene kabul edeceğimiz büt
çe ile vereceğimiz bir milyon liraya yakın para 
He hususî idareler ve belediyelerden ayrılacak 
paraların heyeti umumiyesini ilâve edince yekûn 
14 milyonu bulacaktır, dedim. 

MAARİF VEKİLİ H. Â. YÜCEL (İzmir) — 
Doğrudur. Şimdiye kadar hususî idarelerle 

belediyelerden buyurduğunuz gibi 6 512 368 lira 
4 milyon da öbürü var, öyle . . . Şimdi bunların 
% 80 i, bu 6 milyonun % 80 i inşaata ayrılmış
tır. Bu inşaat tribünlü stadyum, 27, tribünsüz 
15, basit futbol sahası, 39, tenis sahasr 90, voleybol 
sahası 102, açık yüzme yeri 16, jimnastik salonu, 
güreş salonu, sonra kulüp binaları hep bu para

lardan yapılmıştır. Bu paraların birer birer he
sabını vermek mümkündür, bu 6 milyon lira ne
relere sarf edilmiştir, kayıtlariyle malûmdur. 
% 20 si de oralarda çalışan öğretici, çalıştırıcı, 
bunlara maaş olarak verilmiştir. Söylenilen mil
yonlar bunlardır ve hesapları da vardır. Söyle
nilen sözün bir kısmını alıp diğerini bırakarak 
söyliyene her hangi bir fikri izafe etmek, zan
nediyorum ki, doğru değildir. Ben burada konu
şurken para azdır, iş olmaz böyle bir şey söyleme
dim. Demin söylediğim 25 30 milyonu bana şu 
anda verseniz adam yetiştirmedikten sonra bu 
25 - 30 milyon neye yarar? inşaat için 40 milyon 
alsam çimento, demir nerede ? yapacak adam nere
de? Proje ne zaman yapılacak? Ben böyle bir 
şey söylemedim. Para; azdır, binaenaleyh iş iste
meyin, ben böyle bir şey demedim. Sonra geçen 
-sene burada konuşurken «bir büyük teşkilât yap
tık», gibi söz söylemişsem hemen af fimi rica ede
rim. Bendeniz mütevazi ^ i r arkadaşınızım. Bel
ki hata etmişim, o hatam zapta öyle geçmiştir. 

Program meselesi için Galip Bahtiyar arka
daşımın buyurdukları cihet doğrudur. Yalnız 
biz saatle değil beden terbiyesini okulun umumî 
havası içine sindirmek için tedbirler almış bulu
nuyoruz. Evvelce programda şöyle atlanabile
cek, şu kadar koşulacak, şu hareketler yapıla
cak diye vardı. Biz de şimdi yapılan umumî va
ziyete göre sınıfların atlama, koşma miktarını 
tesbit etmiş bulunuyoruz. Ayrıca umumî olarak 
programlarda diğer mevzularla beraber beden 
terbiyesini de tetkik ettirmekteyiz. 

Suad arkadaşımın buyurduğu noktalar, hani 
eskiden de bunlar vardı gibi . . . Eskiden de bazı 
şeyler vardı, fakat böylesi yoktu. Meselâ dağ
cılık. Son iki senede 127 kayak önderi, rehberi 
yetiştirilmiştir ve 7850 vatandaş yeniden kayak 
sporuna girmiştir. Kayak sporu eskiden de var
dı amma bir yrlda 8 bine yakın artmamıştır. 

Hikmet D ağlıoğlu arkadaşıma söylüyorum, 
Kayak sporu canlı olarak gençlik arasına geç
miştir. Bu defa Kayseri'de hattâ Yozgad'da 
gördüm, dağ sporlarına, kayak sporlarına genç
ler dehşetli merak etmektedirler. Bizim dağıt
tığımız şeyler, vilâyet vilâyet 2442 kayaktır. 
1095 ayakkabı dağıtmışız. Zannediyorum ki, bu
günkü şartlarımızın içinde mümkün olan şeyler 
yapılmaktadır. Evvelce bunlar vardı zaten, bize 
intikal ettikten sonra hiç bir şey değişmedi; böy
le zannediyorum. Arkadaşlarım nasıl . mutalea 
ediyorlar bilmiyorum, takdirinize bırakıyorum. 
Biz mümkün olan şeyleri elimizden geldiği ka
dar yapıyoruz ve yaptığımıza inanıyoruz!-

REİS — Başka söz istiyen yoktur. Maddelere 
geçilmesini reyinize arzediyorum. Maddelere ge
çilmesini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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İL: 52; 5;5 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 4944 *.maJî 

yılı Bütçe kanunu 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü 1944 »malî yılr masrafları için bağlı (A) 
işretli cetvelde gösterildiği üzere 958 937 lira 
tahsisat verilmiştir. 

F. 

10 

11 

12 

A - CETVELİ 

Maaşlar 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 
REİS — Kabul edilmiştir. 
1683 sayılı kanunun 58 nci mad
desi gereğince verilecek' tekaüt ik
ramiyesi 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
4178 sayılı kanun gereğince veri
lecek çocuk zammı 
REÎS !—Kabul edilmiştir. 
4047 sayılı kanunun muvakkat bi
rinci maddesi mucibince verilecek 
fahrî hizmetler tazminatı. 
REİS.— KabuL edilmiştir. 
Büro masrafları 
REtS — Kabul edilmiştir. 
Matbu evrak ve defterler 
REtS.— Kabul edilmiştir. 
Posta,, telgraf ve telefon ücreti ve 
masrafları 
R E İ S — Kabul edilmiştir. 
Kira; bedeli 
REtS — Kabul edilmiştir. 
Nakil vasıtaları masrafları 
REtS :— Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 

Lira 

73 289 

176 406 

16 200 

100 

7 
9 
2 

4 
11 
1 
12 

000 
500 
000 

675 
520 
000 
501 

H. T. DAĞLIOĞLU (Antalya) — Efendim, 
burada müfettişler için 7 000 liralık bir tahsisat 
vardır. Demin Maarif Vekili Beyefendi de izah 
buyurdular. Hakikaten müşkül bir durumdayız, 
bir çok işleri yapamıyoruz. Binaenaleyh müfettiş
ler için koyduğumuz bu 7 000 lira tahsisatın ye
rinde olamıyacağı kanaatindeyim. Kaldı ki, Ma
arif Vekâletinin umumî müfettişleri vardır. Ağır-
aksak giden işleri Mâarif Vekâletinin bu umumî 
müfettişleri pekâlâ teftiş edebilirler. Bendeniz 
bu 7-000 liralık tahsisatın tayyını teklif ediyo
rum ve bir de takrir veriyorum. 

MAARÎF V. H. ÂLt YÜCEL (İzmir)) — 
Efendim, bazı işler oluyor, vekâlet müfettişlerini 
beden terbiyesi işlerinde kullanıyoruz. Fakat hu
susi olarak bu işleri bilen arkadaşların görmesi 
lâzım hâdiseler ve vazifeler oluyor. Onun için 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünün müte
hassıs müfettişleri olduğunu kabul buyurursunuz. 
(Doğru sesleri). 

1944ı 0 : 1 1 
REİS — Şimdi takriri okutuyorum? 

Yüksek Reisliğe«• 
Arzettiğim şifahi sebeplerden dolayı 12 nci 

faslın 3 ncü maddesindeki 7 000 liralık^ «Müfet
tişler harcırahı» nm Bütçeden tayyını arz ve tek
lif ederim. 

5 . V . 1944 
Hikmet Turhan Dağlıoğlu.. 

Antalya 

REİS — Takriri -nazarı dikkate alanlar... Al
nı ıyanlar... Takrir nazarı dikkate alınmamıştır. 

Faslı kabul ednler... Etıniyenler... Kabul edil
miştir. 

F. 
13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Melbusat 
REİS —Kabul edilmiştir. 
3335 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi, yol ve saire mas
rafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Spor işleri 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Neşriyat ve raoppganda işleri 
REİS — Kabul edilmiştir. 
İnşa ve tesis işleri 
REİS — Kabul edilmiştir. 
öğretmen ve eğitmen kursları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Gazi orta öğretmen okulu ve Ter 
biye Enstitüsünde okutturulan 
talebe masrafları 
REtS:*—Kabul edilmiştir. •. 
İstişare heyeti âzası masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Rösim ve harçlar 
REÎS ^— Kabul edilmiştir. 
Ecnebi memleketlerde yaptırıla
cak staj ve tahsil masrafları 
REtS—"Kabul edilmiştir. 
Kongre ve konferanslara iştirak 
masrafları 
REtS — Kabul edilmiştir. 
Teemsil masrafları 
REtS *— Kabul edilmiştir. 
Para nakil m asrafları 
REtS — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçl arı 
REtS T— Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REİS'-— Kabul edilmiştir. 
Hükmedilmiş borçlar 
REİS' — Kabul edilmiştir; 
1715 sayılı kanunun S nci maddesi 
gereğince evrakı nakdiye itfası 
REtS — Kabul edilmiştir. 
Bölge bütçelerine yardım 
REİS — Kabul edilmiştir.: 

Lira 
1 500 

500 

251 00O 

30 000 

174 343 

20 00O 

18 000 

4 000-

500 

15 000 

1 
250 

1 750 

1 000 

1 200 

r-i 

370 
^000 
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(Birinci madde tekrar okundu) 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü 1944 malî yılı masraflarına kargılık 
olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 958 937 lira olarak tahmin edil
miştir. 

B-CETVELİ 

1 Umumî muvazeneden yardım 721 534 
REİS — Kabul, edilmiştir. 

2 Faiz 15 000 
RElS —. Kabul edilmiştir. 

3 Beden terbiyesi ve spor malzemesi, 
şilt, kupa, madalya ve emsalinin 
satış bedelleri 1 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

4 Mecmua, kitap ve broşür satışı 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

5 Müsabakalar hasılatı 20 000 
REİS •—• Kabul edilmiştir. 

6 Yardımlar, teberrular 1 
RElS — Kabul edilmiştir. 

7 Müteferrik hasılat 502 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

8 Geçen seneden devredilen bütçe 
fazlası 200 400 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu) 

REİS — Maddeyi reeye arzediyorum: Kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğünün 3656 sayılı kanunun 19 ncu madde
sine dâhil müteferrik müstahdemleriyle nakil 
vasıtaları bu kanuna bağlı (D) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

REÎS — Maddeyi cetvelle reyinize arzediyo
rum: Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Fasıl numaralariyle unvanla
rı bağlı (E) işaretlicetvelde yazılı tertiplerden 
idaresi zaruri görülen muvakkat mahiyetteki hiz
metler için aylık ücretli kadrolarının bütçede 
mevcut bir hizmetin ifasına mütaallik kadrolara 
ilâve mahiyetinde bulunmaması şarttır. 

REÎS — Reyinize arzediyorum: Kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Geçen yıl borçları tertibindeki 
tahsisat fevkinde tahakkuk eden borçlar, taal
lûk eyledikleri hizmetlere tekabül eden tertip
lerden bu tertibe, Maliye Vekilinin muvafaka
tiyle nakledilecek tahsisattan ödenir. 

REİS — Reyinize arzediyorum: Kabul eden
ler . . . Etmiyenlerf . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Gazi Orta öğretmen Okulu ve 
Terbiye Enstitüsü Beden Terbiyesi şubesinde 
okutturulacak talebenin adediyle beheri için tah
sil, yiyecek ve giyecek masrafları karşılığı ola
rak tesbit edilecek senelik ücret Hazineye yatı
rılarak bir taraftan varidat bütçesine irat, diğer 
taraftan 1944 malî yılı Maarif Vekilliği bütçe
sinde bu Enstitü için mevcut tertiplere tahsisat 
olarak kayit ve ilâve olunur. 

REÎS — Reyinize arzediyorum : Kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü bütçesinin 15 nci spor işleri faslının 
1 - 10 ncu maddelerinde yazılı federasyonlar 
faaliyetleri dolayısiyle elde edilen hasılat, ke-
zalik 12 nci maddesine mevzu tahsisattan mu
bayaa edilen beden terbiyesi ve spor malzeme
sinden beden terbiye bölgeleriyle eşhasa ma
liyet bedeli üzerinden yapılan satış tutarları 
ve beden terbiyesi Umum Müdürlüğünce Genç
lik eğitmeni yetiştirmek üzere açılacak kurslara 
resmî ve gayriresmî teşekkül ve müessesat-
tan gönderilecek talebeler için bu teşekkül ve 
müesseseler ile Beden Terbiyesi Umum Müdür
lüğü arasında yapılaeak anlaşma ile tesbit edi
lerek tahsil olunacak tedris ücretleri bir taraf
tan Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü varidat 
bütçesinde açılacak hususi bir fasla irat ve diğer 
taraftan masraf bütçesindeki alâkalı tertiplere 
tahsisat olarak ilâve edilir. 

REÎS — Reyinize arzediyorum: Kabul eden
ler . . Etmiyenler . .' . Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Masraf tertiplerinden yapıla
cak sarfiyata ait formül, bu kanuna bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

REÎS — Reyinize arzediyorum : Kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 haziran 1944 ta
rihinden itibaren mer'idir. 

REÎS — Reyinize arzediyorum: Kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum: Kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesîni açık reye ar
zediyorum. 

2. —-Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 
1944 malî yılı Bütçe, kanunu lâyihası ve Bütçe 
Encümeni mazbatası (1/205) [1] 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? Maddelere geçilmesini reyinize arze
diyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

[1] 98 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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Devlet Havayollan Umum Müdürlüğü 1944 malî 

yılı Bütçe kanunu 

MADDE 1. — Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğü 1944 malî yılı masrafları için bağlı (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (2 180 000) 
lira tahsisat vazedilmişıtir. 

F . 
1 

2 

3 

A - CETVELİ 

Maaşlar 
REÎS — Kabul "edilmiştir. 
Ücretler 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 

Lira 
102 712 

526 790 

14 844 
REİS — Kabul edilmiştir. 

4 1683 sayılı kanunun 58 nci maddesi 
gereğince verilecek tekaüt ikrami
yesi ve 3424 sayılı kanunun 5 nci 
maddesi gereğince verilecek taz
minat 15 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

5 4178 sayılı kanun gereğince verile
cek çocuk zammı 501 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

6 4178 sayılı kanun gereğinee ve
rilecek yakacak zammı 1 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

7 Kilometre uçuş parası . 30 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

8 , Büro masrafları . 75 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

9 Matbu evrak ve defterler - 9 000 
- REİS — Kabul edilmiştir. 
10 Posta, telgraf ve telefon ücret ve 

masrafları 6 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

11 Kira bedeli 7 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

12 Harcırahlar 25 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

13 Melbusat 37 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

14 3335 sayılı kanun gereğince yapı
lacak tedavi, yol ve sair masraflar 2 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

15 Hava ve yer nakil vasıtaları 1 005 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

16 Meydanlar ve istasyon binaları, 
atelye, hangar inşa, tesis, istimlâk 
ve tamir işleri 175 961 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

17 Ecza ve sıhhi malzeme masrafları 5 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

18 Geri verilecek bilet ücretleriyle bi
let satış komüayönları 17 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
19 Pasif korunma masrafları 3 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
20 4306 sayılı kanun gereğince Devlet

çe parasız verilecek giyim eşyası 
bedeli ve her türlü masraflar 10 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

21 Memleket dâhil ve haricinde staj 
ve tahsil masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

22 Sigorta ücreti 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

23 Uçucular ikramiyesi 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

24 Devlet Demiryolları Tekaüt San
dığına iştirak hissesi 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

25 Baskr, neşir ve propaganda mas
rafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

26 Meydan ve istasyonlar büfeleri 
mütedavil sermayesi 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

27 Geçen yd borçlan 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

28 Eski yıllar borçları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

29 1715 numaralı kanunun 8 nci mad
desi gereğince evrakı nakdiye 
itfası 3 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu) 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir., 

MADDE 2. — Devlet Havayolları Umum 
Müdürlüğünün 1944 -malî yılı masraflarına kar
şılık olan varidat bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (2 180 000) lira tahmin edil
miştir. 

5 000 

50 000 

15 000 

28 600 

3 000 

5 000 

600 

492 

F. 
1 

B - CETVELİ 

İşletme hasılatı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Müteferrik hasılat 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Umumî muvazenededen yardım 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Geçen seneden müdevver nakit 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
200 000 

100 000 

1 080 000 

800 000 

(Madde 2 tekrar okundu) 

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar... Kabul etmiyenler;.. Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Devlet 'Havayolları Umum 
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Müdürlüğünün 3656 sayılı kanunun 19 ncu 
maddesine dâhil müteferrik müstahdemleri ve 
nakil vasıtaları kadroları bağlı (D) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

REİS —- Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar.-. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Devlet Havayolları Umum 
Müdürlüğü tarafından işletilmekte olan tayya
relerin hasılatı buna mahsus kanun ve tarife
ler dairesinde alınır. 

REtS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — İdarenin pilot, makinist ih
tiyaç! noksanları lüzumu halinde Genel Kur
may Başkanlığının muvafakati üzerine Millî 
Müdafaa Vekâletince temin olunur. Bu suret
le muvakkaten Havayolları idaresinde çalıştı
rılacakların maaş ve uçuş zamları Millî Müda
faa bütçesinden ve tahakkuk edecek harcırah, 
kilometre uçuş paraları ile ikramiyeleri Devlet 
Havayolları Umum Müdürlüğü bütçesinden te
diye olunur. 

REÎSJ — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar..- Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Devlet Havayolları Umum 
Müdürlüğünün 1944 malî yılı bütçesinin işlet
me ve 'tesisat masraflarına mevzu tahsisatın ya
rısını geçmemek üzere gelecek yıllara geçici 
taahhütler icrasına Maliye Vekilinin muvafa
katiyle Münakalât Vekili mezundur. 

1. ARUKAN (Eskişehir) — Bir sualim var 
efendim. 

REtS — Buyurun. 
î . ARUKAN ( EsMşehiır ) — Şimdi burada 

«işletme ve tesisat masrafları» deniyor. Halbu
ki, tesisat hakkında ayrı bir fasıl ve madde 
yoktur.1 Bu tesisat maddesinden ne kasdedilior? 
İzah etsinler de zapta geçsin. 

BÜTÇE En. M. M. H. N. KEŞMİR (Tokad)— 
Tesisattan kastedilen, meydan tesisatı, binalar 
ve sair tesisattır. 

t. ARUKAN — Tesisat diyorsunuz, tahsisat 
konmamıştır. 15 nci faslın birinci maddesinde 
işletme deniyor, o kadar. 16 neı fasılda, mey
danlar ve istasyon binaları, atelye, hangar inşa, 
tesis, istimlâk ve tamir işleri. Bu mudur? Yani 
yalnız bu mudur? Yalnız bu ise zapta geçsin. 

BÜTÇEEn. M. M. H.N. KEŞMtR(Tokad)— 
Budur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Masraf tertiplerinden yapı
lacak sarfiyata ait formül bu kanuna bağlı 
ÇR) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar . . . Et
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

•MADDE 8. — Bu kanun 1 haziran 1944 ta
rihinden mer'idir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar . . . Et
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Münakalât Vekilleri memur
dur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

İkinci lâyiha için reye iştirak etmiyen var mı ? 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Açık reylerin neticesini arzediyorum: 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1944 ma

lî yılı Bütçe Kanunu için lâvlhayr kabul etmek 
suretîvle (294^ zat reeyee iştirak eetmiştir. Ka
nun bu miktar reyle kabul edilmiştir. 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 1944 
malî yılı Bütçe Kanunu lâyihası için, lâyihayı 
kabul etmek suretiyle (286) zat reye iştirak et
miştir. Kanun bu miktar revle kabul edilmiştir. 

Başka isimiz yoktur. Pazartesi günü 15 te 
toplanmak üzere celseyi kapatıyorum. 

