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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi ve 
Bu toplantı yılı içinde kendisine iki aydan 

fazla izin verilen Kırklareli Milletvekili Dr. 
Fuad Umay'm ödeneğinin verilmesi haklarında 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkereleri 
okunarak kabul olundu. 

Abdurrahman Münip Berkan'm seçim tuta
nağının reddine dair verilen kararın yeniden 
oya konulması için sunulan önerge ile kararın 
değişmesini gerektiren bir sebep olmadığı hak
kındaki Başkanlık Davanının bildirişi okun
du ve cereyan eden görüşmelerden sonra, Di
van İçtüzük'e uyarak yetkisi dâhilinde kararını 
vermiş olduğundan gündeme geçilmesi hakkın
daki önerge kabul olundu. 

Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı 
ve Sayıştay 1945 yılı kesinhesapları hakkında 
Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu rapo
ru, Hazine hesabı ile birleştirilmek üzere, Ma
liye Bakanlığına verildi. 

Devlet Demiryalları ve Limanları İşletme 
Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılma
sına 

İstanbul Üniversitesi 1947 yılı bütçesine, 
1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 

cetvel ile 
Tekel Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Ka

nununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılmasına ve 

Türkiye - İtalya Anlaşması gereğince Türki
ye Cumhuriyet Merkez Bankasına açılmış olan 
hesapların «Ufficio İtaliono de i Cambi» mües
sesesine devrine, 

Çekoslovakya Elçiliği ile alınıp verilen do
kuz milyon liralık Takas Anlaşması hakkındaki 
mektupların onanmasına, 

Türkiye ile Fnlândiya arasında imza edilen 
Ticaret ve ödeme Anlaşması ile eklerinin onan
masına ve 

Türkiye ile İsveç arasında imza edilen Tica
ret ve ödeme Anlaşmaalrının onanmasına dair 
olan kanunlar kabul edildi. 

Şekerden alman Munzam İstihlâk Vergi
sinde yapılan indirmenin onanması hakkındaki 
kanun tasarısının birinci görüşülmesi yapıldı. 

Çarşamba günü toplanılmak üzere Birleşime 
son verildi. 

Başkan V. Kâtip Kâtip 
Konya Samsun Konya 

T. F. May N. Fırat M. A. Binal 

kanun tasarısı (1/93) (Dışişleri, Maliye ve Büt
çe Komisyonlarına); 

5. — Türk parasının kıymetini koruma hak
kındaki 1567 sayılı kanun süresinin uzatılması 
na dair kanun tasarısı (1/94) (Maliye ve Büt
çe Komisyonlarına); 

6. — Tunceli İli merkezinin Kalan kasaba
sına nakline ve Kalan İlçesinin kaldırılmasına 
ve bu kadro ile Kütahya İlinde Altıntaş adiyle 
yeniden bir ilce kurulmasına dair kanun tasa
rısı (1/95) (İçişleri ve Bütçe Komisyonlarına); 

Teklif 
7. — Seyhan Milletvekili Sinan - Tekelioğlu-

'nun, Maaş Kanununa ek 1574 ve bu kanuna ek 
3969 sayılı kanunlarda değişiklik yapılmasına 
dair kanun teklifi (2/20) (Millî Savunma, Ma
liye ve Bütçe Komisyonlarına); 

Tezkere 
8. — Danıştay'da ihdas edilen Altıncı Daire 

•Başkanlığı ile' Üyelikleri için seçim yapılmasına 

2. — HAVALE El 

Tasanlar 
1. — Devlet Memurları Aylıklarının Tev

hit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna 
bağlı cetvel ile bunun değişiklik ve eklerinin 
İçişleri Bakanlığı kısmmda değişiklik yapılma

sı hakkında kanun tasarısı (1/90) (İçişleri ve Büt
çe Komisyonlarına) ; 

2. — İçişleri Bakanlığı Merkez Teşkilât ve Va
zifeleri hakkındaki 1624 sayılı kanuna ek kanun 
tasarısı (1/91) (Millî Savunma, İçişleri ve Büt-
^e Komisyonlarına); 

3. — İçişleri Memurları hakkındaki 1700 sa
yılı kanuna bir madde eklenmesine dair olan 
4488 sayılı kanunun değiştirilmesi hakkında ka-
nu tasarısı (1/92) (İçişleri ve Bütçe Komisyon
larına); r , 

,4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bir
leşik Amsrika Devletleri Hükümeti arasında 
27, Şubat 4946 tarihinde Kahire'de imzalanan 
Anlaşmaya ek Anlaşmanın onanması hakkında 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 
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B : 18 18.12 
clair Başbakanlık tezkeresi (3/67) (Adalet ve 
içişleri Komisyonlarından kurulan Karma Ko
misyona); 

Raporlar 
9. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1946 

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/75) (Gündeme); 

10. — Develet Demiryolları ve Limanları İş
letme Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/19) 
(Gündeme); 

11. — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişildik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/78) 
(Gündeme); 

. 1946 Ö : İ 
12. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü

dürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/60) (Gündeme); 

13. — İdereci Üyeler Kurulunun, Büyük 
Millet Meclisi ve Sayıştay 1946 yılı bütçelerin^ 
de değişiklik yapılması hakkında kainin teklif
leriyle 1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Bütçe Komsiyonu raporu (2/17> 
18, 1/57) (Gündeme); 

14. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1946 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
.ve Bütçe Komisyonu raporu (1/80) (Gündeme); 

B I R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Gl. Kâzım Karabekir 
KÂTİPLER : Muhsin Adil Binal (Konya), Sedat Fek (Kocaeli) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3 —GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

i . — 1947 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Komisyonu raporu (i/16) [1] 

Söz istiyenleri kaydediyorum. 
Söz Başbakanındır. 
BAŞBAKAN RECEP PEKER — Sayın ve 

değerli arkadaşlarım; 1947 yılının Bütçe tasa-
sarısı Kamutayın yüce huzuruna sunulmuş 
bulunuyor.. Bütün arkadaşlarca belli bir gerçek 
olduğuna şüphe etmediğim bir noktayı tekrarla
makta fayda görüyorum. 

Arkadaşlarım; bir Devletin bütçesinin mü-
züzakeresi alelıtlak bir hesap pusulasının göz
den geçirilmesi değildir. Bir Devlet bütçesinin 
rakamlarının ifadesi içinde Devletin yeni yıl 
zarfında güdeceği iç ve^ış politika ile ekonomik 

[1] 9 sayılı basmayazı Tu sonundadır. 

ve idari bütün işler sağlık, millî eğitim, bayın* 
dirlik gibi milletçe eçılıp gelişme bakımından 
mühim olan bütün hareketlerin de mânası gömü
lüdür. Bütün arkadaşlarım Kamutayımızın Dev
let bütçesini incelemekte vazifeli olduğu ciddi
yeti bütün hacmiyle kullanarak tenkitlerini, 
tekliflerini ve tavsiyelerini yapacaklarına şüp-
etmiyorum. (Bravo sesleri) Biz Kamutay hu
zurunda 4,5 aya yaklaşan bir azmandan-
beri hizmet ve mesuliyet yükü altında bu
lunan bir Hükümet halindeyiz. Vazifeye 
başladığımız zaman Devlet işlerini ana çiz
gileri ile nasıl güdüp yönelteceğimizi ve Dev
let işlerini iyileştirmek için nasıl tedbirler ala
cağımızı belirten programımızı arzettik o gün
den bu güne pek uzun sâyılamıyaeaik olan kısa 
zamkn zarfında kesif' olduğunu zannetigim bir 
çalışma hareketi ile fikirlerimizden bu zamana 
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B : 16 İS.İ 
sığan bir kısmını tatbik sahasına koyduk. Bina
enaleyh fikirlerimizi 'prOgramiMlzla söz olarak 
o -günden bu güne kadar çalışmalarımızla 
dâ-iş olarak birbirini tamamüyan bir ye
kûn hailinde -siması belirmiş bir halde 
millet huzuruna koymuş bulunmaktayız. 
sizlerin yeni bütçeyi incelerken bizim geçirdiği
miz bu hizmet günlerinin hesabını bizden aramanı
zı ve bu hesabı sizlere yürek açıklığı ile arzetmek 
hususunda Bize fırsat vermenizi ve aynı-zamanda 
eğer bu emanet bizim uhdemizde kalarak vazife
ye devam edeceksek önümüzdeki yıl esnasında 
yeni bütçenin tatbikatında nasıl çalışacağımızı 
size belirli ve rakamlarla ifade etmek, imkânını 
bahşetmenizi istiyorum, bekliyorum ve rica ediyo
ruz (Bravo sesleri). 

Bütçe Komisyonuna sunduğumuz tasarının 
kısa zamanda çok emekli,; çok bilgili ve gayretli 
bir surette incelemesini huzurunuzda takdir ke
limesiyle kaydetmeği borç sayarım. Bizim sundu
ğumuz tasarı ile Bütçe Komisyonunun vardığı 
netice arasında, milyarı aşan rakamlar ve ye
kûnlar arasında binde bir virgül sekiz denecek 
kadar pek az bir farkla netice, Hükümetin ve 
Bütçe Komisyonunun müşterek bir teklifi halinde 
bulunarak bugün müzakerenize «.rzedümiş bir 
vaziyettedir. Programımızda arzettiğimiz işleri 
çeşitli muhitler türlü tefsirlerle telakki ettiler. 
Bilhassa bunu açıkça, mesuliyetimizi iyi anlayı
şımızın bir ifadesi olarak arzederim ki, bu prog
ramın tatbikatında inhiraflar yaptığımız, sözü
müzden döndüğümüz, dediklerimizi değiştirecek 
tatbik ettiğimizi söyliyenler de bulunmuştur. Bu 
noktanın misallerle ve rakamlarla aldığı simayi 
bu^Mgsüdeh belirtmeme törsat vermelerini de 
bir -fikirde olanlardan rica ederim. (Brava ses
leri). Büyük huzurunuza ve buradan yurt sinir
lerinin müntehalarma kadar sirayet eden bütün 
ınıÛetin anlayışına tevdi ettiğimiz esasların ana 
çizgilerde hiçbir şaşma vâki öima'dan hiçbir esaslı 
inhiraf obuadan tatbika devam ediyoruz. 

Şunu bilvesile arzedeyim ki, bizim -karşımızda 
konuşulma esnasında' açılacak ipham ufuklarını 
aydınlatmak için daha geniş izahat vermeğe-Ha
zır olmakla beraber şu noktayı şiîtıdiden açıkla
yayım ki, Hükümetinizin şiarı bir işi en iyi ve 
eh 'doğru bir surette; , 'h$kmve yrtitlun menfaa-
tına uygun kılacak meeJenMeri, milletin istetfiği 
dereceden eksik olmiyan bi r ih t idamla 1 ve'fdik-
katle gozdeh geçiMikten ye Sapılacak: işin en iyi 

ve en doğru olduğuna kani olduktan sonra tatbik 
sahasına koymaktayız. Fakat; bir işi bu kadar 
ince tetkikten sonra ve yurdun yararına hizmet 
edeceğine inandüVtan ve tatbikata başladıktan 
sonra yöneldiğimiz gayeye yaramadığını göste
ren bir aksaklık görürsek derhal o tedbîri de
ğiştirmeyi de, kendimize şiar edinmişizdir. (Bra
vo sesleri ve alkışlar). 

Fakat tekrar ediyorum, inhiraflarmıız kati
yen ana çizgilerden, ana yollardan, ana karar
lardan uzaklaşan bir mahiyet arzetmezler. Yal
nız doğru olduğuna inandığımız bir şeyin yan
lış gittiğini görünce onu düzeltme hususunda
ki lüzuma-da kani olmak için ince tetkikler ya
parız. 

Sunduğumuz bütçenin rakamlarının ifadesi 
içinde gömülü bulunan esasların en mühimmi Hü
kümet vazifelerinin başında gelen Türk yur
dunun ve topraklarımızın kati surette istik-
linin emniyet altında bulunması ve onun yanın
da iç hayatta herhangi tesir ve telkinlerle, bil
hassa günlük politika maksatları ile yapılmış ve 
yayılmış olan telkinlerin neticesinde her hangi 
bir köşeden çıkması ihtimali olan bozgunculuk 
hareketini de kati surette önlemek ve yine istik
lâl meselesindeki dikkat ve taassup derecesindeki 
bir dikkatle ve uyanıklıkla iç huzuru, iç em
niyeti mutlaka masun tutmak en mühim esastır. 
Kınaca, dış ve iç emniyet Hükümetin ana maksat
larının başında gelir. (Bravo sesleri, sürekli al
kışlar) . 

iki ana esası millete borçluyuz. Birisi, onun 
hayrına hizmetkâr olmak ve bu hizmet yolunda 
ihlâs ve samimiyetle sıckk^ biryürekle hizmet "fik
rine sadık kalmak ve bunların •' doğru olmadığı 
söylendiği, yazıldığı zaman doğruluklar m v iyi
liklerini belirtmek için bütün takat ve gayret
lerimizi sarf etmektir, ikincisi de meşru ve kanu
ni icapların en ufak çizgisine, veüanunuıi vir
gülüne dahi dikkat ederek zayıf yürekli sathi gö
rüşlü insanlarda mevcut huzuru' kargaşalığa in
kılâp ettirmek teşebbüslerinin doğıiraçâğı kanun
suz hareketleri kanun kıivveti ile kanun vasita-
lariyle önlemektir. 

' Muhterem arkadaşlarım, belli birşey olmakla 
beraber Kamutayın; bütçe incelemesini tam ve 
temiz bir istiklâl duygusiyle yapar Olduğunu ak
settirmek için Kamutaym ^ konuşması es
nasında hiçbir taraftan parti intîs'âbıha, parti 
taktiğine tâbi olmaksızın her raiirety^ilinih ken-, 
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8: , İâ lâ.12 
di vicdanından çıkan fikirleri söyiiyerek vazife j 
görmesi tabiî olduğunu,kaydetmeliyim. Bir nok
tayı daha arzetmekle iktifa edeceğim. Bütün bu 
bütçe konuşmalarına tahsis edilecek olan 14 
günün gecesini ve gündüzünü, bu işi iyi surette I 
bitirmek için kullanarak vüeude getireceğiniz 
eser ve bu eserin yuğrulup tam:bir hale gelebil
mesi için kürsüden aksettireceğiniz sözler, Hü
kümetin bütün bundan sonraki çalışmalarında 
dikkat gözünde ve tatbikat için kendini ay
dınlatıcı bir ışık ve bir unsur olacaktır. (Bravo 
sesleri,, alkışlar). 

MMttm BAKANI UAIÂD NAZMİ KEŞ-
M$R (^pkad) —Sayın arkadaşlar; 1947 yılı 
Mitçe tasarısı Bütçe JKomisyonunun değerli in
celemelerinden geçtikten sonra; yüksek tasvibi
nize sunulmuş bulunuyor. 

Yeni bütçenin giderler toplamı 1.021.215.530 
liısası âdi ve .115 000 OOOjlirası münhasıran millî 
savunmaya mahsus iŞİ^aniüstü .olmak üzere 
1,136 JJ15 530 lira, gelirler toplamı ise, 
İJÜÖI 232 000,lira olup açığı teşkil eden: 
.114 98Z 530 lira iç istikrazla karşılanacaktır. 

1947 bütçesini 1946 bütçesi gibi bir intikal 
devımsi bütçesi-olarak, kabul etmek iâzımgelir. 

Bütçenin bu vasfı taşımasmm başlıca sebe
bi terbin Üitatnma rağmen millî savunma- için 
mühün miktarda olağanüstü ödeneği de1 ihtiva 
etifcesidir. 

İkinci dünya savaşının Avrupa ?da fiilen so
na ermesi üzerinden 19 ay geçtiği halde tonuz 
sulha kavuşulmamış olması ve genelCgüvenin te
essüs edememesi< millî- (savunma tedbirlerimizin 
önümüzdeki yıl içinde.de devamını zaruri kıl
maktadır. 

liarbin devamı müddetinee, hudutlarımızı sa
ran ateşin dışında .kalabilmek ve icabında va
tanimizin müdafaasını sağlıyabilmek. maksadiy-
le olağanüstü savunma tedbirlerimizi mütema
diyen artırdık. Memleketin malî ve. ekonomik 
imkânları gözönünde tutulduğu takdirde, bu 
tedbirlerin icabettirdiği malî fedakârlıkları kü
çük görmeğe imkân yoktur. 

1939 yılından beri olağanüstü millî savunma 
masraflarımız^ 1947 ödeneği de dâhil olarak 2 
milyar 350 milyon liraya, varmıştır. Bunun . 
% 86 sı 1939 -,İ947,yiUar,ına ait bütçelerimizin ...I 
olağanüstü mîllî savunma giderlerini, müteba* J 
kişi çîe haricî hârb istikrazlarının resülmajini | 

l.im 6 :i 
j teşkil eder. 1939 yılından itibaren âdi bütçe

lerimizde yeralan millî savunma masrafları ile 
ieare ve iare yoluyla temin olunan malzeme be
delleri bu yekûna dâhil değildir. 

I Bütün milletçe katlandığımız birçok mah
rumiyet ve fedakârlıklardan sonra sav-aşm hita
mını takip eden ikinci bütçe devresinde, olağan
üstü ödeneklerin Jıiç olmazsa bir kısmının, sağ
lık, kültür ve iktisadi kalkınma işlerine ayırdı
ğımız ödeneklere eklenebilmesi gok yerinde 
olurdu. Emniyet verici olmıyan umumi durum 
buna imkân .bırakmadı. Aziz miieltimizin bu 
durumu, bundan evelki yıllarda olduğu gibi, an
layışla kavrayacağından şüphe «dilemez. Yer
yüzünü kasıp .kavuran ve bir hamlede m geniş 
varlıklı sayılabilecek Jbazı miletleri hem«n yok-
eden püyük badireden, Türkiyenin korunmuş 
olması, göze aldığımız bu büyük fedakârlıkla-
rın karşılığı;olduğunu düşünürsek, Devlet ve 
millet hacmindeki bu korunmanın pahalıya!mal 
olmadığını takdip ederiz. 

Arkadaşlar; bilhassa harb yılalrı içinde bo
zulmuş olan iktisadi muvazeneye yeni bir dü
zen vermek için millî para İşini ele ataak lâzım-
geliyordu. iktisadi nizamın kurulması, Millet
lerarası .ekonomik ve ticari münasebetleri»- ge
lişmesi için ilk ve esaslı şart sağlam ve;-istik
rarlı, • iç ve i dış işatmalma gücü uygun ve ahenkli 
paraya.sahip olmaktır. Bu İtibarla fcesrşeyâen 
önce paramızın iç ve dış kıymetleri arasındaki 
farkın giderilmesi zaruri idi. Bu ameliye ya
pılmış ve ecnebi dövizlere tatbik edilen rayiçler 
değiştirilmiştir. 

Millî Ekonominin memleket Tefahımn baro
metresi olan para kıymetine istikrar vermek 
amacımızdır. '* 

Bu vesile ile şunu arzetmek isterim.ki, -bir 
memleketin hakiki servet kaynağı istihsal ka
pasitesi olmakla beraber, millî gelirle; istihlâk 
arasında lüzumlu eiıvçsttemanlara; imkân gere
bilecek bir muvazenenin teessüs etmesi de millî 
ekonominin gelişmesi ve terakki etmesi içiti 
şarttır. Tedavül hacmini bu zaviyeden mütalâa 
etmek lâzımdır. Kemiyet nazariyesini en-dar 
mâriasiyle ele alarak tedavül hacmini sistema
tik bir surette azaltmanın memleket için faydalı 
vo hayıriı bir tedbir olaeağıtta jnaniyoram. 

Say m •. arkadaşla?; harb yıkarında; &îlenme-
si kabil ©lanayaö! olağanüstü Imltet:i» tesirg^le 

J: muhtelif zümrelerin gelirleri a^ieşpdti^ffilİl 
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.1946 Ö : İ 
Aziz arkadaşlarım; 1947 bütçesinin âdi gi

derler yekûnu Hükümetçe hazılanan tasarıda 
1 019 000 000 lira idi. Bütçe Komisyonunun 
incelemeleri sırasında Hükümetle mutabık ola

rak gelirler bütçesinde karşılığı temin edilmek 
suretiyle bazı lüzumlu hizmetlere eklenen öde
nekler ile birlikte âdı giderlerin toplamı : 
1 021 215 530 lira olarak tesbit edilmiş bulun
maktadır. 

1947 yılı için dairelerimizin âdi giderleri tes
bit olunurken ödeneklerin ihtiyaca en iyi ce
vap verecek şekilde tevzii esas tutulmakla be
raber tasarruf fikrine de âzami derecede yer-
verilmiştir. Bu zihniyetle memur kadrolarında, 
yardım ödeneklerinde, gider - tertiplerinden 
kullanılan geçici memuriyetler adedine ve istih
lâke giren masraflarda ehemmiyetli tasarruflar 
sağlanmıştır. 

1947 âdi giderlerimizin nevi itibariyle inki-
samı şu neticeyi vermektedir : 

Bütçe 
Lira içindeki 
milyon nispeti % 

B : ÎÖ İâ . l 
değişiklikler olmuş ve bu meyanda memurla
rımızın geçim şartları, zaman zaman yapılmış 
olan zamlara rağmen, darlaşmış bulunmaktadır. 
Bu zümrenin çektiği geçim sıkıntısını hfiflet-
mek maksadiyle Hükümet aylıklara şimdiye ka
dar yapılanlardan daha geniş bir zammın ya
pılmasını yüksek tasvibinize arzetmiş bulunmakta
dır. Bütçe Bu zam dolayısiyle esaslı bir masraf 
hisessi yüklenmiştir. 

Diğer taraftan dairelerimizin gördükleri iş
lerle kullandıkları kadroların esaslı bir tetkika 
tâbi tutulması kararlaşmış bulunmaktadır. 
1947 Devlet bütçesi tasarısı içinde mevcut kad
ro boşluklarının doldurulmaması prensipi ile bu 
esas fikrin tatbikma da geçilmiştir. 

Gelirlerimizin iktisadi kaynaklarımızı tazyik et-
miyecek ve adalet prensiplerine uyacak şekilde 
ıslah edilmesi malî politikamızın en esaslı bir 
veçhesidir. Bu husustaki hazırlıklarımızdan ve 
tekliflerimizden biraz sonra bahsedeceğim. Uzun 
vadeli bir iş olan bu ıslahata tevessül edilirken 
bazı ahvalde vergi yükünün derhal tahfifi ci
hetine gidilmektedir. Nitekim 1946 yılında 
toprak mahsulleri ve ihracat vergileri kaldırıl
mıştı. önümüzdeki yılbaşından itibaren şeker 
ve çay resimleri indirilecektir. Bundan başka 
Kazanç vergisinde de beyannamelilerin tevsiine 
mukabil nispetlerde bazı hafifletmeleri hedef 
tutan bir tasarı Yüksek Meclise sunulmuş bu
lunmaktadır. Bu tedbirler sulh zamanının nor
mal vergilerine intikal hazırlığı mahiyetinde 
olup 1947 bütçesi üzerinde müessir olmuştur. 
Buna rağmen yeni yıl bütçesinin yapıcılık bakı
mından hiç to küçümsenmiyecek derecede oldu
ğunu tebarüz ettirmek yerinde olur. Sağlık, 
kültü?, bayındırlık ve tarım alanlarında hiz
metlerin tevazulu bir derecede dahi olsa geniş
letilmesini hedef tutan ödenekler sağlanmış bu
lunmaktadır. Normal devre kavuştuğumuz 
takdirde bu hizmetlerin daha genişletilmesi ve 
programların tatbikma hız verilmesi tabiîdir. 
îçinde yaşadığımız olağanüstü şartları unuta
rak bütçenin yapıcılık karekterini görmemezli-
ğe gelmek insafsızlık olur. 1947 yılında bütün 
cihan ile birlikte sulha intizar ederken barış 
devrine intibak ""-' hazırlıklarını iv ihmal .etmedi
ğimize ve bu gün&ü şartlar içinde milletli ve 
memleketin nefine yarpılması mümkün c4an her-
şeyin yapıldığına derin bir vicdan huzuru ile 
inanmaktayım, 

Aylıklar ve benzeri istihkaklar 358.59 35 
Yönetim giderleri 24.24 2,3 
Daire hizmetleri 267.11 26 
Borçlar 198.69 19,4 
Yardımlar 65.01 6,3 
Kapital, kredi ve tesisler 107.55 11 

Bu rakamlar gösteriyor ki, bütçemizde en 
mühim yekûnu aylıklar teşkil etmektedir. Bun
dan sonra daire hizmetleri geliyor. 

Yüksek Meclise sunulan zam tasarısı bir 
taraftan şimdiye kadar mevcut olağanüstü zam
larla, aynı yardımı kaldırmakta diğer taraftan 
aylıkları 150 liradan başlayıp 1 000 liraya ka
dar yükseltmektedir. İta miktarları en az 108,5 
en çok 631,25 liradır. 

Memurlarımız halen fevkalâde zam ve aynı 
yardım ile birlikte ellerine geçen miktara nis
petle % 15 ten 52 ye kadar zam göreceklerdir. 
Zamlar aşağı ve orta derecelerde daha yüksek
tir. Bu zamların mevcut imkânlara nazaran 
Devletin yapabileceği âzami bir yardım teşkil 
ettiğine ve memurlaınmızm geçim şartlarını his
sedilir derecede:)* düşrelteceğinej kani bulunuyo
ruz, .,-(• • v 0 ::.v 

[.. • ,§u cihetlide ayrıca arzedeyim kij umdugu-
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muz gibi gelir vergisi iki sene sonra yürürlüğe 
girerse hizmet istihkaklarının vergisi bu gün
künden çok aşağıya düşeceğinden memurları
mız ozaman daha az vergi vermek suretiyle ay
rıca yeni bir zam almış gibi faydalanacaklardır. 

Aylıklar artırılırken çocuklu memurlarımı
za ayrıca bir yardım sağlamak maksadiyle ço
cuk başına 5 lira olarak verilmekte olan zam
mın bir misil arttırılması da düşünülmüştür. 

Memuriyetleri icabı bazı temsil masraflarına 
katlanmakta olan bir kısım memurlarımızın bu 
masraflarına karşılık birer miktar temsil öde
neği almaları hakkında Yüksek Meclise sunu
lan tasarının icabettirdiği karşılık bütçede yer 
aldığı gibi hâkimlere verilecek tazminat için de 
teklif edilen tasarıya göre icabeden ödenek 
bütçeye konulmuştur. Memur aylıklarına, tem
sil ödeneklerine, çocuk zamlarına ve hâkimlere 
verilecek tazminata ait kesin nispetlerin Kamu
tayın tasvibinden sonra tam eşklini alacağı ta
biîdir. 

Memurlarımızın aylıkları artırılırken yeni 
ve eski emeklilerle dul ve yetim aylıklarının ar
tırılması da düşünülmüş bulunmaktadır. Bu 
maksatla bütçemizde 10 milyon lira ayrılmıştır. 
Bu husustaki tasarıya göre bilhassa dul ve 
yetimler gibi az maaşlılar daha fazla faydalana
caktır. Bundan başka emeklilerde halen dör
düncü çocuktan başlayıp ayda 2,5 lira olan ço
cuk zamlarının ilk çocuktan itibaren başlatıl
ması ve ayda 5 lira olarak verilmesi teklif edil
miş bulunmaktadır. 

Masraflarla alâkası hasebiyle şunu da arze-
deyim ki, Teadül Kanununun ihtiyaca daha uy
gun esaslardan mülhem olarak tadili hakkındaki 
çalışmalarımız hayli ilerlemiştir. Yolluk Kanu
nunun da memurlarımız lehine tadili için tetkik
lerimiz devam etmektedir. Tekaüt Kanununda 
yapılacak değişiklik ile emekliliğe ait hüküm
lerin tensikı ve emekli aylıklarının prim esasına 
day anılar ak daha iyi yeni bir hüviyet alması 
temin olunacaktır. Bu husustaki tetkiklerimiz 
de hayli ilerlemiştir. 

Arkadaşlar ; 1947 gelirleri bütçe tasarısında 
1 019 010 000 lira olarak tahmin edilmişti. Ko
misyonda 1946 senesinin 10 aylık neticeleri de 
gözönünde tutulmak stffietiyle j yapılan tetkik 
sonunda bu miktar 2 222 000 iira artırılmak 
suretiyle 1 021 232 000 liraya iblâğ edilmiş. 

n t a h m i n i n saininiî; ihtiyatlı ve realiteye uygun 
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bulunduğuna kaniim. Elde edilen yekûn 194$ 
ya nazaran 126 564 000 lira fazladır. Fark bazı 
gelir bölümlerinde 270 370 000 liralık bir fazla
lığın ve bazı bölümlerde de 143 806 000 liralık 
bir eksikliğin muhassalasıdır. 

İstihlâk vergilerindeki azalma, şeker fiyat
larını indirmek için şeker istihlâk resminde 
mühim nispette tenzilât yapılmasından ve çe
şitli maddeler istihlâk vergilerinin kaldırılma-
smdandır. 

Tekel gelirlerindeki azalma, kısmen mali
yet fiyatlarının artmasından, satışların azal
masından, tesislere mühim ödenekler tahsis 
edilmesinden kısmen de kahvenin tekel konu
sundan çıkarılmasından ve çaya ait resmin ya
rıya indirilmesinden ileri gelmektedir. Buna 
mukabil diğer bazı vergilerde ezcümle gümrük
lerde alman vergi ve resimlerle ithalât ve imalât 
muamele vergilerinde hizmet erbabı istihkakların
dan alman vergilerde mühim miktarlarda artış
lar mevcut olup ithalât vergilerindeki artışlar 
ithalâtın çoğalması ve yabancı dövizlere tat
bik edilen rayiçlerin değiştirilmesi neticesinde 
matrahlarda ve resim hadlerinde kısmen ken
diliğinden kısmen de kanuni sebeplerle vâki 
olan yükselmelerden, hizmet erbabı vergilerin
deki artışlar ise aylık tutarlarına yapılan zam
lardan ileri gelmektedir. 

Gelir kanunlarımızın mütemadiyen ıslahı ve 
bilhassa iratlardan alınacak verginin daha âdil 
bir hâle konması ve verimlilik tarafına muka
bil fakir ile zengini aynı nispette teklif altında 
bulunduran istihlâk vergileri nispetlerinin ted
ricen azaltılması maliyenin yüksek heyetinizin 
görüş ve temennilerine mutabık olan hedefini 
teşkil eder. 

Memleketimizde vergi reformunun esasını 
bütün ileri memleketlerde tatbik edilmekte olan 
(Gelir Vergisi) sistemini kabul etmekte bulu
nuyoruz. Bu maksatla geçen devrede (Gelir, 
Kurumlar ve İşletme Vergileri tasarıları) Bü
yük Meclise sunulmuştu. Kadük olan mezkûr 
tasarılar üzerine b ü k e r e yeniden yapılmış olan 
incelemelerin ferdiği neticeye göre mezkûr lâ
yihaların dayandığı sistemin esası muhafaza 
edilmekle aberaber bazi tarafları bünyemize da
ha uygum gelecek şekle İfrağ edilmek suretiyle 
tadilfcn hâzırlanmasınai-başlanmiştır. Bu tasarı 
vergi salma ve toplama şekillerinin d« ıslahını 
ve ileri memleketlerde yerleşen, vergi hukuku-
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nuiı yurdumuzda da tatbikini istihdaf eden ver
gi " usulü' '• tasârlsi ile yâkıncta Meclise sunula
caktır. 

Bilindiği üzere son zamanlarda kabul olu
nan bir kanun ile Ocak 1947 tarihinden itibaren 
muhtelif maddelerden alınan istihlâk vergisinin 
kaldırılması ve Muamele "Vergisi KânünUnun 
nispetlerinde bazı değişiklikler yapılması kabul 
edilmiştir. Bugün câri nispetlere göre her iki 
vergiye tâbi olan bazı maddeler oldukça ağır 
bir şekilde teklif edilmiş bulunuyordu, önü
müzdeki yılbaşından itibaren tek vergi halinde 
tatbik edilecek olan Muamele Vergisi nispetleri 
hayli indirilmiş olduğu gibi' bu yeni kanun ge
reğince fevkalâde hallerin zevalinden sonra yü
rürlüğe girecek olan nispetler daha mutedildir; 
Ayrıca yeni kanun muafiyetler bahsinde de ha
len câri hükümlere nispetle mükellefler lehine 
bir çok tâdiller getirmiştir. 

Arkadaşlar, şimdi Devlet borçları bütçemiz 
ve istikraz politikamız hakkında mümkün oldu
ğu kadar toplu bir fikir vermeğe yarıyacâk kı
sa izahat arzedeceğim. 

İstikraz politikamız açıktır. Ancak iktisadî 
işler için borçlanacağız. Bu borçlarımız uzun"" 
vadeli olacak ve faizler piyasa şartlarının mü
saadesi nispetinde mümkün olduğu kadar mu
tedil tutulacaktır. 1947 yılı içinde iç istikrazla 
borçlanacağımız miktar (114. 9) milyon li
radır. Aynı yıl içinde iktisadi'işlere sarf edile
cek paralar ise bu yekûnu geçmektedir. 

İstikrazlarla kapatılmakta olan bütçe açık
larımız hakkında mukayeseye dayanan bir fi
kir vermek için, harbe girmemiş ve bütçeleri 
hakkında malûmat intişar etmiş olan iki Dev
letin, yani İsviçre, İsveç'in gelirleri ile mas
raflarını arzedeyim: 

İsviçre: Grelirler, 1944 senesinde (831) mil
yon frank olup masraflarının % 40,1 ini, 1945 
yılında (836) milyon frank olup masraflarının 
% 43,7 sini kârşüıyabilmiştir. 

İsveç: Gelirler, 1944- yılinda3 milyar 251 
milyon kron olup bütçesinin'% 69 unu, 1945 yı
lında 3 milyar 209 milyon kron olup masrafla
rının % 73,4 ünü kapat&bilmiştif. 

Devlet borçları bütçemizin^ yeköfftü 19$ milyon 
liradır. Umumi •> yeküfta nispeti % 1$ çitari»* 
dadır. Ancak bu yekûn içifllSe^ 5ü |Mlyfc; li
ranın emekli; aylıklarına taallûk ettiğini de kay-
detmek lâzımdır. 

İ.iM 0 : 1 
Şimdi boralarımızın miktarına geçiyorumr 
Umumi muvazeneden' ödenen borçlarmrtem 

30 . IX . 1946 tarihindeki yekûnu 1 653 000 000 
liradır. Bundan 891 milyonu konsolide, 762'mil
yon lirası da kısa vadelidir. Kisa vadeli borçla
rımızın tamamı, konsolide borçlarımızın da (332) 
milyon lirası dâhildir. 

Bu vaziyete göre borçlarımızın toplamı bir 
yıllık bütçemizin bir buçuk misli civarında olup 
bunun dahilî kısmı takriben yeni bütçemizdeki 
bir senelik miktarı bulmakta ve dış borçlarımız 
da bunun yarısını aşmamaktadır. 

Mukayeseye medar olmak üzere yukarıda bah
si geçen ve harbe girmemiş bulunan iki memle

ketin borçlarını da arzedeyim: 
İsviçre'nin 1945 yılında bütçesinin takriben 

beş misli olmak üzere 10 milyar 968 milyon 
İsviçre frangı, İsveç'in 1945 te bütçesinin 3,5 
misli olmak üzere 11 milyar 145 milyon kron, 
borcu vardır. 

Bu açık hesaplara göre borçlarımızın gerek 
miktarı; gerek mürettebatının bütçemiz içinde
ki nispetinin endişe verecek bir durumda ol
madığı aşikârdır. 

Bununla beraber tamamen uzun vadeli olan 
dış borçlarımız ile tamamen dahilî olan dalgah 
borçlarımız üzerinde biraz durmak isterim. 

Dış borçlarımızı bir taraftan muntazaman' 
öderken, diğer taraftan dış piyasalardan tahvil 
satmalmak, vakti geldiği ve gerekli ve faydalı 
görüldüğü zaman erken ödeme çarelerini aramak 
suretiyle en müsait şartlarla bu borçlardan kur
tulmak fırsatlarını kaçırmıyoruz. 

Kisa vadeli ve daîgblı borçlarımıza gelince: 
Bunlardan 137 milyon lirası tasarruf bonoiariyîe> 
bankaların almakta olduklar i plasman bonölstt; is
miyle tanınan bonolardandır. Başka memleket
lerdeki kisâ vadeli Hazine bonolarına mütekabil 
ve tedavül hacminin artmasını önleyici bîr mahi
yet arzetîftekte olan bu bonoların mtrtedtt faiz
lerle devam etmesi uygun görülmektedir; Esa
sen bankalara ait bonolar ticari/hayattaki inkişaf a 
muvazi olarak tedricî bir azalma kaydetmektedir. 
Bu" hâdise gb'zönünde' tutularak limiti bütçe ka
nuniyle 20 milyon lira azaltılmıştir.' 

Dalgalı borçlarımız^ 180 milyon lirasi - 4060 
sayilı kanun g^e$|sce ^ankal&ra 'mevduatın %! 

20 si ve bâzı 'ihMy0 akçeleri ve teka$t:sâ^dıİSaM 
f fczta mewutla¥î karşılığında verilen * bdadlâS*a: 
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tekabül etmektedir. Bu borcun mahiyeti itiba
riyle konsolidasyona müsait olduğu ve böyle bir 
ameliyenin mukrizler ie|n faydalı olacağı nazara 
alınarak bu maksadı sağlamak üzere hazırlanan 
tasarı Büyük Meclise sunulmuş bulunmaktadır. 

Ecnebi dövizlere yeni rayiçler tesbit edilmesi 
münasebetiyle Merkez Bankasındaki altın ve dö
viz stokunun reevalüasyon farkını teşkil eden 
ve Hazineye rücu etmesi lâzımgelen paradan 
260 milyon liranın da Merkez Bankasına altın 
avansından olan borcumuzla diğer bir kısım 
dalgalı borçlarımızın itfasına tahsis edileceği 
gözönünde tutulacak olursa bu konunun ehem
miyetini kaybetmekte olduğunu kabul etmek 
lâzımgelir. önümüzdeki yıl yapılacak bu itfa 
ve konsolidasyan neticesinde 300 - 350 milyon 
civarına düşecek olan kısa vadeli ve dalgalı 
borçlarımızın itfası da bundan sonra önemle ta
kip edilecektir. Esasen bunların bir kısmının 
itfası şimdiden plâna bağlanmış ve bütçeye bu 
maksatla ödenekler konmuştur. Millî korunma 
kredisi fevkalâde hallerin sona erdiği zaman 
tasfiye edilecek ve bunun bir kısmı nakden is
tirdat edilerek mütebakisi bir plân dairesinde 
itfaya tâbi tutulacaktır. 

1947 bütçesinin Devlet borçları kısmına 50 
milyon liralık bir ödeneğin dalgalı borçlar kar
şılığı olarak konmuş olduğunu bilvesiyle ha
tırlatmak isterim. Bunun da mühim bir kısmı 
itfaya tahsis edilecektir. 

Bütün bu tedbirler esasen önemini büyük ' 
mikyasta kaybetmiş olan dalgalı borçlar mev-
zımnun birkaç sene içinde ortadan kalkmasını 
mümkün kılacaktır. Buna inanıyoruz. 

1947 yılı bütçesinin müzakeresine başlarken 
kesinhesap kanun tasarısı miadından evvel ha
zırlanıp sunulmuş olan 1944 yılma ait rakam
ları da. arzetnıek isterim. 

Bu tasarıya göre gelirler toplamı: 
1 017 155 186 
Giderler toplamı ise: 
1 .077 456 281 liradır. 
Aradaki farkın hemen hemen tamama yakın 

miktarı 1944 Bütçe Kanununda gösterildiği üze
re iç istikrazlarla kapatılmıştır. 

Devlet bütçesi hakkındaki mâruzâtımı bitir
meden önce dış ticaretimiz, döviz ve altın 
mevcudumuz hakkında birkaç kelime ilâve et
meme müsaade buyurmanızı dilerim. 

Bütün iç ödemelerde değişmez şiarımız oldu-
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ğu gibi dış tediyelerimizi muntazaman yapmak 
hususundaki azmimiz de katidir. Bunun için 
hiçbir tedbir ihmal edilnıiyeeektir. Hesap bilan
çomuzun en mühim kısmını teşkil eden ihraca
tımızda birkaç senedenberi devam etmekte olan 
aktiviteyi muhafaza etmekteyiz. Bir müddet-
tenberi ithalâtımızın seyrinde de hissedilecek 
derecede bir gelişme görülmekte ise de, ihraca
tımız Eylül aymdanberi evvelki devrelere naza
ran ehemmiyetli bir artış göstermektedir. Ey
lül ve Ekim aylarının ihracatı geçen yılın aynı 
aylarının 27,9 milyon lirasına mukabil 97,2 mil
yon liradır. Altın stokumuzu muhafaza ediyo
ruz, döviz mevcudumuz artmaktadır. Ve da
ha da artacaktır. 

Bretton Woods'a iltihakımız hakkında ha
zırlanan kanım tasarısı Yüksek Meclise takdim 
edilmiş bulunmaktadır. Bu tasarının kabulünü 
müteakip katılacağımız sandıktan Milletler
arası mübadele hususunda ve bankadan da 
uzun vadeli kredi temini yolunda faydalar bek
lemekteyiz. Hesap muvazenesi lehimizde, büt
çemiz denktir ve dış ve iç taahhütlerimize ti
tizlikle riayet etmekteyiz. Tamamiyle iktisadi 
kalkınma işlerine hasr ve tahsis etmek maksa-
diyle aradığımız dış krediyi sağlamak bakımın
dan bütün şartların mevcut olduğunu belirtmek 
isterim. 

Aziz arkadaşlarım, 1947 bütçe tasarısı üs
tündeki realist görüşlerimizi aksettiren fikirle
ri eclebiyatsız bir ifade ile arz ve izaha çalış
tım. (Bravo sesleri). Sözlerime son verirken 
bu bütçenin tetkiki sırasında çok vukuflu ve 
sürekli çalışmalariyle gerek tahminlerin tesbi-
tine gerek ödeneklerin tevzi ve tahsisinde en 
isabetli neticeler sağlıyan ve bütçenin ciddiye
tiyle Devlet ihtiyaçlarını telif hususunda büyük 
bir anlayışla çalışan Bütçe Komisyonuna yük
sek huzurunuzda şükranlarımı arzetmek isterim. 
Bütün mahiyetini açıkladığım bu tasarının Bü
yük Kamutayca tasvibe lâyık görüleceğini 
umduğumu arzederim. (Şiddetli ve sürekli al
kışlar). 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında altı 
arkadaş söz almıştır. Adlarını okutuyorum : 

Kasım Gülek, Yunus Muammer Alakant, Gl. 
Naci Tınaz, Adnan Menderes, Muhtar Ertan, 
Muhittin Baha Pars. 

Söz Kasım Gölek'indir. 
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KASIM GÜLEK (Seyhan) — Sonra söyliye-

ceğim. 
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 

— Sayın arkadaşlar; bütçe genel müzakeresi 
yapılırken, biraz evvel Sayın Başbakanımızın 
da söyledikleri gibi, Hükümetin umumi icraa
tına temas etmek Parlâmento gelenek! erinden
dir. Recep Peker Hükümetinin icraatında ik
tisadi tedbirler ön pilâna gelmiş olmakla bera
ber bu, dış politika meselelerimizin ikinci saf
hada "bırakılmış olması mânasını hiçbir zaman 
ifade etmez. Şu muhakkak ki, bir Hükümetin 
icraatının muvaffak olup olmaması tetkik edi
lirken, bir Hükümete tarih hükmünü verirken 
evvelâ o Hükümetin dış politika işlerinde mu
vaffakiyeti veyahut ademi muvaffakiyeti tetkik 
edilir. Bütün içtimai ve iktisadi mesleklerde 
Devletin bu vazifeleri iki noktada hülâsa edile
bilir: Bunlardan birincisi dahilde sükûnu ve 
asayişi temin etmek, ikincisi Devletin istik
lâl ve hudutlarını muhafaza etmektir. Dev
letin hudutlarını ve istiklâlini muhafaza 
etmekte şüphesizki Hükümetin takip ettiği 
dış politika, memleketin orduları kadar mü
him ve müessirdir. Şunu açık olarak ifade 
edebilirim ki, Recep Peker Hükümeti dış po
litikada memleketimize saygı ve dostluklar te
min etmekte Cumhuriyet Hükümetlerinin şim
diye kadar yürümüş olduğu yolda muvaffaki
yetle yürümektedir. Saygı ve dostluklar diyo
rum, bu iki mefhumun ikisi de Türk tarihinin 
ve Türk siyasetinin çok mühim gelenekleridir. 
Cumhuriyet devrinden evvel ve Cumhuriyet dev
rinden sonra ecnebi memleketlerle temas etmiş 
bir arkadaşınız olmak sıfatiyle bu ihtiyacın te
mininin nekadar mühim olduğunu kendi haya
tında bizzat gören bir arkadaşınız olarak bu 
noktayı tebarüz ettirmek isterim. Daha meşru
tiyet devrinde koca İmparatorluğa el koymuş 
olan, koca imparatorluğu idare eden ittihat ve 
Terakki Hükümeti bile bu iki noktayı tahak
kuk ettirmeğe muvaffak olamamıştır. 

1939 dan sonra Cumhuriyet Hükümetinin bi
ze temin ettiği dostluklar hepimizce malûmdur. 
Bunlardan birisi ingiltere ittifakıdır. Diğeri 
Garbin bilhassa medeniyet sahasında ilerlemiş 
olan Devletlerinin bize karşı her zaman ibraz 
ettiği dostluklardır. Birleşik Amerika bu dost
luğu ifade etmekten hiçbir zaman geri kalmış 
değildir. Missuri Zırhlısı istanbul'a geldiği 
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zaman Birleşik Amerika Filo Komutanı, biz 
Türkiye ile ideal ortağız demiştir. 

Komşularımızla olan, Arap Devletleriyle son 
tesis edilen münasebetler, bu dostluk ve saygı 
politikasında Hükümetin, muvaffakiyetini gös
teren misallerden başlıcasıdır. 

Mecliste yer almış bulunan Demokrat Parti 
Milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisi Hükü
metinin, Recep Peker Hükümetinin dış siyaseti 
mevzuubahis olduğu zaman, bu dış siyasette 
beraber olduklarını Meclis haricinde ifade et
mişlerdir. 

Ben şimdiye kadar Mecliste bu şekilde bir 
ifadelerini görmediğim için Meclis haricinde 
diyorum, bilhassa 4 Kasım tarihli Beyanname
de Demokrat Parti, Recep Peker Hükümetinin 
dış siyaseti ile mutabık olduğunu bildirmekle 
beraber şu kaydı da koymaktadır; Bugünkü 
şartları içinde dahi şimdiden daha faal ve mil
lî menfaat ve haysiyetimize daha uygun bir 
şekilde tanzim ve idaresi lüzum ve imkânına 
inandığımızı da belirtmek isteriz.» 

Burada nazarı dikkatinize arzetmek istedi
ğim mühim nokta şudur; bu siyasetin millî hay
siyetimize daha uygun şekilde tanzim ve idare
sine evvelâ lüzum, saniyen imkân gösterilmiş 
olmasıdır. 