Kapanma saatli: 17,25 

DÜZELTÎŞ 

Bu zaptın sonuna bağlı 104 sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltme yapılmıştır: 

Sahife Sütun Satır Yanlış Doğru 

20 Spor ounları Spor oyunları 
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feeden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1944 malî yüı Bütçe Kanununa ve<r$iten reytonîn neticed 

(EanHB kabul edilmiştir.) 
Aza adedi 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
tünhaHer 

455 
294 
294 

O 
O 

160 
1 

AFYON KARAHİSAR 
A. ÇETlNKAYA 
M. GÖNENÇ 
Dr. A. H. SELGIL 
A. TAŞKAPILI 
B. TÜRKER 
S. YURDKORU 

AÖRI 
H. BAYRAK 
R. R. PASÎN 
H. TUGAÇ 

N. 
Z. İN 

3USHAN 
: URAS 

A. K. YİĞİTOĞLU 
ANKARA 

M. AKSOLEY 
G1.N. ANILMIŞ 
B. BAYKAN 
A. BAYTIN 
R. BÖREKÇİ 
F. DALDAL 
M. KAYAOĞLU 
H. N. MIHÇIOĞLU 
M. ÖKMEN 
Z YÖRÜK 

ANTALYA 
N. AKSOY 
H. T. DAĞLIOĞLU 
N. E. SUMEfR 

AYDIN 
Dr. M. GERMEN 
Dr. R. LEVENT ' 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
O. N. BURCU 

P. ETÇÎOĞ 
HKÜÇÜgLER 
H.-ÖN. 
61J8^ÖZALP 
^^ffîRtTOĞLU 

S. UZAY 
BİLECİK 

Dr. M.SUNER 
BİNGÖL 

F. F. DÜŞÜNSEL 
BOLÜ 

H.Ş. ADAL 
Korgl. A. ALPTOĞAN 
C.ÖZÇAĞLAR 

BURDUR 
Ş. ENGlNERt 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
A. AKGÜÇ 
Gl. A. ATLI 
R. CANITEZ 
A. DURU 
A. M. ERHAN 
M. F. GERÇEKER 
D. R. GÜRAN 
F. GÜVENDİREN 
Dr. S. KONUK 
Dr. M. T. SÎMER 
Gl. N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL (Hasta) 
R. BULAYIRLI 
II. ERGENELÎ 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 
A. İNAN 

edenler] 
ÇORUH 

A.R. EREM 
M. M. KANSU 
A. TÜZÜN 

ÇORUM 
Dr. C. ALPER 
N. ATALAY 
Dr. M. CANTEKİN 
M. ÇAĞIL 
I. EKER 
N.KAYAALP 

DENİZLİ 
F. ASAL 
Dr:H.BERKMAN 
H. GÜNVER 
N. KÜÇÜKA 
E. A. TOKAD 

DİYARBAKIR 
R. BEKİT 
Dr. I. T. ÖNGÖREN 
Gl. K. SEVÜKTEKÎN 
K. ŞEDELE 
Ş. ULUĞ 

EDİRNE 
M. E. AĞAOĞULLAR1 
F. BALKAN 
E. DEMİRAY 
Dr. F. MEMİK 

ELAZIĞ 
l YALÇIN 

ERZİNCAN 
B.K. ÇAĞLAR 
A. FIRAT 
F. HALFEGlL 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 

Gl. P. DEMİRHAN 
N. DUMLU 
N. ELGÜN 
M. H. GÖLE 
Ş. KOÇAK 
Gl. Z. SOYDEMİR 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
f. ARUKAN 
t .U. AYKURD 
I. ÖZDAMAB 
E. SAZAK 

GAZİANTEB 
Dr. M. A. AĞAKAY 
ö. A. AKSOY 
O. S. BARLAS 
B. KALELİ 

1 Dr. A. MELEK 
GİRESUN 

M. AKKAYA 
l SABUNCU 
A. SAYAR 

GÜMÜŞANE 
H. F. ATAÇ ._j_' 
Ş.ERDOĞAN j 
R. GÜRELİ 
C. SELEK 
E.S.TÖR 

HAKKÂRİ 
A. R. GÖKSlDAN 

HATAY 
Gl. E.DURUKAN , 
H. İLGAZ 
B. S. KUNT 
H. SELÇUK 

İÇEL 
Dr. M. BERKER 
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1 C. BERÎKER 
E. INANKUR 
K KORALTAN 
Gl. Ş. TURSAN 

İSPARTA 
K. AYDAR 
K. TURAN 

İSTANBUL 
A. K. AKYÜZ 
C. E. ARSEVEN 
Dr. G. ATAÇ 
A. BAYINDIR 
Dr, K. C. BERKSOY 
A. H. DENÎZMEN 
G. B. GÖKER 
î. A. GÖVSA 
Gl. K. KARABEKÎR 
Z. KARAMURSAL 
H. KORTEL 
F. ÖYMEN 
V. SARIDAL 
l H. ÜLKMEN 
A. R. TARH AN 

ÎZMlR 
Ş. ADALAN 
B. ARIMAN 
E. ÇINAR 
S. EPÎKMEN 
R. KÖKEN 
E. ORAN 
Dr. K. ÖRS 
Ş. YUNUS 

KARS 
E. DEMİREL 
Gl. H. DURUDOÖAN 
Ş. KARACAN 
Dr. E. OKTAY 
Z. ORHON 
E. ÖZOÖUZ 

KASTAMONU 
A. BÎNKAYA 
T. COŞKAN 
H. ÇELEN 
H. ÇORUK 
Dr. P. ECEVtT 
R. SALTUÖ 
N. T AMAÇ 
T. TAŞKIRAN 

KAYSERİ 
ü. ÖZSOY 

t : 52 5.5 
M. K. ŞATIR 
M. TANER 
C, TÜZEL 

KIRKLARELİ 
Z. AKIN 
Korgrl. K. DOĞAN 
Ş.ÖDÜL 
Dr. P. UMAY 

KIRŞEHİR 
P. SELER 
I. TURAN 

KOCAELİ 
R. AKÇA 
Gl. M. BAKU 
Dr .F . Ş. BÜRGE 
R. FENMEN 
I. TOLON 
S. YARGI 

KONYA 
•Gl. A. F. CEBESOY 
F. GÖKMEN 
II. KARAGÜLLE 
N. H. ONAT 
T. P. SILAY 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
M. ERKMEN 
S. KUTMAN 
A. TlRÎDOĞLU 
ö. B. UŞAKLI 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
M. ÖKER 
Dr. C. ÖZELÇl 
M. PEKTAŞ 
H. SAĞIROĞLU 
K. SAYIN 
O. TANEft 
M. N. ZABCI-

MANİSA 
Korgl. A. R. ARTUN-
KAL 
O. ERÇÎN 
t. ERTEM 
Ş. R. HATÎPOĞLU 
F. KURDOÖLU 
H. SARHAN 
P. USLU 

1944 C : 1 
M ARAŞ 

Dr. K. BAYİZİT 
R. KAPLAN 
A. YAYCIOĞLU 

MARDİN 
H, MENEMENCÎOĞLl) 
L. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
S. GÜNEY 
C. KARAMUĞLA 

^H. KİTABC1 
Nw MUŞ 

K. KÎ^TAN 
T(ltĞDE 

A. G. BOİStffcUMLU 
R. DOLUNİS[ 
H. MENGÎ ^ V 
Dr.R. F. TALA^İV 
H.ULUSOY N k 

ORDU ^ 
Ş. AKY AZI 
l ÇAMAŞ 
Dr. V. DEMİR 
Dr. Z. M. SEZER 
H. ŞARLAN 
S. S. TARCAN 
11. YALMAN 
M. YARIMBIYIK 

RÎZE 
T. B. BALTA 
K. KAMU 
A. ZIRH 

SAMSUN 
C. BİLSEL 
H. ÇAKIR 
Z. DURUKAN 
Amiral F. ENGÎN 
N. FIRAT 
S. ERBAY 
N. ÖZTUZCU 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
D. ARIKOĞLU 
1\. ÇELİK 
01. N. ELDENİZ 
C. ORAL 
Dr. İv. SATIR 
A. M. YEĞENA 

SURD 
A. R. ESEN 

«.TUNCAY 
B .TÜRKAY 

SÎNOB 
C. ATAY 
Dr. B. KÖKDEMİR 
H. ORUCOĞLU 
I. H. SEVÜK 

SİVAS 
t. H. BAŞAK 
M. Ş. BLEDA 
Ş. GÜNALTAY 
II. IŞIK 
K. KİTAPÇI 
R. Ş. SlRER 
t. M. UĞUR 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
E. ATAÇ 
F. ÖZTRAK 
E. PEKEL 

^j£ TRAK 
C Ö ^ B A D I N 

^^TOKAD 
S. ÇELll|£?L 

M. D E V E L İ ^ 
R. ERİŞKEN^W^ 
II. N. KEŞMİR ^ 
C. KOVALI 
N. POROY 
R. A. SEVENGÎL 

TRABZON 
S. ABANOZOĞLU 
M. S. ANAMUR 
M. AYDIN 
F. A. BARUTÇU 
T. GÖKSEL 
R. KARADENİZ 
L. YAVUZ 

TUNCELİ 
N. S. SILAN 

URFA 
K. BERKER 
R. SOYER 
E. TEKELİ 
S. K. YETKİN 

VAN 
N. BERKER 
M. BOYA 

YOZGAD 
Z. ARKANT 



t : 52 5.5.1944 Ö : İ 
s. îçöz 
8. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

AFYON KARAHİSAR 
1. H. BALTACIOĞLU 
H. ÇERÇEL 

ANKARA 
F. R. ATAY 
İL O. BEKATA 
A. ÇUBUKÇU (Has
ta) 
M. ERlŞ 

•I. ÎNÖNÜ (R. C.) 
ANTALYA 

Dr. G. KAHRAMAN 
Dr. H. KURAL (Hasta) 
T. SÖKMEN (M.) 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ (V.) 
Gl. R. ALPMAN (Has
ta) 
N. GÖKTEPE 
A. S. LEVEND 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 
H. ÇARKLI 
M. DEMİR 
H. KARAN 
S. ÖRGEEVREN ' 
I. H. UZUNÇARŞILI 

BÎLECÎK 
^ Av ESEN 
M. §. ESENDAL 
K. GÜLEK (Mazur) 

BİNGÖL 
T. BANGUOĞLU 

BİTLİS 
M. ERTAN 
B. 03MA 

BOLÜ 
H. C. ÇAMBEL 
H. R. ÖYMEN 
C. S. SİREN (V.) 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUR 
t N. DİLMEN 

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKIN 
Ş. DEVRİN 

E. ERİŞlRGlL 
A. GÜREL 
H. KARA3A&AK 

H. A. KUYÜÜAK 
Ş. TANSAN 

[Meye iştirak etmiyenler] 
BURSA 

M. B. PARS 
ÇANAKKALE 

S. BATU 
R.N.GÜNTEKİN 
A. KAMÇIL 

ÇANKIRI 
B. ERKİN (Hasta) 
T. ONAY 
M. A. RENDA (Rs.) 

ÇORUH 
A. US 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN (Hasta) 
E. S. AKGÖL 

DENİZLİ 
Y. BAŞKAYA (M.) 
A. EGE 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
O. OCAK > 

EDİRNE 
M. N. GÜNDÜZ ALP 

ELAZIĞ 
F. AĞRALI (V.) 
F.A.AYKAÇ (Mazur) 
H. KİŞİOĞLU 
S. SAĞIROĞLU 

ERZİNCAN 
A. S. İLTER 

ERZURUM 
S. ALTUĞ (Hasta) 
R. DİNÇ (M.) 

GAZİANTEB 
Dr. M. OANBOLAT 
Ş. ÖZDEMÎR (Hasta) 
M. ŞAHİN 

GİRESUN 
F. ATLI 
Gl. 1. SÖKMEN (M.) 
N. OSTEN 
A. ULUS 

HATAY 
A. Ş. DEVRİM (Ma-
zur) 
A. TÜRKMEN (Mazur) 

İÇEL 
F. C. GÜVEN 
Ş. TUGAY 

İSPARTA 
M. KARAAĞAÇ 
H. ÖZDAMAR 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
Gl. R. BELE 
S. ClMCOZ 
Dr. II. DlKER 
A. Ş. ESMER 
F. HAMAL 
N. İIENEMENCİOĞLI 
(V.) 
Ş. Â. ÖGEL 
H. C. YALÇIN 

t%W|rî,ft 
C. BAYAR 
M. BİRSEL 
Dr. H. H. CURA 
II. MENTEŞE 
H. ONARAN 
Ş. SARAÇOĞLU (Bs. 
V.) 
H. Â. YÜCEL (V.) 

KARS 
C. DURSUNOĞLU 
F. KÖPRÜLÜ 

KASTAMONU 
Z. ORBAY (Hasta) 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
A. H. KALAÇ 
Ö.TAŞÇÜGĞLU (M.) 
N. TO&ER 
S. H. ÜRGÜBLÜ (V.) 

KIRKLARELİ 
N. A. KANSU 

KIRŞEHİR 
F. ÇOBAŞMöĞLU 
Ş. TÖR€TUT 

KOCAELİ 
S. ARTEL 
A. DİKMEN 
S. PEK 
I. S. YİĞİT (M.) 

KONYA 
V. BİLGİN (Hasta) 
M. A. BlNAL 
S. ÇUMRALİ 
A, H. DİKMEN 
Ş. ERGUN 
A. M. GÖKER 
Dr. S. IRMAK 
K.OKAY 
A. R. TÜREL (V.) 

KÜTAHYA 
II. BENLİ 
Dr. A. S. DELlLBAŞl 
H. PEKCAN 
R. PEKER 

MALATYA 
E. BARKAN (Hasta) 
N. BAYDAR 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞI 
T. TEMELU 

MANİSA 
H BAYUR 
R. N. EDGÜJER (Hsta) 
Dr. S. E. KÂATÇILAR 
(Mazur) 

K. KARAOSMAN( Ma
zur) 
Y. ÖZEY -A 

MARAŞ 
H. R. TANKUT 
A. H. TANPİNAR *' 

MARDİN 
I. F. ALPAYA (t. A.) 

Gl. S. DÜZGÖSEN (Ma
zur) 
E. ERGÎN (Mazur). 
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- f :~™ 

R. ERTEN 
Dr. A. ÜRAS 

MUĞLA 
Orgl. î. ÇALIŞLAR 
(Mazur) 
F. O. MENTEŞEOĞLU 
( H a s t a ) •:* • • ' " • • ' 

MUŞ 
H. KILICOĞLU (M.) 

NÎÖDE 
P. SOYLU (Hasta) 
H. TEPEYRAN (M.) 

RİZE 
H. C.BELÜL 

t : Şfi S. S 
Dr. S. A. DÎLEMRE 
F. SÎRMEN (V.) 

SAMSUN 
1. EZGÜ (Hasta) 

SEYHAN 
S. ÇAM (Hasta) 
§. İŞCEN 

H. URAN (V.) 
SİİRD 

Ressam Ş. DAĞ 
StNOB 

C. K. İNCEDAYI 
SİVAS 

A. N. DEMİRAĞ 

1944 G : 1 
A. ESENBEL 
Tuğamiral H. GÖK-
DALAY 
N, SADAK 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 

TOKAD 
G. PEKEL 

TRABZON 
H. N. BOZTEPE 
S. DAY (V.) 
D. EYlBOĞLU 
H. SAKA 

TUNCELİ 
H.ÜÇÖZ 

URFA 
H. S. COŞAR 
A. K. TECER 

VAN 
t. ARVAS 

YOZGAD 
M. ALPAK 
C. ARAT (M.) 
Y. D. KARSLIOĞLU 

ZONGULDAK 
Y. Z. ÖZENÇt 

R. VARDAR 

«•»• 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 1944 mâlî yili fcütee Kanüiiuttâ, Verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
A. ÇETİNKAYA 
M. GÖNENÇ 
Dr. A. H. ŞERGİL 
A. TAŞKAPILI 
B. TÜRKER 
S. YURDKORU 

AĞRI 
H BAYRAK 
R. R. PASÎN 
H.TUGAÇ 

AMASYA 
N. AKTIN " ' ' • ' i 
Z. TARHAN 
E. URAS 
A. K. YİĞÎTOĞLU 

ANKARA 
M. AKSOLEY 
Gl, N. ANILMIŞ 

Aza adedi : 455 
Reye iştirak edenler : 286 

i Kabul edenler : 286 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 168 
Münhaller : 1 

[Kabul edenler] 
B. BAYKAN 
A. BAYTIN 
H.O. BEKATA 

! R. BÖREKÇİ 
! F. DALDAL 

M. KAYAOĞLU 
H. N. MIHÇIOÖLU 
M. ÖKMEN 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
N. AKSOY 
H. T. DAĞLIOĞLU j 
N. E. SÜMER 

AYDIN 
Dr. H.ALATAŞ 
Dr. M. GERMEN 
Dr. R. LEVENT 

BALIKESİR 
0. N. BURCU 

İP. ETÇÎOĞLU 
H. KÜÇÜKLER 
H. ONAT 
'öl. K. ÖZALP 
F. TİRÎTOĞLU 
Y. S. UZAY 

BİLECİK 
Dr. M. SUNER 

BİNGÖL 
F. F. DÜŞÜNSEL 

BİTLİS 
B. OSMA 

BOLU 
H- Ş. ADAL 
Korgl. A. ALPTOĞAN 
C. ÖZÇAÖLAR 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUR 
Ş. ENGİNERİ 

Dr. A. R. YEŞİLYURT 
! BURSA 
! A. AKGÜÇ 

Gl. A. ATLI .,',.;/•' 
R. CANITEZ 
A. DURU 
A. M. ERHAN 
M. F. GERÇEKER 
Dr. R. GÜRAN 
F. GÜVENDÎREN 
Dr. S. KONUK 
Dr. M. T. SİMER 1 
Gl. N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
R. BULAYIRLI 
11. ERGENELİ \* i 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 
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A. İ N A N 
ÇORUH 

A. R. E R E M 
M. M. K A N S U 
A. T Ü Z Ü N 

ÇORUM 
Dr. C. ALPER 
N. ATALAY 
Dr. M. CANTEKİN 
M. ÇAĞIL 
t. EKER 
N. KAYAALP 

DENÎZLt 
F . ASAL 
H. OÜNVER 
N. KÜÇÜKA 
E.. A. T O K A D 

DİYARBAKIR 
R. B E K t T 
Dr. î. T. ÖNGÖREN 
Gl. K. SEVÜKTEKÎN 
K. ŞEDELE 
Ş. ULUĞ 

EDİRNE 
M. E. AĞAOĞULLARI 
F . B A L K A N 
E. DEMtRAY 
Dr. F. MEMIK 

ELÂZIĞ 
t . Y A L Ç I N 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞLAR 
A. FIRAT 
F. HALFEĞİL 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
Gl. P. DEMtRHAN 
N. DUMLU 
N. ELGÜN 
M. H. GÖLE 
Ş. KOÇAK 
Gl. Zİ SOYDEMIR 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
t. ARUKAN 
t .U. AYKURD 
I. ÖZDAMAR 
E. SAZAK 

t : 52 5.5 
GAZlANTEB 

Dr. M. A. A Ğ A K A Y 
Ö. A. AKŞOY 
0 . S. B A R L A S 
B. KALELİ 
Dr. A. MELEK 

GİRESUN 
M. A K K A Y A 
1. S A B U N C U 
A. S A Y A R 

GÜMÜŞANE 
H. F. ATAÇ 
R. GÜRELI 
C. SELEK • 
E. S. TÖR 

HAKKÂRİ 
A. R. G Ö K S l D A N 

HATAY 
GL E . D U R U K A N 
H. İ L G A Z 
B. S. K U N T 
H. S E L Ç U K 

İÇEL 
Dr. M. BERKER 
T. 0. BERlKER 
E. ÎNANKUR 
R. KORALTAN 
Ş. TUGAY 
Gl. Ş. TURSAN 

İSPARTA 
K. AYDAR 

İSTANBUL 
A. K. AKYÜZ 
Dr. G. ATAÇ 
A. BAYINDIR 
Dr. K C. BERKSOY 
A. H. DENÎZMEN 
G. B. GÖKER 
t. A. GÖVSA 
Gl. K. KARABEKlR 
Z. KARAMURSAL 
H. KORTEL 
F. Ö Y M E N 
V. S A R I D A L 
t. H . Ü L K M E N 
A. R. T A R H A N 

İZMİR 
Ş. A D A L A N 
B. A R I M A N 
E. Ç I N A R 

. 1944 C : İ 
S. EPÎKMEN 
«.KÖKEN 
E. ORAN 
Dr. K. ÖRS 
Ş. YUNUS 

KARS 
E. DEMİREL 
Gl. H. DURUDOĞAN 
Ş. KARACAN 
Dr. E. OKTAY 
Z. ORHON 
E. ÖZOĞÜZ 

KASTAMONU 
A. BİNKAYA 
T. COŞKAN 
H. ÇELEN 
H. ÇORUK 
Dr. F. ECEVİT 
R. SALTUĞ 
N TAMAÇ 
T. TAŞKIRAN 

KAYSERİ 
R. ÖZSOY 
M. K. ŞATIR 
M.TANER 
C. TÜZEL 

KIRKLARELİ 
Z. A K I N 
Korgr l . K. DOĞAN 
Ş. ÖDÜL 
Dr . F . UMAY 

KIRŞEHİR 
F. SELER 
I. TURAN 

KOCAELİ 
R. AKÇA 
G1.M.BAKÛ 
Dr. F. Ş. BÜRGE 
R. FENMEN 
S. YARGI 

KONYA 
Gl. A. F. CEBESOY 
H. KARAGÜLLE 
N. H. ONAT 
T. F. SILAY 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
•S. KUTMAN 
A. TlRlDOĞLU 
ö. B. UŞAKLI 

V. UZGÖREîC ~ ^ 
MALATYA 

M. ÖKER 
Dr. C. ÖZELÇI 
M. P E K T A Ş ~V:-
H. SAĞIROĞLU "• 
K. SAYIN 
O. TANER 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
Korgl. A. R. ARTUN-
KAL < 
O. ERÇlN ' ' •—\ 
t. ERTEM 
K. KARAOSMAN " 
F. KURDOÖLU 
H. SARHAN 
F. USLU 

MARAŞ 
Dr. K. BAYlZlT " 
R. KAPLAN 
A. YAYCIOĞLU 

MARDİN 
H. M E N E M E N C l O Ğ L U 
Dr. A. U R A S 
L. Ü L K Ü M E N 

MUĞLA 
S. GÜNEY 
C. K A R A M U Ğ L A 
H . K lTABCI 

M U Ş 
K. K O T A N 

NİĞDE 
A. G. BODRUMLU 
R. DOLUNAY 
H. MENGI 
Dr.R. F. TALAY 
H. ULUSOY 

ORDU 
Ş.AKYAZI 
I. ÇAMAŞ 
Dr. V. DEMİR 
Dr. Z. M. SEZER 
H. ŞARLAN 
H. YALMAN 
M. YARIMBIYIK 

RİZE • 
T. B . B A L T A 
K. K A M U 
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ÖJLMSUN 
H. ÇAKm 
Z. DURUKAN 
Amiral F. ENGİN 
N. FIRAT 
S. EKBAY 
N. ÖZTUZCtT 
M. A. YÖRÜEER 

SEYHAN 
D.ARlffilPftLU 
K. ÇELİK 
Gl. N. ELDENİZ 
Dr. K. SATIR 
H. URAN 

SÖRD 
A. R. ESEN 
S.TUNCAY 
B. TÜRKAY 

8ÎNOB 
C. ATAY 

t : 02 1,5 
Dr. B. KÖKDEMÎR 
H. ORUCOÖLU 
1. H. SEVÜK ' 

SİVAS 
I. H. BAŞAK 
M. Ş. BLEDA 
aı§iK 
Tuğamiral H. GÖKDA-
LAY 
R. Ş. SÎRER 
t. M. UĞUR 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
E. ATAÇ 
P. ÖZTRAIC 
E. PEKEL 
N. TRAK 
C. UYBADIN 

19*4 C : l 
TOKAD 

S. ÇELÎKKÖL 
M. DEVELİ 
R. ERİŞKEN 
H. N. KEŞMİR 
C. KOVALI 
N. PÖROY 
R. A. SEVENGİL 

TRABZON 
S. ABANOZOĞLU 
M. S. ANAMUR 
M. AYDIN 
F. A. BARUTÇU 
T. GÖKSEL 
R. KARADENİZ 
L. YAVUZ 

TUNCELİ 
N. S. SILAN 

URFA 
K. BERKER 

R. SOYER 
E. TEKELÎ 
S. K. YETKİN 

VAN 
N. BERKER 
M. BOYA 

YOZGAD 
Z. ARKANT 
S. İÇÖZ 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKIN 
Ş. DEVRİN 
E. ERÎŞİRGlL 
A. GÜREL 
H. KARABACAK 
II. A. KUYUCAK 
Ş. TANSAN 

[Reye iştirak etmiyenler] 
AFYON KARAHÎSAR 
i. H, BÂLTACIOĞLU 
II. ÇERÇEL 

ANKARA 
F. R. ATAY 
A. ÇUBUKÇU 
(Hasta) 
M. ERİŞ 
t. İNÖNÜ (Rs. C.) 

ANTALYA 
Dr. G. KAHRAMAN 
Dr H. KURAL (Has
ta) 
T. SÖKMEN (M.) 
Dr. C TUNCA 

AYIHN 
Gl. R. ALPMAN (Ha^ 
ta) 
N. GÖKTEPB 
A. a LEVEND 
A.MENDERES 

BALIKESİR 
M. AEÎPINAR 
H. ÇARIKLI 
M. DEMİR 
II. KARAN 
S. ÖRGEEVREN 

t. H. UZUNÇARŞILI 
BİLECİK 

A. ESEN 
M. Ş. ESENDAL 
K. GÜLEK (Mazur) 

BİNGÖL 
T. BANGUOĞLU 

BİTLİS 
M. ERTAN. 

BOLÜ 
H. C. ÇAMBEL 
H. R. ÖYMEN 
C. S. SİREN (V.) 

BURDUR 
t. N .Dta»EN 

BURSA 
M. B. PARS 

ÇANAKKALE 
S. BATU 
R. N. GÜNTERİN 
A.KAMÇIL 

ÇANKIRI 
B. ERKİN (Hasta) 
T. ONAY 
M, A. RENDA (Rs.) 

ÇORUH 
A. US 

SORUM 
H. AKDOĞAN (Hasta) 
E. S. ^KGÖL 

DENİZLİ 
Y. BAŞKAYA (M.) 
Dr. H. BERKMAN 
A. EGE 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
O. OCAK 

EDİRNE 
M. N. GÜNDÜZALP 

ELÂZIĞ 
F. AĞRALI (V.) 
F, A. AYKAÇ 
(Mazur) 

•H.'KİŞİOĞLU 
S. SAĞÎROĞLU 

ERZİNCAN 
A. S. İLTER 

ERZURUM 
S. ALTÜĞ (Hasta) 
R. DİNÇ (M.) 

GAZİANTEB 
Dr. M. CANBOLAT 
Ş. ÖZDEMİR (Hasta) 
M. ŞAHİN 

GİRESUN 
F. ATLI 
Gl. t. SÖKMEN 
J\ OSTEN 
A. ULUS 

GÜMÜŞANE 
Ş. ERDOĞAN 

HATAY 
A. Ş. DEVRİM (.Ma
zur) 
A. TÜRKMEN (Mazur) 

İÇEL 
F. C. GÜVEN 

İSPARTA 
M. KARAAĞAÇ 
HÖZDAMAR 
K. TURAN 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
C. E. ARSEVEN 
Gl. R BELE 
S. CİMCOZ 
Dr. H. DİKER 
"A. Ş. ESM3ER 
F. HAMAL 
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N. MENEMENCİOĞLU 
(V.) 
Ş. Â. ÖGEL 
H. C. YALÇIN 

ÎZMÎR 
C. BAYAR 
M. BİRSEL 
Dr. H. H. CURA 
H. MENTEŞE 
H. ONARAN 
Ş. SARAÇOĞLU (Bş. 
V.) 
H. A. YÜCEL (V.) 

KARS 
C. DURSUNOĞLU 
F. KÖPRÜLÜ 

KASTAMONU 
Z. ORBAY (Hasta) 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
A. H. KALAÇ 
Ö. TAŞÇIOĞLU (M.) 
N. TOKER 
S. H. ÜRGÜBLÜ (V.) 

KIRKLARELİ 
N. A. KANSU 

KIRŞEHİR 
F. ÇOBANOĞLU 
Ş. TORGUT 

KOCAELİ 
S. ARTEL 
A. DİKMEN 
S. PEK 
I. TOLON 

t : 52 5.5. 
î. S. YİĞİT (M) 

KONYA 
V. BİLGİN (Hasta) 
M. A. BİNAL 
S. ÇUMRALİ 
A. H. DİKMEN 
Ş. ERGUN 
A. M. ĞÖKER 
F. GÖKMEN 
Dr. S. IRMAK 
K. OKAY 
A. R. TÜREL (V.) 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
H. BENLİ 
Dr. A. S. DELİLBAŞI 
M. ERKMEN 
H. PEKOAN 
R. PEKER 

MALATYA 
E. BARKAN (Hasta) 
N. BAYDAR 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞI 
T. TEMELLİ 

MANİSA 
H. BAYUR 
F. N.EDGÜER (Hasta) 
Dr. S. E. KÂATÇILAR 
(Mazur) 
K.KARAOSMAN 
(Mazur) 
Y. ÖZEY 

MARAŞ 
H. R. TANKUT 

1944 d : 1 
A. H. TANPINAR 

MARDİN 
1. F. ALPAYA (I, Â.) 
Gl. S. DÜZGÖREN 
(M) 
E. ERGİN (Mazur) 
R. ERTEN 

MUĞLA 
Orgrl. I. ÇALIŞLAR 
(Mazur) 
F. O. MENTEŞEOĞ 
LU (Hasta) 

MUŞ 
H. KILICOĞLÜ (M.) 

NİĞDE 
F. SOYLU (Hasta) 
H. TEPEYRAN (M.) 

ORDU 
S. S..TARCAN (Ma
zur) 

RİZE 
H. C. BELÜL 
Dr. S. A. DİLEMRE 
F. SİRMEN (V.) 
A. ZIRH 

SAMSUN 
C. BİLSEL 
î. EZGÜ (Hasta) 

SEYHAN 
S. ÇAM (Hasta) 
Ş. İŞCEN 
C. ORAL 
A. M. YEGENA 

SURD 
Ressam Ş. DAĞ 

ÖİNOB 
0. £ . İNCEDAYI 

SİVAS 
A. N.DEMİRAĞ 
A. ESENBEL 
Ş. GÜNALTAY 
(Rs.V.) 
K. KİTAPÇI 
N. SADAK 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 

TOKAD 
G. PEKEL 

TRABZON 
H. N. BOZTEPE 
S. DAY (V.) 
D. EYD30ĞLU 
H. SAKA 

TUNCELİ 
H.ÜÇÖZ 

URPA 
II. S. COŞAR 
A. K. TECER 

VAN 
t. ARVAS 

YOZGAD 
M. ALPAK 
C. ARAT (M.) 
Y. D. KARSLIOĞLU 

ZONGULDAK 
Y. Z.ÖZENÇİ 
R. VARDAR 
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S. Sayısı: 98 

Devlet Havayolları U. M. 
• • â • 



Devlet Havayollorı Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı 
bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 

(1205) 

T.C. 
Başvekâlet 29.11.1944 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Sayı: 6/667 

Büyük Millet Meclisi. Yüksek Reisliğine 

icra Vekilleri Heyetince 28 . I I . 1944 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan Devlet Ha
vayolları Umum Müdürlüğünün 1944 malî yılı Bütçe Kanunu lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte 
sunulmuştur. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı Bütçesi esbabı mucibe lâyihası 

Her gün kiymet ve ehemmiyeti artmakta bulunan dünya sivil havacılığı içerisinde kendisine dü
şen vazifeyi başarmak ve Türklüğe yakışır mümtaz bir mevki ihraz etmek gayesiyle Devlet Teşkilâtı 
arasında yer alan Devlet Havayolları idaresi hiç bir zaman esirgenmemiş olan maddi ve manevi 
kiymetli yardımlara istinaden bu amaca ulaşmak için çalışmaktadır. 

Her sene yurtta yeni bir hava hattı açmakta bulunan idare 1944 malî yılı zarfında halen mevcut 
istasyonları on ikiye iblağ etmek tasavvurundadır. Bu teşkilâtın başarılabilmesi için Devlet Hava
yolları Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı bütçesi 2 180 000 lira üzerinden tanzim edilmiştir. 

4 (Bütçe lâyihasının birinci maddesi) 

2 180 000 lira olarak tesbit olunan idarenin 1944 malî yılı zarfında masrafların tevzii suretiyle 
ve fasılların müfredatı aşağıda arz ve izah olunmuştur. 

Fasıl 1 : 102 712 liradır. 
Madde 1 : 97 712 liradır. 
Maaş ve fevkalâde zam olarak hesap olunan bu meblağ geçen senenin aynıdır. 

Madde 2 : 2 000 liradır. 
Geçen sene ikinci faslın birinci maddesinde diğer masraflarla birlikte gösterilen açık maaş bu sene 

2 000 lira olarak tesbit edilerek bütçenin şekli tanzim i bakımından ayrı bir madde halinde gösteril
miştir. 

Madde 3 : 3 000 liradır. 
Geçen sene ikinci faslın birinci maddesine diğer masraflarla birlikte dahil bulunan mütekait dul 

ve yetim maaşları bu sene aynı düşünce ile ayrı bir madde halinde ve 3 000 lira olarak tesbit edilmiştir. 
Fasıl 2 : 526 790 liradır. 
Madde 1 : 21 720 liradır. ' ' " . ' " ' 

4467 sayılı teşkilât kanununa bağlı iki numaralı cetvele dâhil memurların ücreti olarak 
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tesbit olunan bu miktar geçen sene bütçesinin 4 ncü faslında müteferrik müstahdemler ücreti ile 
birlikte memzucen dâhil bulunmakta idi. 

Madde 2 : 505 070 liradır. L _ 
Bütçe kanunu lâyihasının üçüncü maddesine bağlı (D) işaretli cetvelde yazılı müteferrik müs

tahdemlerin bir senelik ücret tutarıdır. _̂ _ 
Geçen sene bütçesinin 4 ncü faslına mevzu bulunan bu tahsisat ahvali hazıra dolayısiyle ve 

idarece görülen katî lüzum ve zaruret üzerine bir kısım ücretlerin arttırılması ve mezkûr cetvele 
mübrem işler ayrıca yeniden kadro ilâvesi dolayısiyle bu sene 86 912 liralık bir zam ile 505 070 
lira olarak tesbit edilmiştir. 

Fasıl 3 : 14 844 liradır. ^ ~" ~ ' ' ' ' . . .</ . 
Ankara'daki maaşlı ve ücretli memurlara 3656 sayılı kanun mucibince verilmesi lâzım gelen 

mesken tazminatı karşılığı olarak bilhesap konulmuştur. 
Fasıl 4 • 15 000 liradır. . _ _ . 
1683 sayılı kanunun 58 nci maddesi gereğince verilecek tekaüt ikramiyesi ve 3424 sayılı ka

nunun beşinci maddesi mucibince verilecek tazminat karşılığı bulunan ve geçen sene 2 nci faslın 
birinci maddesine mevzu bulunan bu tahsisat bütçenin şekli tanzimi bakımından ayrı bir madde 
olarak tesbit edilmiştir. 

Fasıl 5 :50l liradır. ~ 
Madde 1 : 500 liradır. 
4178 sayılı kanun gereğince çocuk zammı olarak verilmesi icab eden ve geçen sene bütçesinin 

birinci faslının ikinci maddesinde gösterilen miktarm aynıdır. ( i il 
Madde 2 : Mütekait dul ve yetimlere ait çocuk zammı olup maddenin kapanmaması için 1 

lira tahsisat konulmuştur. • ~ 
Fasıl 6 :1000 liradır. T _ , . . v 

4178 sayılı kanun mucibince verilecek yakacak zammıdır. 
Geçen sene bütçesinin birinci faslının üçüncü maddesine dâhil bulnan bu tahsisat bütçenin 

şekli tanzimi bakımından ayrı bir fasıl halinde ve 308 lira fazlasiyle tesbit edilmiştir. 
Fasıl 7 : 30 000 liradır. 
Tayyarelerle uçuş yapan pilot, pilot muavini, telsizci ve makinistlere katettikleri mesafeye gö

re beher kilometre için pilotlara 2 ve diğerlerine 1,25 kuruş hesabiyle verilecek para karşılığıdır. 
Bu sene işletilecek hatlara ve istihdam edilecek personellere nazaran geçen sene bütçesinin 7 nci 
faslının ikinci maddesine dâhil bulunan tahsisattan 5 000 lira fazlasiyle tâyin ve tesbit edilmiştir. 

Fasıl 8 : 75 000 liradır. / - i . 
Madde 1 : Geçen sene sekizinci faslın birinci maddesine mevzu tahsisat meyanmda bulunan 

kırtasiye masrafı bu sene bütçesinin şekli tanzimi bakımından ayrı bir madde halinde ve 4 000 
lira olarak tesbit edilmiştir. 

Madde 2 : Geçen sene bütçesinin sekizinci faslının üçüncü maddesine dâhil bulunan mefruşat 
ve demirbaş bu sene aynı faslın ikinci maddesinde gösterilmiş, eşya ve malzeme fiyatlarının ah
vali hazıra dolayısiyle vâki olan tereffüleri gözönünde tutularak bu fasıl 26 000 lira olarak tes
bit edilmiştir. • 

Madde 3 : Geçen sene bütçesinin sekizinci faslmm birinci maddesine dâhil bulunan tenvir 
masrafı bu sene bütçesine ayrı bir madde halinde 5 000 lira olarak vazedilmiştir. 

Madde 4 : Geçen sene bütçesinin sekizinci faslının birinci maddesine mevzu tahsisat meyanın-
da bulunan teshin masrafı bütçenin şekli tanzimi bakımından ayrı bir madde halinde ve 27 000 
lira olarak tesbit edilmiştir. 
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Madde 5 : Geçen sene bütçesinin sekizinci faslının 2 nci maddesine dâhil bulunan müteferrika 

masrafı bu sene bütçesinin beşinci maddesinde 13 000 lira olarak gösterilmiştir. 
Fasıl 9 : 9 000 liradır. 
Geçen sene sekizinci faslın birinci maddesinde mevzu tahsisat meyanında bulunan matbu evrak 

ve defterler masrafı bu sene bütçenin şekli tanzimi bakımından ayrı bir fasılda gösterilmiş ve 
9 000 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Fasıl 10 : 6 000 liradır. 
Madde 1 : 1 500 liradır. 
Geçen sene sekizinci faslın birinci maddesine konulan tahsisata dâhil bulunan posta ve telgraf 

ücretleri aynı düşünce ile bir maddede gösterilmiştir. 
Madde 2 : 4 500 uradır. 
Birinci maddedeki izahat gereğince muameleye tabi tutulan telefon ve diğer muhabere ücret 

ve masrafları 4 500 lira olarak tesbit edilmiştir. 
Fasıl 11 : 7 500 liradır. 
Geçen sene sekizinci faslın beşinci maddesinde gösterilen kira bedeli bu sene ayrı bir fasılda 

ve yeni açılacak meydanlar dolayısiyle hâsıl olacak ihtiyaçları karşılamak üzere 2 500 lira fazla-
siyle tâyin ve tesbit edilmiştir. 

Fasıl 12 : 25 000 liradır. 
Madde 1 : 3 500 liradır 
Madde 2 i 15 000 » 
Madde 3 : 1 500 » 
Madde 4 : 5 000 » 

1944 malî yılı içerisinde işletilecek mevcut hava hatlarımızdan 
maada programa göre yeniden tesisi mutasavver meydanların 
muamelelerini ikmal ve intaç ve hatların genişlemesi dolayısiyle 
artacak servis teftişleri, Millî Müdafaa Vekâletinden mezun 

bırakılmak suretiyle muvakkaten idare emrine verilecek pile lîjtrm zat ve aile harcirahlarını kar 
şılamak ve 4327 sayılı kanunla yapılan % 50 zamda nazarı itibare alınmak ve kadroya ilâve olu
nan müfettişin hardrahmı karşılamak ve geçen sene bütçesinin altii:eı faslına dahil yabancı mem
leketler harch*ahı da ilâve edilmek suretiyle fasıl yekûnu 25 000 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Fasıl 13 : 37 500 liradır. 
Geçen sene bütçesinin sekizinci faslının dördüncü maldesine dahil iken bu sene bütçenin şekli 

tanzimi bakımından ayrı bir fasılda gösterilen ve malzeme fiyatlarının günden güne yükselişi göz-
önünde bulundurularak melbusat ihtiyacını karşılamak üzere 30 000 lira ilâve edilmiştir. 