Arkadaşlar yalnız Receb Peker Hükümetinin 
değil 20 küsur senedenberi Türkiyeyi idare 
öden bütün Cumhuriyet Hükümetlerinin Türk 
dış siyasetlerini idarede evvelâ millî haysiyet ve 
şerefe yervermesi bütün Türklerce, sâde Türk
lerce değil, bütün siyaset alemince malûm nok
talardan birisidir. Bu Lozan'da başlamıştır, 
Lozan Anlaşmasını imza edenlerden, hâlen sağ 
olanlardan İsmet inönü bugün C. H. P. Genel 
Başkanı ve Türkiye Cumhuriyetinin Cumhur-
Başkanıdır. Hasan Saka Türkiye Cumhuriye
ti Hükümetinin Dışişleri Bakanıdır. Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ve C. H. P. si Parlâ
mento Grupu hiç bir zaman bu şerefli ve hay
siyetli politikadan ve C. H. P. sinin kendisi te
sis etmiş olduğu bu şerefli ananeden biran için 
vazgeçemez. Türkiye hakkında taleplerde bu
lunulduğu zaman ecnebi diplomatlar, ecnebi 
muharrirler bu vaziyeti muhakeme ederlerken, 
şöyle demişlerdi; Türk haysiyetli bir millettir. 
Bu talepleri bu bakımdan iyi nazarla karşılıya-
caklarını hiç tahmin etmiyoruz. Ecnebiler bile, 
kendi politikamızı haysiyetli olarak vasıflan-
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dırdıkları bir zamanda kendi millî bir Partimi
zin bunu bu şekilde görmemesi ve bu hususta 
çoğunluğu itham etmesi haksızdır, yersizdir. 

üerek Receb Peker Kabinesi, memleketi ida
reye başladıktan sonra, gerek kabinenin idare
yi ele almasına takaddüm eden son aylarda ve 
son yıllarda efkârı umumiyeyi işgal eden baş
lıca mesele, matbuatı alâkalandıran başlıca 
iş, memleketin iktisadi politikasıdır. Bugün de 
iktisadi politika memleketi ve efkârı umumiye
yi alâkadar eden en mühim bir bahis olarak 
mevcut bulunmaktadır. 

Bu iktisadi politikamız içerisinde en başta 
gelen en mühim nokta da Hükümetin para ayar-
lamasıdır. Teknik mahiyet arzeden bu mesele 
hakkında fazlaca durmak lüzumu hâsıl oluyor. 
I »unun için sabrınızı ve müsaadenizi rica ede
ceğim. 

Evvelâ; buna niçin ihtiyaç hâsıl olmuştur. 
Bu noktadan başlamak isterim. 

Para ayarlanması, hepimizin bildiği gibi 7 
Eylülde yapılmıştır. Bu tarihe tekaddüm eden 
günlerde, muhaliflerin de kabul ettikleri gibi, 
Demokratların 4 Kasım tarihli beyannamelerin
de itiraf edildiği gibi, memlekette bir ucuzlama 
vardı diyorlar. İstihsal maddeleri fiyatlarının 
düşmesi vardı. Başlıca kuru meyve fiyatların
da, canlı hayvanlarımız fiyatlarında, canlı hay
vanlarımız mahsuleri fiyatlarında fiyat düşük
lüğü vardı. Memleketin birçok yerlerinde alış
veriş âdeta durmuş gibiydi. Tüccarların elle
rinde yüksek fiyata maledilmiş birçok emtia 
vardı. Buna mukabil istihlâk ettiğimiz, ithal 
ettiğimiz maddeler harp zamanındaki yüksek fi
yatlarını muhafaza ediyorlar idi. O zaman ti
cari politikamız iki esasa istinat ediyordu. Bi
risi; serbest dövizle muamele yapmak, diğeri 
de takasla muamele yapmaktı. Serbest dövizle 
muamele İngiliz ve Amerikalılarla yapılıyordu. 
Bütün Avrupa'dan hususi takasla mal ithal edi
liyordu Hususi takasla ithal ettiğimiz mallar 
hususi takas primler yüzünden çok pahalıya 
maloluyordu. Takasta hususi primler % 125 
bir seviyeyi bulmuştu. Hususi takas primleri 
% 125 seviyesine çıktığı zaman serbest döviz 
şu fiyata mal oluyordu : 

Dolar: 292,55 
İngilir lirası : 1170, 
İsviçre frangı : 67,5 kuruş. 
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I Yani bütün Avrupa'dan mal ithal ettiğimiz 

zaman İngiliz lirası yine 1170 den, doları 292 
den İsviçre frankını 67,5 dan ödüyorduk. Ame
rika ve İngiltere'den mal ithal etmek imkânla
rını bulduğumuz zaman İngiliz lirası için ihra
catta 728, dolar için 182 ve İsviçre frankı için 
40 küsur kuruş tatbik ediliyordu. 

l 'akat Avrupa'dan memlekete ithal edilen 
mallar memlekette fazla mal olmadığı için yük
sek fiyatlarla satıldığından serbset dövizle it
hal ettiğimiz mallar yine yüksek fiatı muhafa
za ediyorlar. 

Bir ikdisadi kaide vardır; malların pahalı sa
tılmak imkânına malik oldukları bir piyasada 
ucuz mal kayboluyor, kötü para iyi parayı ko-
var, bu iktisadi kaideye göre pahalı mal ucuz 
m ah piyasadan koğuyor. Bir piyasada pahalı 
mal satılması imkânı hâsıl olduğu zaman ucuz mal 
ortadan kayboluyor ve karaborsa da bundan 
doğuyor. Şu halde 7 Eylül kararının tekevvün 
ettiği zaman vaziyet şu oluyordu. Ucuz mallar 
ortadan kayboluyor, bir taraftan da istihlâk 
ettiğimiz mallar yükse kfiatla satılıyordu. Bu 
sırada malı bakımdan dünya ikiye ayrılmış bu
lunuyordu. 

Bu iki dünyayı birleştirmek için iki muame
leye başvurulmak mümkündü. Birisi takaslı mu
ameleleri kaldırmak, tamamiyle dövizle alış ve
riş yapmak, yani sattığımızı bahalı satıp adağı
mızı ucuza almak. Bu takdirde müstahsili ga
yet kötü bir duruma düşürmüş olacaktık, 

1930 -1931 senelerinde bunun misalini memle
ketimizde hissettik. Fiyatlar birdenbire düştü 
Müstahsil malını maliyetinden çok aşağı sattı, bir 
çokları iflâs etti mustahsılla alâkadar olan tüc
carlar gayet kötü duruma düştüler. .Kötü duruma 
düşen bankalardan bir kısmı şubelerini kapattı 
bir kısım bankalar da Hükümetin müzaheretiyle 
vaziyetlerini muhafaza ettiler. 

1930 ve 1931 senelerinde, dünya iktisadi buh
ranı başladığı ve etrafa yayıldığı senelerde bizim 
vaziyetimizde olan diğer memleketler de vardı. 
Bu gibi memleketlere ekonomik terimiyle rakip 
memleketler eleriz. Rakip memleketlerin başın
da Romanya, Yunanistan ve Bulgaristan gelir. 
Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan o zaman 
bizim 7 Eylül tarihinde aldığımız kararları aldı
lar ve tatbik ettiler. 1930 - 1931 senesi buhranı 
Türkiye 'yi sıkıntıya, müzayekaya soktuğu halde 

i aynı tesirler o memleketlerde görülmedi. O meni-
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leketler ki döviz kaynakları bizden çok fazladır, 
o zaman da fazla idi. 

Bu mazinin tecrübesinden istifade etmemek 
ve bugün yine iki dünyayı birleştirmek için; bi
zim için mevcut olan iki iktisadi ve ticarî dünya
yı birleştirmek için o zamandaki tecrübelerden is
tifade etmeyip te bütün memleketlerle serbest 
döviz muamelesini tercih ederek aldığımız ucuz 
olsun, sattığımız ucuz olsun sistemini takip et
seydik 1939 senesinde memleketin mâruz kaldığı 
darlık ve muzayekayı bu memlekette tekrar ya
şatmak ve tekrar ettirmek olurdu. Memleketin 
içerisinde büyük müstahsil kütlesi ve müstahsil 
kütlesinin kalmasını istiyen bütün ekonomistler 
ve bunlar arasında Cumhuriyet Halk Partisi Mil
letvekilleri ve Cumhuriyet Halk Partisinin büyük 
kütlesi bu iki yoldan müstahsili himaye etmek, 
yıkılmamasmı, kalkınmasını temin etmek ve 
müstahsili alâkadar eden ticaret âleminde, sanayi 
âleminde ayakta durması ve refaha kavuşması yo
lunu tercih ettiler. Recep Peker Hükümeti ef
kârı umumiyenin, Cumhuriyte Halk Partisi Mil
letvekillerinin ekserisinin ve müstahsilin kalkın
masını istiyen «Ekonomistlerin fikirlerinde mev
cut olan bu umdeleri zamanında kabul ve tatbik 
etmiş olmakla memleketin büyük çoğunluğunu ih
tiyaç ve isteklerine uygun bir harekette bulun
muş oldu. 

Para ayarlanması hususunda ileri sürülen hu
suslar şunlardı: bunun ölçüsü nedir, neden ingi
liz lirası 900 kuruş olmadı, 15 lira olmadı da 
1128 kuruş oldu. Dolar neden 308 kuruş olmadı 
da 280 kuruş oldu? Maliye Bakanımız 19 Kasım 
tarihli oturumda bu hususta güzel izahat verdiler. 
Fakat zaman şu noktayı ileri sürmemiş bulunu
yorlardı. 7 Eylül karalarındaki ecnebi dövizle
rinden Avrupa memleketleriyle olan mübadelele-
rimizdeki reel vaziyeti aynen 7 Eylül kararların
da ayarlanan vaziyete tekabül etmektedir, ingiliz 
lirası ? takaslı dolar 292, isviçre frangı 
67,5 kuruş idi. Binaenaleyh 7 Eylül tarihinde bu 
ölçü yapılırken Maliye Bakanının verdiği izahat
la beraber aynı zamanda reel vaziyete şu şekilde 
tekabül etmiş bulunduğu gözönüne alınmalıdır. 

Muhalif gazetelerden birisi bu hususta muha
lefetini ileri sürerken şu misali veriyor: 

Türkiye parasını % 55 nispetinde düşürürken 
koskoca Fransa, bizden daha zengin olan Fran
sa, Imperatorluk olan Fransa bile bugün kendi 
parasını düşürmekten içtin ap ediyor ve buna 

cesaret gösteremiyor diyor. Halbuki Fransa Hü
kümeti parasını bize nazaran çok daha evvel dü
şürmüştür. Bugün bir Fransız frangı bizim pa
ramızla dört kuruş olursa ancak bizim paramız 
kadar düşmüş olur. Halbuki Fransa parasını 
dört kuruştan daha aşağı düşürmüştür. O gaze
tenin dediği gibi koca Fransa, parasını bizim 
indirmiş olduğumuz seviyeden daha aşağı indirmiş 
oluyor. Sonra rakip memleketler olarak tavsif 
edilen ve döviz kaynakları bizden daha çok 
ileri bulunan Romanya, Yunanistan ve Bulga
ristan gibi memleketlerin paraları 1939 evvel
ki vaziyetlerinde, bizim bugün paramızı deva
lüe ettiğimiz nispetten daha fazla devalüe edil
miş bulunuyordu. Şu halde bu misaller de gös
teriyor ki yalnız millî paranın devalüe edilmiş 
olması Türkiye tarafından değil daha evvel ar-
zettiğim gibi, daha geniş döviz kaynaklarına 
malik olan, onların iktisadi sahadaki âlimleri, 
mutahassısları, muhalifler tarafından da ka
bul edilmiş bulunan memleketler tarafından da 
daha evvelce yapılmış, tatbik edilmiş bulunmak
tadır. 

Bu para ayarlamasının pahalılık üzerindeki 
tesirinin ve 7 Eylül tarihinde, biz bütün dün
ya ile normal bir ticari vaziyette bulunmuş 
olsaydık, 7 Eylül kararlarının pahalılık üzerinde 
müessir olması tabiî olurdu. Pahalüık için, ik
tisadi bir tâbir olarak şu kelimeyi kullanmak 
icabeder ki, ithal ve ihraç ettiğimiz malların 
fiyatlarının mütenasiben yüksek olmasının ica-
betmesi tabiî idi. Halbuki biraz evvel izah et
tiğim gibi 7 Eylül tarihinden evvel bütün dün
ya ile bu şekilde normal bir münasebette bu-
lunamıyorduk. Evvelâ kontinan memleketleriy
le hususi takas usuliyle muamele yapıyorduk. 
Bu hususi takaslara % 125 prim veriliyordu. 
Amerika ve Ingiltereden ithal ettiğimiz malî r 
da binbir türlü yollardan geçiyordu; kontinan 
dan ithal ettiğimiz malların fiyatına satılıyor
du, ingiltere'de ingiliz kumaşı memlekette 2 is-
teıiing etrafında idi, iki isterling 14 - 15 li
ra ederdi 5 lira da masrafı olsa 20 lira olurdu. 
Memlekette 20 liraya ingiliz kumaşı bulamıyor-
duk. 30 - 40 lira resmi fiyat olduğu halde yine 
60 - 65 liraya bu mallar arzedilmekte idiler. 
Binaenaleyh 7 Eylül tarihinde ittihaz edilen pa
ra ayarlaması kararı istihlâk ettiğimiz maddeler 
üzerinde ayrıca bir yükselmeyi mucip olmamış
tır ve olmıyaeaktır. Buna mukabil bu para ayar-
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laması yapıldıktan sonra bol dövize mâlik olmak 
ve bol döviz vermek imkânları hâsıl olmak
tadır. Fakat şunu da hatırda tutmak lâzımdır 
ki, 7 Eylül kararlarından sonra her tarafta bil
hassa Amerika'da dahi bir fiyat yükselmesi ol
muştur. Bu fazla yükselmenin % 100 zü bulduğu 
maddeler vardır. Binaenaleyh biz bütün dün
yadan mücerret olarak yalnız kendi kendimize 
bütün maddelerin fiyatlarını ucuzlatmayı te
min edemeyiz. Buna imkân yoktur. Binaen
aleyh fiyatlarda biraz yükselme vâki oluyorsa 
bunu münhasıran para ayarlamasına atfetmek 
dünya piyasalarına gözünü kapamak veyahut 
hüsnüniyetle dünüıımiyerek ifadede bulunmak 
demek olur. 

Mamul maddelerde millî sanayiimizin tat
bik ettiği fiyat indirmesi ise yine ayrıca bir 
ucuzlamayı temin etmiş bulunmaktadır. Bugün 
yünlü kumaşlar memleket içerisinde 7 Eylül 
kararından evvelki zamanlara göre daha ucuz
dur. Kurban bayramında yurttaşlarımız yünlü 
kumaşları daha kolaylıkla ve daha ucuz temin 
etmişlerdir. Pamuklu ve basmalar da hepimizin 
bildiği gibi ucuz olarak gözümüzün önünde satıl
maktadır. Köylü ve kasabalılar bunlarla ihti
yaçlarını temin etmek imkânını bulmuşlardır. 
Ona mukabil kendi istihsal ettiğimiz maddele
rin fiyatlarının yükselmesi ise zaten bizim ta
kip ettiğimiz gaye idi. 

7 Eylül kararları tatbik edildiği sıralarda 
Manisa da ve İzmir'de bulunuyordum. Konuş
tuğumuz arkadaşlara bu kararlar hakkında in
tibalarıni sorduğum zaman borsalarda fiyatlar 
yükseliyor dediler. Tabiî yükselecektir, matlup 
olan bu idi eğer yükselmemiş olsaydı Hükümet 
müşkül vaziyete düşerdi. Çünkü bu malların 
yükselmemesi demek ecnebi memleketlere mu
ayyen bir para ile sattığımız bir malı ecnebi 
parasiyle daha ucuz fiyata satmak olurdu. Me
sela bir ton madde 30 ingiliz lirası olduğu halde 
20 liraya satmak olurdu. Yani Hükümetin ih
das ettiği bir kararla 30 ingiliz lirası yerine 20 
liraya satılsaydı millî ekonomimiz 10 ingiliz li
rasından mahrum edilmiş olurdu, işte Hüküme
tin muvaffakiyeti ve muvaffakiyetsizliği bu
rada tecelli edecek idi. Zaten bu para ayarlan
ması olurken hissetiğimiz endişe de bu idi. 
Memleketteki bazı ihracatçıların ogünkü borsa 
fiyatlarının mahiyetine göre müstahsili tatmin 
edeceğini düşünerek harice yaptıkları teklifleri 
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ecnebi parasiyle indirirler ve memleketi Millî 
ekonomiyi ecnebi dövizlerinden, hariçten gele
cek fazla paradan mahrum ederler endişesi idi. 
Bu hissetiğimiz endişe hâsıl olmadı. Bunun 
için ufacık bir misâl arzedeyim. Meselâ izmir'
de baklanın tonu 30 liraya satılıyordu ve sa
tılmakta müşkülât çekilmiyordu. Kilosu o za
man Türk parası ile aşağı yukarı 22 kuruşa ge-
liyorlu. Fakat 7 Eylül kararından sonra bunu 
harice ucuz fiyatlarla teklif etmek istiyenler ol
du. 27 İngiliz lirasına kadar küçük satışlar ol
du. Müstahsillerin mukavemeti ve müstahsi
lin ellerinden bu baklaları almış olanların mu
kavemeti bu fiyatların daha ziyade tenezzülüne 
mâni oldu. Bu noktada bütün arkadaşların mu
tabık olmaları lâzımgelir. 

7 Eylül kararlarından sonra istihsal ettiği
miz malları harice daha ucuz fiyatlarla satmak 
mevzubahis değildir. Hariçten verilen fiyatlar 
seneden seneye daha aşağı olduğu için, müs
tahsilin eline az geçecek olan Türk parasının 
bu 7 Eylül kararlariyle, daha noksan olması 
temin edilmiştir. Bu gaye daha o zamandan-
beri düşünülmüş ve muvaffakiyetle tatbik 
olunmuştur. 7 Eylül tedbirlerinin eserleri mem
lekette görülmüş müdür, ileride mi görülecek
tir? Bu da ileri atılan suallerden ve münaka
şa mevzularından birisidir. 7 Eylül kararları
nın tesirleri memlekette çok iyi görülmüş, mü
şahede edilmiştir ve yurttaşlarımızın hayatları 
üzerinde müspet, maddi, el ile tutulur delil
lerini yaratmıştır. Hükümet bunu sarahaten 
ifade etmemekle tevazu gösteriyor. Bu karar
ların mahiyeti 5 - 6 ay sonra anlaşılacaktır di
ye söylerken zannederim yalnız büyük şehirle
ri, izmir,, Ankara, istanbul gibi büyük şehir
lerdeki müstehlik tabakayı gözönüne alıyor. 
Bunların güzel tesirleri görülmüştür; Kurban 
Bayramını idrak eden milyonlarca yurttaşımız 
bayrama sevinçle, neşe ile çoluk ve çocukla
rının saadeti ile iştirak ederlerken Cumhuriyet 
Halk Partisi Hükümetine karşı derin şükranla
rını ileri sürmüşlerdir, bu milyonlarca yurda-
şımızı, müstahsilimizi ilgilendiren bir iştir, bir 
eserdir. Kuru meyvelerde, üzümde, incirde, 
fındıkta, Antep fıstığında bu kararların müs
pet tesirleri görülmüştür. Palamutlarımız ih
raç edilmiyecek bir vaziyette idi, birçok arka
daşlar bunu tebarüz ettirmişler ve palamutçu-
larm böyle ne olacağız diye endişelerini ileri 
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sürmüşlerdir. 7 Eylül kararları alınmamış ol
sa idi belki de palamutlar ağaçlarda kalacaktı, 
fiyatlar o kadar düşmüştü. Bu kararla bunla
rın da satılma imkânları hâsıl olmuştur. 

Vâki olan itirazlardan birisi de Orta - Anadolu 
ahalisinin, asıl milletin çoğunluğunu teşkil 
eden hububat müstahsıllarınm himaye edilme
miş olmasıdır. îkmal edilmiş yahut bilerek hi
mayeye muhtaç addedilmemiş olmasıdır. Arka
daşlar, hepiniz biliyorsunuz ki Orta Anadolu 
halkının, hububat müstahsilinin refahı^ kalkın
ması, menfaatlerinin korunması C. II. P. Hükü
metinin olduğu kadar C. H. P. mensuplarının 
da üzerinde durdukları ve çalıştıkları gayeler
den biridir. Bu daha 7 Eylül kararlarının tat
bik edildiği gün benim şahsen nazarı dikkatimi 
eelbetmişti. Ben şahsen bu hususta partili 
Milletvekilleri ile konuştum. Ve 7 Eylül karar
larının tatbiki işinde de Ticaret Bakanı ile de 
görüştüm. Bu husustaki iddialarımı ileriye sür
meden evvel dünya hububat piyasasını öğren
mek istedim ve bunu ele aldım. Liverpul, Şi-
kago gibi büyük piyasalardaki arpa fiyatlarını 
öğrendim 5 - 6 kuruştu. Bu fiyat 7 Eylül ka
rarları alınmadan evvelki fiyattı. Buğday fiyat
larını hesapladım. Kilosu 12 - 13 kuruştur. 

Hergün Anadolu ajansı bu piyasa bültenle
rini vermektedir. Telgraflar gelmektedir. O za
man kilosu 5 - 6 kuruş olan arpa bugün bey
nelmilel piyasada 9 •» 10 kuruş, buğday 18 - 19 
kuruştur. Binaenaleyh fazlasiyle himaye edil
miş bulunan ve beynelmilel piyasanın fevkinde 
olan arpa ve buğday fiyatlarına tekrar zam 
yapmak hem insafa, hem de hakka, hem de 
millî menfaatlere mugayir bir hareket olurdu. 

Bu, müstahsilin malını daha fazlaya mal 
tmesini ve aynızâmanda müstehlikin gayet ağır 
surette, ağır şerait altında ekmeğini tedarik 
etmesini intaç eder. Bunun neticesinde pamuk 
fiyatlarının ve daha bir çok iptidai malların 
fiyatlarının yükselmesini intaç eder. Böyle et
rafımızda bulunan bazı memleketlerin arpa ve 
buğday nakil vasıtaları olmaması gibi sebeb-
lerle istedikleri zaman tedarik edilememesinden 
dolayı dünya fiyatlarından çok üstün fiyatlar 
verdiğini gözönüne alarak bizim arpa ve buğ
daylarımızı da o fiyatlara satılmasını istemek 
ekonomik realiteye uygun olmazdı. Millî ekono
mimize, memleketimizin iktisadi bünyesinin is
tikrarına,- tecavüzüne mâni bir hal olurdu. 

1.1940 Û : 1 
Bazı muhaliflerimiz 7 Eylül kararlarının bir 

Parti meselesi olarak ele alındığını iddia ettiler. 
Fakat bu sözün aksini ispat etmek için yine De
mokrat Parti mensuplarından bir zatın kendi 
ifadesini okuyacağım. Demokrat Partinin Bey
oğlu kongresinde delegelerden birisi: Hükümet 
memleketin % 80 ni bulan köylüyü koruma ça
relerini arıyor. 

Bu malî değil siyasi bir tedbirdir, diyor. 
Bir milletin yüzde seksenini teşkil eden köylü
yü korumayı düşünmek elbette Hükümetin gö-
zönüne alınması lâzımgelen en mühim bir malî 
tedbirdir. Delegenin bu sözü bir intakı haktır. 
Muhalefet partisindeki bir zatın kendi kongre
sinde bu kararı memleketin % 80 ni teşkil eden 
müstahsil ve köylünün korunmasını temin ede
ceği yolundaki fikri bizim ileri süreceğimiz de
lillerin en kuvvetlisidir. 

Arkadaşlar; hepimiz biliyor ve bütün mil
let de biliyor ki, Cumhuriyet Halk Partisi her
hangi bir sınıfı ayırmaz. Fakat % 80 nini teşkil 
eden köylü tabakasının korunması aynı zaman
da bu tabaka ile temasta bulunan esnafın, tüc
carın, sanayi erbabının da korunmasını ve kal
kınmasını temin edecek bir tedbirdir. (Kâfi, kâ
fi sesleri). 

İktisadi tedbirlerden bahseden Demokrat 
Partinin 4 Kasım tarihli Beyannamesinde bu 
hususun ne şekilde mevzuu bahsedildiğini de
min arzetmiştim. Sayın Celâl Bayar İzmir'de 
bulunduğu sıralarda 20 Kasım tarihli Yeni Asır 
gazetesine şu şekilde beyanatta bulunuyordu. 
(Kâfi, kâfi sesleri). 

Bütçenin heyeti umumiyesinden bahsederken 
Hükümetin umumi siyasetinden bahsetmenin 
Paıiemanter gelenek olduğunu demin arzet
miştim. Sözlerimin hiçbirisi edebiyat değildir. 
Sıralarda oturan arkadaşın kâfi, kâfi diye ba
ğırmaya hakkı yoktur. Eğer canı sıkılıyorsa 
dışarı çıkar ve sigarasını içebilir. Milletvekil
lerinin hepsi buraya bir vazife ile gelmiştir. Na
sıl bir memur aldığı aylık mukabilinde dairesin
de saatlerce çalışıyorsa, nasıl bir asker sabah
tan akşama kadar orduda çalışıyorsa bir mil
letvekili de burada memleket meseleleri mevzuu 
bahsolduğu zaman bu mesaiye katlanmıya mec
burdur, mükelleftir. (Sağdan Bravo sesleri al
kışlar). 

Sayın Celâl Bayar Yeni Asır gazetesinde 7 
Eylül kararlarından bahsederken şu şekilde ko-
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-nuştıu Kendisi, ozaman İzmir'de bulunduğu 
sıralarda D. P. MiUetyeJrilleri taraf rn<jlan,,. bir 
sual .takriri verilmişti gazeteciler. kendisine, su
al soruyor. Bir istizah takriri yerildiğni farze-
deliiUj. netice.ne olacaktır, H. P. Milletvekileri 
samimi olarak oylarım kullanabilecekler m,i?.ce
vabını. yine kendisi yeriyor, .hayır. . 

Evvelâ buradaki, tenakuzu arzedeyim. 7 Ey
lül kararlarını karanlık, .görenler yalnız Demok- . 
rat Parti Milletvekilleridir. d.emenin, mefhumu 
muhalif i. Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekil
leri karanlık görmüyorlar, samimi vicdanla riy-
le karanlık görmüyorlar demektir. .Binaenaleyh 
bir istizah takriri yerdikleri zaman bunu ka
ranlık gör m iyen Cumhuriyet Halk. Partisi Mil-. 
letvekillerinin Hükümetin bu kararlarını vic
danlarının serbestisi ile, kanaatlerinin tamamiy-
le müdafaa ve reylerini kullanmaları tabiîdir. 
Böyle olduğu halde Halk Partisi Milletvekilleri 
samimi olarak oylarını kullanabilecekler mi di
ye istibah göstermelerinde m.âna yoktuı;, istibah 
göstermeleri, insafsızlık olduğu gibi arkasından 
hayir diye cevap vermek.te realiteye uymıyaıı 
bir şeydir. Üç aylık bir zaman içerisinde bura
da muhtelif oturumlar yapıldı, Ye muhtelif mil
letvekilleri, Cumhuriyet. Halk Partisi. Millet
vekilleri Demokrat. Parti Milletvekilleriyle be
raber rey verdiler.. Yalnız rey yermediler, De
mokrat parti Milletvekillerinin fikrini müdafaa 
ettiler. O fikirlerle beraber kendi.mütalâalarını 
da serdettikleri ; kesretle .vâki olmuş hâdiseler
dendir. Böyle olduğu halde 7 Eylül.kararları
nın bizim samimi vicdanımızın, ilmî telâkkileri
mizin tasvibine, nıazhar olmuş, olduğunu.kabulde 
istibah göstermek, hattâ istibah değil, hayır di
ye katî bir hüküm vermek insafa ve realiteye. 
uygun değildir. 

BAŞKAN — Naci Tınaz. 
Gl. NACİ TINAZ (Ankara) — Başbakanın 

beyanatını dinledikten sonra söz söylemekten 
vaz geçtim. 

BAŞKAN — Adnan Menderes. 
ADNAN MENDERES (Kütahya) — Muhte

rem arkadaşlar, $ayın Başbakanın bütçe müza
keresine takaddüm eden sözlerinde iki hedefin 
görüldüğü tesiri altında bulunmaktayız. 

Bunlardan, birisi, bütçe üzerinde, yapılacak 
tenkitlerin tesirini beryeçhi peşin, azaltmak, di
ğeri ye daha mühimmi ise iç politikaya tutu-

narak ve şaddetlJu bir lisan kullanarak, bir nevi 
ürkütme tesiri icra. etmek.; (Allah ali ah şeşleri) 
(Hâşa sesleri). 

Ben asıl bu ikinci nokta üzerinde, durmak 
istiyorum,, Sayın Başbakan, sözleri arasında, si
yasi tahrikler neticesinde memleketin şurasında,.. 
burasında çıkacak karışıklıkların şiddetle önlene
ceğini, yine şiddetli bir lisanla ifade etti. Siya- -., 
si tahrikler tâbiri ile acaba birden fazla partir 
li siyasi hayata girmiş olmamızı, ve bunun tabiî 
tecellilerini mi ima etmek istiyor? 

Dempkrat Parti kendisini, bu gibi imaların 
asla tesiri kalmıyacak sağlam bir durumda gö
rüyor. Çünki Demokrat Parti kuruluşundan bu 
güne kadar kanunî yollarla ve kanun vasıtasiyle • 
mücadeleyi kendisine en muka,ddes bir şiar edin
miştir. ... (Sağdan bravvo sesleri.) , Bundan böyle, 
de sonuna kadar bu yolda azim. ile, irkilmeden . 
devam edecektir. Sayın. Başbakanın, bu nevi 
şiddetli sözlerinin, Bütçenin müzakeresine takad
düm eden dakikalarda söylenmiş olmasının ye 
bütçe müzakereleriyle hiç. bir ilgisi bulunmaması
nın mânası üzerine ayrıca dikkati çekmek yerin
de olur. 

Memleketin iç. emniyetini bozacak, dışardan 
haysiyet ve itibarı sarsacak herhangi bir hare
ket karşısında, hükümetin vazifesinde göstere
ceği en küçük dikkatsizliği, ilkönce ye en şiddet
li olarak, Demokrat Partinin tenkit edeceğini,' 
şimdiden arzetmeme müsaade buyursunlar. (Sağ
dan bravo sesleri). 

Muhterem arkadaşlar; şimdi bütçe hakkında , 
Partimizin görümlerini kısaca arzetmek istiye-
ceğim..; ,, 

Muhterem Arkadşl&r; Millet adına hakimiyet 
haklarını kullanan Büyük Millet Meclisinjn ., 
en nazik ve en ehemmiyetli, vazifesi şüphe yokki 
Devlet Bütçesini tetkik ve tanzim etmektedir. 
Hatta. Millet Meclislerinin doğuşu Bütçe fikrine 
sıkı sıkıya bağlıdır,. Yani Millet Meclisleri, Mil
letten alınacak paralarla, bunların, .umumi ve 
müşterek hizmet ve nıenfaatlari için. sarfının. 
Millet adına murakabe edilmesi zaruretinin kavr 
ran masından dpğfliuş] ardır. Âmme hizmetlerinin 
ve menfaatlerinin neler olduğunu ve bir yıl için
de bunlar için yapılacak masrafların,, miktar ye 
nevilerini teşbit etmek, ve bu masrafları karşı?, 
layacak gelir ye vergileri mükelleflerin verim ta-
katlariyle ölçerek en münasip kaynaklardan sağla
mak yolundaki bütün çalışmalar bütçe denilen 
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vesaikata hüküm rakam olarak ifadesini bulur. 

Diğer bir bakıma göre bütçeler bir yıllık taf
silâtlı Hükümet programı mahiyetini taşırlar. 
Millet Meclisleri Hükümet faaliyet ve icrâatını 
en geniş ve derin surette murakabe edebilmek 
imkânlarını Bütçe müzakerelerinde bulabilirler. 

Bu sebeplerle, Meclis, Bütçe tetkik ve mü-
zakeresindeki Devletin malî ve iktisadi durumuna 
hakkiyle nüfuz edebilecek malûmatı edinebil-
melidir. Bunun için her şeyden önce yıllık millî 
gelir ve millî gelirin hangi çalışma zümrelerine 
ne nispette isabet ettiği hususunda kabataslak ta 
olsa, malûmata sahip olmak icabeder. Bunun; 
vergilerin tesbitinde ve iktisadi faaliyet zümrele
rinden her birinin umumi masraflara iştirak nis
petlerini adilâne tayin etmek mevzunda büyük 
ödenmesi vardır. Sonra âmme hizmet ve masrafla
rının vatandaşlara tahmil ettiği yükün yekûnunu 
bilmek için yalnız umumi ve mülhak bütçelerin 
tetkiki de kâfi değildir. Vatandaşların hususi 
idarelere, Belediyelere, Köy bütçelerine ödemek
te oldukları vergi ve resimlerle sair vergiye ben
zer mükellefiyet ve ödemelerin nelere baliğ oldu
ğunun da bilinmesi lâzımdır. Bunlardan başka 

Devlet iktisadi Teşekkülleri adıyla bugün gerek te
sis masrafları gerekse kullandıkları sermayeler 
büyük rakamlara baliğ olan ve faaliyetlerinin müs
pet, menfi tesirleri millî ekonomimizde ve bütün 
vatandaşların günlük hayat ve maişetlerinde 
kuvvetle his olunan Devlet teşebbüslerinin tâbi 
bulundukları işletme prensipleriyle bu prensip
lerin tatbik tarzının ve neticelerinin de Meclisçe 
iyiden iyiye bilinmesi zarureti vardır. 

îşte bütün bunların Meclisçe etraflı şekilde 
bilinmesiyledir ki, millet işlerinin görülmesi ve 
bütçenin tetkik ve tanzimi mevzularında sağlam 
esaslara dayanmak mümkün olabilir. 

Halbuki bütçe tasarısında Hükümetin mucip 
sebepler lâyihası gayet kısadır. O derecede ki, 
her nedense bu hususlarda malûmat ve tafsilât 
verilmekten içtinap olunmuştur denilebilir. Hü
kümet bu vazifeyi âdeta Bütçe Komisyonuna 
devretmiş görünüyor. Gerçi Bütçe Komisyonu 
Hükümet adına ve lehine olarak bir takım malû
mat vermekte ise de bu malûmat yukarıda arze-
dildiği gibi bütçeye nüfuzu kolaylaştıracak ma
hiyette olmaktan uzaktır. Bütçe Komisyonu ra
poru şu veya bu vesile ile Hükümetçe yapılan 
beyanların bir tekrarından ibaret kalmıştır, 
Maliye Vekilinin beyanatından da çok şey öğ-

2.1946 0 : 1 
j renmek kabil olamıyor. Ve bu hal 1947 bütçe tet-
| kik ve müzakerelerini bir nevi vuzuhsuzluk için

de bırakıyor. Esasen, bütçenin tertip sureti de 
i bu vuzuhsuzluğu bir kat daha artırmakta ve ma

hiyetleri itibariyle masraf nevilerin in tetkikini 
zorlaştırmaktadır. 

Meselâ, özlük haklar namı altında 358 milyon 
lira görülüyor. Halbuki yine özlük haklar me-
yanmda gösterilmesi icabeden 17 milyon liralık 
tekaüdiye tahsisatı üçüncü kısımda, 7,5 milyon 
lira tutarında yolluklar ikinci kısımda, Üniver
sitenin maaş ve yolluklar tahsisatları, beşinci kı
sımda, ecnebi mutahassılarm ücretleri ve yolluk
ları ikinci kısımda gösterilmektedir Memur ma
aşlarına yapılan zamlar münasebetiyle özel ida-

! relerin açıklarını kapatmak için tahsis edilen 18 
milyon lira memur maaşlarına karşı verildiği hai
lde beşinci kısımda, köy okulları ve enstitüleri 
ve köy eğitmenleri ücretleri olan özlük haklar da 
üçüncü kısımdadır. 

i Görülüyorki özlük haklar namı altında göste
rilenlerden başka bütçede muhtelif fasıllarda öz
lük hak olarak tediyesi derpiş olunan daha 76 
milyon lira vardır. Bizim görebildiğimiz bu ka
dar. Bunlardan başka daha da bulunması kuv
vetle muhtemeldir. Halbuki özlük haklar namı 
altında ve Devlet memur ve müstahdemlerine ve 
emeklilere bütçeden ödenen miktarın ilk bakışta 
görülmesi icabederdi. Yalnız umumi bütçede de
ğil mülhak bütçelerde özel idare ve belediyelerde 
ve hattâ iktisadi Devlet Teşekküllerinde memur 
ve müstahdem maaşı olarak ödenmekte olan mik
tarların umumi yekûnu hakkında bütçe müzake
releri münasebetiyle Meclisin ve memleketin sa
lahiyetli ağızlardan malûmat edinmesi yerinde 
olurdu. 

Binaenaleyh bütçenin tertibinde ötedneberi 
alışılmış karışık usulerin terkiyle açıklığı sağlıya-
cak, tetkiki kolaylaştıracak usul ve şekillerin tat
biki lâzımdır. 

Bütçe tetkikini güçleştiren diğer bir sebep te 
millî korunma, Türk parasını koruma ve Merkez 
Bankası kanunları gibi bir kısım kanunlarla 
Meclis salâhiyetlerinin icra kuvvetine dev
redilmiş olmasıdır. Bu yüzden bütçede 
görülmesi icabeden bir takım gelirlerle 
masrafların bütçe dışında ve binaenaleyh 
Meclis murakabesi dışında kalması neticesi doğ
maktadır. Bu ve bu gibi kanunların verdiği sa
lâhiyetlerle Hükümet vergiye benzer gelirler sağ-
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tomakta, fonlar tesis etmekte, bütçede görülmi-
yen masraflar yapmakta ve kadrolar vücuda ge
tirmektedir. Yine bu kanunlara dayanarak hu
susi şahıslara ait dokuma fabrika ve tezgâhlan 
a^mullerine el koyabilen Hükümet fiyat tevhidi 
bahanesiyle bu mamulleri geçim darlığı içinde 
kıvranan halka fahiş fiyatlarla satmak ve bundan 
«İde edilen kârları istediği şekilde kullanabilmek 
imkân ve salâhiyetine maliktir. O kadarki, do
kuma satışlarından elde ettiği bu kârlardan Hü
kümet mütaâddit yıllarda kömür işletmesinin 
a^ğmı kapatmak için, 1 0 - 1 5 milyon lira gibi 
mühim bir para tahsis etmek imkânım bulabil
miştir .Bu ve buna mümasil muameleler hep bütçe 
dışında cereyan etmiştir. 

Döviz alım, satımlarından dış ticarette fiyat
ların istenildiği gibi tanziminden, primlerden 
Devlet hissesi olarak el konan bir kısım zirai ! 
mahsullerin satışından elde edilen kârlarla mev
cut bir takım teşekküllerin genişletilmesi ve ye
ni kadroların ihdası imkânı bulunmuştur. 

Bütçe dışında cereyan eden bütün bu muame
lelerin diğer bir misali de dış ticaret ve döviz 
alım satımı muamelelerinden 135 ton altın te
raküm ettirilmiş olmasıdır. Dolaylı bir vergi 
gibi memleketten alınmış olmaktan başka su
retle izahı kabil olmıyan bu altınlar bütçe ge
lirleri arasında görülmemektedir. Döviz bütçe
si de memleketin tamamiyle meçhulüdür. 

Bu haller Millet Meelisinin, Hükümet icraat 
vo faaliyetlerini takip ve murakabe edebilme
sini güçleştirecek mahiyette oldukları kadar 
bütün gelir ve giderlerin bütçede görülmesi esa
sına vo bütçenin umumiyet prensipine de tama
men aykırıdır. Demek oluyor ki, Anayasa ve 
Muhasebei Umumiye Kanunu hükümleriyle te
lif oluııamıyacak tarzda gelirler temini ve bun
ların istenildiği gibi sarfı yine Meclisin mura
kabesi dışında cereyan etmektedir. 

Arkadaşlar, bütçenin Meclisçe tetkik ve mu
rakabesinde üzerinde katî ısrarla durulması ica
betten diğer mühim bir cihet te bütçenin sami
miyeti meselesidir. Bütçede samimiyet, Mecli
sin ona lâyikiyle nüfuz ederek Hükümeti bu 
yoldan da murakabe edebilmesini kolaylaştırma 
bakmamdan en esaslı sartlarındandır. Bu yönden 
de bütçelerimizi övmeye imkân yoktur. Meclisçe 
kabul edilen bütçelerle bütçe katî hesaplarının 
karşılaştırılması bu mütalâamızın ne kadar doğ
ru olduğunu açıklıyabilir. Her yıl huzurunu-
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za denk olduğu iddiasiyle getirilen bütçeler, 
esefle söylemeliyiz ki, yıl sonunda asla mazur 
görülemiyecek mühim açıklar göstermektedir. 
Bundan başka sene içinde yapılan münakalele
rin çokluğu ve bunların ehemmiyetli rakamlara 
baliğ olması da üzerinde dikkatle durulacak bir 
meseledir. Bütün bunlar gelir, gider tahmin
lerinde fahiş ölçüde hatalar yapıldığına veya-
hutta bu tahminlerde samimiyet kaidesine gere^ 
ğî kadar değer verilmediği delil teşkil ederler. 

Her yıl denk bütçe diye getirilen bütçeler 
1939 dan bu yana Devlete bir milyar iki yüz 
doksan milyon lira borç yüklemiştir. Fikrimiz-
ce 1947 bütçesi de bunlardan biridir. İddia
mıza delil vermek için Millî Savunma bütçesi
ni göstereceğiz. 7 Eylül kararlarının sebep ol
duğu fiyat yükselişlerinin bu bütçede hesap
lanmadığını ve bu farkın yalnız Savunma büt
çesinde sekiz milyon liraya varacağını Millî 
Savunma Bakanı Bütçe Komisyonunda itiraf 
etmek mecburiyetinde kalmıştı. Bundan başka 
yine Millî Savunma Bakanlığının Toprak Mah-
suleri Ofisine bugün 51 milyon lirayı bulan 
borçlarının bu Bakanlık bütçesine tahsisat ola
rak konulmamış olması dikkatinizi çekse yeridir. 

Oörüşümüzü teyit eden diğer bir cihet de 
1947 Millî Savunma bütçesinin, bütçenin umu
mi heyeti içinde, bir sulh bütçesi olan 1938 yı
lı bütçesindeki nispete bile varmamakta olma
sıdır. Halbuki Sıkıyönetimin altı ay daha uza
tılması münasebetiyle vesair yapılan birçok be
yanlarda memleketin bir harb tehlikesi karşı
sında bulunduğu ifade olunagelmiştir. O 
halde ya o beyanların samimiyetsizliğine ve 
hakikatte harb tehlikesi mevcut olmadığından 
dolayı sulh bütçesinin tanzim edilmiş olduğu
na, yahut da harb tehlikesi mevcut olduğu hal
de bir sulh bütçesi getirmek gibi bir basiretsiz
likte bulunulduğuna hükmetmek zaruri oluyor. 
Bu durum karşısında harb tehlikesi, acaba Sı
kıyönetimin uzatılması için bir bahane olarak 
mı ileri sürülmüştü? Sualinin akla gelmemesi 
mümkün olmuyor. 

Bu münasebetle arzetmek yerinde olur ki, 
bütün malî ve iktisadi sıkıntılarımızın Millî 
Savunma ihtiyaçlarından ileri geldiği hakkın
daki iddialarda büyük bir hakikat payı yoktur; 
çünkü son sulh yılı olan 1938 deki bütçeye na
zaran 1947 bütçesi yüzde üçyüz elli yedi kabarmış 
olduğu halde 1938 bütçesindeki Millî Savunma 
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tahsisatı ile elimizdeki bütçedeki Millî Savun
ma tahsisatı arasında ancak % 350 bir fark 
vardır. Buna mukabil Millî Eğitim bütçesi 1938 
ze nazaran % 712, Emniyet Umum Müdürlüğü 
% 441, Dahiliye bütçesi % 353 artmıştır. 

Denilecektir ki, Millî Savunma bütçesi 1938 
in yüz on yedi milyonuna mukabil bu yıl iki 
yüz elli yedi milyondur . Bu kabarıklık zahi
ridir, fiyat ve para şişkinliğinden doğmakta
dır, ergeç bilindiği gibi bugün üç yüz elli yedi 
milyonun iştira kudreti 1938 in yüz on yedi 
milyonuna tekabül bile etmez, öyle tahmin 
ediyoruz ki, Millî Savunmaya ayrılan 357 mil
yon lira ile ihtiyaçların karşılanması mümkün 
olmıyacak ve bütçe yılının ortasında Hükü
metçe askerî ihtiyaçlar ileri sürülerek mühim 
miktarlarda tahsisat taleplerinde bulunulacak
tır. Yukarda bilmünasebe söylediğimiz gibi 
7 Eylül kararlarından doğan fiyat yükselişle
rinin hesaba katılmamış olması, Millî Savun
ma Bakanlığının toprak mahsulleri ofisine olan 
borcunun bütçede gösterilmiş olmaması ve 
bunlara ilâveten 340 doğumluların geç terhis 
edilmesi ve 920 doğumluların ilk tahminden 
fazla olması yüzünden yeniden 33 milyon lira
lık tahsisat isteneceğinin yine Millî Savunma 
Bakanı tarafından ifade olunması, sene orta
sında askerî ihtiyaçlar için mühim miktarda 
tahsisat talebinde bulunulacağı yolundaki iddi
amızın katî delillerini teşkil eder. Bütün bun
lar az evvel söylediğimiz gibi, bütçede, sami
miyet kaidesi kadar, denk bütçe prensipinde 
itibara alınmamış olduğunu açıkça göstermek
tedir. 

Arkadaşlar; 1947 bütçesi ile denk bütçe 
prensipine kavi en ve fiilen veda etmek lâzım-
geliyor. Hükümet gerekçesinde bütçe açığının 
117 küsur milyon lira olduğu ve umumi yekû
nun % 10, 14 dünü teşkil ettiği istikrazlarla 
karşılanması derpiş edilen bu açığın yapı, ve 
tesis işleri ile sermaye ve kredi tahsislerine ay
rılan ve faydası ileri yıllara da sirayet edecek 
müsmir hizmetlere konulan tahsisattan ileri gel
diği kaydolunarak bütçe açığına karşı bir nevi 
mazeret gösterilmektedir. Bir bütçede müsmir 
işler için % 10 nisbetinde dahi tahsisat ayrılma
mış olması tabiî ve mazur görülemez. Müsmir 
işlere bu nispette tahsisat ayırmak normalin de 
dunundadır. Bunu fevkalâde işler yapıyormu-
şuz gibi göstererek bütçe açığını ve istikrazı 
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böyle bir izaha bağlamak kendi kendimizi aldat-
makdan ibaret kalır. Fikrimizce sözü geçen 117 
milyon liranın denildiği gibi müsmir işlere tah
sis olunup olunmadığı da ayrıca münakaşa edile
bilir. Bazı yapılara bu paradan ayrılan tahsisa
tı semereli işlere yatırılmış gibi kabule taraftar 
olamayız. 