Yapılan bu zam hakikî bir ihtiyacın doğurduğu zarurete müstenittir. 
Fasıl 14 : idare memurları hakkında Devlet memurları hakkındaki hükümler tatbik edilece

ğine ve Devlet memurlarının da hastalıkları halinde tedavi ve yol masraflarının Devletçe yapıl
masının Memurin kanunu hükümleri iktizasından bulunmasına binaen geçen senenin ayni olarak 
2 500 lira tahsisat konulmuştur. 

Fasıl 15 : 1 005 000 liradır. 
İdarenin, işletme, teçhizat ve mubayaatına taallûk eden ve en mühim tertibi olan bu fasla ko

nulan tahsisatın vaziyet icabi çok tasarruf edilmek suretiyle servis nihayetine kadar yetiştirilme
sine gayret olunacaktır. Hâli harp dolayısiyle fiyatlarda vâki olacak ter effülerde nazarı itibare 
alındığı takdirde talep olunan bu tahsisat ile ihtiyacımız ancak karşılanabilecektir. 

Fasıl 16 : 175 961 liradır. 
Bu fasla mevzu tahsisat ile ancak mevcutlarının muhafazası, ıslâh, tamir gibi cüzi masrafların 

karşılığıdır. 
Bu fasla taallûk eden ve mevcut programın tatbikma ait olan tahsisatın fevkalâde membalardan 

verilen mebaliğ ile karşılanması teemmül olunma ktalır. 
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Fasıl 17 : 5 000 liradır. 
Geçen sene bütçesinin sekizinci faslının 6 ncı maddesinde gösterilen bu tahsisat bütçenin şek

li tanzimi bakımından ayrı bir fasılda ve malzeme fiyatlarının yükselişi de nazarı itibare alın
mak suretiyle 2 000 lira fazlasiyle tâyin ve tesbit edilmiştir. 

Fasıl 18 : 17 000 liradır. 
Yolcu tarifemize göre gidip gelme bileti alanlardan hava muhalefeti dolayısiyle avdetleri 

temin . edileni iyenlerin- gelme bilet paraları iade edileceğinden bu cihetin temini ve biletlerin 
idarece görülecek lüzum üzerine acentelere sattırıldığı takdirde % 5 ten fazla olmamak üzere ve
rilecek komüsyon karşılığı olarak ve bazı arızalar dolayısiyle gideceği mahalle götürülemeyip 
mecburi iniş yüzünden kalacak yolcuların Devlet Demiryolları, Denizyolları İdareleriyle yapı
lan anlaşmaya göre gidecekleri mahalle kadar kara ve deniz nakil vasıtalariyle sevkedilebilme-
lerini ve şehirlerden uzak bulunan meydanlarımıza memurlarımızın icabı hale göre tren ve sa
ir umumî vesaitten istifadelerini temin maksadiyle konulmuştur. 

Fasıl 19 : 3 000 liradır. 
Geçen sene bütçesinin sekizinci faslının 7 nci maddesine dâhil iken bu sene ayrı bir fasılda 

ve aynı miktarda tesbit edilmiştir. 
Fasıl 20 : 10 000 Uradır. , — - , 
4306 sayılı kanun gereğince Devletçe parasız verilecek giyim eşyası bedeli ve her türlü mas

rafları karşılığı olarak konulmuştur. 
Fasıl 21 : 5 000 liradır. - . : : . , - » ^ 
idaremiz tarafından personellere gerek ecnebi memleketlerde ve gerek hava okullariyle di

ğer tayyare fabrikalarında tedrisat, tatbikat, kurs ve staj gösterilmesi gayesiyle vazedilmiştir. 

Fasıl 22 .: 50 000 liradır. 

Geçen sene fasıl kapatılmamak üzere bütçeye 1 lira tahsisat konulmuş ise de yapılan tahki
kat sonunda idaremizin işlettiği hatlarda uçan yolcuların mecburi sigortaları için 1939 - 1943 
yılları zarfında Anadolu Türk Anonim Sigorta Şirketine ödenen prim yekûnunun 12 943 lira
ya baliğ olduğu ve bütçeye tahsisat mevzu bulunduğu seneler yalnız tayyareler için senede va
sati 30 bin lira prim verildiği ve buna mukabil şirketin yalnız 6 952 lira tazminat verdiği an
laşılmış ve batı memleketlerinde hava şirketlerinin sigortalarını kendileri yapmakta ve bu yüz
den ayrıca faydalanmakta oldukları görülmüştür. Bu itibarla sigortalar karşılığı olarak tutmak 
ve her sene tayyare yolcularından alınacak sigorta primlerini de ilâve ederek yolcularla malze
menin sigortaları idarece temin edilmek üzere bu miktar tahsisat vazedilmiştir. 

Fasıl 23 : 15 000 liradır. 

Bu tahsisat 1 sene zarfında tayyareyi sevk ve idare etmiş pilotlara, pilot muavinlerine ve tay
yarede uçucu olarak vazife ifa etmiş makinist ve telsizcilere katettikleri kilometre ve aylık 
ücretleri gözönüne alınarak dağıtılmak üzere beynelmilel bütün hava hatlarında olduğu gibi hem 
hizmetlerini takdir ve hem de yeni senelerdeki mesailerini teşvik etmek üzere konulmuştur. 
Bundan başka hariçten tedarik edilmeyip Millî Müdafaa Vekâletinden mezun bırakılmak sure
tiyle ikmal zaruretinde bulunulan pilot ihtiyacını temin etmek üzere muvakkaten istihdam olu
nan uçucu personelinde bu ikramiyeden istifadeleri derpiş edilmiş ve geçen senenin aynı miktarda 
tahsisat konulmuştur. 

Fasıl 24 : 28 600 liradır. , •_""•"" '*..'"" ' 
4467 sayılı Teşkilât Kanunu ile ücretli memurlar için Devlet Demiryolları Tekaüt Sandığı 

hakkındaki kanunların tatbik edilmesi ve bu maksatla ücretli memurların bir senelik ücretleri
nin % 5,5 u nispetinde sandığa bir yardım yapılması esası kabul edilmiş olduğundan Devlet De
miryolları Tekaüt Sandığına verilmesi lâzımgelen meblâğ olup geçen seneden 4 277 lira fazladır. 
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Fasıİ 25 : 3 ÖOO liradır. . 
Geçen sene bütçesinin 13 ncü faslına mevzu tahsisat meyanında bulunan baskı, neşir ve pro

paganda masrafı bu sene bütçesinin şekli, tanzimi bakımından ayın bir fasılda ve 3 000 lira ola
rak tesbit edilmiştir. 

Fasıl 26 : 5 000 Uradır. . 
Şehirlerden 8 - 12.kilometre mesafede bulunan maydanlarımızda yolcuların ihtiyaçlarını kar

şılamak üzere idarece işletilmesi teemmül olunan büfelerin mütedavil sermayesi olarak vazolun-
muştür. 

Fasıl 27 : 600 liradır. 
Geçen yıl borçları olarak tesbit ve vazedilmiştir. 
Fasıl 28 : 492 liradır. 

Eski yıllar borçları olarak konulmuştur. 
Fasıl 29 : 3 000 liradır. 
1715 sayılı kanunun 8 nci maddesi gereğince bütçelere konulması mecburi olan tahsisattır. 

(Bütçe Kanunu lâyihasının ikinci maddesi) 

İdarenin 1944 malî yılında tahsil edeceği varidat muhammenatını göstermektedir. Varida
tın müfredatı bu maddeye bağlı (B) cetvelinde gösterildiği üzere 2 180 000 liradır. 1943 malî 
senesi varidatı nazarı itibare alınmak suretiyle varidat muhammenatı yapılmıştır. Bugünkü ah
val ve şerait gözönünde bulundurulmak suretiyle, idarece elde edilmesi mümkün varidat muham
menatı ancak 300 000 ve geçen seneden müdevver nakit 800 000 liradan ibarettir. Mütebaki 
1 080 000 liranın umumî muvazeneden yardım olarak verilmesi lâzımgelmektedir. 

_ (Bütçe Kanunu lâyihasının üçüncü maddesi) 
İdaremizin pilot, telsizci ve makinist kadroları 3656 sayılı kanunun 19 ncu maddesi hükmüne 

tevfikan tanzim edilerek lişik (D) işaretli cetvelde ve idarenin halen elinde mevcut ve 1944 
malî yılı zarfında mubayaa edeceği nakil vasıtaları kadrosu da yine bu maddeye bağlı cetvelde 
gösterilmiştir. 

(Bütçe Kanunu lâyihasının dördüncü maddesi) -
Bu madde varidatın kanunlar ve tarifeler dairesinde tahsil ve eibayetine devam mezuniyeti 

vermektedir. 

(Bütçe Kanunu lâyihasının beşinci maddesi) 
Halen mevcut ve yeniden açılacak hatlarda istihdamı zaruri pilot ve makinist ihtiyacını kar

şılayacak memleket dahilinde yetişmiş ve sivil teşekküllerde mevcut müstahdem bulunmamakta 
ve pek zaruri ahval karşısında her memlekette olduğu gibi ordu kadrolarında mevcut müte
hassıs elemanlardan istifade çareleri aranılmaktadır. İstisnai olan bu vaziyet mevcut mevzua
tımızla kabili telif olmadığından Bütçe Kanununa geçen senede olduğu gibi bu şekilde hususi 
bir hüküm ilâvesiyle bu ihtiyacın karşılanması zaruretinde kalınmıştır. 

(Bütçe Kanunu lâyihasının altıncı maddesi) 
Masraf tertiplerinden yapılacak sarfiyat bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

;~~~ " ,"" V ~ , T l .V. (Bütçe Kanunu lâyihasının diğer maddeleri) 
Bu maddeler bütçenin mer'iyetiyle tatbik ve icrasını göstermektedir. 
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Rapor [*] 

17.1V.19U 

Devlet Havayollarının 1944 malî yılı bütçesini Yüksek Encümenin notlarına tevfikan inceledim. 

Varidat bütçesi 
Devlet Havayollarının Varidat bütçesi meydanlar işletme hasılatı ile müteferrik hasılat ve 

Hazmeden yardımdan terekküp etmektedir. 

İşletmeler hasılatıl943 senesinde 157 bin lira tahmin edilmiş olduğu halde malî yılın şubatı ga
yesine kadar tahsilat 199 000 lira olmuştur. Bundan evvelki yıllarda da tahsilatın daima mu-
hammenattan fazla olduğuna ve tahsilatta tedrici bir tezayüt vukubulduğuna ve sene içinde 
yeni bir takım meydanlar daha açılacağına göre 1944 yılı için tahmin olunan 200 000 lira muva
fıktır. 

Müteferrik hasılat, 1943 senesinde 80 301 lira tahmin olunduğu- halde şubat gayesine kadar 
tahsilat 127 985 lira olmuştur ki, yeni bütçeye 100 000 lira olarak konulmuştur. 

Hazine yardımı geçen senenin aynıdır. Bu suretle varidat bütçesinin yekûnu 2 180 000 liraya 
baliğ olmaktadır. 

1 317 301 liradan ibaret olan 1943 yılı varidat bütçesine nazaran 862 699 lira fazla tahmin olun
muştur. 

Ü" I T ; • ; •' Masarif bütçesi * \ 

Masarif bütçesinin yekûnu 2 180 000 liradır. 1 317 301 liradan ibaret olan 1943 yılı bütçesi
ne nazaran 862 699 lira fazlalık göstermektedir. 

Bu değişiklikler ve mucip sebepleri hakkında rapora bağlı (1) numaralı cetvelde muhtasar iza
hat arzolunmuştur. 

Yüksek Encümenin vermiş olduğu notlar sırasiyle : 
l/A. B) 1939, 1942 yıllarına ait hesabı katilere ve 1943 yılının şubat sonuna kadar tahak

kuk etmiş masarifine ait rakamlar matlûp olan mukayeseye medar olmak üzere rapora merbut 
(1) numaralı cetvelin son sütunlarına dercolıınmuştur. 

l/C Muhtemel fiyat tahavvüllerinin gözönünde tutulması hususu tenvir, teshin, iaşe ve melbusat 
gibi maddelerle incelenmiş ve bunlara konulmuş olan tahsisatın bu ihtiyaçları karşılayabilecek surette 
arttırıldıkları görülmüştür. 

2/A Maaş ve ücretlerde teklif olunan tahsisat fiili kadro cetvellerindeki memur ve müstahdem
lerin miktarına tetabuk etmektedir. 

2/B (L) cetveli yoktur. İdarenin gelecek malî yılı içinde işletmeye açmağı tasavvur ettiği hava 
hatlarına göre kadrolarının ihtiyacını ancak karşılayabileceği anlaşılmaktadır. 

2/0 (D) cetvelindeki değişiklikler iki safha göstermektedir. 

[*] Raporda adı geçen cetvel dosyadadır. 
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Birincisi bazı müstahdemlere idaresince yapılmış olan zamlar olup fevkalâde zamlar ile beraber 
aylık 2625 lira ve senevi 31 494 liradan ibarettir. 

İkincisi (D) cetveline yeniden ilâve olunan hizmetler olup fevkalâde zamlariyle beraber aylık 4 618 
lira ve senevi 55 418 lira tutmaktadır. 

(D) cetvelinde her iki nev'i değişikliklerin müfredatı aşağıda gösterilmiş olup bunların senevi 
mecmuu 86 912 liraya baliğ olmaktadır. . 

(D) cetvelinde mevcut ücretlere yapılan zamlara ait cetvel 

Cetvel; 1 

Aded Vazife 

5 Tel. B. Memuru 
12 > Memuru 
1 Başmakinist 

12 Makinist 
6 Şoför 

40 Atölye işçisi 
20 Odacı 
30 Bekçi 
30 Daimî amele 

Beheri 
eski 

ücret 

150 
125 
250 
150 
80 
40 
30 
30 
25 

Beheri 
yeni 
ücret 

175 
140 
300 
160 
100 

50 
40 
50 
40 

Beherine 
yapılan 

zam 

25 
15 
50 
10 
20 
50 
10 
20 
15 

Aylık 
zam 

yekûnu 

125 
180 
50 

125 
120 
400 
200 
600 
450 

Yıllık 
zam 

yekunu 

1 506 
2 462 40 

660 84 
1 461 12 
1 694 88 
5 750 40 
2 870 40 
8 622 
6 465 60 

156 Yekûn 880 1 055 175 2 245 31 493 64 

Aded 

D cetvelinde yapılan ihdaslara ait cetveldir No. 2 

Fevkalâde zamla 
Vazife Ücret birlikte aylığı Yıllığı 

20 
2 
1 
1 

12 
8 

Memur nemzedi 
Baş kontrolör 
Avukat 
Müfettiş 
Depo memuru 
Meydan çavuşu 

50 
350 
210 
260 
120 

50 

1 197 
772 
232 
287 

1 650 
479 

60 
38 
5 

11 

04 

14 371 
9 268 
2 784 
3 445 

19 800 
5 748 

20 
56 
60 
32 

48 

44 Yekûn 4 618 18 55 418 16 

İdarenin nakil vasıtaarı kadrosuna bu sene içinde alınmış olan 9 tayyare ile gelecek sene içinde 
alınması tasavvur olunan 11 tayyarenin evsaf ve şeraiti aşağıda yazıldığı veçhile ilâve olun
muştur, 
Aded 

4 DH 89 tipi yolcu tayyaresi iki motorlu 6 kişilik 
5 Ju 52 - 3M tipi yolcu tayyaresi üç motorlu 13 kişilik 

11 Tayyare için henüz mubayaa yapılmamış Deniz ve kara limanlarına aynı zamanda işletile
bilecek Sanderlând Deniz tayyareleri üzerinde etüd ve alâkalı firmalarla temaslar yapılmaktadır. 
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2/A - İdarenin (E) cetveline. dâhil müstahdemi yoktur. 
3/A. B. C - Geçen sene hareisah namı altında mevcut 15 000 lira bu sene yeni meydanlar 

açılacağı mülâhazasiyle aynen, muvakkat harcırah tertibinde bırakılmış ve fakat daimî memuriyet 
harcırahı olarak yeniden 3 500 lira ve yeniden (D) cetveline ilâve olunan müfettiş ve kontrolör 
harcırahlarına,tekabül etmek üzere de müfettişharcırahı tertibine 1 500 lira ilâve olunduğu gö
rülmüştür. 

Bu suretle harcırah tertibime geçen seneye nazaran ceman 5 000 lira zammedilmiş demek 
oluyor. 

4/A. B. Q. - İdarenin inşaata müteallik atiye ait tasavvurları şunlardır. 
1. Yeni açılacak meydanlarda meydan binası inşası 
2. Yeni alman tayyarelere hangar inşası 
3. Yeni alınan elektrik grublannm ve otobüslerin garajlandırılması için binalar inşası. 
Bu işlere ait programı şu suretle hulâsa olunabilir: 

Bir meydan binası inşası jçin keşif yapılmış ve tutarının takriben 90 000 lira olacağı, hangar 
inşası için bazı firmalarla temas ve müzakerelere girişilmiş olup bir hangarm takriben 500 000 
liraya malolabileceği, garaj ve grup binası için de yine takriben 50 000 lira sarf edileceği anla
şılmış olmasına nazaran gelecek sene için inşası mutasavver iki meydan, iki hangar ve dört ga
raj ve bunlara ilâveten Elâzığ ve Van binaları ve bazı telsiz ve saire binaları da hesaba katı
lırsa yuvarlak hesap 2 000 000 liralık bir tahsisata ihtiyacı olduğu ifade edilmektedir. 

Bu seneki 175 961 lira ile ancak bir meydan binasiyle, bir garaj ve grup binası yaptırılacakta*. 

İdare evvelce tesbit edilmiş olan programa tevfikan yapılmasını kararlaştırdığı 16 meydan
dan geçen seneki raporumda da arzeylediğim gibi lfcfanbul, Ankara, îzmir, Adana, Elâzığ, Van 
meydanlarını ikmal etmiş bulunmaktadır. 

Kayseri, Sivas, Erzurum, Diyarbakır, Afyon, Antalya, Konya, Merzifon, Urfa, Balıkesir, Er
zincan, Edirne olmak üzere daha 11 meydan vücude getirmek üzere çalışmakta ve bunlardan 
büyük bir kısmmm inşasına başlanmış bulunmakta olmasına rağmen elindeki imkânlara göre 
önümüzdeki bütçe yılı içinde ilk 6 tanesini peyderpey işletmeye açabileceğini ummaktadır. 

İçinde bulunduğumuz malî sene içinde idare İngiltere'den 4, Almanya'dan 5 olmak üzere 9 
yolcu tayyaresi tedarik etmiş ve bûnlarm dokuzu da tesellüm edilmiş olup hizmete girmişlerdir. 

5. Mefruşat ve demirbaş 1944 yılında işletmeye açılacak Afyon, Antalya, Kayseri, Sivas, 
Erzurum ve Diyarbakır tayyare meydanlarının demirbaş ve mefruşat ihtiyaçlarını karşılaya
bilmek üzere 6 000 lira. fazlasiyle teklif olunmuştur. 

6. Bir taraftan kumaş, malzeme ve işçilik bedellerinin tezayüdü ve diğer taraftan idarenin 
gösterdiği tipte elbise tedarik imkânsızlıkları karşısında idareden parasız olarak verilmesi za
ruri görülen melbusatm ilâvesi dolayışiyle 30 000 lira fazlasiyle talep olunmaktadır. 

7. Mİaliye bütçesinden yapılmakta olan 1 080 000 lira yardım bu sene de aynen konulmuş 
ve yeni mubayaa olunan tayyarelerin bedeli için sene içinde aynca iki milyon lira munzam tah
sisat verilmiştir. 

İdarenin 1943 malî yılı Bütçe Kanununun 5 nci maddesi bu seneki bütçede yer almamıştır. 
Bu hükmün konulmasının işlerin tedviri bakımından zaruri olduğu idarece ifade olunmaktadır. 

Madde metnine (Maliye Vekâletinin muvafakati) kaydinin ilâvesi suretiyle bu hükmün iade
sini Encümenin yüksek tasvibine arzederim. 

Bütçenin ihzar ve Yüksek Meclise takdiminden sonra Almanya'dan alman madenî tayyare-

(S . Sayısı : 98) . ,., ^ 
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lerle beraber diğer mevcut bilûmum tayyarelerin de teknik bakımdan lüzum görülen ve lâalet-
tâyin işçilere yaptırılmıyacak olan boya iğlerini temin etmek üzere D cetveline 150 lira aylık üc
retli bir boyacının ilâvesi idarece ehemmiyetle talep edilmektedir. 

Bu seneki ücreti ücret faslındaki tasarruf attan temin edilmek üzere kadroya bir boyacının 
ilâvesi faydalı görülmüştür. 

İdarenin sarfiyat formülünü gösteren R cetvelinin kilometre uçuş parası faslının izahatı 
arasına makinistten sonra (ve hastabakıcı hemşire) kaydının ilâvesi idarece istenilmektedir. Hem
şire refakatinde nakledilmeleri zaruri bulunan "bazı ehemmiyetli vakalarda uçacak hemşirelerin 
de başka bir gûna harcırah ve saire alamadıklarına göre uçuş kilometresinden istifadeleri zaru
retine mebni bu kaydın ilâvesini de Yüksek Encümenin tasvibine arzederim. 

îşbu raporum Yüksek Encümenin tetkik nazarlarına arzolunur. 

Raportör 
istanbul Mebusu 

H. Kortu 

(•S. Sayısı: -08) 
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Bütçe Encüır 

T. BM. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/205 
Karar No. 53 

Yüksek 

Başvekâletin 29 . I I . 1944 tarih ve 6/667 sa
yılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan Devlet 
Havayolları Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı 
Bütçe Kanunu layihası Encümenimize tevdi bu-
yurulmakla Münakalât "Vekili Ali Fuad Cehesoy, 
Havayolları Umum Müdürü Ferruh Şahinbaş ve 
Maliye Vekilliği adına Bütçe ve Malî Kontrol 
Umum Müdürü hazır oldukları halde tetkik ve 
müzakere olundu. 

Masraf bütçesi: 
idarenin 1944 malî yılı masraf bütçesi geçen yıla 

nazaran 862 699 lira f azlasiyle teklif olunmuştur. 
Bu fazlalıktan mühim bir kısmı idarece yeniden 
açılan hava hatlarının idamesi için ihtiyarî zaru
rî görülen masraflardır. Filhakika adetleri 12 yi 
bulan hava istasyonlariyle meydanların masrafları 
iş hacmiyle mütenasip olarak çoğalan müstahdem
ler ücretleri ve işletme masrafları, bu hizmetler 
karşılığı olan tertiplerin tahsisatlarının arttırıl
masını istilzam etmiştir. Yurdun mühim mer
kezleri arasında hava münakalesinin temini, 
istasyonlarla hangarların ıslâhı ve kış aylarında 
da tayyare seferlerinin devamını sağlayacak tesi
satın kurulması Ve yabancı memleketlere munta
zam tayyare seferleri ihdasına hazırlanılması, 
sivil tayyareciliğimizin hedefini teşkil etmelidir. 
Devlet Havayolları idaresine ait uçak adedinin 
arttırılması için Hükümetçe uçak mubayaasına 
daha fazla tahsisat ayrılması Encümenimizce te
menniye şayan görülmüştür. 

1943 malî yılma nazaran fazlalık arzeden mas
raf tertiplerinden başilıcaları: 

Lira 

500 000 Hava ve yer nakil vasıtaları işletme 
masrafları 

360 000 Satın alma masrafları 
145 000 Tamir masrafları 
175 961 Meydanlar ve istasyon binaları, atölye, 

hangar, inşa, tesis vesaire masrafları 
50 000 Sigorta ücretidir. Tenvir, teshin, kır-

i mazbatası 

24. IV. 1944 

Reisliğe 

tasiye, müteferrika, melbusat, gibi fasülardaki 
cüzi artışlar daha ziyade fiyat yükselişlerinden 
mütevellit bulunmaktadır. 

Varidat bütçesi: 
Umum müdürlüğün 1944 malî yılı bütçesi 

mütevazin olarak teklif edilmiştir. Seferlerin 
artışı işletme hasılatında bir tezayüt husule ge
tirmiş ve 1943 malî yılı bütçesinde 157 bin lira 
tahmin olunan bu tertibin şubat gayesine kadar 
olan tahsilata nazaran (200 000) lira olarak tes-
biti uygun bulunmuştur. Varidat bütçesinde 
(800000) lira geçen seneden müdevver nakit ve 
(1 080 000) lirada Hazineden yapılan yardım 
bulunmaktadır. 

Kanun lâyihası: 
Tahsisat ve varidat rakamlarında bir deği

şiklik olmadığı cihetle lâyihanın 1 ve 2 nci 
maddeleri aynen kabul edilmiş, 3 ncü madde de 
aynen kabul olunmakla beraber (D) cetveline 
ücret tertibindeki tasarruflarla karşılanmak 
üzere bir boyacı kadrosu ilâvesi yolundaki tek
lif encümenee nazara almarak bu değişiklik ya
pılmıştır. 

işletmenin inkişafını temine hizmeti olacağı 
mülâhazasiyle, Maliye Vekilinin muvafakatiyle 
ve bütçenin işletme ve tesisat masrafları tertip
lerine mevzu tahsisatın yarısını geçmemek şar-
tiyle Münakalât Vekilinin gelecek yıllara geçici 
taahhüt icrasına salahiyetli / kılınması dinlenen 
izahlardan sonra yerinde görülmüş ve bu mak
sadı temin için encümenimizce lâyihaya 6 nci 
madde ilâve olunmuştur. 

Hastabakıcı ve hemşirelerin de vazife ve 
uçuş yaptıkları zaman kilometre uçuş parasın
dan müstefit olmaları aynı tehlikelere maruz bu
lunmaları hasebiyle tabii görülerek 7 nci fas
lın formülüne bu kayıt ilâve olunmuş ve Hü
kümet teklifinin 6 nci maddesi 7 nci madde 
olarak kabul edilmiştir. 8 nci maddede yapılan 
değişiklik yazılışa aittir. 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğünün 

( S. Sayısı : 98) 
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1944 malî yılı Bütçe kanunu lâyihasij ı ilişiği Giresun Giresun Hatay 
cetveller Umumî Heyetin tasvibine arzolunmflfc M, Akkaya A. Sayar H. Selçuk 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. İsparta İstanbul İstanbul 

ReteV. M. M. ff&tip M. Karaağaç H. Ültonen H. Kort el 
Kastamonu Tokad İstanbul Kütahya Muğla Bize 

T. Çoşkan H. N. Keşmir F.öymen B. Pekcan H. Kitapçı T. B. Balta 
Bitlis Edirne Eskişehir Samsun Yozgad Zonguldak 

B. Osma M, Jf. Gündüzalp Y. Abadan M. A .Yoruket A. Sungur E. Erişirgü 

(S. Sayısı : 98) 



— 13 — 
Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı Bütçe kanunu lâyihası 

HÜKÜMETİN TEKLlFÎ 

MADDE 1. — Devlet Havayolları Umum 
Müdürlüğü 1944 malî yılz masrafları için bağlı 
(A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(2 180 000) lira tahsisat vazedilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Havayolları Umum 
Müdürlüğünün 1944- malî yılı masraflarına kar
şılık olan varidat bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (2 180 000) lira tahmin edil
miştir. 

MADDE 3. — Devlet Havayolları Umum 
Müdürlüğünün 3656 sayılı kanunun 19 ncu 
maddesine dâhil müteferrik müstahdemleri ve 
nakil vasıtaları kadroları bağlı (D) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 4. — Devlet Havayolları Umum 
Müdürlüğü tarafından işletilmekte olan tayya
relerin hasılatı buna mahsus kanun ve tarife
ler dairesinde alınır. 

MADDE 5. — İdarenin pilot, makinist ih
tiyacı noksanları lüzumu halinde Genel Kur
may Başkanlığının muvafakati üzerine Millî 
Müdafaa Vekaletince temin olunur. Bu suret
le muvakkaten Havayolları idaresinde çalıştı
rılacakların maaş ve uçuş zamları Millî Müda
faa bütçesinden ve tahakkuk edecek harcırah, 
kilometre uçuş paralan ile ikramiyeleri Devlet 
Havayolları Umum Müdürlüğü bütçesinden te
diye olunur. 

MADDE 6. — Masraf tertiplerinden yapı
lacak sarfiyata ait formül bu kanuna bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun, 1 haziran 1944 ta
rihinden itibaren mer'idir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN D E G I Ş T Î R I Ş I 

MADDE 1. — Aynen 

MADDE 2. — Aynen 

MADDE 3. — Aynen 

MADDE 4. — Aynen 

MADDE 5. — Aynen 

MADDE 6. — Devlet Havayolları Umum 
Müdürlüğünün 1944 malî yılı bütçesinin işlet
me ve tesisat masraflarına mevzu tahsisatın ya
rışan geçmemek üzere gelecek yıllara geçi
ci taahhütler icrasına Maliye Vekilinin muvafa
katiyle Münakalât Vekili mezundur. 

MADDE 7. — 6 ncı madde aynen 

MADDE 8. — Bu kanun 1 haziran 1944 
tarihinden mer'idir. 

( S . Sayısı : 98) 
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Hu. 

MADDE 8. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Münakalât VeMUeri memur
dur. 

Bş. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Da. V. 
Hilmi Uran 

Mf. V. 
Yücel 

S. î . M. V. 
Dr.H. Alataş 

Mü. V. 
A.F.Gebesoy 

29 . II . 1944 
Ad. V. M. M. V. 
R. Türel A. R. Artunkal 
Ha.V. MalV. 

N. Menemencıoğlu F. Ağralt 
Na. V. 

Sim Day 
G. î. V. 

Suad H. Ürgüblü 

îk. V. 
Fuad Sirmen 

Zr. V. 
Ş.R. Hatipoğlu 
Ti. V. 

Celâl S. Siren 

B.E. 

MADDE 9. — 8 nci, madde aynen 

( S. Sayısı : 98 ) 
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A CETVELİ 

F. M. Muhassasatın nev'i 

Birinci kısım - Maaş, ücret tah
sisat, tekaüt ikramiyesi ve ben

zeri şahsa ait istihkaklar 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

I I - Diğer istihkaklar 
Muvakkat tazminat 
1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi gereğince verilecek te
kaüt ikramiyesi ve 3424 sayılı 
kanunun 5 nci maddesi gere
ğince verilecek tazminat 
4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek çocuk zammı 

1 Memur ve müstahdemler 
2 Mütekait, dul ve yetimler 

Fasıl yekûnu 

4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek yakacak zammı 
Kilometre uçuş parası 

Birinci kısım yekûnu 

14 844 14 844 

15 000 

500 
Ö 

15 000 

500 
1 

500 501 

692 
25 000 

1 000 
30 000 

1 
2 
3 

1 
2 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 
Mütekait, dul ve yetim maaşları 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Memurlar ücreti 
Müteferrik müstahdemler üc
reti 

Fasıl yekûnu 

97 712 
2 000 
3 000 

102 712 

439 878 

439 878 

97 712 
2 000 
3 000 

102 712 

21 720 

.505 070 

526 790 

97 712 
2 000 
3 000 

102 712 

21 720 

505 070 

526 790 

14 884 

15 000 

500 
I 

501 

1 000 
30 000 

598 626 690 847 690 847 
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F. M. Muhassasatın nev'i 

ÎMnci hısım - İdare masrafları 

I - Hizmete ait olanlar 
8 Büro masrafları 

1 Kırtasiye 
2 Mefruşat ve demirbaş 
3 Tenvir 
4 Teshin 
5 Müteferrika 

Fasıl yekûnu 

9 Matbu evrak ve def terler 
10 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 
1 Posta ve telgraf ücretleri 
2 Telefon ve diğer muhabere üc

ret ve masrafları 

Fasıl yekûnu 

11 Kira bedeli 

I I - Şahsa ait olanlar 
12 Harcırahlar 

1 Daimî memuriyet harcırahı 
2 Muvakkat memuriyet harcıra

hı 
3 Müfettişler harcırahı 
4 Yabancı memleketler harcırahı 

Fasıl yekûnu 

13 Melbusat 
14 3335 sayılı kanun gereğince ya

pılacak tedavi, yol ye sair 
masraflar 

İkinci kısım-yekûnu 

1943 1944 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

4 000 
20 000 
4 000 
13 000 
10 000 

51 000 

5 998 

4 000 
26 000 
5 000 
27 000 
13 000 

75 000 

9 000 

4 000 
26 000 
5 000 
27 000 
13 000 

75 000 

9 000 

1 000 1 500 1 500 

2 000 4 500 4 500 

3 000 6 000 6 000 

5 000 7 500 7 500 

3 500 3 500 
15 000 

15 000 15 000 
0 1 500 1 500 

5 000 5 000 5 000 

20 000 25 000 25 000 

7 500 37 500 37 500 

2 500 2 500 2 500 

94 998 162 500 162 500 
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1943 1944 malî yılı için. 
Malî yıh Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

F. M. Muhassasatm nev'i i^a Lira Lira 

15 

Üçüncü kısım - Daireye mah
sus hizmetler 

I - Daimî olanlar 

1 
2 
3 

Hava ve yer nakil vasıtaları 
masrafları 
İşletme 
Satın alma 
Tamir 

Fasıl yekûnu 

Meydanlar ve istasyon binala
rı, atelye, hangar inşa, tesis, is
timlâk ve tamir işleri 
Ecza ve sıhhi malzeme masraf
ları 
Geri verilecek bilet ücretleriyle 
bilet satış komüsyonları 

I I - Muvakkat olanlar 
Pasif korunma masrafları 

465 000 

465 000 

82 354 

3 000 

7 000 

3 000 

500 000 
360 000 
145 000 

1 005 000 

175 961 

5 000 

17 000 

3 000 

500 000 
360 000 
145 000 

1 005 000 

175 961 

5 000 

17 000 
1 

3 000 

16 

17 

18 

19 
20 4306 sayılı kanun gereğince 

Devletçe parasız verilecek gi
yim eşyası bedeli ve her türlü 
masraflar 2 900 10 000 10 000 

I I I - M ü t e f e r r i k o l a n l a r " ','_" ""''.,••. ;"' ."".' " ; 

21 Memleket dâhil ve haricinde 
staj ve tahsil masrafları 

22 Sigorta ücreti 
23 Uçucular ikramiyesi 
24 Devlet Demiryolları Tekaüt 

Sandığına iştirak hissesi 
25 . Baskı, neşir ve propaı 

masrafları 

15 000 
1" 

15 000 

24 323 

3 000 

5 000 
50 000 
15 000 

28 600 

3 000 

5 000 
50 000 
15 000 

28 600 

3 000 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

26 Meydan ve istasyonlar büfeleri 
mütedavil sermayesi 

Üçüncü kısım yekûnu 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

0 

620 578 

1944 malî 
Hükümetçe 

talep edilen 
Lira 

5 000 

1 322 561 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

5 000 

1 322 561 

Dördüncü Msım - Borçlar 

27 
28 
29 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1715 numaralı kanunun 8 nci 
nraddesî gereğince evrakı nak
diye itfası 

Dördüncü kısım yekûnu 

500 
224 

2 375 

3 099 

600 
492 

3 000 

•'•.; 4 092 

600 
492 

3 000 

4 092 

ÎCMAL 

BMnci kısım yekûnu; 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

UHfPlİtYEKÜir 

• 598 626 

94 998 

620 578 

3 099 

1 317 301 

• • 

690 847 

162500 

1 322 5(31 

A 092 

2 180 000 

r 

690 847 

162 500 

1 322 561 

4 092 

2 180 000 
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B - CETVELİ 

Varidatın nev'i 

İşletme hasılatı 
Ankara istasyonu bilet hasılatı 
İstanbul istasyonu bilet hası
latı 
Adana istasyonu bilet hasılatı 
Elâzığ ve sair meydanlar bilet 
hasılatı 

Fasıl yekûnu 

Müteferrik hasılat 
Umumî muvazeneden yardım 
G-eçen seneden müdevver nakit 

UMUMÎ YEKÛN 

1943 
Malî yılı 

muhanımenatı 
Lira 

45 000 

45 000 
40 000 

27 000 

157 000 

80 301 
1 080 000 

1 317 301 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen 
Lira 

55 000 

55 000 
50 000 

40 000 

200 000 

100 000 
1 080 000 

800 000 

2 180 000 

tahmin edilen 
Lira 

55 000 

55 000 
50 000 

40 000 

200 000 

100 000 
1 080 000 

800 000 

2 180 000 
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D-CETVELİ 

Memuriyetin nev'i 

Birinci sınıf pilot 
ikinci sınıf pilot 
Üçüncü sınıf pilot 
Dördüncü sınıf pilot 
Pilot muavini 
Telsiz baş memuru 
Telsiz baş makinisti 
Telsiz istasyon baş memuru 
Telsiz istasyon memuru 

» » » 
Memur namzedi 
Uçucu telsizci 
Baş kontrolör 
Baş makinist 

İstasyon- makinist şefi 
Birinci smıf makinist ve uçucu 
telsizci ve tayyare makinisti 

» » » 
İkinci smıf makinist ve uçucu tel
sizci ve tayyare makinisti 
Üçüncü smıf makinist ve uçucu tel
sizci ve tayyare makinisti 
Kaynakçı 

Aded Ücret 

3 
6 
7 
6 
3 
1 
1 
5 

12 
12 
20 
14 
2 
2 
1 

300 
275 
250 
200 
125 
200 
200 
175 
125 
140 
50 
125 
350 
250 
300 
175 

12 150 
12 160 

12 İ25 

12 100 
1 150 

Memuriyetin nev'i 

Borda ateşçisi 
Marangoz 
Elektrikçi 
Tornacı 
Tesviyeci 
Pirezeei 
Boyacı 
Terzi, saraç 
Şoför 

» 
Atölye işçisi 
Kaloriferci 
Odacıbaşı 
Odacı 
Bekçi 
Daimî amele 
Avukat 
Müfettiş 
Depo memuru (Bilet satış memuru) 
Meydan tamir çavuşu 
Meydan müdürü 

» » 
Meydan memuru 

» » 
'Meydan kâtibi 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 . • 

12 
40 

1 
1 

20 
30 
30 

1 
1 

12 
8 
5 
7 
5 
7 

' 12 

Ücret 

150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
100 
100 
70 
50 
60 
45 
40 
50 
40 

210 
260 
120 

50 
175 
150 
125 
100 
80 
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Nakil vasitalan kadrosu 

t 
3 

20 

& 
50 

8 

N#. Ner'i Markası 

3 Tayyart 
4 
e 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

86B Ekspres 

196 Otobüs 
151 
744 
150 
149 
15 

Dragon Flay 
Tiğermot 

Şerrole 

Opel 
> 

Fort 

(Şasi) 

148 Küçük otobüs 

Plâka No. 

Dragon rapit Mütehavvil 
> 

> 

> 

237724 
1131500 
1087760 
13808 
2285 

18931005 
6759733 
6759905 
6614106 
6762636 
6745925 

Tahsis edilen işin mah 

Posta ve yolcu nakli için 
» > » 
» » > 
» » » 
» » > 
» » » 
» » » 
> > > 

Talim için 
Posta ve yolcu nakli için (Yeni a 
Yolcu ve personel nakli için 

» » » 
» » » (Yen 

Yolcu ve personel için (3827 
nun muvakkat maddesinin B 
bince bu hizmet otomobili küçü 
line ifrağ edilinceye kadar ida 
lunan Kraysler markalı 104 plâ 
motor numaralı 14 - 5 - 1938 ta 
liraya mubayaa edilen 5 sene miad 
kullanılmasına devam olunacakt 



5 No. 

P2 

w. 
M. 

NOTİ 

Sıhhiye otonıobüi 
Silindir 

410 Motosiklet f 
424 » 
152 Kamyon ^ 

Mot&rbot 
Sandal 

Yangın otobüaü 

Silindir traktör 

Kamyonet 

Markası Plâka No. 