Kaldı ki bütçe açığı sadece 117 milyon lira 
ile de kalmıyacaktır. 

Bu iddiamızın delillerini az önceki izahımızda 
bulmak kainidir. Bütçelerin tanziminde sami
miyet kaidesine riayet olunmadığı, denk oldu
ğu iddia olunan bundan evvelki bütçelerin yıl 
sonlarında % 10, 20 ve hattâ daha fazla nispette 
açıklarla kapanmış olmaları ile sabittir. 1947 
bütçesinde de bu halin tekerrür edeceği kolay
ca tahmin edilebilir. Bundan başka 7 Eylül 
kararlarının tesiri ile hasıl olan fiyat yükseliş
lerinin hesaba katılmadığını da muhtelif vesi
lelerle bilmekteyiz. 

Gerçi 7 Eylül kararlarının mucip sebeble-
rinde dahilde fiyat yükselmesinin melhuz bu
lunmadığı açıklanmıştı; Maliye Vekili tarafın
dan yapılan beyanatta operasyonun paranın iç 
kıymetine tesir yapmıyacağı ifade olunmak
taydı; ve nihayet bütçenin Hükümetçe hazırlan
dığı sıralarda resmî ağızlardan, memlekette ha
yat pahalılığı olmadığı teyid ediliyordu. Bü
tün bunlar 7 Eylül kararlarının neticesi olarak 
fiyatlarda hâsıl olan yükselmenin bütçe hazır
lanırken dikkate alınmamış olduğu kanaatini 
teyide kâfidir. Bundan başka, bu güne kadar 
görülen fiyat yükselişlerinin duracağına dair 
işaret mevcut olmamakla beraber temayülün 
yükselmeye doğru olduğuna hükmettirecek be
lirtiler çoktur. 

O halde fiyatlar 1946 seviyelerini aştıkları 
nispette Devletin bütün giderlerinde fazlalık
lar kaydolunacağı, bu yüzden de bütçe açığının 
mühim nispet ve rakamlara çıkacağı bugün
den üzerinde durulması icabeden çok nazik bir 
meseledir. Bu nazik vaziyet karşısında ilk akla 
gelen şey bütçede mümkün tasarrufun yapılma
sıdır. Şu halde, sorabiliriz: bütçenin tanziminde 
tasarruf fikri hâkim olmuş mudur. 

Bu suali cevaplandırmadan önce söylemek ica 
beder ki, bu hussta yürütülecek mütalâalardaki 
isabet, bütçelerin tanziminde vuzuh ve samimi
yet esaslarına riayet derecesi ile mütenasip ola
caktır. 
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Hükümet gerekçesinde «gider bütçesinden in- \ 

dirmeler yapılmak, yardım ödenekleri mühim nis- | 
petlerde azaltılmak, gider tertiplerinden alınan 
kadrolar bu yıl tamamen geçici hizmetlere hasre-
dilmekle beraber adedlerinde de kezalik ehemmi
yetli indirmeler yapılmak» suretiyle bütçede ta-
saruf temin edildiği ileri sürülmekte ise de bun
lar rakam üzerinde durulacak ehemmiyette de
ğildirler. Ayrıca para operasyonundan tevellüt 
eden nazari mahiyette olan borçlardaki eksilme
nin de bir tasarruf sayılamıyacağı aşikârdır. 
Buna mukabil hizmet kadrosunda ayrıca artış
lar görülmektedir. Maaşlara, hizmetlere, büro ve 
idare masraflarına ilâveler vardır. Bu ilâvelerin 

yekûnu 189 milyon lirayı aşmaktadır. Bütçe ko
misyonunun raporunda tasarruf mevzuunda Tas
ladığımız cümle şundan ibaretti. «Bütün dairele
rin hizmet kadroları ile Barem kanunu üzerin
de esaslı incelemeler yapılacağı hakkında Hü
kümet programında ifade edilmiş olan çalışma
lara başlanmış olduğu Maliye Bakanı tarafından 
komisyonumuzda açıklanmıştır.» Bu cümle, yıl
lardan beri tekrarlanmakta olan tasarruf düşün
celerini yine fiile konulamadığı ve kuvvede kal
dığını açıkça anlatıyor. 

Görülüyor ki, bütün bu müşahede ve mü
lâhazalar, 1947 yılı bütçesinin de mühim açık
larla neticeleneceği hakkındaki kanaatimizi te
yit etmektedir. Ohalde bu açıkların nasıl ve ne 
ile kapatılacağı meselesi karşısında bulunuyoruz. 
Yeniden gelir membaları bulmak bahis mevzuu 
olmadığına göre, bunların yine borçla kapatıla
cağına Hükmetmek ibabediyor. Esasen bu hu
susun Hükümetçe de evvelden kabul edilmiş ol
duğunu anlamak göç değildir. 

Bütçede görülen rakamlar dışında, sene için
de kullanılmak üzere Maliye Bakanlığına 100 
milyonu aşan istikraz salâhiyeti verildiği gibi 
birçok kanunlarda da Millî Savunma ve diğer 
Bakanlıklara birkaç yüz milyonu aşan ve gele
cek senelere geçici yüklenmeler salâhiyetleri ve
rilmiş olması bu mütalâamızı ispat eder. 

Arkadaşlar; Bahis buraya intikal edince 
borçlar meselesi üzerinde durmak icabediyor. 
Açıkla kapatılan 1939 yılına kadar Muvazenei 
Umumiyeye dâhil 444 milyon ve Muvazenei U-
mumiye dışında da 111 milyon olmak üzere 
ceman 555 milyon lira Devlet borcu birikmiştir. 
1939 dan, 1946 yılının 9 ncu ayı sonuna, kadar 
ise Devlet borçlarımız % 375 nispetinde artarak 
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bir milyar sekiz yüz kırk yedi milyon İirayi 
bulmuştur. 1939 dan bu yana artış, bir mil
yar iki yüz doksan iki milyon liradır. 

Devlet borçlarının % 46 sim dalgalı borç
ların teşkil etmekte olması ayrıca üzerinde du
rulacak bir meseledir. Hükümetin bu dalgalı 
borçların mümkün olduğu kadar azaltılmasına 
çalışmakta olduğu Komisyon raporundan anla
şılmaktadır. Bu mevzuda alman tedbirler şunlar^ 
dır : 

1. 4060 sayılı kanunla çıkarılan ve kısa 
vadeli dalgalı borçlarda sayılan bonuların uzun 
vadeliye çevrilmesi; 

2. Merkez Bankasındaki altın ve dövizlere 
yeni kıymet konulmasından tahassül eden 260 
milyon liralık faydanın 234 milyonu ile al
tın ve döviz karşılığı olarak Merkez Bankasın
ca Maliye Bakanlığına yapılmış olan avansın 
kapatılarak mütebakisinin diğer dalgalı borçla
ra tahsisi. 

Bu iki tedbir neticesinde dalgalı borçlar ye
kûnu 762 milyondan 322 milyon liraya inecek
tir. Bu 322 milyon liranın 137 milyonu tasarruf 
ve plasman bonuları teşkil etmektedir ki, bun
lar tedavül hacmini artırnııyacakları cihetle aci
len itfası zaruri görülmemektedir. 

BAŞKAN — Yazı ile okuma 25 dakika oldu. 
Konuşma tarzında devam ederseniz... (Sağdan 
Maliye Vekili de bir saat okudu sesleri). (Devam 
devam sesleri). 

ADNAN MENDERES (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar, Partimizin noktai nazarını 
ifade ettiğim için sözlerimi yazılı olarak hazır
lamıştım. Sayın Maliye Bakanının okuyarak 
yaptığı beyanatta bu müddeti haylıca geçmiş 
olduğu için, benim hakkımda da lütüfkâr olma
nızı rica ediyorum. (Devam, devam sesleri). 

BAŞKAN — Müsaade buyuruyor musunuz? 
Bütçe dolayısiyle ... (Devam devam sesleri). 
Ohalde- sözlerine büsuretle devam etsinler. 

ADNAN MENDERES (Devamla) — Teşek
kür ederim. 

Geriye kalan 188 milyonun ise acilen itfası dü
şünülmekte olduğunu öğreniyorsak da bunun 
nasıl temin olunacağı izah edilememektedir. 

Ayrıca faizlerde de hissolunur indirmeler 
yapılacağı bildirilmektedir. 

Derpiş edilmekte olan bu ameliyeler mem
nunluk verici iselerde meselenin esasına mües
sir olacak mahiyette değildirler. Dalgalı borç-
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larm ödenmesi için alman her iki tetbirde ha
kiki bir ödeme maliyeti arzetmiyor. Bu tedbirle
rin birincisi kısa vadeli bonoları uzun vadeliye çe
virmekten, diğeri ise, altın ve dövizlere yeni kıy
met konulmasından faydalanılarak yapılan bir 
mahsup muamelesinden ibarettir, ki ikisi de ha
kiki bir ödeme sayılmaz. 

Şu hale göre bugün iki milyara doğru yüksek 
mekte olan Devlet borçlarının azaltılmasına doğ
ru esaslı bir gayret mevcut olmadığını kabul etmek 
icabeder. Aksine olarak borçların kabarma ve 
artma temayülü devam etmektedir. Bu itibarla 
bugün borçlar karşılığı olarak bütçeden yılda 
İ50 - 200 milyonluk bir ağırlık teşkil etmekte 
olan borç ödeneklerinin önümüzdeki yıllarda da
ha yüksek rakamlara baliğ olması ve Devlet bütçe
sini büsbütün akim hâle getirmesi derin bir en^ 
dişe ile üzerinde durulacak bir mesele teşkil et
mektedir. 

Varidat bütçesine gelince; 
Âmme ihtiyaçlarının karşılanması için lâzım 

olan gelirlerin hakiki kazanç ve gelir sahiple
rinden kazanç ve gelirleriyel mütenasip ve mu. 
hik nispetlerde ve işlerini idame ve genişletmeğe 
engel olmıyacak ve matrahları kurutmıyacak öl
çüler dâhilinde temini usul ve çarelerinin bulun
ması vergi siyasetinde mühim esaslardandır. Bu-
nunlaberaber bugün vergi meselesi yalnız âmme 
ihtiyaçlarını karşılayacak gelir temini mevzuu ol
maktan da çıkmış, sosyal ve ekonomik davaların 
mihrakını teşkil edecek bir ehemmiyet almıştır. 
İktisadi gelişmeğe engel olmıyacak, aynı zaman
da içtimai adalet icaplerını tahakkuk ettirecek 
vergi sistemlerinin aranıp bulunması zamanımız 
parlemontolarım en çok uğraştıran mevzulardan-
dır. 

Bu esasa göre, bütçedeki gelirlerin ağırlık 
merkezini vasıtasız vergiler teşkil etmesi ve ik
tisadi gelişmeelre engel olan, halk ihtiyaçlarını 
tazyik, eden fiatlarm yükselmesine ve geçim şart
larının ağırlaşmasında âmil olan vasıtalı vergi 
nevilerinden ve bilhassa muamele ve istihlâk ver
gilerinden kabil olduğu kadar kaçınılması; güm
rük tarifelerinin zaruri gıda ve ihtiyaç madde
leriyle istihsal vasıtalarını hariçte bırakacak 
şekilde tertiplemesi iktiza eder. 

Gelir bütçemizde bu esaslara yaklaşmağa 
doğru henüz bir temayül görülmemekte ve, vası
talı vergiler gelir bütçesinin % 56 sim vasıtasız 
vergiler ise % 42 sini teşkil etmektedir. Bu nis-
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petlerin vasıtasız vergiler lehine süratle ve mü
him. ölçüde değişmesi vergi siyasetimizin nede-
fi lomalıdır. 

Sırası gelmişken gümrük tarifelerinde son 
yapılan zamlarla memleketi esasen kasıp kavur
makta olan hayat pahalılığına ve maişet darlığı
na yeni bir hız ve şiddet verilmiş olduğunu da 
teessürle kaydetmeliyiz. 

Vasıtasız vergilerin en mühimini teşkil eden 
kazanç, buhran, muvazene ve hava kuvvet
lerine yardım vergileri bütçede 349,5 milyon li
rayı bulmaktadır. Bu vergilerin 112,5 milyon-
lirası ticari ve sınai teşebbüs sebepleriyle diğer 
kazanç erbabından 237,5 milyon lirası ise hiz
met erbabından alınmaktadır. Hizmet erba
bından alman vergi miktarının diğer bütün 
ticaret-ve sanayi müesseselerinden ve serbest 
meslek erbabından, küçük esnaftan ve gez
gincilerden alınan miktarın iki mislini aşkın 
olması üzerinde ibret ve dikkatle durulacak bir 
manzaradır. 

Bu manzara, kazanç vergilerinde ilmî esas
lara dayanılarak yapılacak İslahlar neticesin
de, verginin kendi bünyesi içinde daha adilâ
ne bir tevzi sistemi bulunabileceğini ve haki* 
katen ağır olan hizmet erbabiyle iyi niyet sa
hibi mükelleflerin yüklerinin hafifletilmesiyle 
beraber verginin umumi yekûnunda da mühim 
artışlar sağlanabileceğini göstermektedir. 

Bu mütalâamızı desteklemek için muamele 
vergisiyle kısa bir mukayese yapmak kâfidir. 
Hizmet erbabı hariç, harpten evvel 26 milyon li
ra tutan kazanç vergisinde muhtelif kanunlar 
ve şekillerle mühim nispette artırmalar ya
pılmasına rağmen bu vergi 110 milyon liraya, 
yani. ancak dört misline çıkarılabilmiştir. Bu
na mukabil yalnız dahilî imalât muamele vergisi 
harp içinde yapılan artırmalar kazanç vergisine 
nazaran daha az olmasına rağmen on milyon
dan 110 küsur milyona yani 10 misline yüksel
miştir. Bu mukayeseden çıkan netice kazanç 
vergisi makanızmasımn iyi işlemediğini göster
mektedir. Çünkü her iki verginin yekûnları mem
leketteki muamele ve kazanç hacimleriyle muva
zi yürümek lâzım gelirken bu haeimlerdeki ar
tışın iki vergi üzerine gayet farklı olarak ak
setmiş olması bu iddiamız delilini teşkil edebi
lir. 

Vasıtalı vergilerden miktar bakımından ol
duğu kadar darda olan vatandaşların geçim-
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ş*fctl»«na; yakındam tesiri bakammdân da* büyük 
bir ehemiyet arzeden muamele vergisine gelin
ce; Hükümet öteden^ beri s*r£ istifa» kolay ol-
döğu- içm menfi tesirlerini hesaba - katmıyarak 
daima-vasıtalı' vergilerdenfaydalanmak ciheti
ne; gitmiş» ve harp yıllaründa^ memleketi sakıntı
ya* dftşjteen pahaMığm' önlenmesi için1 muamele 
vergisi üzerinde hafifletmeler yapmağı düşün-
nuemiş,, aksine olarak bu vergi nispetini de ar-
tarmış- ve en zaruri g*d* maddelerini içine al< 
mak suretiyle sahasmı geni^etnıiştir. Bunun te-
sMerks tipik olarak zeytin yağı üzerinde mü-
şjtkede edebiliriz. Harp içinde Saracoğiu Hükü
meti zeytin yadıma nebatî ve hayvani yağlar 
ve hattâ bükün gıda maddeleri üzerindeki nâ
zım tesirini kabul ederek bu maddeyi esas tu
tacağını, ve Syataaun hudutsuz yükselişine mey
dan* vermiyeeegini ifade- ettiği halde- buna. mu
vaffak olunamamıştır. Bu başarısızlıkta; muafi
yetten istifade eden bu yağların muamele ver
gisi' mevzuuna alınmasının ve böyle yapılırken 
nispetlerin hafif tutulması' da düşünülmemiş 
olmasının tesiri büyüktür. Bununla da kalınmı-
yarak nebati yağlar için diğer bütün maddele
rin istifade ettiği küçük sanat muafiyet haddi 
dahi tanınmamıştır. 

Hayvanlar vergisi ise y yükünü, en ziyade ko* 
runması lâzım gelen köylü ve çiftçi üzerinde 
hissettirir. Kazancın mevcudiyeti araştırılma
dan ve muhtelif bölgelerdeki kıymet' farkları 
gözetilmeden alman bu vergi aşar karekterini 
taşıyan iptidai bir vergidir. Bunun kaldırılması 
ötsdenberi. vadecHlmekte iken bir türlü tahak-
kuk etirilememektedir. Köy kalkınmasına ve 
hayvan servetimizin gelişmesine engel teşkil 
eden bu verginin biranervel kaldırılması ha
yırlı bâr iş olacaktır. 

Hülâsa; vergi sistemimiz, memleketin ikti
sadi realitelerine ve ilmî esaslara göre düzenlen
miş değildir. Bilhassa, tatbikat , mükellefi da
ima müşkül durumlarda bulunduracak şekil ve 
mahiyet akmaktadır. Vergi sistemimizin esas, 
ttgal ve tatbikat bakımlarından rasyonel ve kök
ten âeü ıslahlara ihtiyaç gösterdiği meydan
dadır. 

Muhterem arkadaşlar; görülüyor ki, gelir 
kayûaklarımızir zorlıyarak ve iktisadî bünyeyi 
tasyikederek bütçeye elde edebildiğimiz varidat 
yekfcmı bir milyar civarındadır. Devlet borçları 
İse bugünden bir buçuk milyarı aşmış bulun

maktadır. Devletin en zuntri vazifelerini fflfa 
karşılayamıyan bütçenin 300 milyoti lîra* a^k-
la kapanacağı tahmin olunabilir. Bu- takdirde, 
sene sonunda bu açıklar ya borçlar yekûsua» 
katılacak veya Hükümeti yemden emisyon mec
buriyeti karşısında bulunduracaktır. 

önümüzdeki sese ve onu takip edeeek yat
larda bu halin böyle devam edip gitmiyeeeğine 
hattâ daha ağır ekonomik mali ve sosyal şart
ların bizi beklemekte olmadığına inanabilmek 
için ortada hiçbir delil ve emare görülmüyor. 

Halbuki, asırların geri bıraktığı memleketi
mizin, sonu gelmiyen ihtiyaçlarının tazyiki ai-
tmda bulunuyoruz. Esasen ihtiyaçlarıma asgaı-
ri ölçüde karşılamakta olan iktisadi cihazları
mızdan devlet elinde bulunan. başhoaiarımn son 
yıllardaki yıpranmalarını tamir ve tamamlama 
için büe milyarlar sarfetmek icabediyor. Bu 
milyarların sarfmdan sonra dahi elde edilecek 
netice ancak 1938 senesine varabilmek olacak
tır. Bütçenin manzarası ise en basit bir kalkın
ma hareketine müsait görünmemektedir* öyle 
anlaşılıyor ki, önümüzdeki bir çok senelerin kal
kınma imkânlarını peşinen ve daha dünden har
camış bulunmaktayız. 

Dikkatinize arzetmek isteriz ki; bütün bun
lara rağmen, hükümet ve bütçe komisyonu nik
bin ve müsterih görülüyor. Halbuki, bütçenin-
gösterdiği mali hakikat ve imkânlarla hükümet 
programındaki tasavvurları ve vaitleri şöylece 
kargılaştırıvermek cidden ibret vericidir. Bu 
tezadı açıkça göstermek içjüa dört ay kadar ewei> 
okunan hükümet programının bazı maddelerini 
gelişi güzel naklediyoruz, 

«Senayileşme hareketine yeni şart ve imkân
lardan faydalanılarak hızla devam edeceğiz, 

«Yer altı senetlerimizi değerlendirme kenaı* 
sudaki çalışmalarımızı artıracağız. 

«Büyük enerji santralleri inşaat programımı
zı biran evvel tahakkuk ettirmeğe çalışacağız. 

Müstahsila yeter miktarda araç temin edeceğiz» 
«Yıpranarak eksilen taşıtları tamamlıyacağız. 
«Bakım ve onarımı sağlamak için fabrikalar, 

atelyeler inşa edeceğiz. 
«Vagondan Lokomatife kadar nakil vasıtala» 

rını yurt içinde yapmak gayretini artıraeağl;* 
Bütün şebekiyi artan nakliyata tafaasamül ede
cek şekilde. ıslah edeceğiz» 

<Limaa ve iskeleleri modern bir şekilde cihaz-
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landıracağız. Deniz endüstrisini gemi yapaeak ha
le getireceğiz. 

«Tütün bankası, kredi maritim bankası kura
cağız. 

«Memur evleri yapacağız. 
«Kurutma, taşkınlardan koruma ve sulama 

işleri olarak şimdiye kadar başlanmış olan büyük 
su şlerine devam edeceğiz. 

«ilk onbeş yıl içinde 20 000 kilometre yol ya
pacağız.» 

Bütün bu işlerin yapılması lüzumunda Pe-
ker kabinesiyle tamamiyle beraberiz. Çünki bun
lar yapılmadığı takdirde, medeni aleme uzaktan 
dâhi olsa ayak uydurmak imkânsız olacaktır. 
Fakat, bunlar ne ile ve nasıl yapılacak'/ işte büt
çe ve işte bütün imkânlarımız. 

Arkadaşlar, Recep Peker kabinesinin yapa
cağını vadettiği ve şöylece derleyiverdiğimiz işle
rin herbirisi yüzlerce milyonluk, hattâ milyar
lık işlerdir. Meselâ, yalnız Devlet Demiryol
larının bugünkü yıpranmış ve kötü durumundan 
1938 deki nispi ferahlık seviyesine ulaştırılması 
için bir milyar liraya yakın para sarf etmek lâ-
zımgeliyor. Yine Hükümet programında sözü ge
çen sulama, kurutma işlerinin bir milyar sekiz 
yüz milyon liraya ihtiyaç gösterdiği alâkalılarca 
ifade edilmiştir. 15 senede yapılması tasavvur 
olunan 20 000 kilometre yolun her kilometresi 
bugün ortalama 150 000 liraya mal olacağına 
göre, her sene yalnız bu iş için 200 000 000 liraya 
ihtiyaç olduğu meydandadır. Diğerlerinin hesa
bını ise Hükümete bırakıyoruz. 

Kaldı ki programda yazılı olanlar Hüküme
tin aklına gelip yapacağım diye sıralayıverdiği 
işlerdir. Bu sayılanların dışında kalan ihtiyaç
larımız ise elbette vardır. Bunların da karşıla
nabilmesi için sarfı lâzımgelen para akıllara dur
gunluk verecek azamettedir. 

Her safhada kalkınmadan bahsedip durmak
tayız. Köy kalkınması, zirai kalkınma, sınai kal
kınma, sağlık ve maarif kalkınmaları V. S., ves... 

Bunlardan yalnız zirai kalkınmayı hattâ bu
nun bir parçası olan zirai donatım işini ele alsak 
milyonlara ihtiyaç gösteren bir iş hacmi karşı
sında bulunduğumuzu derhal anlarız. Kalkınma... 
Yıllardanberi hep kalkınmadan bahsediyoruz. 
Halbuki memleket senelerdir bir duraklama hattâ 
gerileme içindedir. Bunun en başta gelen delili, 
bütçelerin en zaruri Devlet hizmetlerini dahi 
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karşılıyamadıktan başka geriye bir yığın bor$ bi* 
rakmalarıdır. 

Bu gerilemenin diğer bir delilini dış ticareti
miz hacminin çok dariaşmış olmasında görebiliriz. 
1929 yılındaki dış ticaret hacmi 100 itibar edil
diği takdirde 1934 te 126,1938 de 137, ve 1939 da 
112 iken 1944 te 40, 1945 te 24, ve 1946 yılının 
10 ayında ise 44 tür. 

Demek oluyor ki, dış ticaret kapasitemiz 1929 
gibi çok geride bıraktığımız bir yıla nazaran 
dahi yarı yarıya düşüktür. Dış ticaret hacminin 
istihsal ile alâkalı olmadığını iddia etmek ise 
mümkün değildir. 1929 yılma nazaran 1946 da 
nüfusumuzun mühim miktarda artmış olduğunu 
da bu arada hatırdan çıkarmamak icabeder. 

Muhterem arkadaşlar, yukarıdan beri söyledi
ğimiz memleket iktisadi durumundaki gerileme
nin sebeplerine gelince; bir memlekette takip olu
nan politikanm o memleketin gelişme ve ilerle
mesinde müspet veya menfi tesirler yapacağmda 
şüphe yoktur. Bu itibarla iktisadi geriliğimizin 
sebebini herşeyden önce takip olunagelmekte olan 
iktisadi ve malî politikanm hatalarında aramak 
icabeder. Bizim gibi iktisadi kaynaklarına el 
dokunulmamış memleketlerde takip edilecek ik
tisadi ve malî politika herşeyden evvel iktisadi 
teşkilâtlanma ve cihazlanma olmalıydı. Bu yolda 
az külfetle çok semere alınacak sahaları iyice 
tesbit etmek ehemmi mühimme tercih etmek 
icabederdi. 

Halbuki bütçelerin ve bilhassa gelirlerin 
tetkikından anlaşılacağı üzere ortada feyizli bir 
gelişmenin tezahür ve eserleri değil; bilâkis 
sıkıntıyı artıracak, geçimi güçleştirecek ve 
hattâ yarının menbalarını kurutacak mahiyette 
olan malî tedbirler göze çarpmaktadır, iktisa
di bünyesi kuvvetlendirilmeden omuzlarına yük
lenen bu külfetler karşısında memleket iktisa
diyatının gelişmesi şöyle dursun gerilemesi mu
kadder görülüyor: Çünkü memleket kalkınma
sında ötedenberi takip olunan yol iktisadi bün
yenin kuvvetlendirilmesi ve onun malî külfet
lere tahammül edebilecek bir hale getirilmesi 
değil; iktisadi bünyenin bir maliyeci zihniye
tiyle sömürülmesinden elde edilen paraları ik
tisadi olmıyan sahalara serpmekten bizim için 
israf ve lüks sayılabilecek verimsiz sahalara 
sarıetmekten ibaret olmuştur, iktisadi takat
sizliğimize nispetle lüks sayılacak geniş teşki
lâtlı bürokrat bir Devlet kurduk, bunun millî 
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bünyeye yüklendiği yükün para ile ifadesi iki 
milyar liraya yaklaşmaktadır. 

Filhakika 1947 bütçesi bilindiği gibi bir 
milyar 139 liradır. Buna çok muhtemel olan 
bütçe açığı ve mülhak bütçelerin açıkları ilâ
ve edilir, sonra hususi idare, belediye ve köy 
bütçeleri yekûnları da bunlara katılırsa yuka
rıda bilmünasebe bahsettiğimiz türlü suretlerle 
alman vergiye benzer gelirlerle ve muhtelif 
kanunlarla bilhassa köylümüze yükletilen çalış
ma mükellefiyetleriyle ve Devlet kapitalizmi
ne kaymış gayet masraflı ve düşük randıman
larla çalışmakta olmalarına rağmen kendilerine 
yüksek kazanç hadleri temin edilmiş olan İkti
sadi Devlet Teşekküllerinin sebep olduğu mad
di külfetler toplanıp hesap edilecek olursa Mil
lî ve iktisadi bünyemize yükletilen ağırlığın 
2 milyara yaklaştığını tahmin etmekte büyük 
hatâ görülemez. 

Halbuki, bütün bu külfetlerden iktisadi 
kaynaklarımızın geliştirilmesine tahsis olunan 
kısmının çok cüzi olduğu sathi bir tetkikle dahi 
anlaşılabilir. Şu kadarını söyliyeyim ki 1947 
bütçesinin bir milyarı pekaz aşan gelir kısmını 
Millî Savunma masraflariyle bütçelere ayrılan 
tahsisat ve memur ve müstahdem ve emekli
ler maaşları, yani, bütçenin yalnız üç kalem 
masrafı hemen, hemen beledecek raddeye yak
laşmaktadır. Bu vaziyette borçlarla kapatılan 
bütçeler ve emisyonla elde edilen paralarla 
yalnız iskeleti 15 - 20 milyon liraya mal olan 
ve tamamlanması, tefrişi ve donatılması için 
daha birkaç misli para sarfını gerektirecek olan 
Meclis binasiyle çatıları 80 - 90 milyon liraya 
mal olan teknik okullar binalarının ve istan
bul, Ankara Üniversitelerinin 100 milyona yak
laşan inşaatının muazzam Halkevleri yapılariy-
le bunlara benzer birçok binaların daha ucuza 
mal edilmeleri veyahut daha münasip zaman
lara bırakılmaları elbette daha doğru olurdu. 

Buna mukabil millî gelirin en geniş kaynağı 
ve temeli olan ziaraate bugüne kadar el atılmış 
bile değildir. Şimdiye kadar Devlet eliyle su-
lanabilen arazi yekûnu henüz büyük bir çiftlik 
cesametini aşamamıştır. Türk çiftçisi tabiat 
karşısında aletsiz, vasıtasız kendi kaderini ya
şamaktadır. Geniş halk tabakaları her gün 
artan hayat pahalılığı karşısında ne yapacakla
rını şaşırmış bir durumdadırlar. 

Bütçe kanununun, bütçenin terkip suretinin 
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Hükümet politikasının iktisadi ıstırablarımızla 
hayat pahalılığı ile alâkalı olmadığını sanmak 
affedilmez bir mütalâa olur. 

Bize öyle geliyor ki bugün memleketin için
de bulunduğu sıkıntı ve ıstırap yukardan beri 
söylediğimiz tedbirsizliklerin, hataların israfla
rın neticesidir. Yoksa, bu güzel yurtta bu büyük 
ve çalışkan milletin kaderi bu olmamak lâzım 
gelirdi. Bugünkü durumu geçici bir intikal dev
resi diye göstermek isteyenler, muhakkak, al
danıyorlar. Yarın için, hangi kaynaklardan te
min olunacak imkânlarla bu dertlerin devasını 
bulacaklardır. Şayet sulhun tahakkuku ile Millî 
Savunma ihtiyaçlarından tasarruf yapılacağı 
düşünülüyorsa bunda da hata vardır. Yapıla
cak terhisden elde kalacak para ile modern bir 
ordunun çekirdeğini kurmak mecburiyetinde
yiz. Bu itibarla Millî Savunma bütçesi sulhten 
sonra dahi aynı miktarlarda tutmak icabede-
cektir. 

Arkadaşlar; 
Memleketin içinde bulunduğu bugünkü ta

katsizlik ve sıkıntı muayyen bir politika ve 
memleket görüşünün tabiî neticeleri olarak kar
şımızda durmaktadır. 

İktisadi görüşler ve işlerdeki hatalar yanın
da yoktan memleket yaratmış olmak iddiası ve 
Türk Milletinin mahrumiyetlere göğüs germek
teki emsalsiz tahammülü bu politikanın mes
netlerini teşkil etmiştir. 

Bu ıstıraplı akışa dur diyebilmek işleri bu 
hale getiren ve gösterişe kolaya kaçan görüş 
ve zihniyetten beklenemez. Bu müşahedemiz bir 
parti şahıs görüşü değil memlekette son yüz 
yıl içinde görülen siyasi gelişme ve kaynaşma
larda ifadesini bulmuş bir hakikattir. 

Bugün müspet bir politika ve memleket gö
rüşü ile kuvvetlerini ele alarak bunlara mutla
ka iktisadi bünyenin kuvvetlenmesine tevcih 
ederek bütün müşkilleri birer birer yenmek 
mümkündür. Bu ise, içinde milletin güvenini du
yan yeni bir şuur ve hmlenin eseri olabilir. 
(Sağdan alkışlar). 

BAŞBAKAN RECEB PEKE — Muhterem 
arkadaşlarım, Demokrat Parti adına dinlediği
nin Adnan Menderes'in sesinde kötümser ve 
pisikopat bir ruhun mariz karanlıklar içinde 
(Soldan sürekli alkışlar). Şanlı bir mileltin ve 
arkada bıraktığı karanlıklardan azametli, şan 
vo şerefli bir istikbale gitmek azminde bulunan 
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.kudretli Hr >Devîetift hayatmı -İJîr boşkık halin
de ifade «dem ruh halletînin «akislerini dâritedik. 

Bu ruh haletine temas ettiğim zaı»an ken
dimi derîn 1>ir hakikati keşfetmiş vasiyette gÖ-
TÜyorıım. (İştirak ediyoruz asesleri). Demek M, 
her şeyi geriye çeken aîîlaş-ılnlaz 'hareketler bir 
ruhtan doğuyor. Vazife başrna geldiğimiz gün-
denberi bu kürsüye gelip 'bizden hesap sorma
larım istediğimiz zaman her defasında bir usul 
meselesi çıkararak karşımıza çıkarak konuşmak
tan kaçan bu Parti (Sağdan daha nasıl «oyli- i 
yelim sesleri) , (Soldan, bravo sesleri), fGürül-
^tüfer), (Devam sesleri). 

Arkadaşlar; mesul bir Başbakan olarak hu
zurunuza çıktığım her zaman takatlanm, çalış
malarını teşvik ve desteklemiye gayret ettiğim 
-muhalif Partinin fikirlerini mesul bir adam 
alarak baştan aşağı haksız bulduğum zaman 
Devletin 'hakkımı korumak ve ^hakikatleri açık- I 
lamak elbete vazifemizdir. (Sağdan hâşa, din
lemeyiz, çıkalım arkadaşlar). 

CEL&L BATAR (İstanbul) — Kalkın ar
kadaşlar, müzakereyi terkedelim. (Soldan gü
rültüler, uğurlar olsun sesleri), 

[Demokrat Parti üyeleri toplu olarak salo-
~nu terketi]. 

(Devam sesleri). 
BAŞBAKAN — Bir saat istedikleri gibi, 

haksız, mütecaviz şeyleri yazılı kâğıttan okudu
lar ... (Soldan, reddederiz sesleri). 

FÜAD KÖPRÜLÜ (İstanbul) — Bir Başba
kan böyle söylemem. (Gürültüler, ayak patır
tıları). 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz arkadaşlar, 
kendilerine tam bir saat yazılı olarak söz veril
miştir, yine söyliyebiMrier. (Şided-tli gürültü
ler). 

[Demokrat Parti mensupları -salonu terket-
tdler]. 

BAŞKAN ~ Devanı buyurun ... (Şidedtli 
alkışlar, ve bravo sesleri soldan). 

BAŞBAKAN RECEB PEKER (Devamla) -
Arkadaşlar, ilk defa kendileri gibi değil, ken
dilerinin her gün konuştuğundan daha saygılı, 
daha ihtiyatlı olarak ilk defa konuştuğum za
man sıraları terkettiler. Memlekette temel say
dığımız Demokrat fikirleri, çok teessüf ederim. 
bu arkadaşların müdafa etmesi gibi bir talih
sin vaziyette bulunuyoruz. (Bravo sesleri, alkış-
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la r ) , Herşeyi haksız ve hesapsitz s8yliyenİ«r ta«-
sul bir adamın hakkı belirtmek içhı yaptıgi 
tahlili dinlemeğe tahammül edemiyorlar. Hani 
demokrasi fikirlerin -serbestliği ve hani öft-
lar bunu kuracaklardı? 

Muhterem arkadaşlar, bu kürsü milletin kür
süsüdür, hakikatler yalnız bir tarafın değil her
kesin malı olan hakikâtler, onlar dinî«meseler 
de buradan millete ifade edilir. Sözlerime de* 
vam edeceğim. (Devam sesleri). Onların fcarş*-
larındakimn hem de hakikati müdafaa için keö-
dileri kadar konuştuğuna tahammül etmiyetı 
inhisarcı hürriyetlerini, millî tarihimizin 
demokrasi tarihimizin- asıl sayîfalârmı tesbit 
edecektir. (Soldan, bravo sesleri). Bu kürsüden 
söylediğim ve söyliyeceğim sözler, Türk milleti
ne hitap eden sözlerim onlar buradan çıkmîş 
olsalar da memleket ufuklarına yayılacaktır. 
Kendileri de, bu sözlerimi ve ifadelerimi zabıt
larda okuyacaklardır. Bütün millet bunları 
işiterek o büyük ve asîl sağ duygusu ile karşı 
karşıya bulunan iki mücadele safından, hakkın, 
hangi tarafta olduğunu bârız bîr surette anlı-
yacaklardır. Hattâ temiz bir muhalefeti yur
da hizmet sayan Demokrat Partili birçok yurt
taşlar da bu hakkı teslim edeceklerdir. 

Muhterem arkadaşlarım; demokrasi demek, 
kendilerinin bayrak gibi kullandıkları, ifade et
tikleri bir kuru dâva bir kuru isimden ibaret 
değildir. Onlar bu dâvanın esas temelini ekal
liyetin ekseriyete tahakkümü mânasına alarak 
bunu herkese de dikte etmek istiyorlar. Biz 
hakikaten kendimizi bir ana parti gibi sayarak 
aramızda âkalliyette bulunan bu arkadaşların 
vazifelerine devam etmesi için şimdiye kadar 
hep nevaziş gösterdik ve göstermekte devam 
ettik. Fakat bugün bu kürsüden dinlediğimiz 
şekilde dalâletin hakkı Olan ciddi mukabele
yi g-örmemiş olması memlekette yanlış görüşleri 
kökleştirir ve bundan ölçüsüz fenalıklar doğar. 
(Soldan, doğru sesleri). Onun içindir ki, bir 
Devletin varlığına temel olan bazı esasları mu
galatadan korumak vazifesini yapmak bizlerle 
borç oluyor. 

Evet mesul Hükümetin eevabmı dinlemek 
gibi bir borcun icabını dahi takdir etmeden sı
ralarını bırakıp çıkan Demokrat Partili arka
daşların 'dayandığı dâvanın temeîsîzliği anlatıl
malıdır. ve bu hakikati millet anlamalıdır. 

Onların takdrrinee demokrasi ilemek mesul 
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olmıyan insanların ağzına geleni, aklına 
geleni söylemesi ve mesul adamların bu karışık, I 
bu şekilsiz, mânâsız haksız sözlerin hakikat ! 
karşısındaki kıymetini tebarüz ettirmek istediği 
zaman Kamutakdaki vazifelerini bırakıp çeki
lip gitmesidir. Demokrasinin gösterdiği vazife j 
duygusu bu mudur arkadaşlar?. (Hayırı hayır j 
sesleri). Tenkit güzel bir şeydir. Fakat, bu gü- I 
zellik faydalı bir netice vermek için yalnız bir 
taraf değil, tenkit edenler de tenkit edilmeği 
kabul etmeli ve tenkide tahammül göstermelidir- | 
leî. 

Şimdi arkadaşlar asıl sadede gelip sözlerine 
karşı maksadımı ifade etmek istiyorum. Bü
ker o okunan bir yazı, bu mileltin ruhundaki 
yoku var edici hayata iman etmiş adamlardan 
stidır olmaz. (Elbette sesleri). 

Türkiye Cumhuriyetinin bugünkü kudreti, 
bugünkü varlığı, sıfırın altında bir yokluk oları 
Osmanlı Devletinin batmış enkazı üzerinde gü
neş gibi doğmuş millî bir hayatın eseridir. (Bra-
vo sesleri, alkışlar) 

Esasen burada akıl, hikmet ve müsavi hak 
dâhilinde konuşmağa tahammülleri ve hattâ her 
ciddi konuşmadan kaçınmalarına bakılırsa bel
ki de kıymetleri olmadığı için daima vazife sah
nesinden eekilmiye vesile arıyorlar ve bizim bu
radaki vazifemizi yapmamız sırasında bir obs-
trüksiyon ve sabotaj yolunu tercih ediyorlar. 
(Doğru sesleri) , I 

Bir kere Başbakan olarak bütçe müzakeresi 
vesilesiyle huzurunuza çıkıp söylediğim sözler 
içinde iki esas vardır: 

Bunlardan birisi, benim ilk demeçte Kamu
tayda bütçe tenkidini körletmek istediğim hak
kındaki iddialarıdır. 

ikincisi de, kendilerinin ve memleektte ken
dileri gibi düşünenlerin hareketlerine karşı ür
kütücü bir tesir yapmak istediğim hakkında
ki vanhş ve halisiz ittihamdır. Bu iki nokta 
üzerinde ayrı ayrı duracağım. Birincisini o ka
dar mühim görmüyorum. Çünkü kürsüde ilk 
mvki aldığım zaman ifade ettim ve sarahaten 
hatırladığınız gibi sözlerimin esası bütçe üzerin
deki konuşmayı güçleştirmek değil, tam aksine 
arkadaşların esaslı surette tenkit yapmalarını 
rica etmek olmuştur. Bu sözlerin tenkit ariyan, 
istiyen bir adama tenkidi azaltmak yolunu 
va^ıvorsun demek gibi hakikatin tam zıddı 
bir isnatta bulunmaktır, (insafsızlık sesleri). | 
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ikincisi arkadaşlar; ürkütücü tâbiri. Benim 

ifadelerimde ürkütücü bir mâna anlamak için 
kendilerinin vaziyetinin kışkırtıcı olduğunu biz
zat kendilerinin kabul etmiş olması lâzımdır. 
Bu vatanın ruhunda esasen iki emniyet duygu
su hayatın işareti olan nabız vurması gibi fası
lasız çarpar. Birisi, dış emniyet ve memleke
tin istiklâl dâvası, ikincisi bozgunculuğa karşı 
nizamı muhafaza etmek. Mesul Hükümetin ça
lışmalarında bunların en mühim bir vazife teş
kil ettiğini ve bu yollarda bütün kanuni vazi
felerimizi yapacağımızı söyledim. Arkadaşlar, 
herhangi bir Devlette, herhangi mesul bir Hü
kümetin millete bu esasları söylemesi hangi 
partiden hangi siyasi fikir ve akideden olursa 
olsun, muhataplar hâlis vatandaşlardan ibaret 
ise herkese huzur ve sükûn vermesi icabetmez 
mi? (Doğru, doğru sesleri). Vatansever yurt
ta,! Hükümetin huzur ve emniyet teminatı ve
ren Hükümetten gocunur mu? 

Devletin idaresini, Hükümeti sana emniyet 
ediyoruz denen adamlar bu emniyeti muhafaza 
edeceğim ve bunun için her şeyin üstünde dış 
emniyet kadar taasuplu bir alâka ile iç emni
yeti de temin edeceğim derse bunda salim bir 
vatandaşı rencide edecek hangi his kabili ta
sa vurdur? 

Bunun yanında feci bir kahramanlık iddia
sı da vardır. 

Arkadaşlar, Türkiye'de insanların yazı yaz
maları, söylemeleri, kanunun tesirinin dışında 
hiç bir tehdide veya tahdide tâbi değildir. Böy
le bir memlekette biz korkmadan serbest hare
ket ederiz, övünmek hiç olmazsa fuzuli bir 
kahramanlık iddiasından başka bir şey değil-
diı*. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Şimdi arkadaşlar, Hükümetinizin sırası ve 
münasebeti düştükçe iç. emniyette dikkatli oldu
ğunu söylemesinin realiteler üzerinde hayattan 
mülhem, hakiki sebebi de vardır. Arkadaşlar, 
bugün kendileri istedikleri gibi konuşurken 
iktidar mevkiine ve partisini en ağır isnat ve 
ittihamlarla haksız yere hırpalarken bizlerin 
konuşmıya başlamasını tahammül sialarma 
sığdıramıyan insanlar ve bunları idare etmek 
vaziyetindeki liderler memleketin şu, bu köşe
sinde kışkırtıcı, tahrik edici, hareketlerde, bu-
bnnmaktndırlar. Onların bugünkü haksız ve sö
zümü, fikrimi tahrif eden sözleri, bunu millet 
huzurunda açıklamak borcu altındayım. (Doğ-
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ru sesleri). Büyük insan kütleleri tahrik etmek 
için onlara ruhlarına en büyük darbenin tesi
rini yapan şeyler dünya ihtilâl edebiyatında 
belli bir şeydir. Eğer geçer bir muhit ise, 
halkı ayaklandırmak için (Senin dinine tecavüz 
ediyorlar) derler. Eğer bu geçmezse, halk kit
lelerine : (Sen esirsin, hürriyetin yok) derler.. 
Daha ilerisi ve hemen her zaman herkese tatbik 
olunur bir formül olarak : (Sen açsın, sen se
filsin diye haykırırlar. Bu formül bilhassa sınıf 
diktatörlüğü güdenlerin formülüdür. 

Demokrat Parti siyasi bir hüviyet alarak 
seçimlere başladığımız gündenberi tâ duvarlara 
astıkları reklâmlardan sokaklarda halka hitap
larına kadar halka (bir takım insanların ta
hakkümleri altındasın, artık bu zulüm yeter ve 
sen bu iktidar mevkiinin baskısı altındasın) di
ye haykırıyordu. Bütün bunları acemilik dev
ridir diye hoş görmiye çalıştık. 

Daha dün, evvelki gün civarımızdaki birkaç 
ilçeye, Türkiye Başkentinin yakininde bulunan 
ilkelere giden, bu partinin söz sahibi • unsurları 
aynı şeyleri söylediler. 26 sene evvel millet hâ
kimiyetini elde etmişti son senelerde nereden gel
diler? Nereden çıktılar? Bir menfaat zümresi tü
redi milletin hâkimiyetini ellerine geçirdiler, işte 
biz bunlardan millet hâkimiyetini kurtarmak 
için, bu mukaddes gaye için çalışıyoruz. Biz 
sizi sizin ekmeğinizle beslediğiniz jandarmanın 
süngüsünden kurtarmıya çalışıyoruz.» dediler. 
Demokrat Partinin Lideri bir konuşmasında 
(Türkiye'ye hâkim olan jandarmanın süngüsü 
değildir, millî hâkimiyettir.) diyor. 

Arkadaşlar, bu söz üzerinde dikkatinizi uya
nık tutmak isterim. Türk jandarmasının süngü
sü, Türkiye'de mevcut ve meşru kanuni bir hü
kümranlığın şerefli icra vasıtalarıdır. (Alkışlar). 

Milletin oyu ile iktidara geceli Meclisin Hü
kümeti emrindeki jandarma bilku.v.: millete olan 
hâkimiyeti bilfiil kullanan ve i- hâkimiyeti boz
gunculardan koruyan millî hükümranlığın şeref
li bir timsalidir. Bir işgal ordusunun topundan-
süngüsünden bahsedilirken onların cümlesi 
söylenebilir. Fakat millet iradesi ile vazife gö
ren meşru bir Hükümetin emrindeki silâhlı kuv
vetin dayanağını tezyif edici bir eda ve bir söz 
millî bir Demokrat Partinin değil ancak meş
hur anarşist (Bakunin) akidesinin eseri olabilir. 
(Şojdan bravo sesleri, alkışlar). 

Bu mişallar halka esirsiniz, hürriyBtiııiz ve-
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şayet baskısı altındadır, diye yapılan haksız mu
harrik teşviklerden numunelerdir. (Bozguncu 
sesleri). 

Sonra başka bir misal; Ege mmtakasında Ger
menciği bilmem içinizde iyi bilenler var mı? 

(iyi biliyoruz sesleri). Benim ora ile uzaktan 
ufak bir temasım oldu. Germencik bugün çeşitli 
mahsul yetiştiren, bir memleket parçasıdır. Ken
di mahsullerini toplamağa, çalışmağa, kazmaya 
kendi ahalisi kifayet etmiyecek kadar ötedenberi 
varlıklı bir bölgedir. Bugün memlekete kuvvet 
veren, ne kadar aleyhinde sözler söylenirse söy
lensin, milletin takdir edeceğine emin olduğum 
iktisadi tedbirlerin tatbikından sonra bu Ger
menciğin her zaman mevcut olan güler yüzlülü
ğü artmıştır. Demokrat Partinin Lideri oraya 
gidiyor halka siz sefilsiniz, diyor. Burada sefalet 
vardır diye kışkırtıcı telkinler yapıyor. 

Arkadaşlar, ayni insanlar Silivri'ye gidiyor
lar, zannederim, 20 - 30 bin nüfusu 40 000 kadar 
hayvanı vardır. Sütü, yoğurdu ve bir hektarlık 
tarlasından beş ton soğan çıkaran bereketi vardır. 
Hülyalı marmaranin kenarında cennet gibi bir 
yerdir. Bilhassa tabiatın cömertliği yanında 
Hükümetin ekonomik tedbirleri ile mesut bir yıl 
geçiren Trakyamızm bir parçasıdır Buranın hal
kına hitap eden muhalif parti lideri siz ağlıyor
sunuz, gözlerinizden yaşlar akıyor bu yaşların 
sebebini biliyoruz) diyor. Bütün bu telkinleri 
hulâsa edersek bununla asıl deniyor ki (siz se
filsiniz, siz esirsiniz,) Bütün bunlar bir gün bu 
memlekette bir fenalığa başlangıç teşkil edecek 
bir hareket mahiyetini alabilir. (Muhakkak ses
leri, bozgunculuk sesleri). 

Memleketin günümüzün ağır şartları içinde 
böyle bir dağınıklığa düşüşünden kimler fayda 
görecektir? (Düşmanlar sesleri). Bu hareketleri 
yapmakta, bu kışkırtıcı rolü oynamakta ruhan suç
lu olduklarını elbet kendileri de pek âla biliyor
lar ki, mesul Başbakanın «memlekette meşru 
nizamı temin edeceğim» sözünde ürkütücü bir 
mâna keşfetmekte kusur etmiyorlar. Arkadaş
lar, bir insanın kendi ruhundaki duygu salimse 

hükümetin bu sözünü haz verici bir rahatlık unsuru 
telâkki eder. Fakat kendi ruhu bu söyledikleri
mi suç telâkki ederse ancak o zaman gocunur, 
benim sözlerimde ürkütücü bir tesir görebilir. 
(Bravo sesleri). 

Arkadaşlar, bu münasebetle çok mühim bir 
noktayı arsedeceğimı 
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Demokrat Partinin bu milletin ileriye doğru 

siyasi açılış tarihinde aldığı rol ve vazifenin me
suliyeti çok büyüktür ve biz ancak memleketin 
demokratik bir hayata bugünkü başlangıciyle ve 
yarınki açılışiyle hakiki surette intibak edecek 
günü bu memleket için saadetlerin tümünü geti
ren birgün diye bekliyoruz ve muhaliflerimizden 
bu hizmeti asaletle yapmasını istiyoruz. Fakat 
söyledikleri sözlerin üç cümlesi üzerine öyle değil 
böyle dendiği zaman vazife mevkiini bırakıp çı
kan hodgâm bir zihniyetle demokrasinin kuvve
tine hizmet edilemez. (Alkışlar). Demokrasi ar
kadan etek çeken, her şeye hazır diyen ve tahrik 
eden bir zihniyetle sözümü bitirmeden çıkıp git
mek değildir. Bir de tasavvur edin ki, bu zih
niyette olan insanlar bu memlekette ekseriyeti 
teşkil etsinler. (Allah saklasın sesleri). Ovakit fi
kirlere hürmet gibi, tesamüh gibi medeni insan 
cemiyetine temel olan esaslar ne hale gelir? 

Biz bu Mecliste demokrasi hakiki bir surette 
gelişsin, açılsın diye her türlü nüvazişi, kardeş 
muamelesini, iyi muameleyi vazife diye yapıyo
ruz. yaptıkları hareket nevinden bir demokrasi
nin memlekette getireceği; anarşist aksülamel ne 
olur arkadaşlar? Bu anarşi anasından ne doğar? Ya 
bir sınıf diktatöryası yahut eli sopalı aşağılık in
sanların sefil şahsi hâkimiyetini ifade eden, 
diktatörlükler Biz bundan münezzehiz arkadaş
lar. Biz yaşadıkça önümüzde insanlığın ışığı ve 
o.!imizde kanun vasıtası bu memlekette bu felâ
ket olmıyacaktır. (Bravo sesleri, sürekli alkışlar). 

Biz yalnız yaşadıkça sade günümüzün hürri-
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yetini mesut hayatını temin etmekle yetinsenen 
betbaht hodgâmlar değiliz. Üç, beş, on nesil 
sonra bizler göçeceğiz evlatlarımızın, torunları
mızın, torunlarımızın torunlarının ve bütün bir 
istikbale açılacak, gelişecek olan Türk milleti
nin hür insanlık şartları içinde yaşamasını Bağ
lıyacak bir hürriyti ve bunu veren bir demok
rasi ruhunu yurda hâkim kılmak istiyoruz. Şu
ursuz, tahrikçi, anarşi getiren bir yolun arka
sında, bunun aksülameli olan feci zümre veya 
şahıs hâkimiyeti gizlenir. 

Ben esasen sözlerimin bu kısımlarını söyle-
yim dedim, üst tarafını ilgili Bakan arkadaşla
rımızın açıklıyacaklarma emin olarak, kısa te
mas etmek istedim. Bakanlar bahsedilen yan
lış hüküm ve hesapların doğru mahiyetine Ka
mutayı ikna edecek hesaplara dayanan izahlar 
yapacaklardır. 

Arkadaşlarım, bu millete, bugünkü sözlerine 
göre muhaliflerin bir türlü görüp anlıyamadık-
ları, derin, büyük bir kudret, hayatiyet ve in
kişaf kabiliyeti vardır. Ve bugünkü Türkiye 
Cumhuriyeti o azametli hayatiyetin eseridir. 
Yaptıkları hesaplar, verdikleri rakamlar, mu
kayeseler yüzde doksan yanlıştır. (Hattâ ya
landır sesleri). Belki münakaşa götürebilecek 
yüzde on üzerindeki mütalâaları cevaplamayı 
da Bakan arkadaşlarıma bırakıyorum. 

Bana düşen noktaları da huzurunuzda ak
settirmiş olarak kürsüyü bırakıyorum. (Bravo 
sseleri, alkışlar.) 

ÖNERGELER 

1. — Tunceli Milletvekili Necmeddin Sahir 
Sılan'ın Başbakanın bu Birleşimdeki sözlerini, 
olduğu gibi en uzak köylere kadar her vasıta ile 
yayılması hakkındaki önergesi. 

BAŞKAN 
okunacaktır. 

Bir takrir var, müsaadenizle 

Yüksek Başkanlığa 
Başbakanın bu Birleşimdeki sözlerini, oldu

ğu gibi, en uzak köylere kadar her vasıta ile 
yayılmasını teklif ederim. 

Tunceli Milletvekili 
• Necmeddin Sahir Sılan 

£AŞJ£AN-—.Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. (Hattâ radyo ile neşredilsin 
sesleri.) 

BAŞKAN — Efendim usul hakkında Ham
dullah Suphi Beye söz veriyorum. 

HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER (is
tanbul) — Arkadaşlar; Meclisimizde çok ha
zin bulduğum bir hâdise cereyan etti. Demok
rat Parti namına söz söyliyen Adnan Menderes 
ifadelerinde, ileri sürdüğü fikirlerde tamamiyle 
haksız olabilir, fakat bin kere tercih ederdim 
onu ve diğerlerini dinledikten sonra Cumhu
riyet Halk Partisine mensup olan milletvekille
ri müdafaalarını yaptıktan sonra, en sonra Hü
kümet Reisimiz söz alıp mütalâalarını söylesey
di. Onun başta müdahalesi ve son derece si-
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nirli olarak müdahaleni ve sözleri arasında 
mariz kelimesini, pisikopat kelimesini kullan
ması, ifade ediyorum borcumdur, onun haiz 
olduğu makamın, bilhassa bizzat tatbik ettiği 
müdafaa ettiği usulün, lüzum gösterdiği büyük 
esaslar haricindedir. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi hataları, zaafları ne olursa olsun, De
mokrat Parti bu sıralar üzerinde mevki aldı-
ğmdanberi tamam olmuştur. Ondan evvel bir 
özenişten ibaretti. Nakıstı, vazifesini tamam. 
yapamamıştı. 

SÜREYYA ÜRGEEVREN (Balıkesir) -
Vazifesini yapmıyan kimdir, anlamıyoruz? 

HAMDULLAH SUPHÎ TANRIÖVER (İs
tanbul) —- Şimdi anlatacağım. 

Senelerce evvel, size hitap eden arkadaşı
nız, o zaman Devlet başında bulunan Ata
türk 'e müracaat ederek, Meclisin halinden şi
kâyet etmiştir. Milletvekili olmıyarak, Mecli
sin kapısından içeri giren yalnız zabıt kâtip
leridir, demiştir. (Usul harici konuşuyorsunuz 
sesleri). Usul hakkında konuşuyorum. (Gürül
tüler). 

NECMEDDÎN SAHİR SILAN (Tunceli) — 
Eski Meclisler özenti değildir. Büyük Meclisin 
meşruiyeti aleyhinde konuşamazsınız. 

BAŞKAN —- Devam ediniz, söze ben son ve
rebilirim. 

H. SUPHİ TANRTÖVER (Devamla) — İki 
kelime daha söyliyeceğim. 

Sizden bir istirhamım daha var. Cumhuri
yet Halk Partisine mensup bir milletvekili ola
rak ilk açıldığı gündenberi, hattâ uzaklarda 
bulunduğum zamanlarda bile sizin içinizde 
idim, sizinle beraberdim. Bizim zümremiz 
arasında, diğer parti mensupları arasında genç. 
kabiliyetler vardır. Hata edebilirler. Hata 
yalnız iktidar partisinin inhisarı altında değil
dir. olmaz. Elbette zaman zaman onlar da 
hata edeceklerdir. Yanlışı tashih etmek elimiz
dedir. Malî meseleleri iyi anlatabilecek müte
hassıslarımız var, onlar konuşsunlar. Recep 
Peker Hükümet reisi olarak, ilk kürsüye çık
tığı zaman fevkalâde mutedil bir lisan kullan
dı, herkese ümit verdi. Ondan sonra da bü
tün nutuklarında aynı haleti midyeyi göster
di. Fakat şimdi böyle bir infiali makamının 
verdiği büyük nüfuzla burada kullanılmağa 
başlarsa biz ziyanlı bir vaziyete düşeriz. Bu 
nokta üzerine dikkatinizi celbederim. 
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BAŞBAKAN RECEP PEKER — Muhterem 

arkadaşlarım, Devletimizin iç durumunun, bil
hassa partilerin münasebetleri bakımından iyi 
ve salım bir halde olması bugünkü varlığımız 
için önemli bir meseledir. Bunda Tanrıöver ar
kadaşımın duygulu anlayışı ile beraberim. Fa
kat muhaliflerin Kamutay konuşmasını terket-
meleri sahnesinin mesuliyetini benim hareket 
tarzıma atfeden Tanrıöver'in mütalâası tama
men yanlıştır. (Yanlıştır sesleri) Mesele, her 
birimizin, teker teker ve karşılıklı olarak hare
ketlerimizden hangi tarzın doğru olduğu üs
tünde beraber birleşip buluşmaktır. 

Beni iki noktadan tenkit ediyor Tanrıöver 
arkadaşım. Birisi; evvelâ söz almayıp sonradan 
söz almam tarzını muvafık buluyor. 

Bunu ben kendi ke.ıdime düşündüm hattâ 
Başbakan Yardımcısı ile de konuştum. Fakat 
takdir ederler ki sade bir bütçe tenkidi üzerin
de değil şimdiye kadar görmemeğe ve duyma
maya geldiğimiz itiyatla ses çıkarmadıkça onlar 
memlekete derinden bir kötümserlik telkin eden 
ruhun karanlığında yaşıyorlar. (Doğru s,esleri). 

Sonra benim mesul bir adam sıfatiyle Bü
yük Millet Meclisinde ürkütücü söz söylemiş 
olmadığımı derhal açıklamak için müzakerele
rin sonuna kadar beklemenin doğru olmadığı 
kanaatındayım. (Doğru, doğru sesleri) Tnrı-
över'in görüşü muhteremdir, takdiri kendilerine 
bırakıyorum. Böyle düşünmüştür, fakat benim 
görüş ölçümün kendi görüş ölçüsiyle bir olma
dığı için söz alma zamanını tâyinde mutabık 
olmıyabiliriz. Fakat beni zannederim ki, bun
dan dolayı muahaze edemezler. 

Bu birincisi arkadaşlar. 
İkincisi; 
Hamdullah Suphi Tanrıöver ve diğer arka

daşlarım benim 24 saatlik hareketlerimde bir 
iki değil, üç beş ve hattâ daha fazla kusur bu
labilirler. Bunlar hakikatte de kusur olabilir. 
Fakat İm hükümde de haksızdırlar. Benim ifa
deyi kullanış tarzım tamamiyle burada Men
deres'in okumuş olduğu-bütçe hakkındaki Parti 
yazısmuı benim vazife duygumda olan insanlar
da hâsıl ettiği tesirin tamamı tamamına ifade
sinden ibarettir. «Mariz» kelimesi Türk âdabın
da, Türk lügatlerinde, Türk münasebetlerin
de hiçbir hakaret ifade etmiyen bir kelimedir. 
Psikopat, mariz, kötümser, karamsar... bunların 
ifade ettiği mânaları bir yığın halîıîde, "etiğer 
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taraftan burada okunan muhaliflerin tenkit | 
yarasında kullanılan ifadeleri birbirlerine ekli-
yerek benim tarifimle karşılaştırırsanız, haki
kati aksettirmiş olduğum meydana çıkar. Onla
rın sözleri hakikati görmek istikametini kaybet
miş insanların hareketinden başka birşey de
ğildir. Benim sözlerimde kalkupta Meclisi ter-
ketmeye sebep teşkil edecek mâna var mıdır4? 
(Hayır sesleri zaten çıkmağa evvelce karar 
vermişler sesleri). 

Sonra Muhterem Tanrıöver arkadaşımıza ar-
zedeyim ki, mesuliyeti üzerine alanla mesuli
yet içinde olmıyan bir arkadaşın düşünüşleri 
arasında iki bakımdan fark vardır. Bir bakıma 
mesuliyet taşıyan adam daha sabırlı, daha dik
katli olmalı. Bunu takdir ediyorum ve en bü
yük ihtimamla bu şartlar altında vazifemi bu 
yolda yapmak için kendimi zorladığımı bizzat 
Tanrıöver de pekâla bilirler. 

Fakat mesuliyet altında olan adamın başka 
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bir vazifesi daha vardır. Hakikatin ışığı suni bu
lutlar altında saklandıktan sonra vücude 
gelen karanlık içinde, milletin varlığı için aziz 
olan bazı kayıplara sebep teşkil etmek ihtimali 
varsa bu mesul adam bu vaziyet karşısında işin 
hakkı olan mikyas içinde fikirlerini ifade etmek 
ve hakikatlere ışık salmak vazifesi altındadır. 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

Benim sözümün akışı da bundan ibarettir. 
Tanrıöver arkadaşımızın içindeki İhlasın koyu
luğunu bilirim. Mecliste daha sükünetli bir ha
yatın kurulması için gayret sarfetmek fikrinde 
kendileri ile beraberim. Tavsiyelerini de benim 
fikirlerimi tenkit yollu fikirlerini cevaplamış ol
makla kendilerini de benim gibi düşünmeğe 
sevkettiğimi sanıyorum. 

BAŞKAN — Onbeş dakika Oturuma ara ve
riyorum. 

Kapanma saati : 18,02 

ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 18.20 

BAŞKAN — Gl. Kâzım Karabekir 

KÂTİPLER : Muhsin Adil Binal (Konya), Sedad Pek (Kocaeli) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. Söz sırası 
Muhtar Er tan 'm idi vaz geçmiştir, Fahri Kurtu
luş'a söz veriyorum. 

Dr. F . KURTULUŞ (Rize) — Muhterem ar
kadaşlar; şu anda millî vicdanının ta orta yerin
den yaralanmış bir genç sıfatiyle huzurunuzda 
konuşmak için söz almış bulunuyorum. Bizi şu 
anda sarsan, müteessir eden bu hâdise üzerinde 
mutlaka durmak ve mütemadiyen bu milletin 
hakkını müdafaa ediyoruz diyen bu arkadaşlara 
karşı açıkça hitap etmek mecburiyetindeyiz. 

Bu milletin hakkını istismar ettirmiyeceğiz 
ve bu milletinhakkını ötedenberi nasıl müdafaa 
etmiş isek, bugün de, yarın da kendi içimiz
den yetiştirdiğimiz elemanlarla müdafaa etmeyi 
bileceğiz arkadaşlar. 

Arkadaşlar, sık sık söylenen bir hürriyet dâ
vası, bir hürriyet müdafiiliği vardır. Çok rica 

ediyorum, ve millet huzurunda açıkça soyuyo
rum, bu sözü artık terketsinler. 

Hürriyet dâvası bizden evvelki nesiller, 1908 
nesli, Çanakkale'yi yaratan, Sakarya'yı yaratan 

sillerin kaniyle halledilmiş bir dâvadır. Bu 
gün bu memlekette kanla, ihtilâlle halledilecek 
bir dâva yoktur. (Sağdan bravo sesleri). Arka
daşlar bugün bu kabinede, bu Halk Partisinde 
hüriy etten korkan, tenkitten korkan bir tek adam 
yoktur. Ne zaman soruldu da hesap vermedik 
ve ne zaman söylendi de alnımız açık demedik. 

Con Stvart Mil'in Hürriyet adlı kitabında 
şöyle bir cümle vardır; «Hürriyet ihtimalki cebir 
ve şiddetle tesis olunur. Fakat hürriyeti muhaıaza 
ve idame için müsamahakârlık şarttır» deniyor. 
Arkadaşlar Halk Partisi şu beş 10 sene zarfında 
bu müsamahayı fazlasiyle yaptı, bu müsamahayı 
fazlasiyle gösterdi. "Artık bugün' hürriyetin temin " 
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ettiği bir fayda karşısında değil, belki hüriyetin 
ortaya çıkardığı zararın telâfisiyle meşgul bulu
nuyor. Bu memlekette edebî münekkidin az ol
duğunu benden çok iyi bilirsiniz. Karşı taraftan 
iyi bir siyasi münekkidin meydana çıkmasını bü
tün samimiyetiyle istedim. Yazdım, onları mü
nakaşaya davet ettim, âciz bir arkadaşınız sıfa-
tiyle yazdığım bu yazılarıma hiçbirisi cevap ver
medi. 

Arkadaşlar; iftiraya gelince; hemen ortaya 
çıkıyorlar. Hürriyeti sevmek, hakikati sevmek, 
gizli noktaların hallini istiyen bir arkadaşa cevap 
vermek bu milletin haklarını müdafaa etmek de
mek midir? 

Adnan Menderes'in okuduğu, yaptığı tenkit 
yarıya kadar gayet iyi idi, gayet temizdi. Fa
kat ondan sonra bu arkadaşa nasıl bir his gel
mişse gelmiş, tenkit mahiyetini şaşırmış âdeta, 
bir ihtilâl beyannamesi şeklini almıştır, bizim 
şuursuzluğumuza kadar herşey vardı. Evet ha
tadan münezzeh bir vaziyette olduğumuzu iddia 
etmiyoruz. Fakat hatalarımızı en kısa za
manda tashih etmek, bu millete kısa zamanda 
faydalı işler görmek ve memleket hakkını en 
kısa zamanda telâfi etmek mecburiyetinde ol
duğumuzu açıkça söyliyoruz. Bu kürsüden mü
teaddit defalar Hükümet ve Bakanlıklar adına 
söz söyliyen arkadaşlar bizim hatamızı söyle
yin. bize yardımcı olun, demediler mi? Baş
ka parlamentolarda muhalefet hükümetin kun
dakçısı değil, yardımcısıdır. Bizdeki muhale
fette de bu hissin uyanmasını samimiyetle ne 
kadar bekledik. Muhalefet benim düşündüğümü 
söylerse bu muhalefetin ne kıymeti olur? Be
nim aklıma gelmiyen bir fikrin onlar tarafın
dan söylenmesi bir muhalefettir. 

Sonra, arkadaşlar, bana en acı gelen bir nok
ta şudur : Millî Savunma bütçesi didiklenmek 
suretiyle orduya tavizat veriyorlar. Bu ordu, 
bu milletin temelidir. Bu orduyu rastgele ağız
larda harcatmıyacağız. Bu ordu ve bu Meclis 
Atatürk'ün, şeref direğine çektiği bayrağı asla 
olduğu yerden indirtmiyecektir. Bu memleket 
için en büyük fenalık, kütle halinde binlerce 
fedakâr vatan evlâdının döktüğü kanlar paha
sına elde ettiği hürriyetin lâyık olmadığı ağız
larda ulu orta harGanmasıdır. Hürriyet bu de
ğildir, tenkit bu değildir, Arkadaşlar. Biz za
ten az Devlet adamı yetiştiriyoruz. Binaenaleyh 
içimizden yarattığımız 5 - 6 arkadaşı da en ufak 
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bahanelerle didikler, onların ayağına karpuz 
kabuğu korsak bunun bu millete hizmet ola
rak neresinde bir fazilet unsuru kalır? 

Başbakan kaç defa salâhiyetle ve samimiyet
le tek far etti : Evet, Devletçilik bakımından 
ileri gidilmiş noktalar vardır. Bunları, bu 
serbest sermayelere imkân vermek suretiyle, bir 
takım A'-ergiler üzerinde millete kolaylıklar ih
dası suretiyle halledeceğiz dedi. Arkadaşlar, bir 
bütçenin tenkidi yapılırken, daima tenkit sa
dedinde kalmak şarttır. Hükümetin yaptığı 
iyilikleri bir tarafa kaydetmek ve görülen nok
sanlıklar da bunlardır demek bir muhalefet için 
gereken faziletli bir noktadır. Binaenaleyh bu 
obstrüksiyon dolayısiyle Türk Milleti şunu an
lamalıdır ki, biz burada kendimize yardımcı 
olarak, Devlete, Hükümete destek olacak bir 
muhalefetin sesini bugüne kadar göremedik. 
Binaenaleyh eğer bu arkadaşlar bundan sonrada 
içimize girmiyecek olursa, bu memleket kendi 
muhalefetini temsil edecek olan daha ciddî, da
ha enerjik daha fikirli ve tenkidi yerinde yap
masını bilen elemanlarını bu Meclise Lütfen 
göndersin. 

MUHİTTİN BAHA PARS (Bursa) — Aziz 
arkadaşlar, Kardeşim Hamdullah Suphi buraya 
çıktığı ve bizim növbetimizi gasbettiği zaman 
zannetmiştim ki, çok heyecana geldi, kendini 
tutamadı da Meclisi terkeden bu (60) kişiye siz 
vazifenizi ifa etmiyen insanlarsınız siz Başve
kile, size söylediklerinden daha ağır sözler söy
lediniz. Fakat onun en ufacık bir cümlesine 
tahammül edemiyerek kaçtınız siz vazifenizden 
kaçan insanlarsınız diyecektir. Fakat o mariz 
kelimesini aldı, pisikopat kelimesini aldı ve çok 
çalışkan çok samimi Başvekili bu kelimeleri 
kullandığından dolayı tenkit etti. Arkadaşla
rım, Hamdullah Tanrıöver hiç olmazsa bir mu
kayese yapsaydı, deseydi ki, onlar söylerler, on
lar muhaliftir ve bizim bildiğimiz muhaliftir
ler (Bravo sesleri). Onlara yakışır, fakat aziz 
Başvekilim sen böyle söylemeğe tenezzül etme
meli idin. Tanrıöver böyle yapmadı ve bence 
iyi yapmadı. (Hata etti sesleri). 

Arkadaşlarım, onlar bize gayri samimi de
diler, onlar bize memleketi aldatan insanlar 
dediler, onlar bize fakir halktan, âdeta çalı-
yormuşuz gibi, sattığınız mallardan fazla pa
ra alıyorsunuz dediler, onlar bize bu milletin 

| fakir halkına ve bütün millete zulüm yapan in-
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sakarsınız diye hitap ettiler. Rica ederim, 
'-Mariz»'kelimesine nazaran bu lakırdıları bir 
düşünün ve bütün millet düşünsün, bakalım 
hangisi daha ağırdır? Yirmi dakikalık salâhi
yeti varken bir buçuk saat bu Meclisin müsaa
desiyle kâğıt okunsun adam bir cümleye taham
mül edemiyor. Kim mütehammildir, kim De
mokrattır, kim değildir, onu da millet seçsin. 

Arkadaşlar, buraya gelip te bir buçuk saat 
bizi tenkid eden zat Bütçe Komisyonu azgın
dandır. Bütçe Komisyonuna bir defa bile uğ
ramamıştır, orada bu lâkırdıları söylememiş
tir. Çünki orası politika meydanı değildir, ora
da millet aldatılamaz, orada ihtisas, orada 
bilgi, orada mesai lâzımdır. Bu kürsüden insan 
istediği gibi lâkırdı söyliyebilir (Bravo sesleri 
alkışlar). Okadar bizim müsamahamızı, mü-
sademizi suiistimal etti ki Adnan Menderes, 
hieolmazsa bize taarruz için söylediklerini kâ
ğıt üzerine yazacağına söylese bütçeye taallûk 
eden kısmını 20 dakikada okuyarak memleket 
için daha iyi bir iş yaparlardı. Bizim dinleme
miz, uluvvu cenabımızdan, milletin onların ne 
söylediğini, duymasını istediğimizdendir, hem 
de bu bir buçuk saatlik müddetin üç çeyreğini 
bizi millet nazarında küçük düşürmek için sar-
fettiği halde müsaade ettik. 

Başbakanın bütçe üzerindeki tesiri azalt
mak, tehdit yapmak için söz söylediğini iddia 
etmek artık bu millette ne mantık, ne insaf kal
madığına hükmetmek demektir. Bu arkadaşlar 
yirmi beş senedenberi Recep Peker 'i bilmiyor
lar mı? 25 senedenberi bizim içimizde tanı
dıkları 100 kişi yok mu? Hemen onlar ayrılır, 
ayrılmaz mı bizler samimiyetten ayrıldık? 

Fakat buraya çıkmaktan maksat, Halk Parti
sine mensup Hükümetle, Halk Partisine men
sup o1 an Milletvekillerini, millet nazarında ve 
bilhassa her köylü nazarında küçük ve haksız 
düşürmektir. Ama zannetmesinler ki, bazı yer-
ı™T]* -hazan tezahür eden gafletler uzun sürer. 
Hayır bu Türk milletidir, bugün olmazsa yarın 
anlar ve anlarsa çok iyi anlar. 

Dr. KEMAL CENAP BERKSOY (Yozgad) 
— Pir anlar. 

MUHİTTİN BAHA PARS (Devamla) — 
Bütçeye ait kısımların, rakama ait olanlarını 
Hükümete bırakıyorum. O lâzım olan cevabı 

^ygrgpdüegiffiflâ wmitim.'' "' 
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Ben bunu tecrübe ettim zaten ilk geldiği 

gündenberi, bu memlekete çok büyük hizmet 
edeceklerinden emin olduğum arkadaşlarla te
şekkül etmiş olan bu Hükümetin herhangi müş
külü halledeceğinden emin olduğum için İstan
bul'da bana bir tacir müracaat edip de bu para 
işi nasıl olacak, 7 Eylül kararı ile hasıl olan 
vaziyet ne olacak, gümrükte malı olanlar bun
dan çok mutazarrır olacak dediği zaman, hiç 
merak, etme dedim, Ankara'ya gider, Hükümet
le açık olarak görüşür ve işi halledersin demiş
tim. Döndü, Hükümetle işimi halletim dedi. 
Bursa'da Ekonomi Bakanlığına ait bir mesele 
olmuştu, telefon ettik, bir saatte cevap geldi. 
Mudanya'da yine böyle bir iş Ticaret Bakanı 
ile oldu, bir saat zarfında Bakandan neticeyi 
aldık. Diğer Bakanlıklara ait meseleler olsay
dı, onlarla da yine böyle kısa zamanda halle
derdik. Buradan kaçan Adnan Menderes'in 
mecburen gıyabında söylüyorum, yarın belki 
söylediği şeylere ait Hükümetin cevabını okur, 
eğer Hükümet tenezzül edip de cevap verirse. 

Arkadaşlar, bilhassa bu Hükümet zamanın
da tenkid gayet kolaylaştı, ellinci madde kalk
tı, yeni bir parti teşekkül etti, demokratik 
hayatın namütenahi serbest olarak devam et
mesi arzu edildi ve aklı olan, olmıyan, insafı 
oian olmıyan, sıkılması olan olmıyan bitaraflık 
maskesi altında, müstakillik veyahut particilik 
iddiasiyle her şeyi söylemekte ve bu Hükü
met 25 senelik mesainin, inkilâbm hesabım 
vermek vaziyetinde kalmaktadır. Binbir şey
den müşteki olanlar bütün şikâyetlerini bu Hü
kümete tevcih ettiler ve Demokrat Parti Aza
yı Kiramı da bu hususta milleti tahrik etmek
te, köy, köy dolaşarak bunu kendilerine bir iş 
edinmekte ihmal göstermediler. 

Arkadaşlarım, çok yoruldunuz, sözlerimin 
bir kısmını hazfediyorum. Yalnız bugün bah
sedilmekte olan para, kâr ve zarar hesabı 
bütçesi yerine ben biraz, müsaade ederseniz 
mânevi millet bütçesinden bahsedeceğim, mil
letin kâr ve zararından bahsedeceğim. 

Arkadaşlar, partiler de ordular da millet 
içindir. Her şeyden evvel onu gözönünde bulun
durmalı, onu iyi yetiştirmeli, onun gençlerinin 
kusurları varsa tashih etmeli ve istikbale daha 
emin gözlerle bakabilmek için bu yolda lâzım 
olan mesaiyi artırmalıdır. Millî Varlık bütçesi
nin- -varl^--kısırımda miüetua-tariMy -mi±K kıy-
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metleri, birliği, adaletseverliği, ahlâkî cihet-
1 eriyle, dinî terbiyesi, ahlâkî bulunur. Buna 
ıımkabil de gider tarafında, zarar tarafında ha
set, kin, ihtiras, çekememek, menfaatperestlik, 
'kilik vardr. îtiraf etmek lâzımgelir ki, gerek 
'V.ıinei harb, gerek ikinci Harb yalnız bizde 
değil, bütün dünyada hak ve adalet fikirle
rini zedeledi. Ilarblerin birbirine benzemiyen 
tarzda yaşıyan ve birbirlerinden çok uzak se
nitle yalattığı insanlar arasından fakir sınıf

larda bir şikâyet ve dert mevzuu vücuda gel
miştir. Bizim için bütçe ile beraber ve bütçe
den daha evvel hesabı görülecek kısım, milletin 
kâr ve zarar hesabıdır. Hükümetin bu iş üzerin
de ehemmiyetle durmasını istiyorum. Arkadaş
lar, ufak bir şeyle işaret edip geçtim. Belki öyle 
olması da daha iyi oldu. Fakat iki büyük ada
mın iki sözünü söyliyerek bu bahsi bitireceğim. 

Nev/york Polis Müdürü diyor ki ; «Biz in
sanların toplu bulunduğu yerlerde inzibatı te
min edebiliriz.» 

Bizim bulunmadığımız, insanların iki üç kişi 
bulunduğu yerlerde de inzibatı temin edecek mu
kaddes duyguları vardır ve onlar üzerinde dur
malıdır. 

Danton diyor ki, insanların, bilhassa fakirle
rin bazı büyük, mukaddes tesellileri vardır, on
ları bu adamların ellerinden almamalıyız. 

Ahlâk ciheti mevzuu bahsolurken, taassuba 
düşmemek şartiyle, bu kısmı da nazarı dikkate 
almanın zamanı geldiğine kaniim. 

Arkadaşlarım, bugün mevzuubahsolan bütçe
lim bir milyarı kabul edilecektir. Bu küçük hesa
ba karşı bir de Türk Milletinin manevi varlığı büt
çesi ve hesabı vardır. Bu, sonsuzdur. Bu bitmez 
tükenmezdir. Burada şu maddenin eksik, bu 
maddenin eksik olduğunu söyliyen muhalifler bil
sinler ki, icabederse Türk Milleti bu bütçenin ar-
1 ;ıs-rtckîKİır. Düşmanlarımız bir milyar liralık büt
çeye değil, bu Türk Milletinin bu kahraman ve 

• k ' - ' r 20 ırr'lvonnnun bitmez tükenmez bilme
yen varlığına bakmalı, düşünmeli ve dâhilde ya-
h'\r\ny '^c-oloiilori yaymak isteyen vatan hainleri 
Millî Mücadeleyi yapan Büyük Türk Milletinin 
mukaddes gazabından korkmalıdırlar. (Bravo ses
leri alkışlar). 

R A q ^ A N _ Emin Sazak (Yok sesleri). 
SAKİR UMA (Sivas) — Arkadaşlar Bütçe 

Kanunu tasarısını karıştırırken nazarı dikkati
me iki mesele çarpmıştı. Bunu burada agıkla-
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m ak için Makamı Riyasetten söz istedim, lût-
fetiler. Fakat sonra Bütçe hakkında Sayın 
Başbakan konuştu ve onu takip eden Maliye 
Bakanı benim bu şüphelerimi izale etti, onun 
için artık bütçe hakkında söyliyecek sözüm kal
madı. Yalnız şunu arzedeyim ki, Millet kürsü
sünden millet arasına kundak sokmak istiyen-
ler hakkında lâzım gelen sözler söylendi. Bu 
sözlerin mânası herhalde bir inceleme ile takdir 
edilmiştir. Bundan başka söyliyeceğim yok
tur. 

BAŞKAN — Faik Yılmazipek. 
FAİK YILMAZİPEK (Bursa) — Sayın ar

kadaşlar, bendeniz vatanın emrü müdafaasında 
iki kolumu kaybettiğim zaman bugünkü tees
sürü duyamamıştım. Biz memleket için canla
rımızı, kollarımızı, bacaklarımızı, gözlerimizi 
kaybederken geride rahat, huzur içinde milleti
mizi bırakacağımızı düşünüyorduk. Çok müte
essir oldum. O kadar heyecanlıyım ki, kendimi 
tutamıyorum. 

Aynı zamanda bir sanayici olduğum için 7 
Eylül kararları üzerinde mütemadiyen elde si
lâh olarak kullanılan bu kararlar üzerinde sa
lahiyetli ve memleketin bir sanayicisi sıfatiyle 
bir kaç söz de söylemek istiyorum. 

Ben ipekçiyim. Memleket bu iş için bende
nizi davet ettiği zaman Atatürk 'e olan bağlılı
ğım, mânevi mukavelenin yerine gelmesi için 
mebusluğu kabul ettim. Ayda ben, 2 000 lira 
değil, 3 000 lira verseniz buraya gelecek adam 
değilim, o kadar çok geniş işim vardır. 

7 Eylül kararlarından sonra hâsıl olan yük
sek fiyat meselesi. Bugün Yüksek Meclise te
min ederim ki, Bursa'daki ipekçi ve sanayici 
arkadaşlarımdan aldığım salâhiyet ve yetkiye 
dayanarak diyorum ki, 7 Eylül kararlarından-
beri ipek fiyatı yalnız bir ay kadar fırlamıştır. 
Bir ay için devam etmiştir, fakat ondan sonra 
fırlamamıştır ve fırlamıyacaktır. Bursa sana
yicileri namına Huzurunuzda bunu temin edi
nim. 

7 Eylülden evvel, bayanlarınıza sorunuz, 
amoroza 28 - 30 liraya alınırdı. Fakat bugün 
amoroza 18 - 20 lira arasındadır. Rica ederim 
aradaki nispet farkına bakınız. 

Sonra Sayın Celâl Bayar'ın idare ettiği kar
şı Partimizin şimdi burada okuduğu beyanna
mede zeytini ele aldı. Bursa zeytia mjnJıJsa-
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sidir. Gemlik'te Türkiye'nin hattâ Balkanların 
en büyük zeytin fabrikaları vardır. 4 - 4,5 kilo 
zeytin bir kilo yağ verir. Müstahsil zeytinin ki
losunu 40 - 45 kuruşa satar. Âzami randıman he
sap ederek, 4 X 45 = 180 kuruş yirmi de 'fab
rikasyon masrafı etti iki lira, yüzde 15 den 30 
kuruşta Muamele vergisi eder 230 kuruş. He
sap ediniz bu fabrikaya 10 kuruş, 20 kuruş kâr 
vermiyelim mi? Eder 250. 

Karşı arkadaşlar efkârı umumiyeye hitaben 
evvelâ boğazdan sarılmayı istiyorlar, bir taraf
tan köylünün mahsulü para etsin diyorlar, di
ğer taraftan da bunu yiyenlere çok pahalıdır, 
vergiler binmiştir, diyorlar. Efendim, yağın 
neresi pahalı, açıkça hesap veriniz bana. (Alkış
lar, bravo sesleri). 

Bugün ben çolak olan arkadaşınız her saat 
otomatikmen 50 lira vergi veriyorum. 500 e ya
kut işçim var. «Efendim, biz vergiden şikâyet 
etmiyoruz, vergiyi vermezsek bu ordu nasıl bes
lenir? Rica ederim arkadaşlar, bilhassa bu zey
tin meselesini çok açık olarak tebarüz ettiriyo
rum. 4,5 tan bir kilo zeyzin, alman bir kilo yağ 
240 - 250 den aşağı satılamaz. Onun için tekrar 
ediyorum ipek sanayii ipeği ve bundan mamul 
kumaşı fırlatmıyacaktır ve biz âzami vergi ver
meyi temine çalışacağız. Kendi sanatımızın i'e-
Ylakârlığına katlanacağız, fiyatı yükseltmiyece-
ğiz. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Dr. MAZHAR GERMEN (Aydın) — Sayın 
arkadaşlar; bütçenin umumu hakkında epeyce 
bir konuşma yapmayı tasavvur etmişken, hakika
ten asabım üzerinde depresif bir tesir yapan hâ
dise sebebiyle, konuşmamın hattâ muntazam ol
maması ihtimali karşısında aflerinizi rica ederim. 

Meclis kürsüsünde ve hattâ akademik kurul
larda, herkes bir fikir söylediği zaman, onu 
müdafaa etmek için, nihayet muvaffak olmak 
azim ve kararındadır. Eğer mukabil tarafın fi
kirleri, ifadeleri kendisini, kendi dâvasından 
vaz geçirir ve öbür tarafa götürürse, yine ne
tice itibariyle hakiki mâna ve karar alınmış olur. 
Hiçbir Mecliste bu tarzda fikir münakaşası ya
pılmasına mâni olacak hiçbir hareket tasavvur 
etmeğe imkân yoktur. Kaldı ki; memleketin 
içerisinde, gazetelerde ve her yerde, herkesin is
tediği gibi yazıp, okuduğu ve söylediği bir de
virde B. M. Meclisi gibi serbestinin en son had
dini temin eden ve burada söylenen sözlerden do-
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layı hiç kimseyi kanunen muahaza etmek imkânı 
olmadığını Anayasa ile tesbit edilmiş olan; ko
nuşmanın en emin ve salim bir mahal olduğunu 
ispat edecek ayrı bir delile hiç kimsenin muhtaç 
olmadığı aşikârdır. Bu konuşmalar arasında hiç
bir kimsenin bir diğerini rencide etmek ihtima
lini nazarı itibara alan Tüzük, bu tarzda haka
rete mâruz kalan arkadaş, derhal Başkanlık Ma
kamına müracaat ederek hakkının korunmasını 
istiyebilir ve kendisi bu kürsüye gelerek hak
kını müdafaa etmek imkânına her zaman malik
tir. Binaenaleyh konuşmağı bu tarzda, muğlâk 
meselenin bu gibi, memleketin ve milletin fay-

sı için devam etmek imkânı mevcut iken lü
zumsuz yere Meclisi terketmek ve hattâ kelime
leri muhtelif şekilde ifadesinden de gocunmak 
belli başlı muayyen bir kararın tezahürü değilse 
herhalde bir asap ve dimağ yorgunluğunun teza
hürü diye almakta bir zaruret vardır. Yani o 
kadar açık olarak size arzedebilirim ki, bir arka
daşıma dışarıda; sende biraz nevrasteni görü
yorum, dersem kızar. Amma; asabınızı biraz yor
gun ve zayıf görüyorum dersem, akşam uykusuz
dum da ondan, der. Bu kadar basit hâdiselerin 
ifadesini muhtelif ilim ve meslek sahiplerinin 
ağzından muhtelif şekilde almak ve anlamak 
mümkündür. Fakat olgun olarak, düşünceli ola
rak onları ta yerine koyduğumuz zaman kendi
sine atfedilen sinir hareketinin olmadığını ve bu
nu tekzip eden hareketi ihtiyar etmesi kendi 
menfaati ve kendi aklının ve şuurunun icabıdır. 

Epey uzun aylardanberi memleketin içinde, 
her yerde C. H. Partisine ve mensuplarına husu
siyle daha ilk başta Büyük Millet Meclisi üyeleri 
hakkında; yalnız midesine düşkün adamlar, di 
yeeek kadar çok ileri ve buna ben^t:- daha bir
çok şeylerin söylenmiş olması no, Büyük Mîiiet 
Meclisini topyekûıı Başkanlığı tarafından ve 
nede ayrı ayrı fertlerini bugibi hareket sayıla
cak mahiyetteki sözlere ve yazılara karşı hare
kete geçmemişlerdir. Ve harekete geçmemeleri, 
samimen kabul etmek lâzımdır ki, Cumhu
riyet Halk Partisinin memlekette hakikaten 
bir demokrasinin kurulmasına ve Demokrasi 
kurulması için muhtelif fikir ve prensip karar
larını taşıyan partilerin teessüs etmesine bağlı 
gördüğü için ve nihayet iktidar mevkiinde bu
lunan ve uzun zaman tecrübeleri yaşamış olan 
insanlar yeni yetişeceklere karşı daha müsama
halı olmalarını gayet tabiî gördüğümden bütün 
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bu müsamahaları yaptığımıza ben şahsen ka- I 
nüm. 

En ufak bir sözümüz, bir yerde çıkan en 
ufak bir şada bize bütün bu ihtarları tekrar
lamaktan hâli kalmamıştır. «İktidar Partisisiniz 
daha müsamahalı olunuz.» İnsanları olduğu gibi ı 
kabul etmek için daima lüzum gördükçe, canım 
insandır, yani hatadan salim değildir, şöyle olur, 
deriz. Bütün bu şeyler bu kısa ibarenin içinde 
mevcuttur. Fakat maalesef itiraf etmek mec
buriyetindeyim ki, demin bir arkadaşımın da 
tebarüz ettirdiği gibi, bize daima atfedile ge
len şeyler hiçbir zaman en ufak; canım harp 
içerisinde zaruret vardır da, yahut henüz şu 
kısım meslek erbabı tam yetiştirilememiş te, ya
hut şundandır, bundandır da... diye hakkımızda 
en ufak bir müsamahayı reva görmediklerini 
söylersem, zannederim, ileri birşey söylemiş ol
mam. 

İşte bu kısmı bıraktıktan sonra Adnan Men
deres'in uzun olarak okuduğu yazı içerisinde çok 
muhtelif mevzulara temas edilmiş olduğu için 
ve bu kürsüde onun her muhalifi olduğum nok
taları izah etmek çok uzun vaktinizi almak de
mek olacağı için bazı ufak tefek noktalara, ha
tırımda kalan kısımlarım alarak, efkârı umu
miye muvacehesinde arzetmek isterim. 

Bütçede belli başlı en kuvvetli unsur olarak 
samimiyet istiyen bu arkadaşın sözlerini, başta 
ortada ve nihayette birbirine alâkalı sözlerinin 
bazılarını bir araya getirmek lâzımgelse bütçeye 
atfettiği samimiyetsizliği tamamen kendisi üze
rine alması lâzımgelir. 

Memlekete neler lâzım olmadığını her şeyi 
söyledi. Meselâ son zamanlarda çiftçiyi teçhiz 
etmek için daha birçok şeyler lâzımdır, Ordu
ya hazar zamanında birkaç yüz milyon lira sar-
f etmek lâzııngeldiğini ilerde vaziyetler düzeldikten 
sonra terhis yapılsa bile masraf yapılamıyacağmı 
çünkü bunun orduya sarf edilmesi lâzııngeldiğini 
söylerken bir taraftan doğru bir taraftan da 
niçin bu kadar borç yaptınız? Niçin bu kadar 
orduya sarfettiniz, borç yaptınız derken hazer 
zamanında birkaç yüz milyon liraya ihtiyacı 
olan bir orduya hali harb denilen halde kaç yüz 
milyon lira sarf edileceğini anlamak ve bunu 
normal bütçe üzerinde hesap etmek gayet basit 
bir şeydir. Bize harb halinin başlamadan evvel 
ki zamanda Devletin 550 milyon lira borcunun 
6 - 7 yene sonra bir milyar 850 milyon liraya ba-
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lig olduğunu ifade ettiği zaman 550 milyon 
liranın, bir milyar 250 milyon lirayı kabul 
ve 6 seneye taksim edersek sene basma 250 mil
yon lira düşer ki, senede yalnız modern bir or
du yapmak için bu kadar paranın lâzım oldu
ğunu söyledi. Hangisi doğru? Demek ki, çok 
tasarruflu hareket etmiş te orduya az para sar-
fetmişiz, bu ifadeye göre böyle anlamak lâzım
dır. 

Herkesin işittiği şeylerdendir ki, köylerde 
dolaşan bu muhalif parti arkadaşlardan bazı
ları kendi arazisinin bir köşesinden diğer bir 
köşesine, at üstünde bir günde geçmek müm
kün olmıyan bir toprağın içinde, topraksız 
yaşamak mevkiinde olan köylüye, ne bileyim, 
nasıl kullandığını bilmiyorum, bu arkadaş, za
man geldi, köylüye, niçin ayağın çarıklı di
ye sordu. O köylüyü, kendisinin nasıl kulla
nıp da nasıl para kazandığını, İstanbul'da, 

bütün borçlarını harp içinde ödedikten sonra, 
mühim üç, beş tane binaya sahip olabilmek mev
kiine gelen bu arkadaşı takdir ederim, servet 
sahibi olmuştur, fakat acaba buradan, otur
duğu yerden idare ettiği çiftlikte köylülerin 
çarıklı veya refahlı olabileceğinde tereddüt 
ederim. 

Diğer ve kuvvetli bir partici olarak konuşan 
arkadaşımız da 12 sene evvelki haline göre, 
akrabası olan bir zatın Ziraat Bankasından te
min ettiği 15 000 liralık istikrazı temin edeme-
seydi çiftliğinden inemiyen hale gelecek olan 
bu arkadaş Hükümetin almış olduğu tedbirler 
yüzünden beş sene zarfında bütün borçlarını 
ödemiş ve birkaç bina edinmek imkânına sahip 
olmuş olması; Çiftçiyi kalkındırma bakımın
dan tedbirler aleyhinde olup olmaması için bil
mem nasıl bir misal diye almam lâzımgelir 
(Bravo sesleri). 