Enterna*yonel 1/14 3199 

Harley Daritaon 4188 
> » 5471 

Opel 9604 
Pikoti Fiat 15 

Panel 

Tahsis edilen işin mahiye 

Hasta ve yaralı nakli için (Yeni alı 
Tayyare çekme ve meydan ıslahı 
nılmak üzere (Teferrüatile birlikle) 
Posta ve acele işlerde (Sepetli) 

> > > 
Nakliye işlerinde 
Deniz işlerinde (Aero ekspresten mü 
Deniz işlerinde (Aero ekspresten m 
Kaza ve itfa işlerinde kullanılmak 
alınacak) 
Tayyare çekme ve meydan ıslahı 
nılmak için (Yeni alınacak) 
Müstacel insan veya eşya nakli i 
almacak) 

GO 
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R - CETVELİ 

Tahsisatın nev'i Hangi hizmetlere sarf olunacağı 

Kilometre uçuş parası 

Melbusat 

3335 sayılı kanun gereğince yapıla
cak tedavi, yol vesaire masrafları 
îşletme 

Satın alına 

Tamir 

Geri verilecek bilet ücretleriyle 
bilet satış komisyonları 

Tayyarelerle vazife, tecrübe ve talim uçuşu yapan 
muvakkat ve daimî pilotlara katettikleri kilometre 
başına 2 kuruş, mühendis, pilot muavinleriyle, tel
sizci, makinist, hemşire ve hastabakıcılara 1,25 ku
ruş verilir. 
(D) cetvelinde yazılı müstahdeminden pilot, pilot 
muavini, makinist, telsizcilerle, meydan müdür ve 
meydan memuru, meydan kâtibi, şoför, bekçi, oda
cılara bu fasıldaki tahsisatın müsaadesi nispetinde 
birer takım elbise ile palto ve ayakkabı yaptırılır. 
Ücretli memurlarla müstahdemlerin tedavi ve yol 
masraf lan da bu tertipten verilir. 
Nakil vasıtalarının yağ, benzin vesair masrafları ile 
nakliye için verilecek ücret, kiralar vesair masraf
ları 
Hava ve yer nakil vasıtaları ile sıhhiye, yangın 
söndürme vasıtaları ve telsiz cihazları ve bunlara 
muktazi motor ve malzemenin ve atelye malzeme
sinin mubayaaları vesair masraflar 
Hava ve yer nakil vasıtaları ile sıhhiye ve yangın 
söndürme vasıtaları ve telsiz cihazları ve bunlara 
muktazi motor ve malzemenin ve atelye malzeme
sinin tamir masrafları ile yedek malzeme muba
yaaları vesair masrafları 
Memurlarla yolcuların, bağaj ve postanın nakilleri 
masrafı 

ı > 9 « 
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S. Sayısı: 104 

1944 

Beden Terbiyesi U. M. 
bütçesi 



Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı Büt
çe Kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni 

mazbatası (1/202) 

T. 0. 
Başvekâlet 29 .11 . 1944 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
8ay% : 6/666 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

icra Vekilleri Heyetince 28 . I I . 1944 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan Beden-
Terbiyesi Umum Müdürlüğünün 1944 malî yılı Bütçe kanunu lâyihası esbabı mucibesiyle birlik
te sunulmuştur. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünün 1944 malî yılı bütçe lâyihasının mucip sebepleri 

Başlangıç 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı bütçesi evvelki senelerde dahi olduğu gibi bu 
senede 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununun 9 ncu maddesi hükmüne göre hazırlanmıştır. 

Bütçe kanunu 

1 ve 2 nci maddeler : 
Birinci madde Umum Müdürlüğün 1944 malî yılı zarfında yapacağı hizmetlere tekabül eden 

masrafa ait tahsisat miktarının, ikinci maddede bu tahsisata tekabül eden varidat muhammeııa-
tınm yekûnlarını göstermektedir. 

3 ncü madde : 
1944 malî yılı içinde kullanılacak olan ve 3656sayılı kanunun 19 ncu maddesine dâhil bulunan 

müteferrik müstahdemlerle mezkûr kanunun mevzuu haricinde kalan memurları ve nakil vasıta
larını göstermektedir. 

4 ncü madde : 
Bu madde 3656 sayılı kanunun 9 ncu maddesine tevfikan muvakkat müddetlerle ifa edilecek 

olan ve daimî mahiyet arzetmiyen hizmetler için 1944 malî yılı içinde îcra Vekilleri Heyetinden 
almacak kadroların taallûk ettiği tertipleri gösteren (E) cetvelinden bahistir. 

1943 malî yılı için mezkûr yıl Bütçe kanununun 4 ncü maddesiyle verilmiş olan salâhiye
te istinaden alman kadro suretleri bu yılkı lâyihanın sonuna eklenmiştir. 

5 nci madde : 
Geçen yıl borçlarının tediyesini teminen daha evvelki seneler bütçe kanunlariyle kabul edil

mekte olan hüküm aynı olarak tesbit edilmiştir. 

(S . Sayısı : 104) 
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£ neı madde : 
Umum müdürlük hesabına Gazi öğretmen okulu ve Terbiye Enstitüsü Beden Terbiyesi şubesinde 

talebe çkutturuimaktadı?. 
1944 mali .yîij iğinde 30 talebe okuyacaktır. Beher talebe için yıllık tedris ücreti, yiyecek ve 

giyecek masrafı karşılığı olarak ödenecek para miktarı Maarif Vekilliği ile müştereken tesbit 
ediLrek Hazineye yatırılmakta ve bu suretle Maarif Vekilliği bütçesinin alâkalı tertiplerine tah
sisat olarak ilâve edilmektedir. Madde, bu muamelenin sureti icrasını gösterecek şekilde tesbit 
edilmiş bulunmaktadır. 

7 nci madde : 
Bu sene masraf tertiplerinden yapılacak sarfiyata ait formül ayrıca bir cetvel halinde lâyiha

nın sonuna eklenmiştir. 
8 ve 9 ncu maddeler : 
Mûtat maddeler olup ayrıca esbabı mucibe derm ey anma lüzum görülmemiştir. 

(A) cetveli 

1 nci fasıl : 
Bu fasıldaki 73 588 liralık tahsisat, teşkilât kadrosunun maaşlı vazifelere ait senelik tahsisatı 

tutarıdır. 
2-nei iasıl : 
Bu fasıldaki tahsisat yekûnu olan 176 406 lira geçen seneki tahsisata nazaran 61 756 lira faz-

lasiyle tesbit edilmiştir. 
Bu fazlalık doğrudan doğruya -D - cetveline dahil müteferrik müstahdemler kısmına aittir. 

(D) cetvelinin tetkikından da anlaşılacağı üzere geçen seneki müteferrik müstahdemler adedi 
•âgiidi bu sene bu adet 80 e çıkarılmıştır. Fazlalıktan bir kısmı merkez müteferrik müstahdemlerine 
ait olup bunların miktarı aded itibariyle 2 dir ve fark 5146 liradır; G-eriye kalan 56 610 lira ücret 
fazlalığı, şimdiye kadar bölge bütçelerine bağlı kadrolarda gösterilmekte olmalarına rağmen böl
geler bütçelerinin kifayetsizliği dolayışiyle ücretleri umum müdürlük bütçesinin bölgeler bütçe
lerine yardım tertibindeki tahsisattan her eğitmenin istihdam edildiği bölge bütçesine yapılan 
yardımlarla karşılanıyordu. Eğitmenlerin vaziyetlerinin bu şekilde devamının mahzurlu olduğu 
birkaç seneâenberi yapılan tecrübelerle sabit olmuştur. İşte bu mahzurların izalesi için bueğit
menler kadrosu bu yıl (D) cetvelimize alınmıştır. Simden sonra bunlara ait ücretler eskisi gibi 
bölgeler bütçelerine yardım tertibinden ödenmesinden sarfınazar edilmiş, ve bu sebeple (D) cet
veline mütenazır olarak müteferrik müstahdemler tahsisatı tezyit edilmiştir. 

3, 4, 5 ve 6 nci fasıllar : \ i ~ r ' i ' • •• .• - j ' • -
Bu fasıllara mevzu tahsisattan 3, 4 ve 5 nci fasıllarda büyük hir tebeddül yoktur. Yalnız 

6 nci fasıl tahsisatı geçen seneye nazaran 2000 lira fazlasiyle 7000 lira olarak tesbit edilmiştir. 
Bu da ihtiyacın asgarisidir. . 

7, 8, 9, 10 ve 11 nci fasıllar : 
îdare masrafları tertibine ait olan bu fasıllar geçen seneki tahsisat miktariyle, mubayaa fiyat

ları ve teşkilâtın ihtiyacı nazarı itibara alınarak tesbit edilmiş ve bu miktarlardaki 1695 lira 
fazlalık P. T. T. 1. Umum Müdürlüğüne verilecek maktu bedelden tevellüd etmiştir. 

12 nçi^iaşıl; 
Faskn ihtiva ettiği maddelerdeki tahsisat geçen sene aynı maddelerdeki tahsisattan 1501 lira 

fazladır. Bu fazlabğın 1 000 lirası daimî memuriyet harcırahına ait olup şimdiye kadar bölge 
bütçelerine yapılan yardımla temin edilen bölgelerdeki elli eğitmenin bu sene (D) cetveline alm-
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masından ileri gelmiş ve 500 lirası da müfettişler harcırahına yapılan zamdan tevellüt etmiştir. 

13 ncü fasıl 
Geçen sene 5 nci fasıl içindeki bu maddenin tahsisatı 500 lira fazlasiyle 1 500 lira olarak tes-

bit edilmiştir ki bu günkü fiyat terefftüeri muvacehesinde bu miktar ziyadeleşme zaruri görül
müştür. 

14 ncü fasıl: 
Geçen senenin ayni olarak tesbit edilmiştir. 
15 nci fasıl: 
Faslm ihtiva ettiği maddelerdeki muhassasattan yalnız Futbol federasyonu tahsisatına 5 000 

lira zammedilmiş ve diğer maddeler geçen senenin ayni miktarlarla rakamlandırılmıştır. Futbol fe
derasyonuna yapılan zam vesaiti nakliye fiyatlarındaki tereffü dolayısiyle deplasman müsabaka
ları masraflarının arttığından ve ayni zamanda müsabakalar hasılatından elde edilen varidatın 
geçen seneki bütçe kanununun 7 nci maddesi mucibince irada alındıktan sonra tahsisata ilâve edi
lerek sarfına mezuniyet verilmişti. Bu sene bu hüküm Bütçe kanunundan çıkarılmış ve bu se-
beble temin edilen varidatla deplasman müsabakaları masraflarının tezyidi imkânı kalmamış ol
masından dolayı buna ait tahsisatın tezyidi zarureti hâsıl olmuştur. 

16 nci fasıl: 
Bu faslın tahsisatı geçen senekinden 2 150 lira fazlasiyle tesbit edilmiştir. Kâğıt ve baskı fi

yatlarındaki tereffü nazarı itibara alınınca bu fasla konan 30 000 liralık tahsisatın geçen seneki 
27 850 liradan 2 150 lira fazlasiyle tesbit edilmiş olması sebebi kendiliğinden izah edilmiş olur. 

17 nci fasıl: 
İnşa ve tesis işlerine taalluk eden bu faslın yekûnu 10 343 lira fazlasiyle 174 343 lira olarak 

tesbit edilmiştir. Faslın 2 ve 3 ncü maddelerinden 6 000 lira tenzil edilmiş ve Beden Terbiyesi Yük
sek Enstitüsü inşaatına taallûk eden maddeye 16 343 lira zam yapılmıştır ki hakıkatta bu zam 
10 343 liradan ibaret kalmaktadır. 

18 nci fasü: 
Bu faslın 20 000 liralık tahsisatı geçen seneki 25 000 liraya nazaran 5 000 lira noksandır. 

19 ncu fasıl: 
Gazi Orta öğretmen Okulu ve Terbiye Enstitüsünde okutturulacak 30 talebenin bir senelik 

umumî masrafları olarak Hazineye yatırılmak üzere tesbit edilen bu faslm tahsisatı 18 000 lira
dan ibaret olup eski yıllarda olduğu gibi tamamen Maarif Vekilliği hesabına Hazineye yatırı
lacaktır. 

20 nci fasıl: 
îstişare heyeti âzası masraflarına ait olan bu faslm tahsisatı geçen seneden 1 000 lira faz

lasiyle 4 000 lira olarak tesbit edilmiş olup heyet azasının bugünkü durumları karşısında öde
necek hakikî miktarı ifade etmektedir. 

21 nci fasıl: 
Bu faslın tahsisatı harç ve resimlere ait olup geçen seneki bütçede 5 nci faslm 12 nci mad

desinde de aynı miktarı ifade ediyordu. 
22 nci fasıl: 
Ecnebi memleketlerde yaptırılacak staj ve tahsil masraflarma ait olan bu faslm 15 000 li

ralık tahsisatı geçen sene aynı namla bütçede mevcut olan 10 000 liradan 5 000 lira fazladır. 'Ge
çen sene bu tahsisat istimal edilmemişti. Fakat 1944 yılı için hazırlıkları tamamlanmış ve 
umum müdürlük merkezinde örnek bir muayene merkezi kurulması işi başlamıştır. Muayene 
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merkezinin diğer noksanları da tamamlandıktan sonra faaliyete geçilecektir. Bir taraftan bü 
işi sona erdirmeğe çalışırken bir taraftan da kadroya alınacak 3 genç doktorun spor hekim
liği ihtisası yapmak üzere harice gönderilmesi işi düzenlenmekte ve bu maksatla da 1944 yılın
da 15 000 liraya ihtiyaç görülmektedir. 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ncu fasıllar: 
Fasılların ihtiva ettiği rakamlar ve tertip unvanları bu fasıllar üzerinde ayrıca esbabı mu

cibe dermeyanına lüzum göstermiyecek vuzuhta bulunmaktadırlar. 
30 ncu fasıl: 
125 000 lira tahsisatı ihtiva eden bu faslın rakamı geçen senekinden 50 000 lira noksandır. 

Bu noksanlık bölgelerdeki 50 eğitmen kadrosunun bu sene (D) cetveline alınarak tahsisatları
nın da müteferrik müstahdemler kısmma naklinden tevellüt etmiş ve bölgelere yapılacak yar
dım için yine geçen seneki miktar bırakılmıştır. 

7 (B) Cetveli 

959 403 liralık tahsisatı ihtiva eden (A) cetveline tekabül edecek olan varidat muhamme-
natını gösteren bu cetvel de 959 403 lira ile rakamlandırılmıştır. Bu miktar muhammenattan 
200 400 lirası geçen seneden devredilen bütçe fazlasiyle ve 722 000 lirası da umumî muvazene
den yapılacak yardnnla temin edilmekte ve mütebaki 37 003 lirası da muhtelif şekillerde elde 
edileceği tahmin edilen varidatla karşılanmıştır. 
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Rapor [*] 

8. IV. 1944 

t ©eden Tertibiyesi Umum Müdürlüğünün 1944 malî yılı bütçesi, Bütçe Encümenince kabul edi
len prensip ve esaslar dairesinde tetkik olunarak her fasla ait görüşler ve umum müdürlüğün mesai 
ve hizmet durumu aşağıda arzölunur. 

1. Umum Müdürlüğün 1944 yılı bütçe lâyihasına göre (A) cetveline dâhil masraf yekûnu 
959 403 lira olup 925 405 liradan ibaret olan 1943 yılı bütçesine nazaran 33 998 lira bir fazlalık gös
termektedir. 

2. Yuk&rıki maddede gösterilen (A) işaretli cetvele dâhil masraflara tekabül etmek üzere, (B) 
işaretli cetvelin muhtelif JasöJtonda müfredatı tesbit edilen varidat 959 403 lira olarak tahmin edil
mişti??. 

' ~ ~ (A) cetveli 

' *~~" Fasıl : 1 
Bu faslın memurlar maaşn maddesine geçen sene olduğu gibi 73 287 lira konmuştur. Maaş ter

tibine konulan bu tahsisat tamamen fiili kadro göz önünde tutularak hesap edilmiş bulunduğu cihetle 
tasarruf icrasına imkân görülememiştir. Bu faslın ikinci maddesindeki açık maaşı karşılığı olarak ko
nulan 1 lira, maddenin muhafazası için vazedilmiş bulunduğundan aynen bırakılmıştır. 

Faslın üçüncü maddesine keza maddenin muhafazası maksadiyle 1 lira konmuştur. 

~'7L."_TL7 _ „ ^ ' Fasıl : 2 ' ' .'_!__.;„". 
Bu faslın birinci maddesine memurlar ücreti olarak konulan 77 770 lira tahsisat geçen sene ko

nulmuş olan tahsisatın aynıdır. 
İkinci madde de müteferrik müstahdemler ücreti olarak konulan 98 636 lira tahsisat geçen seneye 

nazaran 61 756 lira bir fazlalık] göstermektedir. Bu fazlalık şimdiye kadar ücretlerini bölgeler büt
çelerine yapılan yardımdan alan 50 eğitmenin tahsisatları bu sene doğrudan doğruya merkez kadro
suna alınarak 30 ncu fasılda da görüleceği veçhile o fasıldan 50 000 lira tenzil edilip bu fasla ilâve 
edilmiştir. Fazlalığın mütebaki kısmı ahvali hazıra dolayısiyle müvezzi, hademe ve bekçi gibi hizmet
lere az ücretle rağbet gösterilmemekte olması yüzünden bu hizmetlerde bulunanlara bir miktar 
zam yapılması ve kadroya iki hademe daha ilâvesi zaruretinden tevellüt etmektedir. 

(Ücretli memurlara ve müteferrik müstahdemlere ait (2) ek numaralı cetvel ilişiktir.) 

Fasıl : 3 
Bu fasıl geçen sene (Tahsisat ve tazminat) namı altında beş maddeye tefrik edildiği halde bu sene 

o maddelerden yalnız muvakkat tazminat kısmı alınarak bu fasla mevzu yapılmış ve geçen sene 
olduğu gibi 16 200 lira konmuştur. 

[*] Raporda sözü geçen cetveller dosyadadır. 
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Kadroda tekâtit ikramiyesi alacak kimse bulunmadığından faslın muhafazası makssdiyle yilÖHz 
1 lira konmuştur. 

Faa l : 5 
Bu fasla g&çen sene 300 lira konmuş öldüğü halde çocuk zammı alacakların istiMkaHâri hesap^ 

edilerek bu sene bu miktar 100 liraya indirilmiştir. 

Fasıl : 6 
Bu fasla geçen sene 5 000 lira konmuş olduğu halde bu sene bu miktar 2 000 lira fazlasiyle 7 000 

liraya çıkarılmıştır. On spor federasyonundan beşinin 'buşh»tl«tt kadroya dâhü olarafe hizmet ger
mektedir. Diğer beşinin başkanların»-verilmekte^ ol an fahri hizmettazminMı gayri: kM'g^&öjj^kibtt 
sene bir miktar zam yapılması maksadiyle 2 000 lira fazla tahsisat konulmuştur. Verilen izahata gö
re zam yapılması zaruri bulunduğundan bu ilâve yerinde görülmüştür. 

Fasıl : 7 
Muhtelif tertiplere ait olup beş madde halinde toplanan bu faslın kırtasiye maddesine geçen sene

den 500 lira eksiğiyle 1 500 lira, mefruşat ve demirbaş için geçen setteki grbİ T 000 lira; tenvir 
ve teshin için geçen sene 2" ÖÖÖ lira- konmuş olduğu halde bu sene hu madde teMke^lerek tettv^r 
için T 200 ve teshin için de^ 2'800" lira konmuştur. 

Geçen sene verilen tahsisatın kâfi gelmemesi yüzünden sene içinde teshin için 1 500 liralık mü
nakale yapılmıştır. Bu cihet nazara alınarak münakale ile birlikte geçen sene sarfolunan 3 500 
liradan 500 lira?fazlasiyle bu; sene 4 000 lira tahsisat konmuştur. 

Mftte^pri&ft-geçen seııeniıı aynıdır. 
(Sarfiyat miktarını gösterir cetvel ek (4) numara ile ilişiktir.) 

Fasıl : 8 
Bu fasla geçen sene konmuş olan 3 000 lira ile alınan kırtasiye ve evrakı matbua sene içinde 

tamamen Sarfedilemiyerek bir miktarı da önümüzdeki . seneye derdesti devir bulunmuş olduğun
dan bu sene 1 000 lira tasarruf edilip fasla 2 000 lira konmuştur. 