Büyük .masraflar diye birçok şeyleri sayar
ken birtaraftan bize, dışarıda Atatürk'ü kab
rini halâ yaptırmadılar diye aleyhimizde bulu
nanlar, tahrikat yapanlar bir taraftan da bi
nalara para verildi diye burada aleyhte söyler
ler, Bunlar samimiyet eseri telâkki olunabilir 
mi? (Bravo sesleri). 

Büyük Millet Meclisinin inşaatına şimdiye 
kadar 20 milyon, lirayı aşmıyan bir masraf ya
pılmış olduğu halde 100, 180 milyon sarf edildi 
gibi milletin ağznia birçok rakamlar düşüren 
insanlardan samimiyet beklenebilir mi? Arka-
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daşlar; bu kürsüden açıkça söylüyorum; Büyük I 
Millet Meclisi inşaatına sarfedilen para hiçbir 
zaman 15 milyonu geçmemiştir. 

İDARECİ ÜYE MUTTALÎP ÖKER (Sivas) 
— 15 milyon liradır. | 

Dr. MAZHAR GERMEN (Devamla) — En 
salahiyetli ağızdan 15 milyon lira olduğu ifade 
edilmektedir. Bu para ile bütün kârgir aksamı 
bitmiş hattâ bahçesini divarlarmı bile tamam
lanmış olan bu bina 15 milyon liraya bütün bu 
buhranlı devir içinde yapılmış olan bu binanın 
tamam olduğu zaman artık 180 mi, 220 mi, 
240 milyon mu olduğunu, artık muhtelif şekil
lerde neşredilen rakamlarda münasebetin ne 
olacağını halkın ve hiç olmazsa bütün dinliyi-
cilerin, öğrenmelerini çok yerinde bulurum. 
Çünkü bir vatandaşın samimî arzusu bu olur. 
Arkadaşlarım, bütün beni dinliyenlerin bunu 
böyle anlamalarım çok yerinde bulurum. 

İşte saban ve pulluk gibi, köylüyü teçhiz 
etmedikçe köylü nasıl kalkınacak? Köylüye 
mektep binaları yüklüyorsunuz. Köylünün ökü
zünden senede 2,5 lira vergi alıyorsunuz. Vah, 
vah, yazık köylüye. Ne bileyim buna benzer, 
bunun gibi daha yapılacak işler mi yok. Köy
lerde mektep arzusundan bahsedilirken, kendi
lerinin buna aleyhdar olduğunu Mecliste değil 
de falan yerlerde, şurada burada söylüyorlar. 
Dışarda bunun bin türlü akislerini duyuyoruz. 
Mutlaka bu akisleri yapanların hepsi, iddia 
edemem, Demokrat Partiye mensup -olmıyabi-
lir. Fakat alelıtlak bunlar içerisinde duyduğu
nu, öğrendiğini tetkik ve tavzihe imkân bul
madan öyle düşünüyor ve böyle söylüyor olan
ları da yok değil, imkân haricinde değil. Fa
kat benim iktidar partisi olduğumdan dolayı 
Hükümetin yaptığı icraatın lehinde şöyliyecek-
leri, iyi tesirler yapacağı muhakkaktır. Bina
enaleyh memleketin iyiliği namına bu kadarcık 
olsun bir fedakârlığı muhalif bir vatandaşın I 
kabul etmemesi vatan hizmeti bakımından nok
san bir hareket diye itham edilse yersiz olmaz. 

İlk defa da arzettiğim gibi, hakikaten asa
bım üzerinde çok derin bir tesir yaptı. Bu 
tarzda memlekette demokrasiyi yaşatmanın im
kânı yoktur. Biz serbest olarak muhalif parti
lerin 15 sene evvel niçjin yerleştiremedik diye 
kaybettiğimiz zamanlara acırken, telehhüfü 
ağzımızdan eksik etmezken,, yeni partiler ku
rulduğu zaman onlara elimizden geldiği, kadar | 
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müsamahakâr davrandık. En son misali zik
retmek mümkündür. Cumhuriyet Halk Partisi 
ve onun Hükümeti adeta sinmiş gibi çok mü
samahalı ve müsaadeli hareket etmesinden cü
ret ve cesaret alan ve kökünü, ruhunu, fik
rini, her eşysini memleketin dışından alan ve 
bana alenen izharı husumet ettikten başka re
jimime de açıktan açığa aykırı olduğunu hepi
mizin bildiğimiz rejimlerin istanbul içinde, şu
rada ve burada kolaylıkla teessüs etmiş ve 
hattâ Hükümete karşı bir tedbir almağa bile 
lüzum görmeden mahrem evraklarını, kendi
lerini ağır töhmetler altıda bırakacak evrakla
rını evlerinde ve yazıhanelerinde muhafaza ede
bilecek bir hâle gelmiş olmaları Cumhuriyet 
Halk Partisinin bütün bu demokrasi hareketle
rine karşı ne kadar müsamahakâr hareket etti
ğinin en bariz delili diye almağa imkân yok 
mudur?. 

işte arkadaşlar, efkârı umumiyeyi tekrar 
tatmin etmek isteriz ki, Cumhuriyet Halk Par
tisi bu hareketinde cok ciddî ve samimidir. 
Çok iyi ve serbest konuşmalarını candan ve 
yürekten aramaktadır. Gösterilen bu kadar de
rin bir müsamaha ve feragat karşısında onla
rın da feragatli ve müsamahalı olmaları mem
leket içinde demokrasi tesis etmek için çok da
ha dikkatli olmaları lâzımgeldiğini idrak etme
leri icabeder. Mesele memleketi bir karanlık 
ve müphemiyet içinde gösterecek hareketleri 
müsamaha ile karşılıyamayız. 

Dr. SAlM ALI DÎLEMRE (Rize) — Efen
dim laf söylemek istemezdim, hatta konuşmıya-
cağım diye dişlerimi de evde bıraktım. (Gülüş
meler). Fakat şimdi, bütün dünyada, bilmiyor-
mi ki, yer yüzünde umumi bir yaşama sıkıntısı 
vardır. 

NAŞlT FIRAT (Samsun) — Demokratlar 
bilmiyorlar. 

Dr. SAlM ALI DlLEMRE (Devamla) — 
Yani bilmedik kimse kalmadı ki bütün dünya 
midesinden sıkıntıdadır. Şimdi bunun nüma-
yişatı muhtelif memleketlere sirayet etmemiş 
midir? Bu hergünkü gazetelerde yok mu? Bu 
uınumi sıkıntının memleketimize sirayet eden 
kısmından biz mütesir olunca, bu elifinden ye-
sine kadar Hükümetin kabahatidir demek doğ
ru mudur? Bereket versin ki Adnan Mende
res böyle dedi ve böyle dedi mi işin şeysi kalmaz. 
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Yukarda bir parça kütüphanede istirahat 

ederken gazeteleri karıştırdım. isveç Sefirimiz 
Yakup Kadri oradan yazmış. Dinleyin nedir? 
Mahunya, isviçre süt ve kaymak memleketidir: 

«Bizim para ile tereyağı 700, koyun eti 816 
kuruştur. Hazır kundurayı 30 - 40 liraya alıyo
rum, fakat bir kundura ısmarlarsam yüz lirayı 
geçiyor. Tavuk 12 küsur lira..» Bunu nerede 
okudum, biliyormusunuz? Vatan gazetesinde. 
Gidin okuyun, bugün gelen gazetedir. 

Aklıma bir şey geldi. Paltomun cebinde çok 
vakittenberi taşıyorum, bizim Kurdoğlu çok 
mükemmel ingilizce bilir, bu Amerika'dan gelen 
mektubu kendisine veriyorum. Altını kırmızı ile 
çizdiğim yerleri lütfen okusun, 

Amerika'da bir hindiyi kimse alamıyor, bu-
du ayrı, kolu ayrı satılıyor. Biliyorsunuzya 
Florida da Miyanıi denilen bir yer varya, orada 
sakarinle kahve içiyorlar. Orası meyve şehridir, 
meyve gayet boldur. Bu 65 yaşındaki kadın 
yazıyor, bir hindi 10 - 12 lira imiş. 

Şimdi akla gelir. Canım münakale şöyledir, 
grevler böyledir falan. Ne bileyim ben, grev de
mek bir nevi karaborsadır. Münakalât deyince 
bizim münakalâtla oranın münakalâtı kabili kı
yas değildir. O halde biribirine dokunan işler 
dolayısiyla münakalât nedense düzelemiyor?. 

Şimdi Kurdoğlu'nun okuyacağı, o mek
tup üç aylıktır. Fakat bugün oradaki va
ziyet daha fenadır. Bundan evvel gelen 
İmaj, hani resimli gazete var ya, arada re
simlerin içerisinde yağmur altında, şemsiye
lerle kasap dükkânlarının önünde kuyruk ha
linde - hayır öyle şeye kuyruk denmez, kuy
ruk değil, tabur halinde - bir parça et almak 
için bekliyenler görülüyor. Demek ki ortada 
ekonomik büyük bir kriz vardır. 

Şimdi ben ve zannederim ki içinizde benim 
gibi bir kaç yaşlı adam vardır. Hani Çinli'ler 
ne diyor; üç yaşlı, üç ihtiyar bir Mandarin ye
rine, yani profesör yerine geçer, cahil olsa da. 
Şimdi Rusya ne vakitten beri alışveriş etmez, 
kimse ile damping filân yaptı ya. Ektiği arazi 
Avrupanııı yarısıdır, yalnız Avrupa kısmında, 
Anadolunun 6 - 7 mislidir. 90 bin ton ekmekliği 
vardır. Bu 180 bin ton da olabilirdi. Şimdiye 
kadar sapıtın işti, cslihaya, şuna buna verdi 
Şimdi bu marşesiui kapatmıştır. Böyle değil mi? 

İhtiyarlıktan bahsettiğimin sebebi budur ki, 
biz 8 - 10 kuruşa Kırımyağı alırdık. Şimdi böy-
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le bir şey yoktur. Türkiyeniıı ekonomisi nasıl 
olurda dünya ekonomisine bağlı olmaz? Buna 
imkân var mı? Bir kere dünya ekonomisine 
bağlı olmazsa üzümü tütünü kim alır? Onlarla 
beraber hallühamur olacağız. Harpten evvel 
530 milyon nüfusu olan bu küçük Avrupada, 
bizim dehşetli bir alıcımız vardı, Almanya. Çürük 
yumurtayı bile alırdı. 50 - 60 sene evvel Hay
darpaşa'da silo ve Ankara'ya kadar şimendifer 
yaptılar, neden? buranın buğdayından istifade 
etmeleri için. Sonra Konya ovasını suladılar, 
çünkü ihtiyaçları var. Böyle bir müşterimiz 
vardı, zorla elimizden malımızı alırdı, Gerek 
ithalâtta gerek ihracatta bu gibi dünyevi karışı-
lıklar olduktan sonra bundan daha basit bir 
şey var mıdır? Arkadaşlar; ekonomik kriz, po
litik krizi de tevlit eder, aynı şey demektir, 
başları da döndürür, aynı şey demektir. 

Şimdi Recep Peker arkadaşımız psikopat 
ffilan dediler... (Gülüşmeler..) 

Şimdi arkadaşlar; Recep Peker Ağabeyimiz 
yok burada amma, psikoz ise çok eyidir, hasta
lık demektir. «Psikopat» da ruhan hasta de
mektir. Rıılıan hasta olan insanın kusuruna ba
kılmaz, ya psikopat değil de dalavere için söy-
l üyor sa ? (Gülüşmeler). 

Psikopat çok eyidir. Çünki bu kelimeyi kul
lanırken de, dalavere lâfını söylerken de, kim
se beni ayıplamasın, ayıplarlarsa; demindenbcri 
söylediğim lâflar havaya gidiyor demektir. 
(Gülüşmeler). 

Bu memleketin ekonomisi bütün dünya eko
nomisine bağlıdır, bunun çaresi yoktur. Bu 
sıkıntıyı daha da çekeceğiz. 

Sonra, pisikopat... gayri ihtiyari dilim oraya 
gidiyor. Çünkü bakınız yalnız partizan ruhiyle, 
yalnız parti fikriyle hareket edilirse 100 kişinin 
bir kişi kadar aklı olmaz. (Bravo sesleri). Bu 
lâf benim değil, Volter'indir, bravo ona, (Gü
lüşmeler). Bir adam; bir kişi her fırsatta çıkar, 
daima parti fikriyle hareket ederse bu doğru bir 
şey olmaz. Daima parti fikriyle hareket eder
ler, halkın istifadesi için, gümrük kanunu yapar
sın, rey vermezler, kırmızı verirler, reddederler. 
Faydalı da, faydasız da konuşan iyi demez. An
cak parti fikriyle ben muhalefet ediyorum der. 
Bunu bana sormağa hacet yok. Bu bir umumi 
krizdir. Birçok kitaplar, ekonomik kitaplar 
çıkmıştır ve bu umumi kriz bir sosyal hastalık 
halini almıştır. 
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Bu kürsüden söylenen pisikopat, pisikoz lâfı 

o kadar ağır bir şey değildir, dokunaklı değil
dir. Bana kalırsa, iyi düşünülürse yerindedir 
bile. (Gülüşmeler). Doğru mudur? Dört elle ça
lışırken herkes işi düzelteyim derken, yardım et
mek ieabederken, depiriman sözler, cesaret kırıcı 
fena sözler söylemek memleketin hayrına mıdır? 
tcabederdi ki burada ne söylenirse söylensin, bu
rada oturup müdafaa etmek lâzımdı. Bârikai ha
kikat müsademei efkârdan çıksın deyu. Bu, lâ
zımdı. Efendijn bunlar daima çıkıp gidiyorlar. 
Bir defa değil, iki defa değil, böyle bırakıp sa
vuşuyorlar. 

Ne bileyim, fazla daha ne söyliyelim. Fakat 
bunun için burada ne kadar bağırsak bunun ye
ridir. Unutmamalıdır ki bütün dünya sıkıntı için
dedir ve Amerika'yı İsviçre'yi bir misal olarak 
gösterebiliriz. Bu vesikaları, hattâ muhalif bir ga

zeteden çıkarıp, bugünkü ifadelerinden söylersek, 
İsviçre'deki pahalılık halini.... Amerika'da 65 ya
şında bir kadın oradamı daha ucuz yaşarım.' bu-
radamı daha ucuz yaşarım diye düşünüyor. Bu 
paralı ve evvelce buraya gelmiş bir kadın. Böyle 
şeyleri acıyarak bize yardım etmesi ieabederken, 
yakıştıramadım vesselam. (Alkışlar). 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Balıkesir) — 
Arkadaşlar, bütçenin heyeti umumiyesi hakkın
da acil a IT müzakereyi mütaakıp sayın Başbakan 
Recep Peker'in söylediği sözleri zamansız ve söz
leri arasında bir iki kelimenin mânasını şahsi bir 
anlayışla kötü gören ve arada cereyan etmiş olan 
bir hâdiseyi hazin telâkki eden sevgili bir arka
daşımız, îstanbul Milletvekili Hamdullah Suphi 
Tanrıöver, benim kanaatime göre kendi mütalâ-
atını bildirirken, o meyanda Büyük Millet Mecli
sinin yalnız biri değil, kendisinin de içinde yıl
larla ve yıllarla, devre devre âzası bulunduğu, 
bundan evel kurulup yaşamış ve büyük Türk 
inkilâbını başarmış, Büyük Türk Kuruluşunu 
temin etmiş olan Birinci Büyük Millet Mecli
sinden itibaren tkinei, "üçüncü, Dördüncü, Beşin
ci, Altıncı, Yedinci Büyük Millet Meclisine hiç. 
birinizin ve Türk Milletinin, hattâ munsif be
şeriyetin kabul edemiyeceği bir hükme, bir is
tihfafa mâruz bırakmıştır. Gerek siz sayın ar
kadaşlarımın, gerek Türk Milletinin asla kabul 
ve terviç etmiyeceği bu fikri, bu kanaati red
detmek ve kendini tashihe davet etmek için bu 
kürsüye geldim. 

Arkadaşlar, sevgili ağabeyimiz Tanrıöver 
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şöyle söylüyor, zabıttan • aldım ve zabıttan al
dıktan sonra da, belki yanlış zaptedilmiş, belki 
başka maksatla söylenilmiştir diye kendileri
ni 3 - 5 arkadaşın yanında gördüm, kürsüde 
böyle söylediniz dedim. Çünkü bunu kürsüde 
söylerken tam anlıyamamış olduğumdan fikir 
ve gayesini açıklamasını istemiştim, bunu da 
hatırlattım. Bu kaydi ihtiyatide bulundum. 
Kürsüde söylenen söz aynen aşağıdadır. Par
lâmentolar tarihinde ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarihinde kaydedilmesi ve burada söy
lenen bir « mariz » sözüyle, « pisikopat » sö
zünden çok müteessir olup onun hakkında zan
nederim yalnız kendisine münhasır olduğunu 
sandığım bir kanaatle söylediği sözlerin karşı
sında bu daha hazin olan sözün yaptığı tesirin 
belirtilmesi lâzımdır. Onun için aynen okuyo
rum : 

« B. M. M.; hataları, zaafları ne olursa olsun 
Demokrat Parti bu sıralar üzerinde mevki al
dıktan sonra tamam olmuştur. Ondan evevl 
bir özentiden ibaretti, nakıs idi, vazifesini yap
mamıştı ». böyle dediler. 

Hâşa arkadaşlar, bu günkü Meclisi, bugün 
var olarak ayakta tutan Türk Milletinin bu gün
kü Büyük Millet Meclisini seçmek hakkını, hür
riyetini kullanma vaziyetini tam olarak sağlıyan 
Meclis bizzat bugünkü Millet Meclisi değil bun
dan evvelki Meclislerdir. Onlar büyük Türk 
inkilâbını yapan onlar bugünkü Cumhuriyet 
Hükümetinin şafakları bütün dünyayı aydınla
tacak kadar geniş ve kuvvetli harikalar yarat
mış olan geçmiş Millet Meclisleridir; onlar bi
rer özenti değildi, nakıs değildi. (Alkışlar). 

Eğer Tanrıöver yalnız kendilerine ait ve 
münhasır olduğuna inandığım ve hiç birimizin 
iştirak etnüyeceğine tamamen kani bulunduğum 
bu iman içinde ise bizzat kendisinin de içinde 
bulunduğu geçmiş bu Meclislerin böyle olduğu
na inanan arkadaşın içinde vicdan azabı duyma
sı, hacalet hissine mâruz bulunması pek tabiî
dir. Fakat bizim hesabımıza hâşa ve asla!. 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

FAZIL AHMET AY KAÇ (Diyarbakır) — A-
ziz arkadaşlar, söze affmızı rica etmekle baş
lamak istıranndayım. Affmızı rica etmek ıs
tırarında bulunmam şunun içindir : 1947 büt
çesini en tabiî şeraitle müzakereye başladığımız 
sırada açılmış sevimsiz ve tatsız bir paranteze 
maalesef kendimi de biraz devam etmek mecburi-
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yeti içinde görüyorum, Ö sebepledir ki, affmızı 
rica edeceğim. Ancak bu affmızı suiistimal et-
miyeceğime emin olun. 

Aziz arkadaşlarım, bu kürsüde muhterem ol
manın, pek iyi bilirsiniz, ilk şartı bu kürsüye 
ihtiram etmeyi bilmektir. Bu kürsüye ihtiram 
etmenin ilk kaidesi ise, hakka, hürriyete, doğ
ruluğa, şerefe, ve bilhassa Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin yüksek itibarına hürmetkar ol
maktır. 

Esefle itiraf ederim arkadaşlar, muhalif 
arkadaşlarımızın şimdiye kadar dinlediğim bir
çok sözlerinde bu vasıfları, gönlümün temenni 
ettiği nispette bulmamış olmakla betbahtlık du
yuyorum. iktidar mevkiine gelmenin birçok 
yolu vardır. Benim, kendileri için temenni et
tiğim şey, bütün Türk vatandaşları için temen
ni ettiğim gibi hakikatseverlik yoludur, 
fazilet yoludur, civanmertlik yoludur ve dürüst
lük yoludur. Çünkü bugün kendilerinin o ik
tidar mevkiinden indirmeye çalıştıkları insanlar 
o yollardan gelmişlerdir, bu bir. 

İkincisi : İktidar mevkii de birşey değildir 
arkadaşlar, insanlar oraya gelir ve gider, 
Çünkü fanidirler. Fakat bunun çok üstünde 
bir mevkii fazilet, bir mevkii şeref, bir mevkii 
hakikat vardır, oraya çıkanlardır ki, hakika
ten iktidar mevkiine inmek için hak kazanırlar. 
Binaenaleyh bunun dışında her hangi bir yoldan 
teşebbüs etmek milletvekili diye bizi intihap et
miş olan büyük camianın, büyük milletin gön
lüne ve hissiyatına bir hürmetsizlik teşkil eder. 
Bundan muhalifin olsun, muvafıkm olsun her
kesi ansaminı tenzih etmek isterim ve bugün çok 
temenni ederim ki, şimdi görmekle bedbaht ol
duğumuz sahne, bu muazzez muhitte son defa 
görülmüş bir hâdise olsun. 

Arkadaşlarımız, bizi sevmiyebilirler, ten
kit edebilirler, aleyhimizde olabilirler. Aley
himizde söyledikleri sözler içinde Türkiye'nin 
işine yarıyacak tek kelime için, bendeniz kendi 
hesabıma bin teşekkür ederim. Bunların için
de, şahıslarımıza haksız sözlerine kolaylıkla 
af kararı verebiliyoruz. Yalnız arkadaşlar, bi-

: lirsiniz, Meclisin ilk teşekkül ettiği, toplandığı 
günde fevalâde hususi; bir durum ortasında ta
biî vazifelerini ifadan imtina ettiler. J>u imtinaa 
da biz söz söylemekten menediliyoruz diye bir 
soğuk yafta yapıştırdılar. Şimdi arkadaşlar, 
bu kürsüde, bu muhit içinde ne siyasi karman-
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yolacılık, ne hamiyet yağmacılığı, ne de fazilet 
kaporozculuğuna yer yoktur. Burada ilim var, 
hürriyet var, fikir var, ve burası herkese 
açıktır. 

Binaenaleyh arkadaşlarınızın son hareketle
rinde, bendeniz doğrusu teessür kadar taaccüp 
duydum. Daima olgunluğundan iftiharla bah
settiğimiz bu millet, bu Türk Milleti şu manev
raları anlamaz mı? Bu hareketi ihtiyar etmek 
millete karşı hürmetsizlik ifade etmez mi?. 

Arkadaşlarım; bu parantezi, ^arzettiğim gibi, 
daha fazla uzatmıyarak burada kapatıyorum. 

Şimdi bütçe bahsine geçeceğim. Burada 
Muhterem Başbakanımız ve çok aziz, çok kiy-
metii, çok güzide bir yurddaşımız olduğunu bi
lerek iftihar ettiğimiz Maliye Bakanımızın fikir
lerini, isabetli görüşlerini anlattılar. Bunla
ra ben de bütün samimiyetimle iştirak ederim. 
Birçok âfetler bizim içimize girmesin diye bütün 
eziyetlerini çekmeğe mecbur kalmış bir taraftan 
da başlamış olduğu terakki hamlelerini durdur
mamak, diğer taraftan da memleketin bütün, asa
yişini, emniyetini, istikbale doğru uzanan dâvala
rını korumak ve takip etmek gayeleriyle hem tem
kinli hem de iktisatkârane ve hem de iktisat fik
rini gülünç bir cimrilik içinde verimsizliğe uğrat
mak istemiyen bir ruhla vaziyeti mümkün oldu
ğu kadar telif edilmeğe çalışılmıştır. Bendeni
zin gördüğüme ve iman ettiğime göre bunların 
böyle tevzin edilmesi hususunun sayın Bütçe Ko
misyonunun ne kadar itina ile uğraştığı da he
pinizin pek iyi bildiği bir şeydir. 

Arkadaşlar, hakikatler aleyhinizde olduğu za
man söylemekten korkmıyacağmız gibi büyük fa
zilet emreder ki lehimizde olduğu zaman da söy
lemekten korkmıyalmı. Niçin fenalıkları ortaya 
çıkarmak, kahramanlık ta meziyetleri söylemek 
günahtır? Böyle şey yok! Şu sebeple kendilerinin 
irat ettikleri bütün fikirlere ben hürmetle işti
rak ediyorum. Bunların teferruatını tetkik et
tiğimiz zamanda kendimin de nâçiz mütalâalarım 
olursa onları da yüksek heyetinize arzedeceğim. 

Mâruzâtım budur arkadaşlar. (Bravo sesleri, 
alkışlar). 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Arkadaşlar, karşı partinin 
sözcüsü Adnan Menderes'in bazı sözleri bilhassa 
Bütçe Komisyonunu ilgilendiren sözlerine Millet 
Meclisi kürsüsünden, Bütçe Komisyonu adına ce
vaplarını vermek vazifesiyle mükellefim. 
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Yalnız sözlerime, daha doğrusu cevapları

ma başlamadan evvel bir noktayı belirtmeye 
mecbur kaldım. Eğer Adnan Menderes'in sözle
ri yalnız tenkit hududu içinde kalsaydı bun
ları söylemezdim. Eğer Adnan'Menderes'in söz
leri demindenberi muhtelif arkadaşların kadir-
şinasçasma belirttikleri şekilde, Bütçe Komis
yonunun, her bir sayfası üzerinde göznuru dö
kerken, çalışarak, 28 hususi bütçe raporu, bir 
umumi bütçe raporu ve 28 bütçeden müteşek
kil yüzlerce sayfa olarak matbu, elinizde bulu
nan eseri - ki, bunlar Meclis tutanaklariyle be
raber Millete de neşredilecektir - küçümsemek 
değil, fakat hattâ onu gelişi güzel yapılmış, 
üstünkörü hazırlanmış göstermek ister şekilde 
kötülüyen, fena tavsif eden ifadeleri olmasavdı 
bunu söylemekte hakikaten ihtiraz ederdim. 
Fakat teessürle soyuyorum. 

Arkadaşlar, Bütçe Komisyonu, bütçeler için 
ayrı ayrı memur edilen raportör arkadaşların 
uzun süren çalışmalarından sonra iki hafta sa
bahtan başlıyarak akşamın geç saatlerine ka
dar bütçe üzerinde en geniş şekilde münakaşa
lar yaparak tetkikler yaparak kafa yorarak, 
göznuru dökerek, çalışmıştır. Bunun yanında 
Milletin şunları bilmesi lâzımdır : D. P. nin 
Bütçe Komisyonunda 5 üyesi vardır. D. P. nin 
Bütçe Komisyonundaki üyelerinden biri olan 
Adnan Menderes bu çalışmalara bir dakika 
dahi iştirak etmedi. Bir diğer üyesi ancak bir 
iki gün geldi. Bir diğer üyesi de arasıra aramız
da gördük, amma, her ikisinin de bir kelime 
söylediklerini işitmedik. Bir üyesi yalnız bir 
bütçe ile alâkasını gösterdi, Bir üyesi de üze
rinde durduğu teferruat noktaları üzerinde 
kendisini elimizden geldiği kadar aydınlatmaya 
ve kendisinin bilgilerinden istifade etmek için 
kendisini teşvik ederek bildiklerini söylemeği 
ve tenkitlerini yapmayı rica şeklindeki teşvikle
rimiz arasında mesaimize iştirak etti. 

Arkadaşlar, benden evvel bir arkadaş ga
yet güzel söyledi. Bütçe Komisyonu propaganda 
yeri değildir. Orada çalışmak ister, orada Mec
lis namına bütçeyi murakabe, milletin giderini 
ve gelirini murakabe etmek, şu veya bu parti 
ile mukayyet olmaksızın bu vazifeyi elden geldi
ği kadar çalışarak yapmak lâzımdır. Demokrat 
Parti üyeleri bunu yapamamışlardır. 

Arkadaşlar, Adnan Menderes Bütçe rapo
runu, Hükümet beyanatının tekrarından Hbaret 

.1946 O : İ 
ve noksan malûmat veren bir yazı olarak va
sıflandırdı. 

Arkadaşlar, 28 tane rapor Hükümetin be
yanının tekrarı suretiyle yazılamaz. Hepiniz 
okudunuz, millet de okuyacaktır. Bu rapor
ların birçokları, Komisyon âzası arasında en 
nâçiz arkadaşınız benim, tevkir ile saygı ile 
eğilerek iftiharla söyliyebileceğim, esaslı tet
kiklerdir, çok esaslı bilgilere, tetkiklere daya
nan kıymetli raporlardır. Bunlar hiçbir zaman 
Hükümetin beyanının tekrarından ibaret ola
maz, katiyen böyle değildir. Komisyonun 
umumi raporunda ancak umumi esaslar ve 
umumi şekilde malî politikaya, malî politika
nın ilgilendirdiği iktisadi ve malî işlere taallûk 
eden meseleler vazıh bir şekilde, fakat bir Ko
misyonun müşterek ifadesine yaraşan vakur 
bir ifade ile her noktada kanaat izhar edilerek 
ifade edilmiştir. Bu raporu okuyanlar ve oku
yacak olan millet ve bundan sonraki nesil el
bette Demokrat Parti sözcüsünün nasıl haksız 
tavsiflerde bulunduğunu bir kere daha görmüş 
olacaklardır. Ben bunun üzerinde daha fazla 
tevakkuf edecek değilim. 

Arkadaşlar, karşı parti sözcüsü, raporda 
noksan gördükleri hususlar hakkında bazı nok
talara işaret ettiler. Bu bir iki noktayı burada 
belirtmek isterim. 

Raporda; noksan olan noktalardan birisi 
olarak; Millî gelir hesabı ve vergi mükellefi
yetinin muhtelif halk zümrelerine te'vezzü şekli 
ifade edilmemiştir, dediler. 

Arkadaşlar, Bütçe Komisyonu raporunun 
bir cümlesini affınıza sığınarak, bildiğiniz hal
de, huzurunuzda okumak isterim. Bütçe Ko
misyonu diyor ki, «vergi sistemimizde yapıl
ması derpiş edilen bu yeniliklerin yanında - ki 
bu yenilikler raporda biraz yukarda ifade edil
miştir - vergi mükellefiyetinin halk üzerindeki 
dağılış miktarlarını diğer memleketlerde oldu
ğu gibi hesaplamağa girişmek, Bütçe Komisyo
nunca temenniye şayan görülmüştür.»1 Adnan 
Menderes bizim söylediğimiz bir şeyi burada 
bize satmak mı istiyor? Onu biz söyledik. Millî 
gelir1 hesapları senelerdenberi dünyanın hiçbir 
tarafında ilân edilmemiştir ve bizde de ilân 
edilmemiştir, edilemez ı ve edilmemesi icabe-
der. ^Amhia bundan sonra normal devirlere gir
diğimiz zamaıi' elbette vergi sistemimizde ıslah 
konusu üzerinde konuştuğumuz zaman ilmin 
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icabettirdiği, tekniğin, icabeti irdiği heı- şey 
üzerinde uzun, uzun duracak ve konuşacağız. 
Bütün hesapları ortaya koymaktan hiçbir vakit 
çekinmiyeceğiz. 

Arkadaşlar; Adnan Menderes, katına bütçe
lerin hesabı yoktur dedi, Devlet İktisadi Teşek
küllerinin hesabı yoktur dedi, özel idare ve be
lediyelerin hesabı yoktur dedi Bizim bildiğimi
ze göre katma bütçelerin hesabı tabediliyor, 
tevzi ediliyor ve kendilerinin mensup olduğu 
partiden arkadaşların da dâhil olduğu Bütçe 
Komisyonunda münakaşa edilmiştir, müzakere 
edilmiştir. Bütçe Komisyonunun o bütçeye ait 
raporları da tab ve tevzi edilmiştir. 

Devlet İktisadi Teşekkülelrine Meclis namı
na iştirak eden heyet arasında Demokrat Par
tiye mensup olan Milletvekilelri de bulunur. 

Meclisin mümesileri bu iktisadi Teşekkülle
rin hesaplarını tetkik etmekte ve bunların bi
lançoları, raporları, Murakabe Heyetinin rapor
ları, heyeti umumiyenin teşkil ettiği komisyon
ların raporları tabedilerek tevzi edilmektedir. 
Özel idareler ve belediyelerin hesapları kimse
den gizli midir? 

ŞEMSETTİN GÜN'ALTAY (Sivas) — Mu
rakabeyi Meclisten alıp bu heyete veren Celâl 
Bayar'ın kendisidir, o onların eseridir. 

MÜNİR BİKSEL (Devamla) — Ne demek 
istiyorlar? Tenkit, tenkit yapmak. Amma kolay 
tenkit yapmak, külfetsiz iş yapmak, başkasının 
mesaisinden istifade etmek istiyorlar, elelrinde-
ki hesapları açıp bakıp istedikleri tenkitleri 
yapmağa ne mâni vardır? Bunların bütçe ra
porlarına konulmasının lâzım olduğu hakkında 
ki mecburiyeti nereden çıkarabilirler? 

Arkadaşlar, bütçenin tertibi üzerinde, vuzu
hu bahsinde de mütalâa söylediler. 

Ben Büyük Millet Meclisinin iki dönemine 
iştirak ettimiş bir arkadaşınız bulunuyorum. 
Şurasını şükranla, iftiharla arzedebilirim ki, 
beş seııedenberi çalıştığım Bütçe Komisyonu 
bütçenin teknik düzenini, teknik tertibini, her 
sene, her gün geçmişten daha güzel, daha iyi 
daha ilmî, daha teknik ve daha ileri bir şekilde 
tanzim etmektedir. En ufak bir mukayese 
yapsınlar ve bunun aksini ortaya koysunlar. 
Daha ne istiyorlar da biz dinlemedik, nıantiki 
hangi şeyi söylediler de, hayır dedik. Biz eli
mizden geldiği kadar çalışıyoruz ve bu çahşma-

! lanınız da elbette bizi daha iyiye, daha güzele, 
daha mükemmele götürecektir. (Bravo seslen). 

Arkadaşlar, vuzuhtan bahsettiler. Bütçe 
komisyonu müzakerelerinde her bölümün hesa
bının alelmüfıedat tahlili yapılmıştır. Bu her-
şeyden evevl bütçelerin hususi raporlarında ya
pılmıştır. Eğer bunların noksanı var idiyse 
Bütçe Komisyonunda müzakere sırasında bun
lar! açıklamaları mümkündü ve nitekim bu rapor
ları. dahi okumadan sual soran arkadaşların sual
leri üzerine her bölüm hakkında vuzuhu temin 
edecek izahat verilmekten hiç biran kaçınılmamış-
tır. Bütçe bu suretle Büyük Meclisin ıttılaı
na sunulmuştur. Noksan görülen bir şey varsa 
bugün dahi izahını vazife addederiz. 

Fakat arkadaşlar sorarım? burada söyle
dikleri rakamları nereden çıkardılar. Eğer büt
çemiz vuzuhsuz olsaydı bunları çıkarmak 
mümkün olurmu idi? Bütçemiz vuzuhtu idiki 
istediği malûmat, rakamlarına kadar bütçeden 
çıkarılmış ve burada söylenmiştir. 

Meclisin murakabesi dışında kalan işlerden 
bahsettiler. Yani Büyük Meclisin Millet namı
na, milletin parasının sarfiyatını murakabe et
mek kusur ettiğini söylemek mi istiyorlar? 
Gösterdikleri misallere birer cümle ile dokuna
yım . 

Millî korunma fonuna müsteniden yapılan 
kadrolardan bahsettiler. Arkadaşlar, Büyük 
Meclis fevkalâde zamanların icabı olarak Millî 
Korunma Kanununu yapmıştır. Bu kanunla te
sis edilen bir fonun ve o fondan yapılan sar
fiyatın bütün bilançoları yine Büyük Meclisin 
yani Kamutayın murakabesinden geçer. Tasdik 
veya reddedilir. Bununla millet murakabesi 
bertaraf mı edilmiş olur? 

Kömür açığını kapatan fondan bahsettiler. 
Biliyorsunuz arkadaşlar bu doğrudan doğruya 
Devlet İktisadi Teşekkülleri Heyeti Umumiye-
sini ah'ıkadar eden bir meseledir. Bütçe mevzu
una giren ve bütçeyi alâkadar eden bir mevzu 
değildir. Bu da yine Büyük Meclisin kabul bu
yurduğu bir kanunla kurulan Devlet İktisadi 
Teşekküllerinin heyeti umumiyesinin murakabe-
sindedir. Büyük Meclis içinden seçilmiş mümes
siller heyeti marifetiyle Büyük Meclis ve Mil
let namına murakabe edilmektedir. Bundan 
millet ve Meclis murakabesinden saklı ve gizli 
kalan nelerdir acaba? 

Dıs ticaretten mütehassıl altınlardan balı-
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settiler. Bilmiyorum arkadaşlar, bunun bütçe
mizle, bütçe mevzuu ile ne alâkası vardır? Ni
hayet dış ticaretimizin aktifini teşkil eden bu 
döviz ve altınlar Merkez Bankasında elbette bu 
memleketin ihtiyacına sarfedilmek üzere du
ruyor. Bunlar bütçeye girecek rakamlar ve kıy
metler midir? Bunlarla ne ifade edilmek iste
nildiğini anlamak mümkün değildir. 

NAŞİT FIRAT (Samsun) — Milleti aldat
mak. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MÜNİR 
MÎRSEL (Devamla) — Arkadaşlar, bilhassa 
Büyük Türk milletinin her zaman hassas ol
duğu bir mevzuu da ele alarak bütçenin samimi 
olmadığından, samimiyetsizliğinden bahsettiler, 
o da Millî Savunma bütçesidir. 

Arkadaşlar; Hükümet ve onun mümessili 
olarak Bakan bizim tetkiklerimizden sonra Büt
çe Komisyonunun huzurunda açıkça ifade et
miştir k i ; Millî Savunma bütçesi önümüzdeki 
yıl içerisinde memleketin, milletin tek kuruşu
nu dahi tasarruf etmek için yapılacak âzami 
gayretleri de sarfetmek suretiyle ihtiyaçları 
karşılıyacak şekilde ve surette tanzim edilmiş
tir. Amma arkadaşlar; yarının doğuracağı hâ
diseleri, bilhassa bu günkü durumda ve memle
ketin savunma bahsinde, bu günden kestirmek 
kehanetini kim üzerine alır? Bu memleketin 
yarın savunması için bütçe dışında paraya ihti
yacı olursa veyahut memleketin huzur ve em
niyetini dış tehlikelere karşı temin etmek için 
şu veya bu şekilde masraf yapmak icabederse 
Büyük Meclis ve Türk milleti aziz ordusu için 
lâzım olan parayı vermekten sakınacak mıdır? 

Elbette yeni ihtiyaçlar veyahut günün icap
ları bugün derpiş ettiğimiz şekillerden başka 
bir mahiyet arzederse bütün milletin kalbinden 
yapacağı fedakârlığı onların mümessilleri bu 
bütçeye gereken tahsisatları ilâve etmek sure
tiyle, yapmakta elbette bir dakika bile tered
düt etmiyecektir. (Bravo sesleri) Bu bütçenin 
bu şekilde oluşu ve bunu böyle ifade etmemiz 
mümkün olduğu kadar diğer ihtimalleri de 
düşünmek, söylemek mümkündür. Bugünkü 
dünya durumunda sulha doğru gidişte, memle
ketimizi herhangi.bir dış tehlikeye karşı hudut
larımızda bekliyen vatan evlâtlarının büyük 
bir kısmını işleri başına göndermek imkânını 
bnlMak imkâna*-olacağı da düşünülebilir. Eğer 
dfStya bııgiöakö gidişinde devam ederse, kubu-
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nu kuvvetle . ümit etmemek için hiçbir sebep 
yoktur, kötümser olmak için büyük bir lüzum 
ve sebep yoktur. Bilâkis sulh ve sükûnu te
menni eden insanlar gibi, bu işde de iyimser 
olmamız daha doğru olur. înşaallah elimizdeki 
bu bütçeye, memleket savunması için koymuş 
olduğumuz bu ödeneklerin hepsini sarfa mec
bur olmayız. Bu ödeneklerin bir kısmını mem
leketin imarı, ihyası ve millî kalkınmamız içifi. 
sarfetmek imkânını buluruz. 

Buradan ifade edilecek şey kötümserlikle, 
gelecek günlerin daha fena olacağını işaret ede
rek söz söylemek değil belki, millet için, dün
ya için daha iyi günlerin geleceğini temenni 
ederek söylemek âciz kanaatımca daha yerinde 
olurdu. 

Arkadaşlar; münakaleleri bütçenin samimi
yetsizliğine misal gösterdiler. Hakikaten bu ifa
deyi anlamak mümkün değildir. Münakale işi 
oyunbazlık için mi kanunlarda yer almıştır? 
Bu iş, aklın, mantıkin ve işin icabının, ihtiyacın 
icabının ortaya koyduğu bir makanizmadır. 

Dünyanın neresinde bütçelerde münakale ya
pılmaz. Münakale bu yıl bugüne kadar bir de
fa yapılmıştır, bir de sene sonuna doğru taay
yün eden ihtiyaçlar için yapılacaktır, bu iki 
münakaleyi memleketin bütçesine samimiyetsiz
lik diye öne sürmek, ancak bu işlerde zerre 
kadar bilgisi olmıyanları kandırmağa istihdaf 
edecek bir söz olabilir. Başka türlü anlaşıla
maz. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Arkadaşlar, borçların terakümünden bahset
tiler ve gelecek yıl borçlarımızın artacağından 
bahsettiler, bütçe açığının daha artacağını söy
lediler. 

Arkadaşlar; borcun 1939 dan sonra da neden 
arttığını yalnız Büyük Millet Meclisi değil mil
letin en okumamış çocuğuna kadar herkes bi
liyor. 1939 yılındanberi bu aziz vatanı haricî 
tehlikelere karşı korumak için ayakta duran 
ordusunun sarfettiği parayı seve seve veren 
milletin her ferdi borçlarımızın nasıl tevellüt et
tiğini ve bu borçlar ile alman paraların nereye 
sarfedildiğini pekâla bilmektedir. Bunlar büt
çenin samimiyetsizliğinden veyahuf bütçenin 
fenalığından tevellüt etmiş şeyler değildir. Bun
lar hepimizin bildiği gibi harb yıllarının zaru
retlerimden "doğmuş şeylerdir. Arkadaşlar, bu 
bütçe dolayısiyle istikraz yapacağımız bu Bütçe 
Kanununda da- müudetiçtirT Elbetfce yine borç 
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yapılacaktır. Gelecek yıl inşallah öyle temen
ni ederiz ki, bu artış memleketin ekonomik 
kalkınması için, memleketin saadet ve refahını 
artıracak işlerimiz için artacak borçlar olacak
tır. Bu borçlar hakkında raporumuzda uzun 
uzadıya izahlar vardır. Orada ifade ettik ki, 
bu borçlar, memleketin malî kudretini tehli
keye atacak değil, fakat vaktinde para ödemek 
için bugüne kadar tuttuğumuz yolda, bugüne 
kadarki hattı hareketimizde en ufak bir tehlike 
yaratmıyacak bir durumdadır. Arkadaşlar. He
sap meydandadır. 

Vergi sistemi üzerinde de konuştular. Vergi 
işleri ve sistemleri üzerinde akademik olarak 
saatlerce ve günlerce konuşmak mümkündür. 
Biz de kendileri kadar konuşabiliriz. Bizim de 
raporumuzda bu hususta tamennilerimiz vardır 
ve açıkça söylemişizdir. Amma sorarım arka
daşlar, Büyük Millet Meclisinin zannederim dört 
devresindenberi Maliye Komisyonunun sözcü
lüğü yapan Adnan Menderes, bugün buradan 
tenkidettiği, harb içinde veya daha evvel ka
bul edilmiş vergi kanunları hakkında daha ön
ce neler söylemişti, bunu bir kere hatırlamaları 
lâzımdır. 

ikincisi arkadaşlar, kendileri için Demokrat 
Parti olarak vergi sistemlerimizde yapılacak iş
ler hakkında Meclis usullerine uygun olarak, 
yasama usullerine uygun olarak ne teklif yap
tılar da biz bunu tetkikten imtina ettik. Vergi 
sistemi üzerinde bu şekilde akademik konuşmak 
yerine Meclise müspet teklifler yasama usul
lerine uygun teklifler getirmek bir milletve
kilinin ve bilhassa karşı partinin vazifelerin
den olmak gerekti (Alkışlar). 

Arkadaşlar, vaktinizi çok aldım. Ancak bu 
işlerin bir kısmına temas ettim. Tabiî Maliye
ye ve diğer Devlet işlerine teallûk eden kısım
lara yetkili arkadaşlar yerleri gelince malûmat 
arzederler (Alkışlar). 

ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İzmir) — Arkadaş
lar, Bütçemizin konuşulduğu bir günde Adnar> 
Menderes arkadaşımız geniş, etraflı, uzun ve 
partisi namı hesabına bir nutuk okudu. Okunan 
nutuk o şekilde tertip ve tanzim edilmişti ki ne 
kadar simsiyah yazmak mümkünse o kadar sim
siyah yazılmış ve ne kadar kapkara bir neticeye 
varmak lazımsa o kadar kapkara bir neticeye 
varmıştır; (Bravo sesi eri alkışlar);: i 

BtB S E S — Kalpleri gibi. 
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I ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (Devamla) — Bu nut

ka göre dünde, bugünde, yarında ümitsiz yaşa
mak icabeder. 

Arkadaşlar, ben onun tasvip ettiklerinden 
çak daha kara günler çok daha sert ve haşin ha
tıralardan bahsedeceğim. 

Ankara Büyük bir zaferle dâvasını bitirdiği 
I sandığı gün karşısında kapkara bir manzara 

vardı. Vatan dediğimiz toprak bir boydan o bir 
boya kadar çiğnenmiş, yakılmış; yakılmış ve yurd 
yuva denilen yerler perişan bir hale düşmüştü. 
Ondan sonra Millet denilen Türk milleti bin bir 

I muharebede vermiş olduğu binlerce, yüz bin-
j lerce şehitlerden açlık sefalet ve doktorsuzlu-
) ğun birarada bu adam üzerinde yapmış olduğu 

tahribattan sonra hakikaten cılız bir nesil ile 
I karşı karşıya kalmış bulunuyorduk. İşte böyle 

bir günleri yaşadığımız zamanlarda bazı varlık 
kaynaklarına el atmak imkânının olup olmadı
ğı imkânını araştırdık. Baktık ki hepsi sultan
lar tarafından birer birer satılmıştır. Memle
ketteki şimendiferler bir boydan bir boya ka
dar imtiyazlı yabancı şirketlere satılmıştı, 
Memleketin limanları, rıhtımları, fenerleri bir 
boydan öbir boya kadar yabancı imtiyazlı şir
ketlere satılmıştı. Memleketin bankaları, ma
denleri, inhisar ve aşar vergileri, hulâsa mem
leketin servet kaynağı olarak nesi varsa hepsi 
daha evvelden yabancı imtiyazlı şirketlere sa
tılmış bulunuyordu. Türk milletine mensup 
adamların da bu servet kaynağı addedilen yer
lerdeki vazifeleri, kavaslık ve muhafızlıktan 
ibaret idi. işte böyle bir devirde, devleri bile 
korkutacak olan bir devirde, Ankara'nın başı, 
Ankara'nın içi, ve Ankara'nın kendisi top-
yekûn, mânasiyle Cumhuriyet Hükümeti bu 
korkunç manzara karşısında yılmadı, eesurane 
işe atıldı. (Bravo sesleri ve alkışlar). Bu ee
surane işe atılıştan sonra çok zaman geçmedi, 
birer, birer bütün bu ecnebilerin eline geçmiş 
olan servet, refah ve istirahat ve hayat kay
nakları Türk Cumhuriyetinin malı oldu. O ka
darla kalınmadı yanma ilâveler yapıldı, bir 
kısmı tecdit edildi, bir kısmı tahkim edildi. Hu
lâsa bugün bize, bütçemizin muhtelif bütçelerin, 

( en büyük varidatını veren birçok yerler sessiz 
sadasız sırf yılmıyan, ezilmiyen bir imanla ça
lışarak elegeçirildi jve milletin.: malı oldu ve 
böy]|ece_ memleket bizim hakikaten bizim mem-

I leketimiz olmağa başladı. Bütün bunlardan 
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sonra bir harb geldi, çattı. Harbin gelmesi 
demek, her memlekette olduğu gibi, bizde de 
masrafların ölçüsüz artması demektir. Seve, 
seve artan bu masrafı karşıladık. Bu masraflar 
karşılanırken, ekmek buhranı gibi, kömür buh
ranı gibi, para buhranı gibi buhranlarla karşı 
karşıya kaldık. Bu buhranları hep beraber, 
elele vererek birbirimize dayanarak, almış ol
duğumuz tedbirlerle hallettik ve dâvaların üs
tüne çıktık. 