Fasıl : 9 
Bu fasla geçen sene konmuş bulunan 3 000 lira ihtiyaea kâfi gelmemiş öldüğü nazara alına^ 

rak ve geçen sese bir maddeden ibaret olatı bu fasıl iki maddeye tefrik edilerek^posta've telgraf 
ücretleri içm 2 675 ve telefon ve" diğer muhabere ücretleri için de 2 000 lira olmak üzere 4 6% 
lira tahsisat konmuştur. Verilenr izahata göre bu miktar zaruri görülmüştü*. 

Fasit : 10 
Umum müdürlüğün yeni taşınmış olduğu bina 11 520 liraya isticar edilmiş bulunduğundan 

kira bedeli olmak üzere bu faala geçen seneden 480 lira noksaniyle 11 520 lira konmuştur. 
(Sarf cetveli ek (5) numara ile ilişiktir.) 

Fasıl : 11 
Üç aded motorun tamiri ve bazılarının lâstiklerinin tebdili icabettiğinden fasla geçen seneden 

500 lira fSzla -olarak bin lira konmuştur. 

(Geçen seneye ait sarf cetveli ek 6 numara ile ilişiktir.) 

Fasıl : 12 
Faslm birinci maddesine daimî memuriyet harcırahı olarak geçen sene 500 lira konmuş oldu-
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ğu halde bu sene 1 500 lira konmuştur. Merkez kadrosuna alman 50 eğitmenin nakil ve tayinle
rinde verilecek harcırah miktarı nazara almarak bu sene 1 000 lira ilâve edilmiştir. 

ikinci maddedeki muvakkat harcırah geçen senenin aynıdır. 
Üçüncü maddede müfettişler harcırahına geçen seneden 500 lira farklı olarak bu sene 7 000 

lira konmuştur. Yabancı memleketlere gönderilecek memur ve müfettişlere verilecek harcırah 
için de bir madde açılarak 1 lira konmuştur. 

(Sarf cetvelleri ek 7 numara ile ilişiktir.) 

Fasıl : 18 
Odacılardan bâzılarına yeniden palto yaptırılması lüzumu gözönünde tutularak bu sene bu 

fasla geçen seneden 500 lira farklı olarak 1 500 lira konmuştur. 

Fasıl : 14 
Bu fasıl geçen senenin aynıdır. 

Fasıl : 15 
Umum Müdürlüğün faaliyet sahasına giren spor şubeleri bu fasılda on iki madde altında 

vasıflandırılarak her şubenin muhtaç olduğu masraflara karşılık olmak üzere konmuş olan tah
sisat geçen senenin aynıdır. Yalnız altmcı maddede (Futbol için) 5 000 lira fazla konmuştur. 
Verilen izahata göre bu fazlalık yerinde görülmüştür. 

'. Gir •;':••••••• Fasıl : 16 
Bu fasla geçen seneye nazaran 2 150 lira fazla tahsisat konmuştur. Yeniden bastırılacak ki

tapların bulunması ve esasen kâğıt ve tabı ücretlerinin de artması tahsisatın yukarıda gösterilen 
miktarda arttırılmasını zaruri kılmıştır. 

Fasıl : 17 
Üç maddeye tefrik edilen bu faslm birinci maddesine inşaat bedeli olmak üzere geçen şene 

150 000 lira konmuş olduğu halde bu sene bu miktar tezyit olunarak 166 343 liraya çıkarılmış
tır. Bu tahsisat bir yüksek beden terbiyesi enstitüsü binası inşası için bütçeye konmuş ise de 
geçen sene proje hazırlığı ve arsa tedariki işleriyle meşgul olunduğu cihetle inşaata başlanıla
mamıştır. Hazırlanan projesi tarafımızdan da görülmüş olan beden terbiyesi yüksek enstitüsü bi 
naşının bedeli keşfi 630 000 lira olduğu öğrenilmiştir. 

İçinde bulunduğumuz aylarda inşaata başlanılacağı tahmin edilmektedir. Umum Müdürlü
ğün ifasiyle mükellef bulunduğu faaliyetleri yapacak elemanları yetiştirecek olan bu mües
sesenin biran evvel meydana getirilmesi temenniye şayan bulunmaktadır. 

Faslın ikinci maddesinde âlâtı tıbbiye alınmak için geçen sene konmuş olan 10 000 lira, âlftt 
tedarik edilememesi sebebiyle bu sene 5 000 iiraya tenzil edilmiştir. 

Keza spor meydanlarının tanzimi için geçen sene bütçeye konulan 4 000 lira tamamen sar-
fedilemediğinden bu sene bu miktar 3 000 liraya indirilmiştir. 

(Cetveli ek 8 numara ile ilişiktir.) 

Fasıl : 18 
Spor kulüplerinin ve okul spor yurtlarının çalışmalarını idare etmek Üzere teknik eleman 

yetiştirmek için geçen sene dört yerde kurs açılmış olduğu ve bu sene de yine kurslar açarak 
eleman yetiştirmeğe devam edileceği beyan edilmiş ve bu fasla bu maksatla 20 000 lira konmuş
tur. Geçen seneye nazaran 5 000 liralık eksik bu sene tasarruf edilmiştir. 

(Sarf cetveli ek 9 numara ile ilişiktir.) 
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Fasıl : 19 

Gazi Terbiye Enstitüsünde geçen sene Umum Müdürlük hesabına 30 talebe okutturulmuştur. 
Bu sene de aynı miktar okutturulacak talebe için bu fasla aynı miktarda tahsisat konmuştur. 

Fasd : 20 
Umum Müdürlüğün mesaii umumiyesini tanzim etmek üzere ayda bir defa toplanmakta olan 

istişare heyetinden üç âzanm İstanbul'da bulunması dolayısiyle onların yevmiye ve harcırahına 
karşılık olmak üzere bu fasla bu sene 1 000 lira fazla tahsisat konmuştur. 

Fasıl : 21 
Bu fasıl geçen senenin aynidir. 
(Sarf cetveli ek - 10 - numara ile ilişiktir.) 

Fasıl : 22 
Beden terbiyesi doktoru yetiştirmek üzere Amerika'ya üç doktorun gönderilmesi kararlaştı-

rılınış ve bu maksatla bu fasla geçen seneye nazaran (5000) lira fazlasiyle (15 000) lira kon
muştur. 

Fasıl : 23 
Bu fasıl geçen senenin aynıdır. 

Fasıl : 24 
Bu fasıl geçen senenin aynıdır. ^ 

Fasıl : 25 
Bölgelere gönderilen yardım ve faaliyet paraları nakil masrafı için geçen sene.(2000) lira kon

muş olduğu halde bu sene miktar 1 750 liraya tenzil edilmiştir. 

Fasıl : 26 
Geçen yıl borçları olarak 1000 lira konmuştur. 

Fasıl : 27 
Eski yıllar borçları 1200 lira olarak tesbit edilip fasla tahsisat olarak konmuştur; 

Fasıl : 28 
H'arcirah ve yevmiyeden istihkakı olduğunu iddia ederek Devlet Şûrasına dâva ikame eden 

bir müfettişin alacağı miktarı düşünülerek bu fasla 800 lira konmuştur. Dâva henüz yeni açıl
mış ve ortada bir hüküm de bulunmamış olmasına göre muhtemel bir hüküm için bütçeye (hük 
medilmiş borçlar namı altında tahsisat konulması bütçe prensiplerine Uygun görülmemiş olduğun
dan faslın muhafazası maksadiyle 800 lira (1) liraya tenzil edilmiştir. 

Fasıl : 29 
Bu fasıl geçen senenin aynıdır. • j ; , 'i ; 

Fasıl : 30 
Bu fasla geçen sene (175 000) lira konmuş olduğu halde bu sene (125 000) liraya, tenzil 

edilmiştir. Bölgelerdeki eğitmenlerin kadroları bu sene merkeze alınmak istenildiğinden bu eğitmen
lerin ücretleri tutarı olan 50 000 lira bu fasıldan tenzil edilerek ikinci faslın ikinci maddesine ilâve 
edilmiştir. 

Yukarda görüleceği veçhile her fasıl üzerinde ayrı ayrı yapılan incelemeler neticesinde yalnız 
29 ncu fasla konmuş olan 800 liralık tahsisat faslın muhafazası için 1 liraya tenzil edilmiş ol
masına göre umumî masraf yekûnu tarafımızdan 958 604 lira olarak tesbit edilmiştir. 
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(B) cetveli 

Masraf cetvelinin tetkiki neticesinde 29 ncu fasıldan 799 liranın tenzili dolayısiyle masraf ye
kûnu 958 604 lira olarak tesbit edilmiş bulunduğundan (B) cetvelinde de buna mütenazır olarak 
umumî muvazeneden yapılan 722 000 lira yardımdan 799 lira tenzil edilip bu cetvelin birinci faslı 
721. 201 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Diğer fasıllar bütçe formülüne uygun görülmüştür. 

1944 malî yılı Bütçe Kanun lâyihası dokuz maddeden ibaret olarak tanzim edilen lâyiha üzerin
de de incelemeler yapılmış, konmuş olan hükümlerin tamamen bütçe prensip ve esaslarına uygun ol
duğu görülmüştür. ' 

Sebepleri yukarda fasılların tetkikinde arzedildiği veçhile birinci maddede de masraf olarak gös
terilen 959 403 lira 958 604 olarak tashih edilmiştir. 

Keza ikinci maddede de varidat olarak tahmin edilen miktarda 958 604 lira olarak tashih tadil-
miştir. 

Diğer maddelerde tashihi mucip bir hüküm görülmemiştir. 

Spor sevgisi ve çeşitli spor hareketleri memleketimizin çok eski geleneklerinden olduğu halde bu 
büyük millî mevzuun Devlet hizmetleri arasına alınması henüz yenidir. Bu hizmetlerin ifası 1938 se
nesinde çıkarılan bir kanunla teşkil edilen Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğüne tevdi edilmiştir. 
Beden Terbiyesi Kanunu, yurddaşlarm uzvî ve ahlâkî kabiliyetçe inkişaf ve tekâmülünü hedef tuta
rak bütün memleket gençliğini bedeni faaliyet altın da bulunduran umumî ve şâmil hükümleri ihtiva 
etmektedir. Kanunda sayılan ve ifası Umum Müdürlüğe tevdi edilen bu vazifelerin yapılabilmesi 
için ilk önce enstitüler ve kurslar açılarak mütehassıslar ve öğretmenlerin yetiştirilmesine, vilâ
yetlerde bu işleri idare edecek unsurların hazırlanmasına ve taşrada teşkilâtlar yapılmasına ve 
daha sonra beden terbiye müesseselerinin ve sahalarının meydana getirilmesine, icabedenspor ve be
den terbiyesi levazımının teminine vabestedir. 

Umum Müdürlüğün teşkilinden bugüne kadar geçen beş sene içinde bu sayılan hizmetleri başar
ma yolunda olduğu ve spor işlerinde nizamlı bir çalışma için her şeyden evvel öğretici ve yetişti
rici elemanlar yetiştirilmesine bilhassa önem verildiği memnuniyetle görülmüştür. 

Senede dört, beş yerde kurslar açarak bir taraftan pratik elemanlar yetiştirirken diğer taraf
tan kanunun da tesisini zaruri gördüğü beden terbiyesi yüksek enstitüsünü kurmaktadır. Gazi Ter
biye enstitüsü civarında arsası hazırlanan enstitü binasının plânlan da yapılmıştır. İki yüz talebe 
alacak şekilde yapılmakta olan bu binanın bedeli keşfi 630 000 liradır. 

Gerçi, kati bir zaruret olmadıkça yeniden inşaata gitmemek Encümenimizin gözönünde tuttuğu 
bir mevzudur. Beden terbiyesi davamızın gerçekleştirilmesi, bütün memleketi kavrayıp kucaklayacak 
şekilde teşkilâtlanılmış olmasına ve bunun ise ancak mütehassıs elemanların vücuduna vabeste bu
lunmasına göre bu elemanları yetiştirecek olan enistitünün inşası bu katı zaruretler arasındadır. 

Bir taraftan mütehassıs eleman yetiştirme yolunda bulunan Umum Müdürlüğün diğer taraf
tan da şehirlerin büyüklüğüne ve nüfuslannın çokluğuna göre muayyen tiplerde spor sahaları ve 
meydanları meydana getirmek için senelere taksim edilmiş bir plân tanzim etmesi de bilhassa temen
niye lâyık görülmüştür. 

Beden terbiyesi Umum Müdürlüğünün bütçesi Yüksek Encümenin tasvibine arzolunur. 

Eoportör 
Hatay Mebusu 
Hcmdi Selçuk 

( S. Sayısı : 104) 
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Bütç^ Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni t 24.IV.1944 
Esas No. 1/202 
Karar No. 55 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 29 . II . 1944 tarih ve 6/666 sa
yılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulanı Be

jden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı 
Bütçe Kanunu lâyihası Encümenimize tevdi bu-
yurulmakla Maarif Vekili Hasan Âli Yücel, 
Umum Müdürlüğün salahiyetli memurları ye Ma
liye Vekilliği adına Bütçe ve Malî Kontrol Umum 
Müdürü hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

Masraf bütçesi: 

Beden terbiyesi Umum Müdürlüğünün 1944 
malî yılı bütçesi geçen seneye nazaran (33 998) 
lira fazlasiyle ve (959 403) lira olarak teklif 
olunmuştur. Bu fazlalık, hayat pahalılığı sebe
biyle bazı müteferrik müstahdem ücretlerine ya
pılan cüzi zamlardan, fahrî olarak hizmet eden 
spor federasyonları başkanlarının hizmet tazmi
natlarına yapılan ilâvelerden, staj için Amerika-
ya üç doktor gönderilmesi düşünüldüğü cihetle 
bunların zaruri masraflarından ve kısmen de 
spor malzemesi, kırtasiye ve diğer eşya fiyatla
rındaki yükselişten mütevellit bulunmaktadır. 

Masraf bütçesinin müzakeresi sırasında ida
renin hükme merbut ve tahakkuk etmiş borcu 
bulunmadığı anlaşıldığından 28 nci fasla konu
lan tahsisat Encümence tayyedilmiş ve tertibin 
muhafazası için buraya bir lira konulmuştur. 

1715 sayılı kanunun 8 nci maddesi mucibince 
ayrılması lâzımgelen meblâğm (370) lira yerine 
yanlışlıkla 37 lira olarak konulduğu görüldüğün
den tertibin tahsisatı itmam olunmuş ve böylece 
masraf bütçesi yekûnu (958 937) lira olarak ka
bul edilmiştir. 

Varidat bütçesi: 

Yapılan tashihler neticesinde masraf bütçesin
den temin olunan tasarrufa mütenazır olarak 

idarenin varidat bütçesinin umumî muvazeneden 
yardım tentibkıden de (466) lira tenzil edilmiş 
ve böylece bütçedeki tevazün muhafaza olun
muştur. 

Kanun lâyihası: 
İdarenin 1944 malî yılı masraf ve varidat 

cetvellerinde yapılan tashihler dolayısiyle lâ
yihanın birinci ve ikinci maddeleri yeniden ya
zılmış, 3, 4, 5 ve 6 nci maddeleri aynen kabul 
olunmuştur. 

Esas itibariyle Bütçe Kanununda yer alma
ması icabeden bir hüküm spor faaliyetlerinin 
sektedar olmaması mülâhazasiyle ve Maarif 
Vekili ile Maliye Vekilliği mümessilinin te
mennileri varit görülerek lâyihaya alınmış ve 
böylece de Hükümetin aynen kabul olunan di
ğer maddelerinin numaraları teselsül ettiril
miştir. 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1944 
malî yılı Bütçe Kanunu lâyihası, yapılan de
ğişikliklerle, Umumî Heyetin tasvibine arzo-
lunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis V. 
Kastamonu 
T. Coşkan 
Antalya 

N. E. Sümer 
Edirne 

M. N. Gündüzalp 
Giresun ,-

M. Akkaya 
îsparta 

M. Karaağaç 

M. M. 
Tokad 

H. N. Keşmir 
Bitlis 
B. Osma 

Diyarbakır 
Ş. Vluğ 

Giresun 
A. Sayar 
istanbul 

H.Kortel 

Kâtip 
İstanbul 
F. öymen 
Çanakkale 

S. T. Arsal 
Eskişehir 
Y. Abadan 

Hatay 
H. Selçuk 

Rize 
T. B. Balta 

Tûkad Yozgad 
R. A. Sevengü S. îçöz 

Yozgad Zonguldak 
A. Sungur E.Erisirgü 
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Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı bütçe kanunu lâyihası 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

BtRlKCt MADDE - Beden Terbiyesi 
Umum Mudürlüğülü 1944 malî yılı masrafları 
için bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re 959 403 lira tahsisat verilmiştir. 

İKİNCİ MADDE — Beden Terbiyesi Umum 
Mjüdürlügü 1944 malî yılı masraflarına karşılık 
olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 959 403 lira olarak tahmin edil
miştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Beden Terbiyesi 
Umum Bodurluğunun 3656 sayılı kanunun 19 
nou maddesine dahil müteferrik müstahdem-
leriyle nakil vasıtaları bu kanuna bağlı (D) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE. — Fasıl numarala-
riyle unvanları bağlı (E) işaretli cetvelde ya
zılı tertiplerden idaresi zaruri görülen muvak
kat mahiyetteki hizmetler iğin aylık ücretli 
müstahdemler kullanılabilir. Bunların kadro
ları İcra Vekilleri Heyeti karariyle tesbit ve 
mütaakrp yıl bütçesiyle Büyük Millet Meclisine 
tevdi olunur. 

Bu tertiplerden idare olunacak hizmetler 
kadrolarının bütçede mevcut bir hizmetin ifa
sına müteallik kadrolara ilâve mahiyetinde bu
lunmaması şarttır. 

BEŞİNCİ MADDE — Geçen yıl borçları ter-
tibindeki tahsisat fevkinde tahakkuk eden borç
lar, taallûk eyledikleri hizmetlere tekabül eden 
tertiplerden bu tertibe, Maliye Vekilinin mu
vafakatiyle nakledilecek tahsisattan ödenir. 

ALTINCI MADDE — Gazi Orta Öğretmen 
Okulu ve Terbiye Enstitüsü Beden Terbiyesi 
şubesinde okutturulacak talebenin adediyle be
heri için tahsil, yiyecek ve giyecek masrafları 
karşılığı olarak tesbit edilecek senelik ücret 
Hazineye yatırılarak bir taraftan varidat büt
çesine irat, diğer taraftan 1944 malî yılı Ma
arif Vekilliği bütçesinde bu Enstitü için mev
cut tertiplere tahsisat olarak kayit ve ilâve 
olunur, 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRlŞÎ 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü 1944 malî yılı masrafları için bağlı (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 958 937 lira 
tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü 1944 malî yılı masraflarına karşılık 
olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 958 937 lira olarak tahmin edil
miştir. 

MADDE 3. — Üçüncü madde aynen 

MADDE 4. — Dördüncü madde aynen 

MADDE 5. — Beşinci madde aynen 

MADDE 6. — Altncı madde aynen 
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Hü. 

YEDİNCİ MADDE — Masraf tertiplerin
den yapılacak sarfiyata ait formül, bu kanuna 
bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

SEKİZİNCİ MAZDDE — Bu kanun 1 ha
ziran 1944 tarihinden itibaren mer'idir. 

DOKUUZNOU MADDE — Bu kanunun hü
kümlerini icraya Maliye ve Maarif Vekilleri 
memurdur. 

28 . H . 1944 

Bş. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Da. V. 
Hilmi Uran N. 

Mf.V. 

Ad. V. 
B. Türel 

Ha. V. 

M. M. V. 
A. R. Artunkal 

MalV. 
Menemencioğlu F. Ağralı 
N«wV. 

Yücel 8%rr% Doy 
S. 1. M. V. G. 1. V. 

Dr. H. Alataş Suad H. Vrgübliı 
Mü. V. 