Arkadaşlar; bugün bütün bu dâvaları hal
lederek tertemiz bir imanla yeni dâvalar için 
hazırlanırken içimizden bozguncuların çıkması 
ihtimali daima mevcuttur. Bilhassa, en çok 
dayandıkları şey, nereden ne bekliyorsunuz, 
diyorlar. Hakikaten, hiçbir yerden hiçbir şey 
beklemediğimiz günlerde biz bu memleketi bi
zim memleketimiz haline getirecek kuvvet ve 
kudreti, başımızda şeflerle beraber mütemadi
yen yürüyerek dâvanın büyük kısmını hallettik. 
Şimdi yine bazı müşkülâtla karşı karşıyayız. 
Bu müşkülât eski müşkülâtın yanında çocuk 
oyuncağı denecek kadar zayıftır. (Bravo ses
leri, sürekli alkışlar). 

Arkadaşlar; Hükümetimiz son günlerde yedi 
Eylül kararlarını aldı. Bu kararların bekleni
len müddetten evvel iyi tesirleri görüldü. Mem
leketin başlıca ihracat malı olan üzüm, incir, 
fındık müstahsılları ve tüccarları bugün mem
lekette hakikaten yüzleri güler insanlar oldu
lar. Yakında tütün ziraatiyle iştigal eden müs
tahsil ve tüccarlarının yüzleride aynı beşaşeti 
alacak ve bize teşekkür edeceklerdir. 

KEMAL CENAP BERKSOY (Yozgad) — 
Amma Celâl Bayar gidecek, bozacak işleri. 

ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (Devamla) — Bun
dan başka arkadaşlar, parayı düşürerek mem
leket mallarının kolaylıkla satılabilmesi imkâ
nını elde ettiğimiz gibi yine o kararlardan bi
risinin ieabettirdiği gibi memleket dahilinde pa
ra düşmesinin tevlit edeceği bazı panikleri 
önlemek için Türk parasını altınla başbaşa koy
duk ve her kim isterse altın veriyoruz dedik. 
(Bravo sesleri). Bu isabetli kararlar pazarları, 
bu mahiyetteki panikci adamların paniklerine 
mâr-uz kalmaktan kurtardı. ; 

Arkatlâşlary aşağı yükari'clün almış olduğu
muz-kar arîatfii' bugün iyi neticelerini alıyoruz. 
Bundan rraşkâ' yarın için 'bu bütgeftin'içiiide've ~ 
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dışında bu Devletin elinde büyük imkânlar ve 
kudretler vardır. Hakikaten yarın biz sulha ka
vuşursak, askerlerin miktarını azaltırsak, ve 
hattâ hizmet müddetlerini indirirsek Millî Mü
dafaa için Bütçeye konmuş olan rakamın mühim 
bir kısmı elimizde kalacaktır. Bununla birçok 
imkânları karşılamak için - bunlar arasında ordu
yu modern bir hale getirmek te dâhildir - büyük 
bir meblâğ kalıyor. 

Sonra arkadaşlar diğer büyük bir imkândan 
bahsedeceğim yine bir yerde yeni Hükümetin 
almış olduğu tedbir neticesinde büyük bir ser
vetin istediğimiz gibi kullanılabilecek bir halde 
olduğu kanaati hâsıl oldu. O da şudur : Altını 
şu kadar fiyata satıyorum, kim isterse gelsin 
alsın, dendi. Zannediliyor ki, alay alay adam
lar ellerinde bankoııotlar altın almak için ban
kalara başvuracaklar ve belki de yüz milyon
larca liralık bankonotları altınla değiştirecek
lerdi. Bu, olmadı. Pek mahdut adamlar teda
vüldeki paranın yekûnuna göre altınları aldı
lar, üst tarafı parayı işinde kullanmayı tercih 
etti. Bunun büyük bir mânası vardır. O mâna 
da budur: Memlekette mevcut olan kâğıt pa
ranın yekûnu memleketin ihtiyacını ancak kar-
şılıyabilen bir miktardadır. Eğer böyle olmasa 
idi hakikaten akın, akın kâğıt parayı altına 
tahvil etmek için koşarlardı. Demekki malî, ik
tisadi ve ticari işlerde lâzım olan paranın yekû
nu aşağı yukarı bizim tedavül de bulunan pa
ramızın yekûnuna muadildir. Ve bu yekûna 
memleket para hareketleri muhtaçtır. Ne 
emisyon vardır ne de enfilâsyon vardır. Bina
enaleyh bunu böyle telâkki ettiğimiz zaman eli
mizde mevcut olan ve yabancı memleketlerde 
harb zamanında elde ederek âtiyi düşündüğü
müz için depo edilmiş olan tam (20) milyon 
aded altınlık altın külçelerimiz vardır. 20 mil
yon aded altın külçeleri tedavüldeki parayı 
normal bir para addettiğimiz gün Hükümetin 
emrine amade ve istediği gibi sarf edebileceği 
muazzam bir paradır. 20 milyon altın para ile 
arkadaşlar, neler yapılmaz ve neler yapılmaz? 

Anlaşılıyor ki, dâvaların büyüğü imkânla
rın büyüğü ile kabili kıyas olmuyor. Dâvala
rın büyüğü imânlar büyük plmak şartiyle tahak
kuk ediyor. (Bravo sesleri,' alkışlarV. . . _ , . , , 

Biz bu imanla 'büyüdük, . .bu.lihaıi içince .ye
tiştik, ve bu iman içinde muvaffak olacağımıza , 

-1- yuz inanıyoruz. _.. , . _ . .. . . . 
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Hükümet ve siz arkadaşlarımı 7 Eylül ka

rarları için tebrik ediyor ve bütçenin kabulünü 
rica ederek sözüme nihayet veriyorum. (Bravo 
sesleri, sürekli alkışlar). 

BAŞKAN — Efendim, tümü hakkında başka 
söz istiyen yoktur. Maddelere geçilmesini oyu
nuza sunuyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1947 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. -— Devlet bütçesine giren daire
lerin 1947 yılı giderleri için bağlı (A) işaretli 
cetvelde gösterilen (1 021 215 530) lirası âdi ve 
(115 000 000) lirası olağanüstü giderler için 
olmak üzere (1 186 215 530) lira ödenek veril
miştir. 

A. - Büyük Millet Meclisi bütçesi. 

BAŞKAN — Büyük Millet Meclisi bütçesine 
geçiyoruz. 

BAŞKAN — SöM istiyen var mı?. 
•Buyurun Rasih Kaplan. 

' 'KASİM KAPLAN (Antalya) — Aziz arka
daşlar, 1947 yılı bütçemize başlıyoruz, fasıllara 

Meclis bütçesi konuşulurken Başkanlık Di
vanımızdan bir iki dilekte bulunacağım. Onlar 
da şudur : 

Birincisi; Meclis binamızın biranevvel biti
rilmesidir. 

İkinci ricam da, şimdiye kadar yeni bina
mıza ne kadar para sarfctmişlerdir, rakamı ra
kamına, kuruşu kuruşuna bildirmelerini iste
rim. Rakam olarak kuruşu kuruşuna bunun Türk 
milletine, Riyaset Divanının bu kürsüden duyur
masını rica edeceğim. Beni buradan bu isteğe 
sevkeden, arkadaşlar, birkaç gün evvel Adalet 
Komisyonunda bir tasarının müzakeresinde İstan
bul'dan Milletvekili olarak gelen Adato efendi
nin sarf ettiği bir sözdür. (Salamon sesleri). Her
halde Salamon'unu söylemek lâzım mı"? (Evet 
sesleri). 

Evet lâzım arkadaşlar. Meclis Tutanakları, 
Komisyonunda konuşulurken, yani bu meclis ilk 
açıldığında, bu arkadaş.... 

NECMEDDİN SAHÎR SILAN (Tunceli) — 
O arkadaşın olamaz! "" •'/" . 

İ A S Î H S A P L A N (Antalya)' —• Canım ne 
diyeyim ben? İstanbullular, arkadaş, diye gönder-
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diler yapılan seçimde Millet Meclisine üye olarak 
seçilmiş, gelmiş. Mazbatalarında itiraz olsun, ol
masın. Düşündüm; yahu ne var? O, seçimin hey
eti umumiyesi üerinde bu ağır sözleri niçin sar-
fediyor? Buna karşı, mensup olduğu fırkaya kar
şı, Türk milletinin yaptığı bir zulüm mü var, 
bundan mı intikam almak istiyor? Düşündüm ta
rihe baktım. İspanyollar katliam yaparken, Türk 
milletinin ağuşunu açtığı insanların ahfadından 
biri çıkıyor, tarihi bir devletin varlığını ve icap
larını kavrayamıyor. Devlete, Devlet kurmağa hü
cum ediyor. 

Adalet Komisyonunda da bir mevzu konuşu
lurken tutturdu, yüz milyon lira sarfediyorsunuz, 
Millet Meclisi binası yapıyorsunuz, şunun altı 
milyonunu verin de seçim kulübeleri yapılsın. Se
çim kulübeleri için tahsisat istenir, amma böyle 
istenmez. Siz yüz milyon lira sarfediyorsunuz. 
Ben bilmiyorum, bu kadar büyük paranın sarfı 
için Meclisten bir karar geçti mi? 

Yine aklıma geldi, Tutanak Komisyonundaki 
hassasiyetini, Türk Devletine, Türkün Meclisine, 
Türkün Devletini sağlıyan Türkün Meclisine kar
şı faaliyete geçirmiştir. Esas burada. Onun için 
Riyaset Divanından rica ederim, bunlar, birkaç 
defa da gazel elerinde yazdılar. Bu iş için şimdiye 
kadar ne sarfedilmişse bunun rakamını Türk mil
letine verelim, açıklansın, arkadaşlar. Bu arada 
Türk Milelti kendi Devletini, dünyanın mebde
inden beri Devlet kuran Türk milelti Devletini 
ebediyete kadar yaşatacaktır. Türk Milleti 
Meclisini ister 100 milyona yapar, ister 200 mil
yona yapar. Onun hesabı her vakit Millet Mec
lisine verilir. (Bravo sesleri alkışlar). 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Ar
kadaşlar; arkadaşımız Kaplan'm iki sualine 
cevap vermek için kürsüye geldim. Biraz etraf
lıca ai'zedersem, zannedersem, gerek arkadaşımı 
gerekse bütün milelti ve matbuatı tenvir etmiş 
olurum. 

1937 senesinde, Ebedi Şef Atatürk zama
nında Ankara imar plânında ayrılan sahada 
Mclis binası ve müştemilâtı, Başbakanlık daire
si, Hariciye Bakanlığı dairesi ve teferruatı ya
pılmak üzere milletlerarası bir müsabaka açı
lıyor; Bu. müsabakaya-14 yüksek .mimaı\ mü-
hendis iştiralî, ediyo^1, Banların ekserisi, ecne
bidir. Jüri teşkil c.diliyor. -.Jüri.bunların üç- tar.-
nesini biriıacj şuuf olarak, .tefrik eçĵ yyy. ,ye,..%, 
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projeden birisinin seçilmesi için. projeler îera 
Vekilelri Heyetine veriliyor. 

îçra, Vekilelri Heyeti - kji o tarihte Başbakan 
Cçlâl Bayar arkadaşımız^ - onun başkanlığın
daki kab;ne4en bir kararname çıkıyor. Bu ka
rarname tasdiki âliye iktiran ettikten sonra 
tatbiki için 1939 senesinde Büyük Millet Mee-
lişino veriliyor. Malûmu âliniz imar plânına 
göre plânlar îcra Vekilelri Heyetinden tasdik 
edildikten sonra kannn mahiyetini iktisap eder. 
onların tadili de uzun bir usule tâbidir. Aynı 
kanadan- gedmek suretiyle tadil edilebilir. 

İnşaat çok büyük olmasına, göre, o zamanki 
Riyaset E)ivanı Reişvekillerinden Bursa Millet
vekili Refet Ganıtez'in Başkanlığında bir inşa
at Komisyonu teşkil ediliyor. Bu inşaata ait 
bir münakaşa, açılıyor v^ 1939 senesinde ihale 
5,5 milyon liraya Nuri üemirağ'a ihale edili
yor» Nuri Demirağ işe başlıyor; Aradan bir
kaç. ay geçmeden Avrupa'da harbin zuhur et
mesi 4<rfayışiyle fevkalâde hal hadis oluyor, 
işçilik; ve, malzeme, fiyatları yükseliyor ve netice 
bildiğiniz vaziye.ti alıyor. Nuri Demirağ müra
caat ediyor; beji bunu yapamam» fiyat farkı ve
rin diyor, O zaman mevcut olan usul ve kanuni 
hükümlere göre bir, fiyat farkı vermek imkânı 
olmuyor. Bu vaziyet tetkik edilirken 1940 se
nesinde- Meeliste o zamanki milletvekillerinden 
bir zat bir takrir veriyor. (Kimdir o zat ses
leri?) Arkadaşlar bilir. Refik Inee arkadaşı
mız bir. takrir veriyor ve diyor ki, Avrupa 'da 
harb zuhur etti, memlekette herşey pahalılan-
mağac başladı, memlekette başlamış ve başla
mak üzere olan bütün inşaatın* açılmış olan ta
mirat hariç olmak üzere, durdurulmasını isti -
yoı*. Ogünün havası ve hakikaten bizim de 
harbe girmek veya girmemek ihtimalleri göz-
önüne getirerek Meclis diyor ki : şimdilik bu in
şaat dursun. Bu karar Meclisten çıkınca zaten 
Nuri Demirağ'da mutlaka günün rayicine göre, 
vahidi fiyat esası, hesap edilerek farkı verilme
dikçe inşaat yapamıy a e ağında ısrar ettiği için, 
birçok hukukçuların mütalâası alındıktan sonra 
tarafeynin- rızasiyle hesap -tasfiye ediliyor. Bir 
sene böyle kalıyor, bir sene sonra Hükümet ; 

düşünüyor. Meclis düşünüyor, bu harbin ne 
va.^iÇrhitee^ği n^ûm;d$ğiii|U'L Uzun zaman, 
t i |^ i&ı :^eM^lr^ '^^ e t ^ba>| l ra^ ı^ ış -veya tahsi
satı ay^lmış oİait işleri durdurmak memleket 
iS&:;$P£$$t& B j t o m , ^ İ Ö § v i n ^ a ^ y e n j d e n 
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başlanmasına karar veriliyor ve 1941 senesinin 
bütçe müzakeresi sırasında gerek Bayındırlık 
Bakanlığına ve gerek diğer Bakanlıkların büt
çelerine inşaat tahsisatları yeniden iade edili
yor, bu meyanda Meclis bütçesine de yeniden 
inşaat için tahsisat konuluyor, iş bu şekilde de
vam ediyor. Tabiî fiyatların değişmesinden do
layı, evvelce yapılan ihale teklifindeki yalnız 
ana Meclis binasım - müştemilât, yollar, mey
dan, kanalizasyon ve diğer sıhhi tesisat tama
men hariç - bir mütaahhide vermek hem pahalı 
hem de çok müşkil olacağı için, hem zaman 
kazanmak, hem de ucuz olabilmesi için halen 
başlanmış olan kısımdan tefriki mümkün olan
lar 9 parçaya ayrılarak 9 mütaahhide ihale edi
liyor. Bunların içinde halen tenzilâtları % 1,70 
)lan da vardır, % 27 olanlar da vardır. Bu ara

da böyle tahalüf vardır, işin vaziyeti bu ta-
havvüle göre yürüyor. 

îçinde bulunduğumuz içtima senesinin meb-
deinde Riyaset Divanı intihap, edilince, Başka
nımız ; bir defa gidelim, şu inşaatı gözden ge
çirelim diyerek arzu ettiler. Bütün Divan Heyeti 
toplanarak gittik, mimarları, mühendisleri de 
bulundurduk, baştan aşağı bir gezdik ve dön
dük geldik. Gördük ki, hakikaten plânlar 
belki bugünkü Türkiye ihtiyacından bir parça 
fazladır, bunu müşahade ettik amma, başlan-
mışr yapılmış, betonarme kısmı tamamen bit
miş, çatısı da bitmiş ve bir iki gün içinde ka
panacak bir hale gelmiş vaziyette. Ana bina 
bu şekilde. Müştemilâtından olan muhafız bö
lüğü kışlası, ki bu da ihale edilmiş, onun da te
meline başlanmıştır. Etraf duvarları yapılmış. 
Bunu da gördük. Umumi plân heyeti umumi-
yesi itibariyle ihtiyacımızdan biraz fazla dene
bilir. Fakat bunların mühim bir kısmına henüz 
başlanmamıştır. Riyaset Divanı, Reisvekille-
rinden birisinin başkanlığında, Divan kâtip
lerinden iki arkadaşla, idare âmirlerinden mü
rekkep olarak bir su komisyon teşkil edildi. Bu 
vaziyeti tetkik ve tahlil edip bize bir rapor ve
rildi. Riyaset Divanı üç sual ortaya kovdu, 

Bütün bu inşaatın durdurulması mümkün 
müdür, bu mümkün değilse Meclisin ifayı va
zife edeceği şekilde lâzımolan kısmın ikmali, 
m%temilât^ cfe^dâhUi niye. mütevakkıf tur'?.,-. 

Bunun hariei4nd.e,: Icalan-kîşımiarın telıirin.de. 
bir mahzur görür müsünüz? w^ .; 

' Bu^Ko^İOT^ge^r|etkijEat:y.a^.,,^v^â.. 
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Meclis inşaatının müdürü yüksek mimar ve 
mühendis olan bir zat var, her tanıyan ve gö
rüşen insana emniyet telkin eden bir arkadaş, 
evvelâ ondan ince hesaplar istedi. Sonra Ba
yındırlık Bakanlığı İnşaat Dairesinden hesap
lar istedi. Ve projesi Bakanlar Kurulunca 
tercih edilen Profesör Holş Mayister'den hesap
lar istedi. Ondan sonra, Meclisten ne tahsisat 
alındı, şimdiye kadar ne sarfedildi, alman 
tahsisatın ne kadarı iptal edildi ve bundan 
sonra yapılması zaruri görülen kısımlar için ne 
kadar tahsisat lâzımdır? Meclisin açtığı tahsi
satlar, sarfedilen paralar, elde mevcut muka-
velelri tetkik ve tahlil ederek ve diğer husus
lar üzerinde mimar ve mühendislerden alman 
muhtelif keşifnameleri toplıyarak bir neticeye 
vardı. Vardığı neticeyi Başkanlık Divanına ar-
zetti. O da şudur: 

1. — Sualin birisi: Meclis binasını olduğu 
gibi tesiratı havaiyeden muhafaza etmek sure
tiyle inşaatı tamamen durdurmak mümkün mü
dür ve durdurulursa faydalı mıdır? 

Buna verilen cevap şudur: Ana binanın ik
mali için pek az iş kalmıştır. Sıhhi, fennî tesisat 
doğrama aksamı, sıva boya, ana binada kalan 
kısım budur. Müştemilâttan muhafız kışlası 
vaktiyle çok geniş tutulmuş, bir taburu hatta 
bir alayı istiab edebilecek bir durumdadır. Mec
lis için karakol binası da lâzım. Bunun için ay
rıca bir karakol binası yapmaktansa, kışlanın 
münasip bir yerinden bir duvar çekmek sure
tiyle bu iş halledilebilir, esasen kapıları da var
dır. îhale edilen bu kısmın da inşaatı oldukça 
ilerlemiştir. Yine ana binanın müştemilâtından 
addedilen santral binasının yapılmasında da za
ruret vardır. Çünkü teshin, soğutma tesisatı 
oradan başlıyacaktır, elektrik ihtiyat tesisatı 
orada olacaktır. 

Arşiv için, binanın bodrum katı çok geniş
tir, oradan yer ayırmak mümkündür. 

Müştemilâttan sayılan kışlanın inşaasma za
ten başlanmıştır. Matbaa da yapılır, bir de san
tral kısmı yapılır. 

Hademe ve bahçıvanlar için ayrı bir yer var
dır. Bunlara yarı kat şeklinde olan alt* kattan 
yer ayırmak mümkündür. 

Eğer binayı bugün olduğu gibi bırakırsak, 
hesâpettiky 3,5 milyon lira tesiratı havaiyeden 
muhafaza için para sarf etmek'lâzımdır. Ve 
bia&yj 4 a <>14uğu gibi meçhul olan bir zamana 
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kadar bırakmak lâzımdır. Halbuki bu binaya şimr 

diye kadar, tam rakamı arzedeceğim, 15 milyona' 
yakın bir para sarf edilmiştir, inşaat geri kaldığı 
takdirde bunu da böylece mefluç bir vaziyette 
bırakmak icabedecektir. Ondan sonra doğrama
lar için alman kerestelerde tabiî; muhafaza edi
lecektir. Bunlar da zamanla vasıflarını böza-
eak belki doğrama olamıyacaktır. Binaenaleyh 
tamamiyle terk ve inşaatı tatilde zarar gördük. 
Bu kısımların inşaatına, ikmaline lüzum haşıl 
oldu. 

Üçüncü kısmı teşkil eden binalar ki, bunlar 
o saha dâhilinde olmakla beraber Meclisin ça
lışması için muhtaç olduğu ana bina ile icabe-
den müştemilâttan hariç olarak, Büyük Millet 
Meclisine taallûku olmıyan Hariciye Bakanlığı 
dairesi, Başbakanlık dairesi ve Meclise ait ol
makla beraber daha müsait zamana tehirinde 
mahzur görmediğimiz aksamı çok müsait bir 
zamana tehiri mümkündür neticesine vardık. Bu 
izahatı arzettikten sonra şimdiye kadar ne har
cadık, ve bundan sonra daha ne harcanacaktır, 
ne harcanması lâzımgelir? . Bunları arzedeyim. 

Arkadaşlar, 1937 senesinden itibaren 1945 se
nesi nihayetine kadar bütçelerle, kanunlarla 
Meclis binası inşaatı için Yüksek Meclisçe ve
rilen tahsisat 15 276 000 liradır. 1946 senesi büt
çesinde bulunan inşaat tahsisatı beş milyon 
liradır. Yekûnu 20 276 000 lira eder. Bu tahsi
sattan 1945 senesi nihayetine kadar kullanıl-
mıyarak iptal edilmiş olan 661 034 lira, muhte
lif senelerde inşaat tahsisatından yine sene ni
hayetinde kullanılamayacağı anlaşıldığından do
layı bazı harcırah ve Meclisin diğer idarî fa
sıllarına nakledilen 644 478 lira, 1946 senesi ni
hayetinde beş milyonluk tahsisattan iptal edil
mesi muhakkak addedilen iki milyon lira. İs
timlâk bedelleri, 1 730 425 lira. İnşâata bugüne 
kadar sarfedilen para 15 240 063 liradan iba
rettir. 

Şimdi bundan sonra ne yapmak lâzımdır? 
Onu arzedeceğim. Biz inşaatı tamamen tehir et
mek cihetini bırakıpta başlamış olan ana bina
yı bitirmek ve işler bir hale getirmek için ve 
müştemilâtı da tamamlamak lüzumuna kail ol
duğumuz zaman, mevcut mukavelelerden te
vellüt edecek hukuki-bir takim - netayicî d e " 
gözonüne 'almak' lâzinidıK"" Meclîs hemen'"Bi^siS-V 
biranevel oraya "nakil edilsin, cfahü "düşüıime'k-" 
le beraber I mukaveleleri» de • d&^'üttmek'lâzim-dir-. 
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Çünkü bıı adamlara geniş mikyasta tazminat 
vermek meselesi de ortaya çıkacaktır, bunları 
da düşündük.. Şimdiye kadar sarfedilen 15 mil
yon lirayı da mefluç bir halde bırakmamak 
için bunun ikmal edilmesini zaruri gördük. 

Bu yukarda izah ettiğim kısımların ikmali, 
ya ı i ana binanın en mühimi olan sıhhi ve fen
ni tesisat, doğrama, sıva, boya vesair kısım
lar dâhil, diğer müştemilât için ne kadar pa
raya lüzum vardır diye ayrı, ayrı hesaplar ve 
keşifler istedik. Meclisin inşaat müdürü mi
mar ve yüksek mühendisin verdiği müfredat 
listesine göre - ki buradadır, sizi rahatsız et
memek için müfredata girmiyorum - ayrıca 20 
milyon lira tahmin edilmektedir. Tabiî bu, 
ihalelerde daha aşağıya da düşebilir. 

ABDULLAH YAYCIOĞLU (Maraş) — 15 
milyondan ayrıca mı? 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Devamla) — 15 
milyon liradan ayrıca. Meclisin içine girilir ve 
muntazam çalışılır bir hale gelmesi için bu söy
lediğim miktarı tahmin ediyorlar. Tabiî bu 
arada bahçenin tanzimi var, yolların tanzimi 
var, bir sürü meseleler var. Bayındırlık Ba
kanlığı İnşaat Dairesinin verdiği keşfe göre 
18 850 000 liralık masraf olacaktır. Bayındırlık 
Bakanlığı inşaat Dairesi de böyle bir keşif cet
veli vermiş bulunuyor. Hölş Mayister, yani Pro
fesör, bugünkü rayice göre 25,5 milyon liraya 
çıkar diyor. 

Şimdi, bunların niçin bu kadar kabardığını 
sorduğumuz zaman, bundan sonra gelecek ve kul
lanılacak malzemenin büyük kısmının hariçten 
geleceğini, şimdiki para kıymetinin bunun üze
rinde müessir olduğunu bize cevap olarak söylü
yorlar. 

Bu, 18 800 000 mi veya 20 milyon mu olacak
tır, tabiî bunu ihaleler tâyin edecektir, bugünden 
bunlar üzerinde şudur, budur diyecek vaziyette 
değiliz. Arzettiğim gibi, bundan evvelki keşifler
de de % 1,7 (Yüzde iki sesleri) evet % 2,7 ve di
ğerlerinde ise % 27 ye kadar tenzilât olanlar var
dır. Bunlarda ne nispette tenzilât olacağını tah
min edemeyiz. 

Şimdi arkadaşlar; işin hakiki çehresini arze-
deceğim: Bizim vazifemiz bütün topladığımız ma
lûmatı millete aktarma etmekten ibarettir. Bu. he
saba göre demeffi 35 milyon liraya bu bina müş
temilâtı ile beraber Meclise mal'olacaktır. 

. 1946 O : 2 
Yalnız şunu arzedeyimki: Vaktiyle en güzel 

parlanmento binalarından biri addedilen Peşte '-
deki parlanmento binası iki milyon İngiliz altını
na yapıldı, dünyanın en ucuz zamanında. Bizim
kisi aşağı yukarı onun yarısına tekabül edebiliyor. 

Eh bu bina biraz daha derli, toplu olamaz mı 
idi? Biraz daha derli, toplu olsaydı tabii masraf 
ta daha az olacaktı, belki olurdu; belki olmazdı, 
ama plânın hangi tarihte, ne şekilde çıktığı nasıl 
başlandığı, nasıl yapıldığı veya plânı tadil etmek 
için üzerinde o zaman ne konuşulduğu ve bu ta
dilât için ne o günkü ve ne de bugünkü Başkanlık 
Divanının elinde bir salâhiyet olmadığını da izah 
ettim, vaziyet bundan ibarettir. (Kâfi kâfi, teşek
kür ederiz sesleri). 

Biz bu kadar parayı sarfettikten sonra, şahsi 
kanaatimi arzediyorum, Başkanlık Divanının gö
rüşü yerindedir, binayı tamamlamaktan başka ça
re yoktur. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Bö 
lümlere geçilmesini kabul edenler... Emiyenler... 
Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 

B. Lira 
1 Ödenekler 4 905 282 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2 Geçici tazminat ve denetçi üc

reti 558 801 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

3 Yolluklar 705 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

4 Aylıklar 615 150 
BAŞKAN — Kabul edümiştir. 

5 Ücretler 482 040 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

6 Geçici hizmetliler ücreti 192 990 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

7 Geçici tazminat 34 416 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

8 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zamlar ve yar
dımlar 31 280 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

9 Büro giderleri 123 050 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

. 10 Basılı kâğıt ve defterler 2 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

11 Posta,.telgraf, ve telefon ücret 
vş" giderleri . . V' . 19 943 
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11 A Kira karşılığı 6 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

12 Başkanlık ve Bâşkanvekilelri 
otomobil giderleri 11 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

13 Millî Saraylar giderleri 408 260 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

14 Yolluklar 2 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

15 Giyecekler 20 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

16 4598 sayılı kânun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 3 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

17 Basımevi giderleri 175 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

18 Kitaplık giderleri 6 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

19 Uluslararası Parlâmentolar Gru-
pu giderleri 3 700 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

20 Bahçe giderleri 5 800 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

21 Tören ve ağırlama giderleri 2 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

22 Koruyucu asker müfrezesi gi
derleri 149 540 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

23 4367 sayıli kanun gereğince kol
luk memurlarına verilecek er ta
yını karşılığı 8 400 
BAŞKAN — Kalful edilmiştir. 

24 Yapı ve onarma işleri 50 000 
BAŞKAN - - Kabul edilmiştir. 

25 3090 sayılı kanun gereğince ya
pılacak Meclis binası yapı gi
derleri ve kamulaştırma karşı
lığı 4 862 210 
BALKAN — Kabul edilmiştir 

26 Tesisler ve demirbaş 4 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

27 4644 ve 4805 sayılı kânunlar 
gereğince verilecek emekli ke
seneği karşılığı 2Ö6 163 
BAŞKAN ^ Kabul edamiştlr. 

1946 O : 2 
B. 

28 

29 

30 

Lira 
4 000 Yabancı bahçe uzmanı 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 501 
BALKAN — Kabul edilmiştir. 
Büyük Millet Meclisi bütçesi kabul olun
muştur. 

B - Cumhurbaşkanlığı bütçesi 

Cumhurbaşkanlığı bütçesine geçiyoruz. Söz 
istiyen var mı? Bölümlere geçilmesini kabul 
buyuranlar... Kabul etmiyenler... Bölümlere ge
çilmiştir. 

B. Lira 
31 Cumhurbaşkanlığı ödenek ve 

tazminatı 186 568 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

32 Aylıklar 124 201 
BxlŞKAN — Kabul edilmiştir. 

33 Yaverler ve başdoktor ödeneği 15 327 
BAŞKAıN' — Kabul edilmiştir. 

34 Hizmetliler ücreti 184 815 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

35 Geçici tazminat 5 196 
BAŞKAN — Kabili edilmiştir. 

36 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 7 636 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

37 Genel giderler, memur ve hiz
metliler besleme giderleri 600 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

38 4644 ve 4805 sayılı kanunlar ge
reğince ödenecek emekli kese
neği karşılığı 6 120 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Müsaade ederseniz Bütçe Kanun tasarısı bi

tinceye kadar hergün toplanalım. 
KEMAL TURAN (İsparta) — Danıştay 

bütçesi bugün bitsin. (Yarın, devâni sesleri). 
BAŞKAN — Devamı istiyenler lütfen elle

rini kaldırsınlar!... Defamı istemiyenler... Ya
rma bırakıyoruz. 

Müsâade buyurursanız yarın ve her gün, büt-
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çe görüşmesi bitinciye kadar toplanalım. Ka- | Ohalde yarın saat 15 te toplanmak üzere 
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil- Birleşime son veriyorum, 
mistir. I Kapanma saati: 20,50 

5. — ÇEŞÎTLÎ KÂĞITLAE 

İstanbul, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, Kay- I larınuı kongreler münasebetiyle Büyük Millet 
seri, Kocaeli, Zonguldak, Efşin, Gebze, Kara- Meclisine sevgi ve saygılarını bildiren tel ya
man, Hassa, Cumhuriyet Halk Partisi ve zılarma Meclis Başkanlığınca cevaplar yazıl-

Kayseri Yerli Mallar Kurumu ve m ıştır. 
Ankara Türk Havacılık Derneği Başkanlık-
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S. Sayısı: 9 
1947 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu 

Raporu (116) 

r. c. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 30 . IX . 1946 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 6/2308, 71 - 644 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1947 yılı için hazırlanıp Bakanlar Kurulunca 30 . IX . 1946 tarihinde Yüksek Meclise sunul
ması kararlaştırılan Genel Bütçe Kanunu tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu 
arzederim. 

Başbakan 
7?. Peker 

Hükümetin Genel Bütçe Kanunu gerekçesi 

1947 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve ekleri Anayasanın 95 nci maddesi gereğince 30 . TX .1946 
gününde Büyük Millet Meclisine sunulmuş bulunuyor. 

Gider bütçesinde geçen yıla nazaran memur ve hizmetli kadrolarından indirmeler yapılmış, 
yardım ödenekleri mühim nispetlerde azaltılmış, gider tertiplerinden alınan kadroların, bu 
yıl tamamen geçici hizmetlere hasredilmekle beraber, adetlerinde kezalik ehemmiyetli indirme
ler yapılmış, diğer taraftan dairelerin esas hizmetleriyle ilgili bazı tertiplerden, hizmetlerin ak
samadan yürütülmesi göz önünde bulundurulmak suretiyle, mümkün tasarruflar temin edil
miştir. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile mutabık kalınmak suretiyle ecnebi dövizlere ve al
tına yeniden kıymet takdir edilmesi, dalgalı borçlarımızdan mühim bir kısmının itfasını mümkün 
kılacak mahiyette bulunduğundan, Bütçe Kanunu Tasarısına eklenen madde ile Devlet Borç
ları bütçesinde bu sınıf borçların itfası karşılıkları için mevcut ödenekten büyük bir kısmının 
tasarruf edilmesi imkânı sağlanmış, bununla beraber geri kalan kısmında kısa bir devre içinde 
itfasını mümkün kılacak yeter miktarda ödenek yine tertibinde bırakılmıştır. 

Bütçenin gider kısmı toplamı 1 134 000 000 lira gelir kısmı toplamı ise 1 019 010 000 liradır. 
Bu vaziyete göre bütçe açığının 114 990 000 lira olduğu görülüyor ki, Bütçe Kanunu Tasarısı
nın 3 ncü maddesinden de anlaşılacağı üzere bunun 80 000 000 lirası 4938 sayılı kanunla verilen 
yetkiye dayanılarak çıkarılacak kalkınma İstikrazı Tahvileri hasılatı ile, 9 000 000 lirası büyük 
su işleri için 3483 sayılı kanun gereğince yapılacak borçlanma ile, geri kalanı da 4060 sayılı ka
nuna göre elde edilecek paralarla karşılanacaktır, 

Açığın bütçesinin gider kısmı toplamına nazaran nispeti % 10, 14 dür. Yapı ve tesis işleriy
le sermaye ve kredi tahsislerine ayrılan ve bütçelerin altıncı kısımları toplamını teşkil eden öde-



nek miktarı 117 820 000 liraya baliğ olduğuna göre istikrazlarla karşılanması derpiş edilen büt
çe açığının, faydası ileri yıllara da sirayet edecek bu gibi müsmir hizmetlere yapılan ödenek tah
sislerinden ileri geldiği ve bu tahsislerle ahenkli bulunduğu anlaşılır. 

1946 ve daha evvelki yıllarda kabul edilmiş kanunların gerektirdiği ödeneklerden bu yıla 
ait olanlar tertiplerine tamam olarak konulmuştur. 

Günün ağır geçinme şartlarından en ziyade müteessir bulunan memurlarımızın istihkakları
na, şimdiye kadar muhtelif zamanlarda çeşitli namlarla yapılmış zamlara ilâveten ve bunların 
heyeti umumiyesini içine alan, yüksek aylık tutarları tesbit edilmek suretiyle ve aylıkları az 
olanlara daha yüksek nispetlerde olmak üzere, mühim miktarlarda zam teklif edilmiş, çocuklu 
ailelere mümkün olduğu kadar fazla terfih imkânı verilmek üzere çocuk zamlarının bir misli ar
tırılması derpiş olunmuş, yargıç ve savcılara verilmesi düşünülen tazminat için gerekli ödenek 
Adalet Bakanlığı Bütçesine konulmuş, müsteşarlarla, Sayıştay ve Danıştay Başkanlarına, vali ve 
kaymakamlara, bilfiil kıt 'a ve birlikler başında bulunan komutanlara temsil ödeneği verilmesi 
teklif edilmiştir. 

Emekli, dul ve yetim aylıklarına mütenasiben yapılacak zamlar için 10 000 000 lira ayrılmıştır. 

Bu tahsis ve tefriklerle Hükümet programına giren işlerden, ehemmiyet ve müstaceliyetleri na
zarı dikkate alınarak mühim bir kısmıma 1947 yılı bütçesinde yer verilmiş bulunmaktadır. 

Bunlardan başka kısmen yine Devlet programına dâhil işlerden cezaevleri ve İstanbul Adalet 
Sarayı inşaatı, ilk ve meslekî öğretim hizmetleri, verem pavyonları açılması, Gümrük Koruma 
ve Emniyet Teşkilâtının takviyesi, demiryollarla şose ve köprüler inşaatının hızlandırılması, ye
niden düşünülen küçük su işleri, Devlet Borçları bütçesinde dış borçlara ait taksitlerin yeni 
döviz kurlarına göre tezyidi, bir taraftan memurlara yapılacak zamlar, diğer taraftan bu yıl ilk 
bütçelerini hazırlıyacak olan Üniversiteler için katma bütçelere ait yardımlar, köylerde ilk okul
lar inşaat] için yapılacak yardım için ilgili bütçelere gerekli ödenekler konulmuş, ayrıca Dışişleri 
Bakanlığı memurlarının istihkaklarının, yeni döviz kurları nazarı dikkate almarak ödenmesini 
sağlamak üzere, bu Bakanlık bütçesine mühim zamir yapılmıştır. 

Alınan çeşitli tasarruf tedbirlerine rağmen ehemmiyetli ödenekleri istilzam eden bütün bu hiz
metlerin bütçede yeralmış olması gider rakamlarının geçen yıla nazaran 143 990 000 lira radde
sinde bir fazlalık göstermesi neticesini vermiştir. 

Gelir kısmına gelince : 

Paramızın iç ve dış satmalına kabiliyetleri arasındaki muvazenesizliğin giderilmesi yolunda 
alman kararlardan sonra dış ticaretimizde beklenilen ve bütçemize de inikası tabii bulunan gelişme 
ile ilişkin tesirler, gelir membalarımızdaki inkişafın sağladığı bir kısım fazlalıklar bir taraftan, kal
dırılan Toprak Mahsulleri Vergisi dolayısiyle mülga vergiler artıkları tahmininde tabii olarak gö 
rülen ehemmiyetli azalış esaslı bir gıda maddesi olan şekerin fiyatının, Devlet vergi ve resimle-

, rinden fedakârlık yapılmak suretiyle bugün mevcut olan en aşağı fiyat seviyesine indirilmesi, bazı 
bölgelerimiz için cidden bir gıda maddesi teşkil eden çaya ait tekel resminin yarısının kaldırıl
ması gibi vaziyetler, diğer taraftan, gelir tahminleri üzerinde azaltma ve çoğaltma istikametinde 
tesirler yapmışlar ve neticede gelir tahmini geçen yıla nazaran 145 000 000 lira fazlasiylc tes
bit olunmuştur. 

Bütçe Kanunu tasarısı ana hatları itibariyle geçen yıia ait kanunun aynı olup yalnız bu yıl 
yeniden eklenen (20) nci madde ile dalgalı borçlarımızdan mühim bir kısmının itfası temin edil
mek istenilmiş, aynı yardım badema esas istihkaklara ilâve edilmek suretiyle ödeneceği cihetle 
kanunun kaldırılması düşünüldüğünden bunun toptan ödenmesine yetki veren madde çıkarılmış, 
mektep kitapları ile gazeteler için lüzumlu matbua kâğıtlarına ait gümrük istihlâk vergilerinin ten
zilâtla alınması hakkındaki madde de, gerektiği takdirde müstakil bir kanun alınmak üzere, kal
dırılmıştır. 
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BÜYÜK MÎLLET MEOLÎSt 

1947 yılı Büyük Millet. Meclisi Bütçe tasarısı ile hizmetliler, nakil vasıtalarına ait kadroyu 
kapsayan (D) cetveli ve 194(i yılı içinde masraf tertibinden alman kadro cetvellerini çerçevele
yen (E) cetveli birlikte yüksek katınıza sunulmuştur. 

1947 yılı bütçe tasarısı; bugün yaşayan kanunlara göre hazırlanmış ve bazı bölüm ve mad
deleri aynen tesbit edilmiştir. 

Ancak Hükümetçe tasavvur ve teklif olunan'1947 yılı bütçe tasarısının incelenmesi sırasında, 
Bakanlıklar bütçelerinde kabul buyurulan nispet ve esaslara göre Yüksek Meclis bütçesindeki 
aynı bölüm ve maddelerin de Bütçe Komisyonumuzca gözönünde bulundurulması kararlaştırıl
mıştı. Bu düşünce ile bütçemiz üç sütün üzerinehazırlanmış ve yüksek katınıza sunulmuştur. 

Bölüm ve maddelerde yapılan değişikliklere ait mucip sebepler aşağıda gösterilmiştir. 

B. M. 

1. 1 Ayneııdir. 
2 Bu madde tutarı 1946 tahsisatının aynıdır. Ancak bu seneki seçim neticesinde artan 10 

Milletvekilliği tahsisatı eklenmişi ir. Yeni esaslara göre madde tutarı 4 872 000 liradır. 
3 Aynendir. 

2 1 10 milletvekilliği ödeneği ilâve olumıımııştu/. 
2 Aynendir. 

3 1 10 milletvekilliğine ait ödenek ilâve edilmiştir. 
2 Aynen 

4 1. Yeni esasa göre İm maddeye 612 300 lira konulması lâzımdır. 
2 Başkanlık emrine alman bir memur için bu maddeye bu sene 1 050 lira tahsisat ko

nulmuştur. 
3 Temsil tahsisatına ait kanun tasarısında Büyük Millet Meclisi Genel Kâtiplik makamı 

için kayit olmadığından emsali gözönünde bulundurularak yeniden açılan bu madde
ye 1 800 lira teklif edilmiştir. 

5 1 Bu maddeye 1946 bütüesine nazaran 4 gece nöbetçisi olmak üzere 14 hademe ilâvesine 
lüzum görülmüş ve yeni esaslara görede ilâvesiyle bu maddeye 4.35 540 lira konulması 
gerekmiştir. 

2 Aynendir. 

7 Bazı memurların bir üst dereceye çıkması sebebiyle 1 980 lira ilâve vardır. 

8 1 Yeni esaslara göre bu maddeye 11 100 ilâvesiyle madde tutarı 23 280 liraya çıkarılmış
tır. 

2-8 Yeni esaslardan dolayı 2 500 lira ilâve olunmuştur. 
4 168 300 lira olan bu madde yeni esasların kabulünden dolayı kaldırılmıştır. 

9 1-2 Aynendir. 
3 Tahsisatı kâfi gelmediğinden dolayı 2 OOOlira ilâve edilmiştir. 
4 Aynendir. 
5 Başkanlık Divanı karariyle Meclis hademelerine öğle yemeği verilmesi kararlaştırılmış ve 

bundan dolayı 23 140 lira ilâvesiyle 83 140 lira tahsisat konulmuştur. 
6 Aynendir. , 

10 Aynendir. ___ ___ ' ~^ 



. M . 

11 1 Bu maddeye 6 348 lira ilâvesiyle 9 943 lira tahsisat konulmuştur. 
2 Aynendir. 

A Bu madde Başkanlık konağı kirası için 6 000 lira tahsisat konulmuştur. 

12 Bu maddeye 2 000 lira fazlasiyle 11 500 lira tahsisat konulmuştur. Hususi kanunu mu
cibince Başkanvekillerine alman otomobil masrafı ilâve edilmiştir. 

1 Geçen sene bu maddeye konulmuş olan 4 000 lira kaldırılmıştır. 

13 1 Saraylardaki hademelerin iaşesi için bu maddeye 20 000 lira ilâve edilmiştir. 
2 Aynen 
3 Aynen 

14 1 Aynen 
2 Aynen 

15 Posta, telgraf memurlarının bir kısmiylf matbaa müstahdemleri için 5 000 lira eklen
miştir. 

16 Aynen 

17 1 İhtiyaca binaen alınacak kâğıt bedeli olarak 9 000 lira ilâve olunmuştur. 
2 Bu madde için munzam tahsisatla beraber alman 109 600 lira senesonuna* kadar makina-

ların yetiştirilemiyeceği sebebiyle sarf edilemediğinden dolayı iptali lAzımgeldiğinden 
1947 bütçe senesi içinde alınacak makina bedelleri için 140 000 lira tahsisat konulmuş
tur. 

3 Bu maddeye konulan tahsisatla yedek makina aksamı alınmış bulunduğundan tahsisat 
teklif edilmemiştir. 

18 Aynen 

19 1 Aynen 

2 Para farkının karşılanması için 300 lira fazla teklif edilmiştir. 

20 Aynen 

21 Aynen 

22 1 Yeni esaslara göre bu maddeye 26 712 lira konulmuştur. 
2 Aynen 
3 Gösterilen lüzum üzerine 8 338 lira eklenmiştir. 

23 Aynen 

24 Geçen sene bütçesiyle alınmış olan munzam tahsisata bu sene ihtiyaç olmadığından 
150 000 lira noksaniyle 50 000 lira konulmuştur. 

25 Aynen 

26 Aynen 

27 4644 ve 4805 sayılı kanunlar gereğince ödenecek emekli keseneği tahsisatına 96 278 lira 
eklenmiştir. 

28 Aynen 

29 Aynen 

30 1 Aynen 
2 Aynen • * • • - . + 



Hulâsa : 

1946 yılı bütçesi ile alman tahsisat yekûnu 11 922 932 liradan ibaret olup sene içinde sonra
dan alman (2 903 817) liralık munzam tahsisatile 1946 bütçe toplamı 14 826 749 liraya yüksel
miştir. 

1947 bütçesine gelince; yeni esaslara göre olanbütçemizin toplamı 13 659 473 liradan ibaret 
olup geçen seneye nazaran 1 167 276 lira noksaniylo teklif edilmiş bulunmakta olduğunu saygıla
rımızla arzederiz. 