A. F. Cebesoy 

Ik. V. 
Fuad Sirmen 

Zr. V. 
Ş. R. Hatipoğlu 

Ti. V. 
Celâl S. Siren 

B. E. 

MADDE 7. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü bütçesinin 15 nci spor işleri faslının 
1 - 10 ncu maddelerinde yazdı federasyonlar 
faaliyetleri dolayısiyle elde edilen hasılat, ke-
zaîik 12 nci maddesine mevzu tahsisattan mu
bayaa edilen beden terbiyesi ve spor malzeme
sinden beden terbiyesi bölgeleriyle eşhasa ma
liyet bedeli üzerinden yapılan satış tutarları 
ve beden terbiyesi Umum Müdürlüğünce Genç
lik eğitmeni yetiştirmek üzere açılacak kurslara 
resmî ve gayri resmî teşekkül ve müessesat-
tan gönderilecek talebeler için bu teşekkül ve 
müesseseler ile Beden Terbiyesi Umum Müdür
lüğü arasında yapılacak anlaşma ile tesbit edi
lerek tahsil olunacak tedris ücretleri bir taraf
tan Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü varidat 
bütçesinde açılacak hususi bir fasla irat ve diğer 
taraftan masraf bütçesindeki alâkalı tertiplere 
tahsisat olarak ilâve edilir. 

MADDE 8. — 7 nci madde aynen 

MADDE 9. — Bu kanun 1 haziran 1944 ta
rihinden mer 'idir. 

MADDE 10. — 9 ncu madde aynen. 
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A - CETVELİ 

1943 1944 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

M u h a s s a s a t m nev ' İ kira Lira Lira 

Birinci kısım - Maaş, ücret, tah
sisat,tekaüt ikramiyesi ve ben

zerişahsa ait istihkaklar 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Memurlar maaşı 73287 73 287 73287 
Açık maaşı 1 1 1 
Tekaüt, dul ve yetim maaşı 1 1 . 1 

Fasıl yekûnu 73 289 73 289 

Ücretler 
Memurlar ücreti 77 770 77 770 77 770 
Müteferrik müstahdemler üc
reti 36 880 98 636 98 636 

Fasıl yekûnu 176 406 176 406 

II - Diğer istihkaklar 
Muvakkat tazminat 16 200 16 200 16 200 
1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi gereğince verilecek te
kaüt ikramiyesi 0 1 l 
4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek çocuk zammı 300 100 100 
4047 sayılı kanunun muvakkat 
birinci maddesi mucibince ve
rilecek fahrî hizmetler tazmi
natı 5 000 7 000 7 000 

Birinci kısım yekûnu 272 996 272 996 
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M. Muhassasatın nev'i 

îkinci hısım - îdare masrafları 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

• talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

1 
2 
3 
4 
5 

I - Hizmete ait olanlar 
Büro masrafları 
Kırtasiye 
Mefruşat ve demirbaş 
Tenvir 
Teshin 
Müteferrika 

Fasıl yekûnu 

2 000 
1 000 
2 000 

3 000 

1 500 
1 000 
1 200 
2 800 
3 000 

9 500 

1 500 
1 000 
1 200 
2 800 
3 000 

9 500 

Matbu evrak ve defterler 3 000 2 000 2 000 
Posta, telgraf ve telefon ücre
ti ve masrafları -

ret ve masrafları 

icretleri 
muhabere üc-

Fasıl yekûnu 

ıasrafları 

3 000 

. ... . 

12 000 
500 

2 675 

2 000 

4 675 
• = . — . . = 

11 520 
1 000 

2 675 

2 000 

4 675 
: : = 

11 520 
1 000 

Kira bedeli 

TL - Şahsa ait olanlar 
Harcırahlar 

1 Daimî memuriyet harcırahı 500 1 500 1 500 
2 Muvakkat memuriyet harcıra

hı 4 000 4 000 4 000 
3 Müfettişler harcırahı 6 500 7 000 7 000 
4 Yabancı memleketlere gönderi

lecek müfettişler ve memurlar 
harcırahı " 0 1 1 

Fasıl yekûnu 12 501 12 501 

Melbusat 1000 1500 1500 
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M. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Muhassasatın nev'i 

3335 sayılı kanun gereğince ya-
pıalacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım - Daireye mah
sus hizmetler 

I - Daimî olanlar 
Spor işleri 
Atıcılık 
Atletizm 
Bisiklet 
Dağcılık, kayakçılık 
Eskrim 
Futbol 
Güreş ve boks 
İzcilik ve cimnastik 
Spor oyunları 
Su sporları 
Okul spor yurdları 
Spor malzemesi 

Fasıl yekûnu 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

500 

14 000 
34 330 
8 200 

12 500 
5 000 

25 000 
20 000 
30 000 
15 000 
25 300 
24 000 
33 000 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe 

talep edilen 
Lira 

500 

43 196 

14 000 
34 330 
8 200 

12 500 
5 000 

30 000 
20 000 
30 000 
15 000 
25 300 
24 000 
33 000 

251 330 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

500 

43 196 

14 000 
34 330 
8 200 

12 500 
5 000 

30 000 
20 000 
30 000 
15 000 
25 300 
24 000 
33 000 

251 330 

Neşriyat ve propaganda idleri 27 850 30 000 30 000 
înşa ve tesis işleri 

1 Beden Terbiyesi Yüksek Ensti
tüsü 150 000 166 343 166 343 

2 Spor muayene merkezleri 10 000 5 000 5 000 
3 Diğer inşa ve tamir işleri 4 000 3 000— 3 000 

Fasıl yekûnu * 174 343 174 343 

II - Muvakkat olanlar 
öğretmen ve eğitmen kursları 25 000 20 000 20 000 
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Muhassasatm nev'i 

4306 saplı kanun gereğince 
Devletçe parasız verilecek gi
yim eşyası bedel ve her türlü 
masrafları 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

rseo 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Mtu Lira 

UT-Müteferrik olanlar 
Gazi orta öğretmen okulu ve 
Terbiye Enstitüsünde okuttu-
rulan talebe masrafları 
îstişare heyeti âzası masrafları 
Resim ve harçlar 
Mahkeme harçları 
Gümrük vergisi 

Fasıl yekûnu 

18 060 
3 000 

500 

18 000 
4 000 

400 
100 

500 

18 000 
4 000 

400 
100 

500 

Ecnebi memleketlerde yaptırı
lacak staj ve tahsil masrafları 10 000 15 000 15 000 
Kongre ve konferanslara işti-
rak masrafları 
Temsil masrafları 
Para nakil masrafları 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım -Borçlar 

Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçlan 
Hükmedilmiş borçlar 
1715 sayılı kanunun 8 nci 
maddesi gereğince evrakı nak
diye itfası 

Dördüncü kısım yekûnu 

.( &; Sapa* 

1 
250 

2 000 

— -

0 
2 500 

0 

35 

134) 

1 
250 

1 750 

515 174 

1 000 
1 200 

800 
! • • • • : 

37 

3 037 

1 
250 

1 750 

515 174 

. . _' 

1 000 
1 200 

1 
* • - - ; ? • 

370 

2 571 
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Muhâssasatm nev'i 

Beşinci kısım - Yardımlar 

Bölge bütçelerine yardım 

Beşinci kısım yekûnu 

İCMAL 

Birinci kısım yekûnu 

îkinci kışım yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

175 000 

- - - • ' • - • . 

925 405 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

125 000 

125 000 

272 996 

43 196 

515 174 

3 037 

125 000 

959 403 

r 

125 000 

125 000 

" --

272 996 

43 196 

515 174 

2 571 

125 000 

958 937 
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1 
2 
0 
3 

4 

6 
7 
8 

M 

B - CETVELİ 

1943 
Malî yılı 

muhammenatı 
Varidatın nev'i Lira 

Umumî muvazeneden yardım 
Faiz 
Matbu evrak satışı 
Beden terbiyesi ve spor malze
mesi, şilt, kupa, madalya ve 
emsalinin satış bedelleri 
Mecmua, kitap ve broşür satışı 
Müsabakalar hasılatı 
Yardımlar, teberrular 
Müteferrik hasılat 
Geçen seneden devredilen büt
çe fazlası 

UMUMÎ YEKÛN 

D-CE' 

emuriyetin nev'i Aded Ücret 

Ambar memuru İ 120 
1» kâtibi 1 85 

Daktilo 1 100 
> 1 85 
» ' 3 75 

Müvezzi 1 60 
Baş odacı 1 60 
Otfacı 2 50 

» 2 40 
' » 2 35 

722 400 
2 500 

1 

1 
500 

1 
1 
1 

200 000 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

722 000 721 534 
15 000 15 000 

0 0 

1 000 1 000 
500 500 

20 000 20 000 
1 1 

502 502 

200 400 200 400 

925 405 959 403 958 937 

FVELÎ 

Memuriyetin nev 'i Aded Ücret 

Gece bekçisi 1 60 
Kapıcı 1 50 
Motosikletci 1 75 

» yardımcısı 1 50 
Masajcı 1 75 
Antrenör, Monitör - Eğitmen, talimci 10 170 

> > » » 2 120 
> » * » 2 100 

- " ' » , ' • ' » » ı> 20 85 
> » > » 17 75 
> » > » 9 60 

w , .-,»» .* : Nakü vasıtaları kadrosu v< - • -••---•*T T -
~*". «-* v- Mübayya bedeli 

Aded Nev'i ve markası Motor No. sı Tahsis edildiği işin mahiyeti Lira 

1 332 No. N. S. U. sepetli motosiklet 
1 N. S. U. sepetli motosiklet 
1 36 No. Morton müstamel motosiklet 

255594/93828 Evrak tevziinde 750 
255571/93820 Spor işlerinde 750 

4481 fc> » 450 
(Türk spor kurumundan müdevver^ 

(S . Sayısı: 104) 



*~ 20 — 
E - CE1VELÎ 

F. M. 

15 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
a 

Tahsisatın nev'i 

Atıcılık 
Atletizm 
Bisiklet 
Dağcılık ve kayakçılık 
Eskrim 
Futbol 
Oüreş ve boks 
tzcilik ve cimnastik 

F. 

' 16 

18 

M. 

9 
10 

1 
2 
3 

Tahsisatın nev'i 

Spor ounları * 
Su sporları 

Neşriyat ve propaganda işleri 

Beden terbiyesi yüksek enstitüsü 
Spor muayene merkezleri 
Diğer inşa ve tamir işleri 

öğretmen ve eğitmen kursları 

İt - ' CETVELİ 

F. M. Tahsisatın nev'i Hangi hizmetlere sarf olunabileceği 

15 1-12 Sper işleri 'Memleket dahil ve haricinde umum müdürlükçe resmî ve hu
susi şekilde tertip edilen her nevi beden terbiyesi ve spor 
hareketleri dol ay isiyle sporcu kafile ve idarecilerin - Memur 

' "•'.''. ol tıpta bu maksatla tavzif edilenler de dahil - ibate, iaşe, te
davi, nakil, muhabere, mükâleme, ziyafet, gezme, ağırlama, 
tathir ve ecnebi memleketlere yapılacak seyahatlerde yalnız 
(sporcuların ilbas, teçhiz, merasim ve spor kıyafetleri mas
rafları, beden terbiyesi ve spor temas ve hareketlerinin ica-
bettirdiği spor levazımının, madalya, şilt, kupa ve sair mü
kâfat ve hediyeliklerin ve bunlara muktazi muhafaza kapla-

• • • ' • » ıram imal, mubayaa, nakil, tanzim, tamir ve tebdili masraf
ları, millî bayrarnlarda ve resmî günlerde merasime iştirak 

' ettirilecek gençlik kulüp ve grup mensuplarının veya sporcu 
kafilelerinin bu merasime iştiraklerinin istilzam ettirdiği 

• masrafları, afiş, reklâm, ilân, beden terbiyesi ve spor faali-
'yetlerini tesbit eden muvakkat talimat, program ve emsall
imin tabı işlerinin, fotoğraf veya sinema filimi ıtedarikinin 
masrafları, spor temas ve hareketlerine iştirak edecek sporcu 
ve idarecilere iaşe ve ibate mukabili olarak 4047 sayılı ka
lınımın 3. maddesi mucibince tesbit ve tediye edilecek yev
miyeleri ve yol masrafları, nakdi, yardımlar, spor temas ve 
hareketlerine iştirak dolayısiyle işinden ayrılanların bu mü
nasebetle ziyaa uğrayan kazançlarının telâfisi bakımından 
yapılacak tazminat tediyeleri, nizamname mucibince verile
cek her nevi ikramiye, ecnebi takımlarla anlaşma üzerine ve
rilecek paralarla bunların her nevi seyahat, ibate, iaşe, gez
me ağırlama ve ziyafet masraf lan ve spor temas ve hareketleri 
münasebetiyle muvakkaten isticar edilecek stad, salon, saha veya 
beden terbiyesi ve spor yapılmasına elverişli yerlerin kira 
bedelleri veya yapılacak anlaşma ile kira mukabilinde bura-

. :' ( S . Sayısı : 104) 



- 4 1 
M. Tahsisatın nev'i 

Neşriyat 
işleri 

ve propaganda 

1 Beden terbiyesi yüksek 
enstitüsü 

2 Spor muayene merkezleri 

Hangi hizmetlere saefolunabileeeği 

larda vücuda getirilecek tesisat, ıslahat, tamirat masrafları, 
Olimpiyatlara, Balkan oyunlarına, Beynelmilel spor temas 
ve hareketlerine iştirak veya memleket dahilinde yapılacak 
diğer spor temas ve hareketlerine hazırlık için veya federas-
yonlarca mümasüi maksatlarla açılacak kamp ve kursların 
umumî masrafları, muvakkaten kullanılacak yerli ve yabancı 
her nevi spor öğreticisi, talimeisi, rehberi veya müstahdem
leri ücret veya yevmiyeleri ve yol masrafları, federasyon
lar teknik müşavere heyetleri ve yüksek hakem ve millî olim
piyat komitesi zaruri masrafları, umum müdürlükçe tes-
bit edilecek spiker, hakem, kontrolör, mihmandar, gişeci ve 
emsalinin yevmiye ve ücretleri veya iaşeleriyle günlük diğer 
zaruri masrafları, federasyonlar mesaisiyle alâkadar olarak 
beden terbiyesi ve spor bakımından tetkik, kontrol veya 
teftiş maksadiyle seyahat ettirileceklerin harcırahları, Bey
nelmilel spor teşekküllerine ödenecek aidat, okullar spor 
yurtlarının umum müdürlük teşkilâtına mütenazır olarak 
^yapacakları spor faaliyetleri masrafları, spor kazalarına 
karşı sporcuların sigorta ücretleri. 
Kitap, mecmua, broşür, talimatname, talimat ve emsalinin 
mubayaa,' abone bedelleri, tabı, neşir, klişe, resim, yazı, ma
kale, tercüme, nakil, tevzi, tetkik ve bunlara muktazi kâğıt 
ve teelidiye bedel ve masrafları, spor ve spor tesislerine ait 
eski ve yeni eserleri arama toplama, bunlardan sergi, kü
tüphane ve müze vücuda getirme masrafları, beden terbi
yesi ve spor propagandası bakımından yapılacak her nevi 
neşriyat, konferans masraf ve ücretleri, 
lel spor teşekküllerine yapılaeak tebrik 
terbiyesi ve sporu ilgilendirecek şekilde 
hangi yazı veya konferanslardan umum 
edileceklere verilecek bedeller ve kezalik beden terbiyesi ve 
spor propagandası bakımından lüzumlu görülecek gezi veya 
toplantıya umum müdürlükçe davet veya iştirak ettirilecek
ler için icrası zaruri bulunan yol masraflariyle yevmiyeler 
veya bu zevatın davet edildikleri yerlere giriş ücretleri, ki
tap, broşür ve emsaline konmak,, münferit veya albüm ha
linde dağıtılmak üzere satın alınacak veya çektirilecek fo
toğraf, kroki, maket ve emsalinin masraf ve bedelleri, beden 
terbiyesi ve spor filimleri için atelye tesisi ve işletmesi, fe-
derasyonlarca hazırlattırılmış veya satın alınmış filimle.rin 
propaganda bakımından teşhiri masrafları. 
i ler nevi inşa ve tesise müteallik arazi, arsa istimlâki, plân, 
resim, keşif, ilân ferağ ve intikal, sürveyan, teçhizat ve ida
me masrafları inşa ve tesisin nevine göre kendine mahsus 
tertipten ödenir. 

millî ve beynelmi-
masrafları, beden 
intişar etmiş her-
müdürlükçe tesbit 
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M. Tahsisatın nev'i 

3 Diğer inşa ve tesis işleri 

Öğretmen ve eğitmen kurs
ları 

İstişare heyeti âzası mas
rafları 

1 Mahkeme harçları 
Ecnebi memleketlerde yap-

* tınlacak staj ve tahsil 
masrafları 
Bölge bütçelerine yardım. 

I Hangi hizmetlere sarfolunabiİeeeği 

Umura müdürlüğün emrinde olan veya olmıyan her nevi spor 
saha ve tesislerinin müsabakaya elverişli hale ifrağı iyin 
tanzim, tamir ve tadili masrafları ve bu maksatla isticar edi
lecek arazi ve arsa icar belelleri, plânların ihzar ve tersini 
ve teksiri masrafları. 
öğretmen, eğitmen, memur ve müstahdemler ücretleri, nıekCı-
lât, melbusat, teçhizat, tenvirat, teshin, tathir, mualece, mu
habere ve mükâleme bedelleri, nakil ücretleri veya nakil va
sıtaları mubayaa, işletme ve tamiri masrafları, talebenin ve 
kurs kütüphanesinin kitap, defter ve emsali tedris levazı
mının mubayaası, teksiri, teclidi, tamiri, umum müdürlükçe 
tesbit edilecek talebe harçlığı veya harçlıkla birlikte iaşe 
...uKabıli olarak yerilecek yevmiyeleri veya 3888 sayılı ka
nunun 5". maddesi mucibince verilecek yevmiyeler, kursa 
celp edileceklerin geliş ve dönüş yol paraları, tatbikata çıkış 
yol masrafları, dershane, yatakhane, mutfak, hastane ve sair 
tesisat masrafları veya icar bedelleri, icar mukabili inşa, ta
mir bedel ve masrafları, kırtasiye, mefruşat ve demirbaş 
ders aletleri mubayaa, tamir ve nakil masraflariyle kursun 
ieabettirdiği. diğer masraflar. 
iVıerkez- istişare heyetine dahil zevattan hariçten eelbedile-
eeklerin resmî vazifesi olanlarına 3ööt> sayılı kanunun 22. 
maddesi mucibince, resmî vazifesi olmıyaıılara da umum mü
dürlükçe tâyin edilecek miktarda verilecek kareirah ve za
ruri masrafları. 
Avukat ücreti de bu tertipten ödenir. 
S;aj veya tahsil için ecnebi memleketlere gönderileceklerin 
yol paraları da bu tertipten ödenir. 

Umum müdürlükçe kabul edilen ihtiyacını karşılamak üzere 
beden terbiyesi ve spor bölgelerine beden terbiyesi ve spor 
faaliyeti vya bölgelerin idari teşkilâtı bakımından yapılacak 
nakdi veya aynı yardımlar. 
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Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1943 yılı Bütçe Kanununa bağlı (E) cetveli kadrosu 

F. M. Vazifenin unvanı 

Mecmua idare memuru 
» sevk » 
» tertipçisi '•> . 
» fotoğrafçısı 
» filim operatörü 

Kontrol mimarı 
Desinatör . • T ' 

Laborant 
Muallim 

> 
» muavini 

Kurs doktoru 
» hademesi 
» çamaşırcısı . 
» ambarı muhafaza memuru 

Aticıbaşı 
* * 

Atletizm sporu talimcisi 

» » » 
Dağcılık, kayakçılık talimcisi 

» » » 
Eskrim talimcisi -
Futbol merkez hakem komitesi ve müşavere heyeti kâtibi 
Futbol talimcisi 

7 Boks talimcisi 
8 Cimnastik ve izcilik talimcisi 
9 Spor oyunları talimcisi 

> » » . 
» » » (tenis) 

10 Yüzme çalıştırıcısı 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
6 
6 
3 
1 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

r-1 

1 
10 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 

Müddet 
Ay 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
11 
11 
11 
11 
7 
6 
6 
3 
11 
11 
6 
6 
8 
8 
11 
İl 
5 
3 
6 
3 
3 

Ücret 
Lira 

75 
50 
100 
170 
210 
300 
210 
100 
170 
85 
60 
170 
40 
50 
100 
75 
60 
210 
100 
60 
210 
60 
100 
170 
170 
140 
60 
120 
150 
120 
300 
100 
150 
120 
100 

tşbu kadro îcra Vekilleri Heyetinin 8 . VII. 1943 tarihli ve 2/20252 sayılı kararnamesiyle alın
mıştır. 

»m<ı 
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