CUMHURBAŞKANLIĞI 

1. — Cumhurbaşkanlığı Dairesinin 1946 yılı bütçesine nazaran 1947 yılı bütçesi için 32 nci 
faslın 1 nci maddesi olan memur aylıklarına barem derecelerinin değişmesi üzerine fark olarak 
40 023 lira ilâvesiyle 122 400 liraya çıkarılmıştır'. 

2. — 1946 yılı bütçesine nazaran 1947 yılı bütçesinin 36 nci faslının 1 nci maddesi olan çocuk 
zammına 1947 yılı için bir misli ilâve edilmek üzere 5 136 liraya çıkarılmıştır. 

3. — 1946 yılı bütçemizin 38 nci faslı kaldırılmış ve bu fasıldaki 12 000 lira terfi müddetleri 
geldiği halde uzun zamandanberi terfi ettirilmiyen bazı müstahdemine cüzî bir zam yapılmak 
üzere 34 ncü fasıldaki hizmetliler aylıkları yekûnuna ilâve edilmiştir. 

SAYİŞTAY BAŞKANLIĞI 

1946 yılı Bütçe yekûnu 1 307 922 liradan ibaret olup buna nazaran 1947 yılı Bütçe yekûnu 
698 619 lira fazlasiyle 2 006 541 lira olarak tahmin edilmiş ve görülen fazlalığın sebepleri aşağıda 
arzolunmuştur. 

1. — 39 ncu bölüm : 
A) Birinci memurlar aylığı maddesinde 1946 yılı bütçesine göre görülen 686 072 lira fazlalık; 

aylık tutarlarının yeni barem esasına göre hesap edilmiş ve 1947 yılı içinde terfi sürelerini doldu
rup ehliyetleri sabit olan memurlara 4598 ve 4908 sayılı kanunlar gereğince birer ve ikişer üst dere
ce aylık verilebilmesini temin maksadiyle ilâve edilmiş olmasından ileri gelmiştir. 

B) Aynı bölümün 2 nci açık aylığı maddesine; 1946 yılı bütçesinde olduğu gibi ileride ihtiyaç 
hâsıl olursa münakale suretiyle ödenek sağlanabilmesi için (1) lira konulmuştur. 

C) 39 ncu bölümün 3 ncü maddesine; Sayıştay Başkanı, Savcı ve Daire Başkanlarının temsil 
ödeneği olarak 8 400 lira konulmuştur. 

2. — 40 nci bölüm : Bağlı (D) cetveli mucibince hizmetlilerin ücretleri karşılığı olarak konul
muş olan 59 580 lira ödenek, 1946 yılı bütçesine göre 22 591 lira bir fazlalık arzetmektedir. Bu 
fazlalık; ücretlerin yeni esasa göre hesap edilmiş olmasından ve ayni zamanda ötedenberi sây. ve 
gayretleri sabit olan birkaç hizmetlinin terfihi maksadiyle ücretlerine yapılacak cüzi zamlar
dan ve günden güne artmakta bulunan daire vebelgeler saklağı işlerinin mümkün mertebe hüsnü 
suretle ifasını teminen (D) cetveline ilâvesi katî bir lüzum ve zaruret hâsıl olan bir müvezzi, iki 
hamal ve iki odacının ücretleri karşılığından neşet etmektedir. 

3. — 41 nci geçici tazminat bölümünde 1946 yılı bütçesine göre fazla görünen 7 872 lira; 39 
ncu bölümde arzolunduğu veçhile terfi ettirilecek olan memurların geçici tazminat farklarından 
mütevellit bulunmaktadır. 



4. —• 42 nci bölüm : 
A) Bu bölümün 1 nci çocuk zammı maddesine konulmuş olan 95 808 lira ödenek memur ve hiz

metlilerin hali hâzır çocukları sayısına göre tahmin ve yeni esasa göre hesap edilmiş olmasından do
layı 1946 yılı bütçesindeki ödeneğe nazaran 21 700 lira bir fazlalık arzetmektedir. 

B) Aynı bölümün 2 nci ve 3 ncü maddelerindeki doğum ve ölüm yardımları maddelerine 1946 
yılı bütçesindeki ödenek aynen konulmuştur. 

C) Bu bölümün 1946 yılı bütçesinde mevcut olan 4 ncü aynı yardım maddesindeki 66 780 lira 
ödenek 1947 yılı bütçesine konulmuştur. 

5. —• 43 ncü büro giderleri bölümünün 1 nci kırtasiye maddesine geçen yıl bütçesinin aynı ola
rak ödenek konulmuştur. 

Aynı bölümün 2 nci döşeme vo demirbaş maddesinde geçen yıl bütçesine nazaran 4 000 lira bir 
fazlalık görünmekte ise de bu para birçok yıllardanberi kullanılmakta ve tahsisat kifayetsizliği do-
layısiyle yenilerinin alınmasına imkân bulunamamış olup hâlen hiç bir suretle tamiri kabil olamıyan 
yazı makinaları ile çalışma masa sandalya ve dosja dolaplarının onarma masrafı ve bir kısmının 
yenilenmesi karşılığıdır. 

Yine 43 ncü bölümün 3 ncü aydınlatma maddesinde geçen yıl bütçesine göre fazla görünen 
1 000 lira; geçen yıl Büyük Millet Meclisi bahçesinde vücuda getirilmiş olan Belgeler Saklağı-
nm elektrik tesis ve aydınlatma ve aynı zamanda esaslı bir surette tamirine lüzum hâsıl olan 
daire, elektrik ve donanma tesisatının onarılması ve noksanlarının itmamı ve resmî işlerin bir-
anevvel ikmali için memurlarımızın geceleri de çalışmalarına zaruret elverdiğinden fazlalaşaca.k 
olan elektrik sarfiyat bedelini karşılamak için ilâve edilmiştir. 

Aynı bölümün 4 ncü ısıtma maddesine; kömür tevzi müessesesince dairemiz için ayrılmakta 
olan kok ve maden kömürü bedeli ile bu kömürün daireye nakil, istif vesaire ücreti ve aynı 
zamanda kalorifer ocaklarında ve odacıların banyolarında yakılacak odun bedeli ile bunun na
kil ve istif ücreti gözönünde tutularak hesap edilmiş ve bizzarur geçen yıla nazaran 2 000 lira 
fazlasiyle ödenek konulmuştur. 

Bu bölümün 5 nci öteberi ve düşünülmiyen giderler maddesine konulan ödenek 1946 yılı büt
çesindeki ödeneğin aynıdır. 

6. —• 44 ncü basılı kâğıt ve defterler bölümüne 1946 yılı bütçesindeki ödenek aynen konul
muştur. 

7. —• 45 nci bölüm: 
A) Bu bölümün 1 nci maddesine konulan \re 1946 yılı bütçesine nazaran 2 279 lira fazlalık 

gösteren 5 510 liralık ödenek Ulaştırma Bakanlığının posta ve telgraf ücreti hakkındaki 17 . VI . 
1946 tarihli 963 sayılı yazısı mucibince konulmuştur. 

B) Aynı bölümün 2 nci maddesine konulan ödenek geçen yıl bütçesinin aynıdır. 

8. — 46 nci bölüm: Başkanlık otomobilinin onarma ve benzin bedeli olup konulan ödenek 
geçen yıl bütçesindeki ödeneğin aynıdır. 

9. —• 47 tici bölüm : 
A) Bu bölümün 1 nci sürekli görev yolluğu maddesine konulan ödenek 1946 yılı bütçesinin 

aynıdır. 
I>) Aynı bölümün 2 nci geçici görev yolluğu maddesinde 1946 yılı bütçesine nazaran 3 000 

lira fazlalık görülmektedir. Bu para bazı hesapların yerlerinde tetkikma zaruret görülmekte ol
duğundan bu tetkikatın yerlerinde ifasını teminen gönderilecek denetçilerin yolluk ve gündelik
leri karşılığı için ilâve edilmiştir. 

10. —• 48 nci giyecekler bölümüne konulan 6 725 lira Ödenek 1946 yılı bütçesine göre 725 li
ra bir fazlalık göstermekte olup bu fazlalıkta 40 nci bölümde arzedildiği veçhile D cetveliue ilâve 
edilen 2 hamal ve iki odacının giyecekleri karşılığından meydana gelmektedir. 
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11. — 49 ncu bölüm: 
A) Bu bölümün 1 ne.i maddesine konulan S 000 lira ödenek 459o sayılı kanun gereğine:: ya

pılacak tedavi ve yolluklar karşılığı olup 1946 yılı bütçesine konulan ödeneğin aynıdır. 

B) Aynı bölümün 2 nci maddesine ilâveten konulmuş olan 25 000 lira ödenek; Sayıştaya 
hesap vermekle mükellef muhasip adedi seneden seneye artmış, buna mukabil memur kadrosuna 
hiçbir ilave yapılmamıştır. Bugünkü kadro ile tedvirine imkân bulunmıyan ve pek fazla ar t r: iş 
olan işleri, arkadaşları mesai saatleri haricinde çalıştırmak suretiyle ikmal ettirmek zaruret ha
lini iktisap etmiş olduğundan memurları fazla msaiye teşvik maksadiyle konulmuştur. Bu para 
mesai saatleri haricinde çalıştırılacak olan başdenetçi. denetçi, muavin ve memurlara verilecek 
mebaliğ karşılığıdır. 

12. — 50 ve 51 nci bölümlerdeki ödenek geçen yıl bütçesindeki ödenğin aynıdır. 

1'). —• 52 nci bölüm: Sayıştay binası etrafındaki drenaj işi ikmal edilmiş olduğundan bu iş 
için ödenek konulmasına lüzum kalmamıştır. 

14. — 5)! ncü (kurs giderleri) bölümündeki ödenek 1946 yılı bütçesine konulan ödeneğin ay
nıdır. 

15. — 54 ncü bölüm: 4805 sayılı kanun gereğince Devletçe ödenecek % 5 emekli keseneği kar
şılığı olup geçen seneye nazaran 35 859 lira faz 1 asiyi e 81 066 lira ödenek konulmuş ve bu faz
lalık ta 39 ncu bölümde arzolunan sebeplerden ileri gelmiş bulunmaktadır. 

16. -— 55 nci geçen yıl borçları bölümüne ileride lüzum hâsıl olursa münakale suretiyle öde
nek temin edilebilmesi için (1) lira konulmuştur. 

17. — 56 nci karşılıksız eski yıllar borçları bölümüne posta, telgraf ve telefon idaresiyle 
elektrik şirketine olan daire borçları gözönünde tutularak 5 000 lira ödenek konulmuştur. 

1947 yılı Bütçesine ait (D) cetveli 

Görevin çı 

Daire Müdürü 
Kitaplık memuru 
Dağıtıcı 

» 
Şoför 

eşidi 

Kaloriferci ve onarıcı 
Telefon ve elektrik 
Odacıbaşı 
Odacı 

» 
» 

Kapıcı 
» 

(iece bekçisi 

memuru 

Hamal (Mahzen için) 
» » 

Sayı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 

10 
18 

1 
1 
2 
o 
• > 
• > 

Lira 

255 
130 
115 
100 
200 
130 
150 
130 
100 
75 
90 

115 
•100 
100 
100 
90 



_- 8 — 
BAŞBAKANLIK 

M. 

Başbakan ödeneği : 
1946 yılı ödeneğinin aynıdır. 

Devlet Bakanları ödeneği : 
Yeni ihdas edilen Devlet Bakanlarının bir yıllık ödenekleri karşılığıdır. 

1 Memurlar aylığı : 
Yeni kabul edilen esaslara göre mevcut kadronun bir yıllık ödeneği karşılığı olup 1946 
yılında mer'i bulunan fiili kadrodan bir adet 70 lira, bir adet 35 lira, ve iki adet 25 
lira aylıklı memurluk kadrosu tanarruf maksadiyle (L) cetveline alınmıştır. 

2 Açık aylığı : 
Açık aylığı alan memur bulunmadığından tertibi muhafaza maksadiyle bir lira konul
muştur. 

1 Hizmetliler ücreti : 
Devlet Bakanlıkları ile Genel Teftiş Kurulunun ihdası ve Devlet Matbaası makineleri
nin faaliyete başlaması dolayısiyle kadroya muhtelif ücretlerle 10 adet hizmetli ilâv,1 

edilmiş ve mevcut hizmetlilerden bir kısmının mesaileri ve hizmet müddetleri nazarı 
itibara alınarak ücretlerine zam yapılmış ve ücretlerin aynı yardım, fevkalâde zam ve 
çocuk zamları taallûk ettikleri tertiplerden tenzil edilerek bu tertipte tevhit edilmiş 
olması hasebiyle bu maddenin ödeneği 1946 yılma nazaran 54 010 lira fazlasiyle teklif 
olunmuştur. 

2 Geçici hizmetliler ücreti : 
72 nci bölüme 1946 yılı için konulmuş olan 44 500 liradan 4 500 lirası tasarruf maksa
diyle tenzil edilerek mütebaki 40 000 liradan 36 000 lirası Bakanlar Kurulu karariyle 
geçici hizmetli kullanmak üzere bu bölümün yeniden açılan 2 nci maddesine naklolun
muş 4 000 lirası gider karşılığı olarak tertibinde ipka olunmuştur. 

Geçici tazminat : 
Teşkilât Kanununa eklenen ve yeniden ihdas olunan Genel Teftiş Başmüşavirliği ve 
kadrosuna dâhil memurların geçici tazminatı olarak hesaplanan (1 896) lira ilâve edil
mek suretiyle bu tertibin ödeneği 19 524 liraya çıkarılmıştır. 

1 Çocuk zammı : 
Yeni kabul edilen esaslara göre memurlara verilecek çocuk zammı bir misli fazlasiyle 
(13 000) lira teklif edilmiştir. 

2 Doğum yardımı : 
Geçen yılın aynıdır. 

3 Ölüm yardımı : 
Geçen yılın aynıdır. 

4 Aynı yardım : 
Yeni kabul edilen esaslara göre memur ve hizmetlilere verilen aynı yardımlar kaldırıl
mış olduğundan 1947 yılı için ödenek konulmamıştır. 
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62 1 Kırtasiye : 
Geçen yılın aynıdır. , - . . , . , 

2 Döşeme ve demirbaş : 
Yeni ihdas edilen Devlet Bakanlıkları ile Genel Teftiş Kurulunun ihtiyacı gözönünde 
tutarak (5 000) lira fazlasiyle (11 000) lira teklif olunmuştur. 

3 Aydınlatma : 
Geçen yılın aynıdır. 

62 4 Isıtma : 
Tertibi muhafaza maksadiyle bir lira konulmuştur. 

5 Öteberi giderleri : 
Geçen yıl ödeneğinin aynıdır. 

68 tiler büro giderleri : 
1946 bütçesine konulmuş olan ödeneğin aynıdır. 

64 Basılı kâğıt ve defterler : 
Yeni kurulan Devlet Bâkanlıklariyle Genel Teftiş Müşavirliğinin ihtiyacı gözönünde 
tutularak (500) lira fazlasiyle (2 250) lira teklif olunmuştur. 

65 1 Posta ve telgraf ücretleri : 
P. T. T. idaresinin istatistiklerine nazaran istediği miktar olup 1946 yılı ödeneğine naza
ran (1 764) lira noksaniyle teklif edilmiştir. 

-2 Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri : 
Yeni kurulan Genel Teftiş Başmüşevirliğinin telefon tesis ve mükâleme ücreti hesaba 
katılarak (1 000) lira fazlasiyle (12 000) lira teklif olunmuştur. 

66 1 Başbakanlık otomobilleri : 
1946 ödeneğinin aynıdır. 

2 Başka taşıtlar : 
Devlet Basımevinin bir kısım makinelerinin ayrı binada tesisi dolay isiyle basımevi kam
yonetinin bu iki bina arasında fazla sefere mecbur kalması ve işlerin çoğalması hase
biyle Başbakanlık ve basımevi motorlarının fazla servis yapmaları yüzünden artan ben
zin ve yağ istihlâkini karşılamak üzere bu tertibe (2 000) lira fazla ile (12 000) lira 
konulmuştur. 

3 Devlet Bakanları Otomobilleri : 
Devlet Bakanları otomobillerinin üç aylık tamir ve işletme ücreti olarak 1946 yılında 
alman kanunla yeniden açılan bu tertibe (5 000) lira konulmuş olup bir yıllık tamir 
ve işletme giderleri karşılığı olarak (12 000) lira tahmin ve teklif olunmuştur. 

67 1 Sürekli görev yolluğu : 
1946 yılı ödeneğinin aynıdır. 

2 Geçici görev yolluğu : 
Yeni ihdas edilen Genel Teftiş Kurulunun yollukları karşılığı olarak (1 500) lira faz
lasiyle (3 000) lira teklif edilmiştir. 

68 Giyecekler : 
Kadroya yeni ilâve , edilen hizmetliler için alınacak giyim eşya bedellerini karşılamak 
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üzere (2 000) lira fazlasiyle 8 500 lira konulmuştur. 

69 Tedavi ve yollukları : 
1946 yılı ödeneğinin aynıdır. 

70 X Ücret ve yevmiye : 
Devlet Basımevi için ingiltere'den satın alınmış ve gelmiş olan bir adet tabı makinesiyle 
komple çinkografi ve fotoofset tesisatı ve 1947 bidayetine kadar gelip kurulacak olan 
bir adet Ofset, iki adet tek, bir adet iki renkli tabı makinesi ve kırma makinesi ile 
komple stereotipi tesisatı ve bunlara müteferri makinelerin ilâvesiyle matbaanm verim 
kudreti artacağı ve iş hacmi lâakal bir misli genişliyeceği için bu makinelerde çalıştı
rılacak teknik personelin yevmiyeleri karşılığı olarak (21 000) lira fazlasiyle (110 000) 
lira teklif olunmuştur. 

2 Mamul ve iptidai maddeler : 
Resmî gazetenin abone miktarı 1945 e nazaran (1 100) aded artmış ve gün geçtikçe 
artacağı muhakkak bulunmuş olduğu gibi her sene basılmakta olan düsturlara ilâveten 
mevcutları tükenen eski harfli düsturların ikinci tabılarına başlanmış olduğundan bu 
baskılar için lüzumlu olan ve kırtasiye genel müdürlüğünden satınalınması lâzımgelen 
kâğıt bedeline ödenmek üzere (80 000) liraya ihtiyaç olduğu gibi ingiltere'den yeni 
getirtilip monte edilmekte olan Fotoofset ve çinkografi tesisatının çalıştırılabilmesi için 
lüzumlu olan ve memleket dâhilinde temini mümkün olmıyan çok çeşitli ecza ve madde
lerin hariçten acele satmalınabilmesi için alman fiyat tekliflerine göre (59 000) liraya 
ihtiyaç olduğu anlaşılmış bu sebeple bu tertibin ödeneği (139 000) lira olarak teklif 
edilmiştir. 

70 3 Demirbaşlar : 
1946 yılının aynıdır. 

4 Diğer işletme ve yönetim giderleri : 
Yeni faaliyete geçecek makinelerle basımevinin iş hacmi lâakal bir misli artacağından 
umumi işletme ve yönetim giderlerinin de bu sebeple fazlalaşacağı düşünülecek (9 000) 
lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 

71 örtülü ödenek : 
Tasarruf maksadiyle (107 350) lira noksaniyle teklif edilmiştir. 

72 Türlü belge saklaklarınm ayırma ve birleştirilmesi genel giderleri : 
59/A tertibi münasebetiyle izahat arzedilmiştir. 

73 Devlet Basımevi proje giderleri : 
Bir lira konulmuştur. 

74 Emekli keseneği karşılığı : 
Yeni kabul edilen esaslara göre aylık ve ücret tutarının % 5 i üzerinden hesaplanarak 
(25 836) lira konulmuştur. 
tnönü Armağanı : 
özel kanununa göre (250 000) lira konulmuştur. 

75,70 Borçlar : 
Tahakkuk etmiş borç olmadığı için tertipleri ipl^a maksadiyle birer lira konulmuştur. 
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77 1 Memurlar aylığı : 
68 700 liraya tekabül eden 15 memurluk (L) cetveline alınmak suretiyle 737 326 lira 
konuulmuştur. 

2 Açık aylığı : 
Bir lira konulmuştur. 

3 Temsil ödeneği : 
1 800 lira konulmuştur. 

78 Hizmetliler ücreti : 
30 600 lira konulmuştur. 

79 Geçici tazminat : 
Kadroya göre yıllık tutarı olan 46 404 lira konulmuştur. 

80 4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar. 
1 Çocuk zammı : 

1946 yılı bütçesine nazaran bir misli fazlasiyle İO OÖÖ lira konulmuştur. 

2 Doğum yardımı : 
aynen konulmuştur. 

3 ölüm yardımı : 
aynen konulmuştur. 

4 Aynî yardım : 
Bu maddeye bir şey konulmamıştır. 

81 1 Kırtasiye : 
aynen konulmuştur. 

2 Döşeme ve demirbaş : 
Bu tertibe 20 658 lira noksaniyle 10 842 lira konulmuştur. 

3 Aydınlatma : 
Aynen konulmuştur. 

4 öteberi giderleri : 
Aynen konulmuştur. 

82 Basılı kâğıt ve defterler : 
Aynen konulmuştur. 

83 1 Posta ve telgraf ücretleri : 
P. T. T. Genel Müdürlüğünün verdiği istatistiğe ve Bakanlar Kurulu kararma müsteni
den 1069 lira konulmuştur. 

2 Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri : 
Yeni teşkil edilen daireler için alınan telefon giderlerini karşılamak için 1946 ödeneği
ne 500 lira eklenmek suretiyle 1 500 lira konulmuştur, 
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84 Başkanlık otomobili giderleri : 
Aynen konulmuştur. 

85 1 Sürekli görev yolluğu : 
Geçen yılın aynıdır. 

2 Geçici görev yolluğu : 
Geçen yılın aynıdır. 

86 Giyecekler : 
Geçen yılın aynıdır. 

87 4598 sayılı kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yollukları : 
Geçen yılın aynıdır. 

88 1 Satınalma karşılığı : 
Geçen yılın aynıdır. 

2 Kararlar dergisi kâğıt, baskı ve yayın giderleri : 
Geçen yıl bütçesindeki ödeneğe nazaran 170 lira noksaniyle 2 825 lira konulmuştur. 

89 Emekli keseneği karşılığı : 
Memurlar aylığı yeni esaslara göre tesbit edildiği cihetle bu tertibe 39 165 lira konul
muştur. 

90 Geçen yıl borçları : 
Br lira ödenek konulmuştur. 

91 1 1942 - 1945 yılları borçları : 
Bir lira konulmuştur. 

2 1928 - 1941 yıllan borçları : 
Bir lira konulmuştur. 

92 1 Memurlar aylığı ve temsil ödeneği : 
Yeni esaslara göre kadronun yolluk tutan 1 049 521 lira olup bundan (11) memurluk kad
rosu tasarruf maksadiyle II Cetveline alınmış ve buna tekabül eden 86 640 lira da ödene
ğinden tenzil edilmiştir. 

2 Açık aylığı : 
Ödeneği bir liradan ibarettir. 

93 Hizmetliler ücreti : 
1946 yılı I). Cetveli karşılığı olarak bütçeye konulan 683 479 liradan bütçenin ihzarı 
sırasında ücret tutarlarının % 5 emekli keseneği nazarı itibare alınmadığından dola
yı fazla konulmuş bulunan 4 295 lira bu kerre tenzil edilerek 679 184 liraya tashih edil
miştir. 
I). Cetvelinin aynı yardım tutarı olan 59 940 Jira ile 660 liralık çocuk zammı ödeneği bu 
bölüme ilâve edilmek suretiyle ödenek 781 740 lira olarak tesbit edilmiştir. 

94 Geçici tazminat : 
Bir kısım kadronun 1947 yılı için L. cetveline alınmasından dolayı 1946 ödeneğine na
zaran 4 644 lira noksan konulmuştur. 
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95 1 Çocuk zammı : 
Çocuk zamlarnm beş liradan 10 liraya çıkarılması dolayısiyle 1946 ödeneğine nazaran 
17 000 lira ilâvesiyle 34 285 lira olarak tesbit edilmiştir. 

2 Doğum yardımı : 
Geçen yılın aynıdır. 

3 ölüm yardımı : 
Gecen yılın aynıdır. 

4 Aynı yardım : 
Kaldırılmıştır. 

96 1 Kırtasiye : 
Geçen yılın aynıdır. 

2 Döşeme ve demirbaş : 
Geçen yılın aynıdır. 

5 Aydınlatma : 
Geçen yılın aynıdır. 

4 Isıtma : 
Geçen yılın aynıdır. 

5 öteberi giderleri : 
Geçen yılın aynıdır. 

97 Basılı kağıt ve defterler : 
Geçen yılın aynıdır. 

98 1 Posta ve telgraf ücretleri : 
P. T. T. İdaresinin talebi veçhile 1946 ödeneğine nazaran 645 lira fazladır. 

2 Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri : 
Geçen yılın aynıdır. 

99 Kira karşlığı : 
Geçen yılın aynıdır. 

100 1 Taşıt giderleri : 
Geçen yılın aynıdır. 

2 Motorsuz Taşıtlar satın alma karşılığı: 
Geçen yıla nazaran 400 lira noksandır. 

101 1 Sürekli görev yolluğa : 
Geçen yılın aynıdır. • 

2 Geçici görev yolluğu : 
Geçen yılın aynıdır. 

S Yabancı memleketler yolluğu : 
Geçen yılın aynıdır. 

102 Giyecekler : 
Geçen yılın aynıdır. 
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103 4598 sayılı kanun gereğince yapılacak tedavi ve yol giderleri : 
Geçen yılın aynıdır. 

104 Yayın, Turizm ve Propaganda : , 
1946 yılı ödeneğine nazaran 86 277 lira noksandır. 

105 Ajans Ödeneği ve Ajans dış muhabirleri her türlü ücret ve giderleri : 
Geçen yıl ödeneğine nazaran 17 163 lira noksandır. 

106 1 Ankara Radyodifüzyon istasyon ve stüdyoları : 
Geçen yıl ödeneğine nazaran 55 849 lira noksandır. 

2 Başka Radyodifüzyon istasyon ve stüdyoları : 
ödeneği bir liradan ibarettir. 

3 Radyodifüzyon istasyonlarının genişletme ve İslah giderleri : 
Geçen yılın aynıdır. 

4 Gezgin istasyonlar : 
ödeneği bir liradan ibarettir. 

107 1 Basın Ataşelikleri genel giderleri : 
1946 bütçesinin ihzarında mevcut dört Basın Ataşeliği için 40 000 lira konmuş ise de 
1946 bütçesinin tatbikmdan sonra daha üç Basın Ateşeliği faaliyete geçmiş olduğuna 
nazaran bu maddeye daha asgarî 30 000 lira ilâvesi icap ettiği gibi yeni döviz rayiçle
rine nazaran da % 25 nisbetinde bir zam yapmak lâzım gelmektedir ki bu takdir
de bu maddeye 157 500 liralık bir ödenek konması icabetmektedir. 
Bütçe darlığı dolayisiyle ancak 77 116 lira konulabilmiştir. 

2 Ateşelerin sürekli ve geçici görev yollukları : 
Geçen yılın aynıdır. 

109 Staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin yollukları : 
ödeneği bir liradan ibarettir. 

110 Milletlerarası Radyodifüzyon ve Turizm Birliklerine verilecek katılma payı : 
Yeni döviz rayiçlerine nazaran Milletlerarası Birliklere iştirak hissemizin ödenebilme-
sini teminen bu bölüme 700 lira ilâve edilmiştir. 

111 Kongre ve konferanslar : 
ödeneği bir liradan ibarettir. 

112 4644 sayılı kanun gereğince verilecek emekli keseneği karşılığı : 
1946 bütçesindeki ödenek yalnız hizmetlere ait bulunmakta idi. 4805 sayilı kanunla me
murlar için dahi emekli keseneği kabul edilmiş olduğundan memur ve hizmetliler kad
roları karşılığı emekli keseneği olarak bu bölüme 28 000 lira ilâvesiyle 60 400 lira 
konulmuştur. 

113 Geçen yıl borçları : 
Geçen yılın aynıdır. 

114 1 1942 - 1945 yılları borçları : 
Geçen yılın aynıdır. 

2 1928 -1941 yılları borçları karşılığı : 
Ödeneği bir liradan ibarettir. 
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115 Çeşitli yardımlar : 
ödenek konulmamıştır. 

116 Yeniden Radyo İstasyonları kurulması her türlü giderleri : 
Ankara ve İstanbul'da yeniden kurulmakta olan radyo istasyon ve stüdyolarının inşa ve 
tesisi masrafları karşılığı olarak 1947 bütçesine 1 716 265 lira ödenek konmuş ise de; 
yapılan siparişe, girişilmiş taahhütlere ve yeni kur rayiçlerinden müteveUit farkların 
tediyesi mecburiyetine binaen bu ödenek kifayet etmediği takdirde 1947 yılı içinde ek 
ödenek istihsaline tevessül olunacaktır. 

İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

117 1 Memurlar aylığı : 
Kadrodan 18 memur (L) cetveline alınmış olup yeni maaş esaslarına göre yekûndan 
44 400 lira tenzil olunarak 363 015 lira olarak teklif olunmuştur. 

2 Açık aylığı : 
Geçen yılın aynıdır. 

118 Hizmetliler ücreti : 
Son alman karar üzerine kadroya göre aynı yardım, olağanüstü zam ve çocuk zammı 
birleştirilerek 32 760 lira olarak tesbit olunmuştur. 

120 1 Çocuk zammı : 
Son karar mucibince mevcut memurlara nazaran iki misli olarak 10 8QQ lira olarak tek
lif olunmuştur. 

3 Yakacak zammı : 
Geçen yılın aynıdır. 

3 Doğum yardımı : 
Geçen yılın aynıdır. 

4 ölüm yardımı : 
Geçen yılın aynıdır. 

5 Aynı yardım : 
Tamamen kaldırılmıştır. 

121 1 Kırtasiye : 
Geçen yılın aynıdır. 

2 Döşeme ve demirbaş : 
Geçen yılın aynıdır. 

3 Aydınlatma : 
Geçen yılın aynıdır. 



- 1 6 -
fe. M. 

4 Isıtma : 
Geçen yılın aynıdır. 

5 öteberi giderleri : 
Geçen yılın aynıdır. 

122 1 Kırtasiye : 
Geçen yılın aynıdır. 

2 Döşeme ve demirbaş : 
• Geçen yılın aynıdır. 

3 Aydınlatma : 
Geçen yılın aynıdır. 
Isıtma : 
Geçen yılın aynıdır. 

5 Öteberi giderleri 
Geçen yılın aynıdır. 

123 Basılı kâğıt ve defterler : 
Geçen yılın aynıdır. 

124 1 Posta telgraf ücreti : 
Bakanlar Kurulu kararı mucibince % 50 hesabiyle yarısı olan 33 826 lira olarak tekli t* 
olunmuştur. 

2 Telefon ve başka haberleşme : 
Geçen yılın aynıdır. 

125 Kira karşılığı : 
Geçen yılın aynıdır. 

126 1 Sürekli görev yolluğu : 
Geçen yılın aynıdır. 

2 Geçici görev yolluğu : 
Geçen yılın aynıdır. 

127 Giyecekler : 
Geçen yılın aynıdır. 

128 Tedavi giderleri ve yollukları : 
Geçen yılın aynıdır. 

129 1 Ücretler : 
Geçici hizmetlere nakledilmiştir. 

2 Giderler : 
Geçen yılın aynıdır. 

130 1 Yazı resim ve tercüme ücretleri : 
Geçen yılın aynıdır. 

2 Baskı yayın ve cilt giderleri : 
7345 lira noksanı ile 92 655 lira konulmuştur. 



— 17 — 

Makineleri işletme giderleri : 
Geçen yıhıı aynıdır. 

Makine ve makine fişi satmalına karşılığı : 
Makine ve fiş mubayaası yapılmış olduğundan tahsisat konmamıştır. 

Kitap ve dergi satmalına karşılığı : 
Geçen yılın aynıdır. 

Milletlerarası istatistik Enstitüsüne katılma hissesi : 
Geçen yılın aynıdır. 

Milletlerarası kongrelerine katılma hissesi : 
Geçen yılın aynıdır. 

Emekli keseneği karşılığı : 
4644 ve 4805 sayılı kanunlar gereğince kadroya göre hesaplanarak 10 710 lira teklif 
edilmiştir. 

Geçen yıl borçları : 
Geçen yılın aynıdır. 

Eski yıllar borçları : 
1942 - 1945 yılları borçları : • 
Geçen yılın aynıdır. 

1928 - 1941 yılları borçları : 
Geçen yılın aynıdır. 
1946 bütçesine nazaran 72 16o lira eksiği ile 876 973 lira üzerinden teklif olunmuştur. 

DEVLET METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Aylıklar 
Memurlar aylığı 
Bakanlar Kurulunca verilen direktif ve tertip üzerine tesbit edilmiş ve (L) cetvelinde 
mevcut 11 kadroya ilâveten 48 kadro daha (L) cetveline alınmıştır. 

Geçen senenin aynı olarak bırakılmıştır. 

Teknik zaruretler dolayısiylc bu tertip o22 200 liraya iblâğ olunmuştur. Geçici hiz
metliler ücreti olarak da 16 681 lira konulmuştur. 

Geçen senenin aynı olarak bırakılmıştır. 

Geçen senenin aynıdır yalnız çocuk zammı ıuadesine 20 bin lira ilâve edilmiş ve ayın 
yardım tertibi kaldırılmıştır. 

1 - 5 Geçen senenin aynı olarak bırakılmıştır. 
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Geçen senenin aynı olarak bırakılmıştır. 

Geçen senenin aynı olarak bırakılmıştır. 

Maliye Bakanlığınca tesbit edilen 175 054 Ura olarak konulmuştur. 

Geçen senenin aynı olarak konulmuştur. 

Geçen senenin aynı olarak bırakılmıştır. 

Geçen senenin aynı olarak bırakılmıştır. 

Geçen senenin aynı olarak bırakılmıştır. 

Geçen- senenin miktarına 10 000 lira ilâve edilmiştir. 

Geçen senenin aynı olarak bırakılmıştır. 

Tenzilen 40 000 lira olarak konulmuştur. 

Genel Müdürlük teşkilâtının teknik ihtiyaçlarının kısmen temini nıaksadiyle Bakan-
Kurulunca tasvip edilen miktardan bu tertip, 692 21'.i liraya çıkarılmıştır. 

Meteoroloji Meslek Okulu ikinci sıml'ınm da açılması dolayısiyle bu sene mektebin 
her türlü masrafları karşılığı olmak üzere 82 000 lira konulmuştur. 

Memurların teknik bilgilerinin artırılması nıaksadiyle de bıı husustaki ödenek 5 000 
lira konulmuştur. 

1 000 lira noksaniyle 10 000 liraya indirilmiştir. 

Geçen senenin aynı olarak bırakılmıştır. 

Para farkı dolayısiyle bir misli artırılmıştır. 

Bu sene bu tertipten sarfiyat düşünülmediği cihetle 1 lira olarak bölüm muhafaza 
edilmiştir. 

Bakanlar Kurulunca tesbit edilen miktar konulmuştur. 

Geçen senenin aynı miktar olarak konulmuştur. 

1 ve 2 yine geçen senenin aynı olarak bırakılmıştır. 
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Diyanet İşleri Başkanlığı 1947 yılı bütçesi göçen yıla nazaran 1 057 307 lira fazlasiyle 2 557 976 
lira olarak teklif olunmuştur. Bu fazlalığın ye bazı tertiplere noksan konan ödeneğin sebepleri aşa
ğıda bölümleri hizalarında gösterilmiştir: 

B. M. Fazlası 

160 1 1069 497 Memurlar aylığı: 
Bu fazlalığın 184 bin lirası 4598 sayılı kanun gereğince yapılan 
terfi farkından ve 885 297 lirası da maaş tutarlarının bu defa de
ğişmesinden ileri gelmiştir. 

160 2 1 800 — Açık aylığı : 
Tertibindeki ödeneğin yetersizliğinden dolayı eklenmiştir. 

161 58540 Hizmetliler ücreti : 
44 640 Aynı yardımın kaldırılması üzerine 248 hizmetlinin yıllık 

aynı yardım ödeneğinin bu tertibe naklinden 
2 000 Çocuk zammının kaldırılmasiyle 163/1 çocuk zammı bölü

münden bu tertibe naklinden, 
11 900 25 liralık 20 ve 20 liralık 8 hizmetli kadrosu «D» cetvelin

den çıkarıldıktan sonra kalan 210 hizmetlinin evelce eline 
geçen parayı sağlamak için vergi ve kesenekten mütevellit 
farkın ilâvesinden olmak üzere bu tertibe 58 540 lira eklen
miştir. 

58 540 

162 540 Geçici tazminat : 
Bir üst dereceye terfi eden iki memurun geçici tazminat ödeneğini 
karşılamak üzere eklendi. 

Çocuk zammı: 
Çocuk zamlarının bir misli artırılması üzerine fazla konulmuştur. 

225 180 Aynı yardım: 
Bu ödenek bütçeden çıkartmıştır. 

900 İller kırtasiyesi: 
900 lira tenzille teklif olunmuştur. 

8 000 İller döşeme ve demirbaşı: 
Sekiz bin lira noksaniyle teklif olunmuştur. 

1 646 Posta ve telgraf ücretleri: 
P. T. T. Genel müdürlüğü istatistiğine ve % 50 tarifeye göre 1 646 
lira noksaniyle konulmuştur. 

3 000 Sürekli görev yolluğu: 
Uç bin lira noksaniyle teklif olunmuştur. 

800 Dinî eserler: 
Sekiz yüz lira noksaniyle tekli i' edilmiştir. 

163 

163 

165 

165 

167 

169 

172 

1 

5 

1 

2 

1 

1 

56 000 
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173 110 456 Emekli keseneği karşılığı: 
Fiili kadroya güre teklif olunmuştur. 
Diğer tertiplerdeki ödenekler geçen yılın aynı olarak 1 ekli I' olun-
mııslur. 

ADALET BAKANLIĞI 

F>. M. 

176 1 Memurlar aylığı : 
Memurlar aylğı tertibindeki 11 927 140 lira fazlalığın 11 017 083 lirası yeni aylık tutarların 
bir senelik mukabili, 770 557 lirası 4598 sayılı kanunun 4 ncü maddesi gereğince yerinde 
terfi edenlerin ve 1947 senesinde terfi edeceklerin üst derece maaş farkları, 139 500 lirası 
kadroları 3656 sayılı kanuna, eklenecek olan memurların maaşları karşılığıdır. 

176 3 Yargıç ödeneği: 
Yargıçlara verilecek ödenek karşılığı olarak yeniden açılan bu maddeyi1 4 121 640 lira 
konmuştur. 

177 1 Hizmetliler ücreti: 
586 917 lira fazlalık hizmetlilerin aynı yardım ve çocuk zamlarının bu maddeye zamme
dilmek suretiyle ücretlerinin tesbit edilmesinden ve Hukuk Fakültesi Talebe Yurdu hiz
metlilerinin de Adalet Bakanlığı kadrosuna alınmasından ileri gelmektedir. 

176 4 Temsil ödeneği : 
Bakanlık müsteşarına verilecek temsil ödeneği karşılığıdır. 

179 1 Çocuk zammı: 
Memurlara verilmekte olan çocuk zammı 5 liradan 10 liraya çıkarılmış olduğundan bu 
maddeye 676 000 lira fazla ödenek konulmuştur. 

181 1 iller kırtasiyesi: 
Mahkemelerin faaliyetine nazaran iş hacın in in artması ve yeni ilçelerde de adlî teşkila
tın kurulması dolayısiyle kırtasiye ihtiyacının karşılanabilmesi için bu tertibe 32 000 
liranın zammına lüzum görülmüştür. 

181 2 İller döşeme ve demirbaşı: 
Hükümet programı gereğince mahkemelerin tefrişi ve Adalet teşkilâtında mevcut 2 000 
küsur yazı makinesinin işlemez bir hale gelmiş olması hasebiyle yenilerinin alınabilmesi 
ve bunlardan tamiri mümkün olanların tamir edilebilmesi ve yeni kurulan ilçelerdeki adlî 
teşkilâta mefruşat alınabilmesi için bu maddeye bütçe imkânları da nazarı dikkate alına
rak 200 000 lira fazla ödenek konulmuştur. 

182 Basılı kâğıt ve defterler: 
Tabı fiyatlarındaki artışın karşılanabilmesi ve Adlî Sicil Kanunu gereğince tabettirilecek 
olan basılı kâğıt ve defterlerle mahkemeler ve adlî teşkilâtta mevcudu kalmamış bulunan 
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defter ve basılı kâğıtların tabettirilebilmesi için bu tertibin 160 000 lira artırılması lü
zumlu görülmüştür. 

184 Kira karşılığı: 
Cazianteb mehkenıeleri için kiralanan bina ile yeniden kurulan ilçelerdeki Adalet bina
larının kiralarını karşılamak üzere bu tertibe 10 000 lira zam yapılmıştır. 

185 3 Başka taşıtlar: 
Taşıtların tamir bedellerini karşılamak üzere bu maddeye 1 720 lira fazla ödenek konul
muştur. 

186 3 Müfettişler yolluğu: 
1946 malî yılında (L) cetvelinden 7 müfettiş kadrosu çıkarılarak fiili kadroya alınmış 
olduğu halde sözü geçen 7 müfettişin yollukları için müfettişler yolluğu maddesine öde
nek ilâve edilmemiş olmasından dolayı müfettişler yolluğu tertibindeki ödenek fiili kad
rodaki müfettişlerin yolluklarını karşılayamamakta olduğundan bu tertibe 50 .000 lira 
zammı zaruri görülmüştür. 

186 4 Yabancı memleketler yolluğu: 
Cüzi bir miktardan ibaret bulunan bu tertipteki ödenek para farkı da nazarı itibara 
alınarak 13 000 liraya çıkarılmıştır. 
Ankara Hukuk Fakültesi Genel giderleri: 
Adalet Bakanlığı namına Ankara Hukuk Fakültelerinde okuyan öğrencilerin umumi mas
rafları karşılığı olarak Millî Eğitim Bakanlığı bütçesindeki ödeneğin Üniversitenin muh
tariyeti dolayısiylc Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinden çıkarılacağı anlaşıldığından 
Ankara Hukuk Fakültesi Talebe Yurdu genel giderleri unvnı altında yeniden bir bölüm 
açılmış ve bu bölüme 149 000 lira ödenek konulmuştur. 

193 Ceza ve Tevkif evleri yapma ve esaslı onarma işleri: 
Bütçe imkânları gözönünde tutularak bu bölüme ancak 32 000 lira fazlasiyle 100 000 
lira ödenek koulmuştur. 

197 Yabancı memleketler staj giderleri: 
Son kararla husule gelen para farkını karşılmak ve esasen ihtiyaca kâfi gelmiyen bu 
ödeneği bir miktar artırmak üzere bu tertibe 8 160 lira zam yapılmıştır. 

198 Emekli keseneği: 
4805 sayılı kanun gereğince memurlar için de Devlet bütçesinden % de 5 emekli keseneği 
verilmesi icap etmekte olduğundan bu bölüme 1 210 639 lira ilâve edilmiştir. 

200 1-2 Borçlar: 
Düyun ilmühaberine göre ödenmesi icap eden borçların 60 666 lira olduğu anlaşıldığmdan 

bu bölüme 32 760 lira zam yapılmıştır. 

201 Ceza ve Tevkif evleri ve Hükümlü Çocuk ıslah evleri döner sermayesi: 
İş esası üzerine yeniden kurulan Ceza evlerine döner sermaye verilebilmek üzere bu 
ödenek 11 500 lira artırılmıştır. 
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B. M. 
202 1 Memurlar aylığı : 

Memurlar aylığı tertibine konulan .'5 892 95(1 liradan. 3 798-600 lirası (L cetveli ha
riç) fiili kadroların tutarı 94 356 lirası 4 598 sayılı kanunun 4 neü maddesi gere
ğince yerinde terfi edenlerin ve 1947 yılı içinde yerinde terfi edeceklerin üst derece 
maaş farkı karşılığıdır. 

203 1 Hizmetliler ücreti : *'• ı » • < 
107 982 lira fazlalıktan 37 479 lirası kadastro ve tapu yazma lıeyetleri hizmetlilerinin 
214 neü bölümün 1 nci maddesindeki ücretlerin bu tertipten çıkarılarak hizmetliler bö
lümüne alınmasından, 70 503 lirası da hizmetlilerin aynı yardım ve çocuk zamlarının 
bu tertibe zammedilmek suretiyle ücretlerinin tesbit edilmesinden ileri gelmektedir. 

2 Geçici hizmetliler ücreti : - • ^ * r 
Bu tertipteki 108 697 lira fazlalıktan 30 000 lirası 215 nci bölümün 1 nci (Yönetim 
heyeti ve Öğretmen ücreti) maddesindeki ödeneğin geçici hizmetliler ücreti bölümüne alın
masından tevellüt etmekte ve 78 697 lirası da eski yazılı kayıtları türkçeye çevirmek 
üzere çalıştırılan hizmetlilerin 1947 senesinde alınacak kadroları karşılığıdır. 

205 1 Çocuk zammı : 
Memurlara verilmekte olan çocuk zammı 5 liradan 10 liraya çıkarıldığından bu maddeye 
175 000 lira fazla ödenek konulmuştur. 

206 1 Merkez kırtasiyesi : 
1946 bütçesine mevzu ödenek ihtiyacı karşılığından bu maddeye 1900 lira ilâve edil
miştir. 

206 2 Merkez döşeme ve demirbaş : 
.1946 bütçesine mevzu tahsisat ihtiyaca, kâfi gelmediğinden bıı maddeye 2000 lira ilâve 
edilmiştir. 

206 5 Öteberi giderleri : 
1946 bütçesine mevzu tahsisat ihtiyaca kâfi gelmediğindim bu maddeye1 1 000 lira i lâv-.' 
edilmiştir. 

207 1 İller kırtasiyesi : 
Dosya ve defter ihtiyacı en ziyade tapu dairelerinde kendisini hissettirmesine mukabil 
elimizde hemen, hemen dosya gömleği ve musannif mevcudu yoktur. Diğer ihtiyaçları ile 
beraber musannif te almak üzere vilâyetlere 75 er, kazalara 50 şer, grup müdürlüklerine 
150 şer liralık kırtasiye tahsisatı verilmesi için bu maddeye 14 000 lira ilâve olunmuştur. 

207 2 îller döşeme ve demirbaş : 
îl ve ilçelerde en bakımsız kalan daireler şüphe yokki tapu daireleridir. Memurların 
oturacakları masa ve sandalyeleri, ve evrakı saklayacakları dolapları mevcut değildir. 
Halbuki gayrimenkul tasarruf larınnT esasını teşkil eden kayıtların hüsnü muhafazasın
daki zaruret derkârdır. Tapu dairelerinin asgari mefruşat ihtiyaçları yüz binlerlede kar-
şılanmasa da hiç olmazsa zaruri olan masa ve sandalye gibi gelen ihtiyaç listeleri üzerinde 
yapılan tetkikat neticesinde tesbit olunan mefruşatın cüzi bir kısmını olsun karşıla
mak üzere bu maddeye 20 000 lira zammedilmiştir. 
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tiler aydınlatması : 
1946 yılı bütçesine mevzu tahsisat kâfi gelmediğinden bu maddeye 500 lira zammedil
miştir. 

tiler ısıtma : 
Vilâye'Jcre 150 şer, kazalara 75 şer, gruplara 150 şer liralık ısıtma tahsisatı veril
mesi için bu maddeye 11 500 lira zamınedilnıesi lâzımgelmekte ise de bütçe im
kânı nazarı dikkate alınarak 7 300 lira ilâve edilmiştir. 

tiler öteberi giderleri : 
Vilâyetlere 30 ar, kazalara 25 er, gruplara 150 şer lira verilebilmesini temin için 
bu maddeye 18 000 lira ilâve etmekte isede ancak bu sene 5 000 lira zam yapılmış
tır. 

Basılı kâğıt ve defterler : 
Elde mevcut ve adedi yüz binleri aşan defterler pejmürdeleşmiştir. Muhteviyatının 
her gün elden geçirilmesi lâzımgelen bu def t reler bir gün ihtiyaca gayri salih 
bir vaziyete geçerse gayrimenkul tasarrufu'emniyeti haleldar olabilir. Bu sebeple 
tamire muhtaç bulunan defterlerin ciltlerinin tamiri ve türk harflerine çevrilmek
te olan eski kayitlerin yazılması için gereken evrak ve defterlerin temini ve bun
dan böyle bastırılacak tapu sicillerinin daha iyi \*e mukavim bir şekilde tap ve 
teclidi için bu bölüme 37 000 lira ilâvesi gerekli isede bütçe imkânı göz önünde bu
lundurularak 5 000 lira zam yapılmıştır. 

Kira karşılığı : 
Yeni Teşkil olunan kiraların tapu dairelerinin bina kiralarım karşılamak üzere 2 000 
lira zammedilmiştir. 

Geçici görev yolluğu : 
Kontrol memurlarının kaza muamelâtını sık ve devamlı surette kontrol edebilmele
rini ve sahada çalışacak kadastro memurlarına zarurî masraf ve yevmiye verilmesi
ni temin için bu maddeye 50 000 lira zammedilmiştir. 

Giyecekler : 
Merkez ve Ankara odacıları ile dağıtıcıları ile her sene birer kat elbise verilmesi 
kabul edilmiştir. Buna, mukabil her sene palto vermiyoruz önümüzdeki sene ayni 
zamanda palto mubayaa edileceğinden gerek palto ve gerekse ayakkabı verilmesi için 
bu bölüme 3 000 lira zammedilmiştir. 

Teçhizat ve Fennî Gereçler : 
Senelerdenberi yeni âlet alınamamıştır. Başta çelik şerit, Pilanimetre, prizma, Take-
ometre, Mira, Jalon gibi mühim âletler olmazsa kadastro faaliyetini düzenli bir plân 
dâhilinde başarmak azamî surette müşkülâta uğradığndan ve teşkilât atil kalmak teh
likesine mâruz bulunduğundan yeniden âlet mubayaası zarurîdir. Bu sebepten ve mev
cut âletlerin tamiri masrafını karşılamak üzere bu maddeye 20 000 lira zam olunmuş
tur. 

Taşıt giderleri : 
Satmalınacak kamyonetlerin tamir, benzin gibi işletme masrafları için yeniden açı
lan bu maddeye 9 000 lira tahsisat konmuştur. 

Kurs ve mektep giderleri : 
Tapu ve kadasro teşklâtının kendisinden beklenen verimi verebilmesi ve memleket 
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ölçüsünde mühim önem taşıyan kadastro hizmetlerinin kısa bir zamanda başarılması 
ve nihayet gayet girift ve hukukî bilgiye dayanan tasarruf muamelelerinin iyi eller
de bulundurulması her şeyden evvel eleman meselesi olup bu hususta idaremizin tek kay
nağı ise Kadastro Okuludur. Diğer '.Hakanlıklarda bu derece hususî bir ihtisas ile yetiştiri
lecek elaman meselesi bahse konu olmadığı halde yani bir çok yüksek okullar, fakül
teler ve Bakanlıklara memur vermekte olmalarına rağmen yine meslek okulları aç
makta ve okullara, en az 250 000 lira ödenek tahsis olunmakla olduğu görülmüştür. 
Kadastro hizmetleri için tek kaynak olan Kadastro Okulunda önümüzdeki sene o-
kutacağımız öğrenci adedi ve ihtiyacına göre en lasarruflu hesaplara müsteniden bu 
bölüme 100 700 liranın zammı lüzumlu görülmüştür. 

217 Hukuk ve Meslek eserleri satmalma tercüme baskı ve başka giderler : 
Genel yazıların cilt; halinde bastırılması ve bunların fihristinin ve müfettişler için ha
zırlanan talimatın tab'ı için bu maddeyi" 2 500 lira zammedilmiştir. 

218 4644 ve 4805 sayılı kanunlar gereğince ödenecek emekli keseneği : 
Tapu kadastro memurları ile hizmetlilerinin bir senelik emekli keseneği tutarı 215 809 
liraya baliğ olduğundan bu bölüme geçen seneye nazaran 207 949 lira fazla ödenek 
konulmuştur. 

220 1 1942 - 1945 yılları borçları : 
Tahakkuk eden borçların istihkak sahiplerine ödenmesini (emin için 2 000 lira ilâve 
edilmiştir. 

220 2 1928 - 1941 yılları borçları : 
Tahakkuk öden borçların istihkak sahiplerine ödenmesini temin için bu maddeye 
500 lira zam mecburiyeti hasıl olmuştur. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

İçişleri Bakanlığının 1947 yılı bütçe tasarısı toplamı İS 210 501 liradır. 1940 bütçesi toplamına gön 
ö 682 140 lira artmış bulunmaktadır. ''' * P 

Artan miktar aşağıda gösterilen bölüm ve maddelere yapılan eklemelerin; 

Lira. 

( 1 ) 5 898 721 291/1 memur aylıklarında 
( 2 ) 334 200 Yeni açılan temsil ödeneği bölümündeki miktar 
( 3 ) 407 573 292 nci hizmetliler ücreti bölümünde 
( 4 ) 49 000 Yeni açılan geçici hizmetliler bölümündeki miktar 
( 5 ) 500 000 291/1 çocuk zammında 
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Lira 

(6) 
(?) 
(8) 
(9) 
(10) 
(İD 
(12) 
(13) 
(14) 
(15) 
(16) 
(17) 

(18) 
(19) 
(20) 
(21) 
(22) 
(23) 

8 000 
3 000 
5 000 
2 000 
30 000 
27 000 
22 000 
10 000 
662 664 
6 000 
7 500 
1 000 

15 000 
5 000 
20 000 
7 000 

15 000 
6 000 

294/2 yakacak zammında 
295/3 aydınlatma maddesinde x 

299 ncu kira karşılığı bölümünde 
301/1 bakanlık otomobili maddesinde 
302/1 sürekli görev yolluğu maddesinde 
302/2 geçici görev yolluğu maddesinde 
308/2 kaymakamlar devir yolluğunda 
Yeni açılan 308/4 nüfus müdürleri yolluğu maddesindeki miktar 
310 ncu emekli keseneği bölümünde 
312/1 kongrelere gönderileeok memurlar yolluğunda 
312/2 staj için yabancı memleketlere gönderilecek memurlar yolluğunda 
Brüksel'de yeni açılan; Milletlerarası İdari İlimler Enstitüsüne katılma payı 
bölümüne konulan miktar , 
313/1 yabancı uzmanlar üareti maddesine konulan ödenek 
313/2 yabancı uzmanlar yollukları maddesine konulan ödenek 
315/1 1942 - 1945 yılları borçlarında 
316 ncı, 1437 sayılı kanun gereğnce verilecek avans bölümünde 
Birinci Genel Müfettişlik için alınacak otomobil bedeli olarak konulan 
Bakanlık ile kaymakamlık kursu için alınacak dört motosiklet bedeli olarak 
konulan 

8 041 658 Toplam 

Diğer taraftan aşağıda gösterilen çeşitli ödeneklerden yapılan indirmelerin; 

Lira 

294/5 aynı yardım maddesinden (tamamen kalkıyor) 
298/1 posta ve telgraf ücreti maddesinden 
306/1 nüfus defterleri ve evrakı maddesinden 
309/1 kaymakamlık kursu öğrtmen, konferansçı ücretleri maddesinden (Bu 
madde geçici hizmetliler ücreti olarak bir böülüm halinde birinci kısımda 
yeralmıştır) 

1 359 512 Toplam 

Sonuncudan ibarettir. 
8 041 658 Artışlar toplamı 
1 359 512 Eksilişler » 

(24) 
(25) 
(26) 
(27) 

1 198 920 
104 492 
37 100 
49 000 

6 682 146 1946 bütçesine göre artış miktarı 
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Artırılan ve eksiltilen miktarların sebepleri şunlardır 

( 1) — Memurlar aylığı 
Lira 

13 305 600 Mevcut kadronun memurlara verilmesi tasarlanan yeni aylıklar üzerinden tu
tarı. Kadro adedi 4 830 dur. 

1 080 000 1947 yılında (L) cetveline alınarak mevkuf tutulacak kadrolar tutarı. 
(Adedi 568 dir) 

12 225 600 
264 105 4598 sayılı kanunun 4 ncü maddesi gereğince yerinde terfi edenler için ko

nulan terfi payı 
10 500 Teşkili tasarlanan Emniyet Müsteşarlığı kadrosunun tutarı 

12 500 205 
6 601 484 1946 yüı aylık ödeneği 

5 898 721 1947 yılı için eklenen miktar 

( 2 ) — Temsil ödeneği : 
Bu ödenek ilk defa olarak konulmaktadır. _ Genel Müfettişlere ayda 150, valilere. 100, 
kaymakamlara 50 lira temsil ödeneği verilmesi esasına dayanmaktadır. 

( 3 ) — Hizmetlilerin ücreti : 
Buraya eklenen 434,200 lira, hizmetlilerin 1946 yılı bütçesinin aynı yardımlariyle vergi 
farklarından ibarettir. 

( 4 ) — Yeni açılan geçici hizmetliler ücreti : 
Gider ödeneklerinden artık kadro alınmıyacağı kararma istinaden masraf kısmında mev
cut kaymakamlık ve meslek kursları öğretmen, konferansçı, ücretleri maddesindeki Öde
neğin (309/1 den) çıkarılıp aynen birinci kısma konulmasından ibarettir. 

( 5 ) — Çocuk zammının bir misli artırılması tasarısına göre ödenekte bir misli artırılmıştır. 
( 6 ) — Yakacak zammının 1946 yılındaki ödeneği yetişmedi, aktarma suretiyle artırıldı. 1947 

yılında da aynı duruma düşmemek için 8 000 lira artırmak zaruri oldu. 
( 7 ) — Merkez aydınlatma ödeneği 1946 bütçesinde açık verdiğinden 8 000 lira ilâve olunmuş

tu. 1947 yılı için daha az bir ilâve ile idareye çalışılması zaruri görüldüğünden 3 000 
lira zammedildi. 

( 8 ) — Kira karşılığı; 5 000 lira artırma teklifinin sebebi son zamanlarda yeni teşkil olunan 
ilçelerde bina tutmak ihtiyacına dayanmaktadır. 

( 9 ) — Bakanlık otomobili; harb yıllarında ele geçen vasıtalar arasında seçilmiş alınmıştır. 
Esaslı bir tamirle bir müddet daha kullanılabileceği tahmin olunduğundan ödeneğe 2 000 
lira zam teklifi bu tahminin sonucudur. 

(10) — 4805 sayılı kanun yolluklarının bir üst derece aylığı üzerinden verilmesini âmirdir. 1946 
yılı bütçesinin tanziminden sonra çıkan mezkûr kanun 1947 bütçesinde gözönüne alınmış 
bulunmaktadır. 

(1.1) — 4805 sayılı kanun gereğince yollukların bir üst derece üzerinden verilmekte olması, diğer 
taraftan 1946 yılı bütçesine konulan ödeneğin esasen yeter derecede de bulunmaması 
sebepleriyle artırılmıştır. (1946 yılı bütçesindeki sürekli görev yolluğuna 32 000, geçici 
görev yoluğuna 40 000 lira aktarma suretiyle zam yapılmıştır.) 

(12) — 419 kaymakamlık vardır. Kaymakamların ilçeleri içinde bir yılda yapmaları lâzım gelen 
devir görevi için kaymakam başına ortalama 400 lira hesap olunursa 167 600 liraya ih
tiyaç vardır. 1946 yılı ödeneği 140 000 liradır. Buna 22 000 lira zam teklifi ile 1947 öde-
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neğini 162 000 liraya çıkarmış oluyoruz. Bakanlığın gayesi kaymakam basma en az 500 
lira ödenek temin eylemek ise de bu yıl dâ buna imkân elvermemiştir. 

(13) — Devir yollukları bölümüne 1947 için 4 sayılı yeni bir madde açılması teklif edilmiştir. 
Nüfus Müdürleri, nüfus idarelerinin teşkilâtını ve memurlarının görevlerini bildirir tü
züğün 21 nci maddesi gereğince yılda bir defa illeri içindeki nüfus memurluklarının iş
lemlerini denetlemek mecburiyetindedirler. Şimdiye kadar illere geçici görev yolluğu ter
tibinden gönderilen ödenekler bütün hizmetlere yeter dereceyi bulamadğmdan nüfus 
müdürlerinin denetlemeleri tamam olamamıştır. Bütçeye bu işe mahsup bir madde açmak 
ve 10 000 lira ödenek koymak suretiyle nüfus müdürlerinin görevlerini hakkiyle yapma
ları sağlanmış olacaktır. 

(14) — 4644 ve 4805 sayılı kanunlar gereğince hizmetliler ile memurlar adına emekli keseneği 
olarak bütçeden verilmesi gereken yüzde beşler karşılığının 1947 bütçesinde tamam 
olarak yer alması için ödeneğin 662 664 lira artırılması gerekmiştir. 

(15) — Yabancı memleketlerdeki Milletlerarasıtdari İlimler Enstitüsü Kongresi ile benzeri kon
grelere katılmak lüzumu halinde bunlara gönderilecek memurların yollukları için 6 000 
lira artırılması faydalı görüldü. * h*'% *;' 

(16) — 4489 sayılı kanun gereğince, mesleğine ait tahsilini bitirmiş ve ilgili hizmetlerde en az 
iki yıl başarı ile çalışmış olan memurlardan seçileceklerin bilgi, görgü ve ihtisaslarını 
artırmak üzere yabancı memleketlere gönderilmesi mümkün bulunduğundan 1947 yılında 
bu suretle 5 memurun staja gönderilmesi düşünülmüş ve beherine 1 500 lira yolluk 
tahmin olunmuştur. 7 500 lira bu sebeple artmıştır. 

(17) — Bürüksel'de Milletlerarası İdari İlimler Enstütüsüne katılmış bulunduğumuz için 1000 
lira 1947 yılı katlıma payı olarak bütçeye konumuştur. 

(18) — Yabancı uzmanlar ücreti maddesine eklenmesi teklif edilen 15 000 lira ile 1947 yılında 
bir uzman getirmek kabildir. Getirilecek zatın belediyecilik uzmanı olması düşünülmekte

dir. 
(19) — 5 000 lira yabancı uzamnın geliş yolluğu ile yurd içinde yapması muhtemel inceleme 

gezilerine karşılık olarak hesaplanmıştır. 
(20) — 1942 - 1945 yılları borcuna 20 000 lira zam cihetine gidilmesi iki sebebe dayanmaktadır. 

A - Elde tahakkuk etmiş ve henüz ödenmemiş 45 000 liralık borç vardır. 
B - Mezkûr yıllara ait olarak bundan sonra çıkacak borçların evvelkiler gibi bekletilmi-
yerek ödenmesi lâzımdır. 

(21) — Siyasal Bilgiler Okulunda Bakanlık hesabına okutturulan gençlerden bu yıl 60 kadarının 
Bakanlık teşkilâtında görevlendirileceği tahmin olunmaktadır. 1437 sayılı kanun bu gibi
lere aylıklarından geri alınmak kaydiyle bir avans verilmesini mümkün kılmıştır. 50 kişi
ye ikişer yüz liradan avans verilirse 12 000 liraya ihtiyaç vardır. 1946 ödeneği 5 000 lira 
olduğu için, 1947 yılında 7 000 lira ilâvesiyle 12 000 lira teklif olunmuştur. 

(22) — Birinci Genel Müfettişliğin otpmobili miadını çoktan doldurmuştur. Bir kaç yıldanberi 
yenisinin satın alınması hakkında teklifler vardır. O sıralarda yeni otomobil bulunamı
yordu. Geçen seneki teklif de bütçe tanziminden sonra geldiği için bir şey yapılama
mıştır. 1947 yılında bu Genel Müfettişlik için bir otomobil alınması zururidir. 

(23) — Bakanlık evrak dağıtma işlerinde mevcut motosiklerden ikisi çok haraptır. Miatlarını 
dolduran, harp yıllarında bir çok defalar tamir ettirilen bu motosikletleri kadro dışı 
edip yerine yenilerini almak faideli ve zaruri görülmüştür. 
Kaymakamlık kursunda bulunan kaymakam namzetlerine aynı zamanda motor ve mo
tor kullanma dersleri tatbiki surette verilmekte olduğundan bu müessese için iki moto
siklet satın alınması lâzım gelmştir. 6 000 liranın ilâve teklifi yukarda yazılan dört 
motosikletin tahmini medelinden ibarettir, 
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indirmeler: 
1947 yılında aynı yardım adiyle bir tediyede bulunulmıyacağı esasına göre 1947 bütçe
sinden kaldırılmıştır. 
Posta ve telgraf ücretinden indirilen miktar; Posta ve Telgraf İdaresinin 1947 yılı büt
çesine tam tarife üzerinden konulmasına lüzum gösterdiği rakamın Bakanlar Kuru
lunca yüzde elli olarak kabulü münasebetiyle 1946 ödeneğine göre fazlalığından ibarettir. 
Nüfus defterleri ve evrakı maddesinden indirme yapılması; şimdiye kadar temin 
edilen defterlerle basılı kâğıtların 1947 yılında bütçede bırakılan ödenekle birlikte ida
reye kâfi geleceği anlaşılmasından ileri gelmiştir. 
Kaymakamlık kursu öğretmen, konferansçı ücretleri maddesinden indirme yapılması da 
bütçe dışına giden bir indirme olmayıp bu ödeneğin birinci kısma «Geçici hizmetler 
ücreti» adiyle açılan bölüme naklinden ileri gelmiş ve bu cihet o bölüme ait açıklamada 
kaydedilmiştir. 

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Memurlar aylığı : 
20 082 300 

80 700 

20 001 600 
383 519 
713 400 

21 098 519 

Açık aylığı : 
5 000 1946 yılı bütçesi 
5 000 1.947 yılı teklif bütçesi 

Geçen yıl ödeneği aynen bırakılmıştır. 

8779 memurun aylık tutarı 
40 memur (L) cetveline almmasiyle 

8739 memurun aylık tutarı 
Yerinde terfi payı olarak verilen 
331 yeni alınacak memurun aylık tutarı 

Beyanı 
Aded Memuriyeti 

2 S. 1. Emniyet âmiri 
3 S. 2. » » 
5 Başkomiser 
6 Komiser 
5 Komiser muavini 

310 Polis memuru 

331 Toplam 
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Hizmetliler ücreti : 
194 653 1946 yılı bütçesi 
296 871 1947 yılı teklif bütçesi 

Fazlalık aynı yardımla vergi farkının bu tertibe eklenmesinden ileri 
gelmiştir. 

Geçici hizmetliler ücreti : 
— 1946 yılı bütçesi 

35 781 1947 yılı teklif bütçesi 
(E) cetveliyle ilgili olmıyan hizmetlilerin kadrosu tutarı, bu miktar ait 
olduğu tertiplerden indirilerek bu bölümün ikinci maddesine geçirilmiştir. 

Geçici tazminat : 
285 000 1946 yılı bütçesi 
285 000 1947 yılı teklif bütçesi 

Aynen bırakılmıştır. 

Çocuk zammı : 
784 000 1946 yılı bütçesi 
1 607 760 1947 yılı teklif bütçesi 
Fazlalık, prensip kararı dairesinde geçen yılın bir misli ödeneğine yeni kadro için tah
min edilen miktarın eklenmiş olmasından ileri gelmiştir. 

% 
Yakacak zammı : 
35 000 1946 yılı bütçesi 
35 000 1947 yılı teklif bütçesi 
Aynen bırakılmıştır. 
Doğum yardımı : 
87 000 1946 yılı bütçesi 
87 000 1947 yılı teklif bütçesi 
Aynen teklif edilmiştir. 

ölüm yardımı : 
12 640 1946 yılı bütçesi 
12 640 1947 teklif bütçesi 
Aynen teklif edilmiştir. 

Ayni yardım : 
1 638 180 1946 yılı bütçesi 

1947 yılı teklif bütçesi 
Aylık ve hiznfetliler tertibine geçirilen bu miktar bu tertipten çıkarılmıştır. 

1475 sayılı kanuna göre tazminat 
25 000 1946 yılı bütçesi 
25 000 1947 yılı teklif bütçesi 

Kırtasiye (Merkez) Aynen teklif edilmiştir. 
17 500 1946 yılı bütçesi 
17 500 1947 yılı teklif bütçesi 
Aynen teklif edilmiştir. 
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323 2 Merkez döşeme ve demirbaş : 
7 500 1946 yılı bütçesi 
7 500 • 1947 yılı tkelif bütçesi 
Aynen teklif edilmiştir. 

323 3 Merkez öteberi : 
7 000 1946 yılı bütçesi 
7 000 1947 yılı teklif bütçesi 
Aynen teklif edilmiştir. 

324 1 îller kırtasiye : 
35 000 1946 yılı bütçesi 
40 000 1947 yılı teklif bütçesi 
Geçen yıl öedeneğinin yarısına yakın miktarı ancak büyük şehirlerimizin ihtiyacım 
karsılıyabilmistir. Diğer illerle birlikte kadro tevsiinin gerektirdiği ihtiyaç gözönüne 
alınarak bu tertibe (5 000) lira cüz'i bir miktarın ilâvesiyle iktifa edilmiştir. 

224 2 îller döşeme ve demirbaş : 
40 000 1946 yılı bütçesi 
45 000 1947 yılı teklif bütçesi 
Taşra teşkilâtında mevcu döşeme ve demirbaşın tamir ve islâhiyle yeni alman kad
ronun mübrem döşeme ihtiyacını karşılıyabilmek ve bu arada geçen yıl olduğu gibi 

9 bir miktar daha yazı • maknesi ve karyola satın alınmak üzere bu maddeye (5 000) li
ra lâve edilmiştir. 

324 3 îller aydınlatması : 
50 000 1946 yılı bütçesi 
55 000 1947 yılı teklif bütçesi 
Geçen yıl ödeneğinin üçte biri ancak büyük şehirlerimizin ihtiyacını karsılıyabilmis
tir. Diğer illerden elektrik bulunan yerlerde ceryan bedelinin yüksek takdir edilmesi, 
elektrik olmıyan ve uzak illerde de gaz yağı tedarikindeki müşkilâtm fiyata mü
essir bulunması göz önünde tutularak bu maddeye (5 000) liranın ilâvesi gerekli görül
müştür. 

324 4 îller Isıtması : 
70 000 1946 yılı bütçesi 
75 000 1947 yılı teklif bütçesi 
Hudut, iskele, istasyon, polis mevkileriyle sabit polis noktaları hariç ve emniyet 
müdürlükleri binası dâhil olmak üzere (578) karkol vardır. Her bir karakola (3) er 
hesabiyle ortalama (1734) sobanın bu lunduğu gözönüne alınarak bu yıl için teklif 
edilen (75 bin liradan soba başına düşen miktar ancak (44)-liradır. 
îllerin yakınlık ve uzaklık itibariyle kömürün beher tonu 50 - 85, Odunun ise 60 -100 
lira arasında tedarik edilebilmektedir. 

324 5 îller öteberisi : 
20 000 1946 yılı bütçesi 
20 000 1947 yılı teklif bütçesi 
Aynen teklif edilmiştir. 
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825 Basılı kâğıt ve defterler : 
25 100 1946 yılı bütçesi 
25 000 1947 yılı teklif bütçesi 
Diğer tertiplerden birine konulmak üzere bu bölümden (100) lira çıkarılmıştır. 

326 1 P. T. T. ücreti 
462 123 1946 yılı bütçesi 
453 724 1947 yılı teklif bütçesi 
4646 ve 9647 sayılı kanunlar gereğince P. T. T. Genel Müdürlüğünden bildirilen ücret 
miktarının Bankalar Kurulu kararınca % 50 si konulmuştur. 
Teklif edilen miktar bu suretle geçen yıldan (8399) lira noksandır. 

327 Kira karşılığı : 
100 000 1946 yılı bütçesi 
100 000 1947 yılı teklif bütçesi 
Mevcut kira sözleşmelerine geçen yılın ayni teklif edilmiştir. 

328 1 Taşıt Satınalma (Motorsuz) 
10 000 1946 yılı bütçesi 
20 000 1947 yılı teklif bütçesi 
Emniyet teşkilâtının tebligat ve davetiye servisinin gününde ve isabetli işlemesini 
sağlamak üzere kadroya (200) bisiklet daha alınmak zaruretti vardır. Beher bisikletin 
90 - 100 lira arasında alınabileceği anlaşılmıştır. Fazlalık bundan ileri gelmektedir. 

328 2 tşletme ve onarma : 
80 000 1946 yılı bütçesi 
80 000 1947 yılı teklif bütçesi 
Geçen yıl ödeneğinin aynı teklif edilmiştir. 

329 1 Sürekli görev yolluğu : 
156 550 1946 yılı bütçesi 
156 000 1947 yılı teklif bütçesi 
Diğer tertiplerden birine eklenmek üzere (550) lirası çıkarılmıştır. Kalan miktarla ida
re edilecektir. 

329 2 Geçici görev yolluğu : 
65 000 1946 yılı bütçesi 
65 000 1947 yılı teklif bütçesi 
Aynen bırakılmıştır. 

329 3 Müfettişler yolluğu : 
24 000 1946 yılı bütçesi 
24 000 1947 yılı teklif büçesi 
Aynen bırakılmıştır. 

330 Hizmetliler giyeceği 
10 000 1946 yılı bütçesi 
12 000 1947 yılı teklif bütçesi 
Geçen yıl ödeneği ile hepsine elbise verilmiş ve dörtte birine de kaput ve potin dağı-
tılabilmiştir. 
Bilhassa bu yıl iller hizmetlilerine kaput ve potin yerilmemiş olduğundan bu durum 
gözönünde tutularak (2000) lira fazlasiyle ödenek teklif edilmiştir. 
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Tedavi ve yol : 
15 000 1946 yılı bütçesi 
10 000 1947 yılı teklif bütçesi 
Daha ınübrem ihtiyaçlarla, ilgili ve dar ödenekli tertiplere dağıtılmak üzere buradan 
(5000) lira indirilmiştir. Kalan miktar yeni kadro ile birlikte ihtiyaca yeter görül
müştür. 

Mualece : 
25 000 1946 yılı bütçesi 
25 000 1947 yılı teklif bütçesi 
Yeni kadro ile birlikte 9070 memura nazaran beherine düşen miktar (275) kuruştur. 

Polis telefonları : 
40 000 ' 1946 yılı bütçesi 
40 000 1947 teklif bütçesi 
Bazı illerde polise ait manyetolu, telefon santralı yoktur. Telefon makineleri de nok
sandır. İler yıl alman ödenek bu ihtiyacın bir kısmı ile telefon şebekesinin tamir ve 
malzemesini mubayaa ve tebdiline ancak yetmektedir. Yeni kadronun faaliyeti halin
de bu ihtiyacın biraz daha artacağı düşünülmesine rağmen geçen yıl ödeneği aynen 
konulmuştur. Bu miktarla idare edilecektir. 

Teknik Büro : 
30 000 1946 yılı bütçesi 
30 000 1947 yılı teklif bütçesi 
Bilecik, Çankırı, Kırşehir, Yozgat, Gümüşane, Bingöl, Bitlis, Ağrı, Van, Hakkâri illerin
de teknik büro teşkilâtı yoktur. Bu illerde yeniden kurulacak teşkilâtı karşılamak ve 
diğer illerin malzeme ihtiyacını sağlamak üzere gecen yıl ödeneği aynen konulmuştur. 

Melbusat : 
608 500 1946 yılı bütçesi 

1 000 000 . 1947 yılı teklif bütçesi 
Önceki yıllarda konulan 780 bin liralık ödeenk mevcut kadronun giyecek ve donatım
larına esasen yetmemekte idi. Müfredatı aşağıda yazılı olduğu üzere bir polis memuru 
nun giyecek ve donatım istihkakı 135 İra 64 kuruştan ibarettir. Yeni alınacak kadro 
ile birlikte 9070 memura göre hesaplandığı takdirde 1 230 254 lira 80 kuruşa ihtiyaç 
vardır. Bu miktar içersinde muşamba, çizme, deri ceket, kürk gibi, oldukça yekûn 
tutacak olanlar dâhil değildir. Geçen yıldan fazla alman ödenekle fiyatların tenzili 
ve ihaleden tasarruf gibi lehte sebeplerin hudustı -halinde kadronun bütün giyecek ve 
donatımının ikmali mümkün olacaktır. 

Lira Kuruş Cinsi Metre Flatı 

32 
9 

23 
8 
6 

12 

20 
00 
04 
00 
30 
70 

Elbiselik kumaş 
Dikiş bedeli (tahmini) 
Kaputluk kumaş 
Dikiş bedeli (tahmini) 
Yazlık ceket kumaşı 
Yazlık pantolonluk kumaş 

2,80 

2,40 

3,50 
1,10 

11,50 

9,60 

1,80 
11,50 

00 Dikiş bedeli (ceket ve pantolon) 



- 3 3 -
Lira Kuruş Cinsi Metre Fiatı 

19 60 Ayakkabı (tahmini) 
8 30 Getir 
7 50 Eldiven 

135 64 Toplam 
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388 2 Silâh, cephane: 
25 000 1946 yılı bütçesi 
35 000 1947 yılı teklif bütçesi 

Yeni alınacak kadro ile birlikte kanunen silâh taşımağa yetkili 8177 memur ve âmir var
dır. Buna karşılık muhtelif cins ve çaptan mevcut tabanca adedi 7764 dür ki noksan 
413 dür. Mevcut tabancalardan 539 adedi Smithwesson markalı yeni tabancadır. Diğeri 
saltanat devrinden kalmadır. Bunlardan bir kısmının kullanılması mahzurludur. Her yıl 
yeni ve kullanışlı bir miktar tabanca alınmak suretiyle noksanlar ikmal ve eskiler tasfi
ye edilecektir. Geçen yıla nazaran on bin lira fazlalık bu sebepten ileri gelmiştir. 

Mevcut Polis âmir ve memurları 

Rütbeleri 

Em. Müdürü 
S. 1. E. Âmiri 

•S. 2. » » 
Baş Komiser 
Komiser 
Kom. Muavini 
Polis Memuru 

kadro 
adedi 

113 
48 
74 

182 
329 
921 

6179 

7846 

teklif kadro 
adedi 

2 
3 
5 
6 
5 

310 

331 

Toplam 
aded 

113 
50 
77 

187 
335 
926 

6489 

8177 . 

334 Sevk, iaşe: 
34 200 1946 yılı bütçesi 

' 34 000 1947 yılı teklif bütçesi 
Başka tertiplere konulmak üzere bu tertipten 200 lira indirilmiştir. 

335 Yapı ve onarma 
400 000 1946 yılı bütçesi 
300 000 1947 yılı teklif bütçesi 
Mevcut plânlara göre Polis Kollejinin inşasına bu yıl başlanacağından 100 000 lira Ba
yındırlık bütçesine konulmak üzere bu tertipten indirilmiştir. Geri kalan 300 000 lira da 
mahallerinden gelen keşif ve talep raporları arasından bu yıl inşası zaruri görülen 
polis karakollarının inşasına ve mevcutlarının onarılmasına karşılık tutulmuştur. 

386 1 Süvari hayvanları satmalına: 
15 000 1946 yılı bütçesi 

1 1947 yılı teklif bütçesi 
1947 yılında kadroya ilâveten hayvan satın almmıyaeağından 14 999 lirası indirilmiş ve 
maddenin ipkası için 1 lira bırakılmıştır. 
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336 2 Yem ve mutabiye bedeli : 
78 000 1946 yılı bütçesi 
80 000 1947 yılı teklif bütçesi 
Geçen yıl içinde alınanlarla birlikte 117 ye çıkan süvari hayvanlarının her türlü ihtiyaç
larını karşılamakta olduğu bu maddeye 2 000 liranın ilâvesi gerekli görülmüştür. 

337 Er tayın bedeli : 
2 633 700 1946 yılı bütçesi 
2 721 000 1947 yılı teklif bütçesi 
Yeni alınacak kadro ile birlikte 9070 memurun yıllık 300 lira üzerinden tutarı aynen ko
nulmuştur. 

338 Emekli keseneği : 
12 000 1946 yh bütçesi 

1 069 770̂  1947 yılı teklif bütçesi 
9070 memurla 322 daimî hizmetlinin emekli keseneği % 5 hesabiyle aynen konulmuştur. 

339 Haber alma : 
203 500 1946 yılı bütçesi 
203 500 1947 yılı teklif bütçesi 
Geçen yıl ödeneği aynen konmuştur. 

340 Polis dergisi : 
6 800 1946 yılı bütçesi 
6 800 1947 yılı teklif bütçesi 
Polis dergisi her yıl dört nüsha yayımlanmaktadır. Kâğıt karton vesair masraflarla ba
sım ve yazı ücretleri bu tertipten ödenir. Meslekî izerler ve lüzumlu kitap ve mecmualar 
masrafı da dâhil olduğu halde geçen yıl ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

341 1 Yabancı uzmanlar : 
4 200 1946 yılı bütçesi 

13 000 1947 yılı teklif bütçesi 
Cumhuriyet devrinde zaman zaman ecnebi uzmanlar getirtilmiş ve büyük istifadeler sağ
lanmıştır. İkinci dünya harbinin başlangıcından önce Lozan Polis Enstitüsü uzmanla
rından Dv. Marx Pay o t getirtilmiş ve Polis Enstitüsüne bir fennî polis bürosu kurularak 
bilhassa adlî sahada başarılar elde edilmiştir. Sözleşmesinin sona ermesiyle memleketine 
dönen adı geçenden sonra harb devresinde başka bir uzman celbi mümkün olamamıştır. 
Harbin sona ermesi dolayısiyle geçen yıl konulan 4 200 lira ile uzman celbi mümkün ol
madığından bu konuyu ele almak ve buyolda ileri adımlar atabilmek için bu yıl bütçesine 
bu maksatla 13 000 lira ödenek konulmuştur. 

341 2 Yabancı uzmanlar yolluğu : 
800 1946 yılı bütçesi 

2 000 1947 yılı teklif bütçesi 
Uzmanın Türkiye'ye getirilmesi bilhassa Amerika gibi uzak bir ülkeden celbi halinde 
deniz veya hava vasıta!armdaki j^üksek fiyat', ve yolluk dolayısiyle geçen yıl ödeneği
nin yetmiyeeeği anlaşılabilir. Bu sebeple bu tertibe 2 000 lira ödenek konulmuştur. 

342 Uluslararası kurumlara katılmak 
600 1946 yılı bütçesi 

1 500 1947 yılı teklif bütçesi 
Eskiden 10 000 nüfusa bir İsviçre frankı hesabile 16 milyon nüfusumuz için 600 Türk 
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lirası verilmekteydi. Bukerre 3 . V I . 1946 Bürüksel konferansında heyeti umumiyenm 
verdiği karar gereğince yapılan iştirak hissesi baremine göre her 12 500 nüfus için 2,50 
isviçre frankı hesabiyle 18 milyon nüfusumuz için rayiç üzerinden 1 500 Türk lirası 
tahmin edilmiştir. Teklif bu hesaba göre yapılmıştır. 

343 1 Staj, tahsil 
5 000 1946 yılı bütçesi 
5 000 1947 yılı teklif bütçesi 
Amerika ve İngiltere gibi memleketlere olan münakale yollarının normal hale gelmesi do-
layısiyle emniyet mensuplarının meslekî ve teknik bilgilerini sağlamak gayesi ve staj için 
bu memleketlerle diğer Avrupa memleketlerine gönderilmesi tasarlanan memurların yol 
ve tahsil giderleri karşılığı olarak geçen yıl ödeneğinin aynı konulmuştur. 

343 2 Kongre ve konferanslara iştirak 
5 000 1946 yılı bütçesi 
5 000 1947 yılı bütçesi 
Harbin sona ermesiyle geçen yıl olduğu gibi Brüksel'de toplanan Kriminal Kolluk Ulus
lararası Kurumu konferansına katılacakların yollukları için bu yıl aynı miktar teklif edil
miştir. 

343 3 Yüksek tahsil öğrencileri giderleri 
15 000 1946 yılı bütçesi 
13 000 1947 yılı bütçesi 
Geçen yılda mevcut 16 öğrencinin harçlık ve masraflarına yeter miktar hesap edilerek bu 
yıl için 13 000 lira konmuş ve fazlası diğer tertiplere dağıtılmıştır. 

344 1 Okullar iaşe 
230 000 1946 yılı bütçesi 
240 000 1947 yılı bütçesi 
Ankara Polis Enstitüsü Kolleji ve İstanbul Polis Okulunda öğrenci sayısı geçen yıl 482 ola
rak tesbit edilmiştir. Meslekî ilk okul tahsilini görmemiş olan memur sayısı 2100 dür. 
Polis Enstitüsünde geçen yıl ilk tahsil kısmı açılmıştır'. Her öğrencinin günlük yiyeceği 
125 kuruştan aşağı düşmemektedir. 482 öğrencinin 180 900 lira iaşesi tutmaktadır. 
Gerçi kalan miktar kollej öğrencilerinin giyeceği ile harçlıklarıdır. Bu yıl tahakkuk 
edecek öğrenci sayısına ve yapılan hesaplara göre 10 000 lira fazlasiyle ödenek teklifi ge
rekli bulunmuştur. 

344 2 Okullar yönetimi : 
60 000 1946 yılı bütçesi 
60 000 1947 yılı teklif bütçesi 
Polis okullarının birinci madde dışında kalan ders ve imtihan vesair yönetim giderlerinin 
ödenmekte olduğu bu tertibe konulan ödenek geçen yıldaki gibi yeter görülmektedir. 

334 3 Polis kursları : 
30 000 1946 yılı bütçesi 

2 383 1947 yılı teklif bütçesi 
Meslekî ilk öğretim kurumu yalnız İstanbul Polis Okulu ile Polis Enstitüsünde geçen yıl 
açılan ilk kısım olduğundan buralardan bu yıl ancak 350 öğrenci mezun vereceği tahmin 
edilmektedir. Halbuki boş kadro olarak tâyin olunanlarla birlikte mevcut polis memurla
rından ilk tahsil görmiyenlerin sayısı 2 100 dür. Bu miktara yeni almaeak 331 memur 
eklenirse, adedleri 2431 e çıkar, Geçen yıl polis kurslarından 284 öğrenci mezun olmuş-



B. M. 

— 36 — 

tur. 1947 yılında kursları İstanbul, izmir, Ankara illerinde ve icabeden yerlerde açmak 
niyetindeyiz. Bu sebeple bu kursların öğretmen ücretleri tutarı olan 28 626 lira ödeneği 
bu tertipten çıkarılarak geçici hizmetliler maddesine nakledilmiş ve geri kalan paraya 
1 009 lira ilâvesiyle yalnız kursun tedris malzemesi ve sairesi için bu yıl bütçesine 2 383 
lira konulmuştur. Noksan görülen miktar yukarda izah edilen prensip zaruretlerinden 
ileri gelmiştir. 

345 Prevantoryum ve Sanatoryum : 
140 000 1946 yılı bütçesi 
160 000 1947 yılı teklif bütçesi 
1940 yılındanberi polis memurları arasında Akciğer veremi vakaları gittikçe artmakta
dır. Bunun sebebi gıdasızlık yanında vazifenin ağır icaplarıdır. Bugün sanatoryum te
davisine muhtaç olanların sayısı çoksa da sanatoryumlarda yatak bulunmamasından mec
buren sıra beklemektedirler. Bilhassa bu yıllarda hergün biraz daha artan verem vaka
larının vaktinde önlenmesi polis memurları arasında zayıf, kansız ve bu hastalığa müstait 
bulunanları muayyen bir zaman içinde istirahat ve bol gıda yolu ile tedavileri mümkün 
olacağından 1945 yılında İstanbul Polis Okulunda 15 yataklı bir Prevantoryum kurulmuş ve 
1946 yılında bu kurum devam- ettirilmiştir. Bu teşebbüsten faydalı sonuçlar elde edil
miştir. Bir taraftan sanatoryumlar da mümkün olduğu kadar, fazla yatak temin edilerek 
mevcut hastaların hemen tedavilerine başlanılmasını sağlamak diğer taraftan önleyici 
mahiyette olarak 50 - 60 yataklı ve İstanbul Okulundakinin yerine münasip bir bina teda
riki sanatoryum ihtiyacını azaltmak gayesiyle teşebbüse geçilmiş ise de ancak Şişli'deki 
Bulgar hastanesinin bu maksada tahsisi için Maliye Bakanlığından müsaade alınabilmiş
tir. Geçen yıl ödeneğinin bir kısmı İstanbul Okulundaki Prevantoryuma ve bir kısmı 
da sanatoryumdaki hastalarımızın yatak paralarına sarfedilmiştir. Geri kalanı da yakm 
zamanda açılması umulan Şişli'deki Prevantoryum için demir karyola, battaniye vesaır 
tıbbi edevat tedarikine karşılık gösterilmiştir. 1947 yılında 50 ve daha fazla yataklı bir 
Prevantoryumun işlemesi halinde bu kurumda yatırılacak memurların yiyeceği, giyeceği 
bakını vesair ihtiyaçlarına ve kurumun diğer masraflariyle onarma gibi giderlerine kar
şılık bulabilmek için bu tertibe 20 000 lira fazlasiyle 160 000 liralık ödenek konulması za
rureti hâsıl olmuştur. 

346 Para mükafaatı : 
10 000 1946 yılı bütçesi 
10 000 1947 yılı teklif bütçesi 
Şimdiye kadar alman tecrübeler ve Teşkilât Kanununun 86 ncı maddesine göre meslekten 
ve vazifede olağanüstü yararlığı ve hikmeti görülen memurlara verilen para mükâfatının 
kadromuzu daha faal ve uyanık bir vasfa yükselttiği görülmektedir. Bu maksatla bu ter
tibe geçen yıl ödeneği aynen konulmuştur. 

347 Geçen yıl borçları : 
8 500 1946 yılı bütçesi 
8 500 1947 yılı teklif bütçesi 
Geçen yıl ödeneğinin aynı konulmuştur. 

348 1 1941 -1944 yılları borçları : 
6 000 1946 yılı bütçesi 
6 000 1947 yılı teklif bütçesi 
Geçen yıl ödeneğinin aynı konulmuştur. 
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1928 - 1940 yılları borçları: 
1 700 1946 yılı bütçesi 
1 700 1947 yılı teklif bütçosi 
Geçen yılın aynı konulmuştur. 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

Jandarma Genel Komutanlığının 1947 bütçesi, geçen yıla göre 6 446 382 lira fazladır. 
Bu fazlalığın müfredatı bütçede gösterilmiş bulunmaktadır. 

351 Aylıklar : * 
Lira 

12 083 632 Büyük Millet Meclisi bütçe komisyonuna sunulacak kadronun tutarı. 
(Yeni aylıklara göre) 
583 728 Uzatmalılar için eklenen 

12 667 360 
5 981 700 1946 yılı bütçesindeki aylık ödeneği. 

6 685 660 1947 için ilâvesi teklif olunan. 

Temsil ödeneği : 
Geçen yıl bütçesinde mevcut olmıyan temsil ödeneğine mukabil bu yıl genel komu
tanlık (Korgeneral) için 1 500 lira ilâve edilmiştir. 
Hizmetliler ücretinden geçen yıla göre fazla bulunan 78 000 lira artma geçen yılın 
354 ncü bölümünün 5 nei aynı yardım maddesinden yine hizmetlilere mahsus olan 
tahsisatın bu bölüme yapıılan ilâvesinden ve vergi farklarını karşılamak üzere yapı
lan zamdandır. 

1 Çocuk zammı : 
Geçen seneye göre bu sene çocuk zammının 10 liraya hesap edilmiş olmasından bir mis
li fazlalık vardır. 

1 Kırtasiye : 
Geçen yıl bu maddeye konan ödeneğin kifayetsizliği anlaşıldığından 3 000 lira ilâve 
edilmiştir. 

1 Posta ve Telgraf ücretleri : 
Posta ve Telgraf ücretlerinden Maliye Bakanlığının da bilgisi dahilinde olmak üzere 
fil 111 lira geçen yıla göre tasarruf yapılması gerektiğinden bu miktar ona göre ko
nulmuştur. 
2 nei maddede değişiklik yoktur. 

1 Sürekli görev yolluğu : 
ödenek kifayetsizliğine binaen şark bölgesinde bulunan ve kanunî süreklerini doldur
duğu halde garbe almamıyan gediklilerin 1947 mübadele mevsiminde garbe nakilleri 
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mukarrer bulunduğundan bu bölüme 50 000 lira ilâve edilmiştir. 

Geçici görev yolluğu : 
Geçen yıl ödeneğinin kifayetsizliği dolayisiyle bu yıl bütçesine 5 000 lira ilâvesine za
ruret görülmüştür. 

Tayinat : 
Geçen yıl ödeneğine" göre 1 664 880 tenzil olunmuştur .1947 yılı için teklif olunan 
para; mevcut kadroya göre hesaplanan istihkakların tam bir karşılığıdır. Tenzilin 
başlıca sebebi; tayinat maddesi arasındaki aynı yardımın çıkarılmış olmasıdır. 

Yem : 
Yem maddesinden 100 000 lira hükümetin kararı ile yapılan % 5 tasarrufa karşı düşül
müştür. 

Giyecekler : 
% 5 tasarruf kararı gereğince 100 000lira bu maddeden terk edilmiştir. 

Harb gereçleri : 
Bu bölüme dâhil masraflardan geçen yıla göre muhabere malzemesi için 200 000 lira 
ilâve edilmiştir. Yedi seneden beri devam eden olağanüstü durum dolayisiyie ınem 
leket içinden ve dışından muhabere malzemesi tedarik edilmemesi yüzünden yeniden hat 
tesis edilmediği gibi, halk da dâhil olduğu halde bütün devlet teşkilâtının istifade et
tiği 61 000 kilometre tutan jandarma telefon şebekesi de tamir edilememiştir. Bu günkü 
durum ile mevcut şebekenin beşte birinin tamir ve ıslâhına katî zaruret vardır. Bunun 
için 1947 bütçesinde 638 000 liralık bir ilâve lâzım gelmekte ise de ancak 200 000 liralık 
bir ilâve yapılmıştır. Bu para ile : 

Aded Fiyat Tutarı Cinsi 

15 000 10 150 000 Telefon direği -
15 000 2 30 000 Fincan ve mücerridi 
20 000* Kİ. 1 20 000 Galvanizli tel 

200 000 Toplam 
alınacaktır. 

Ecza ve sağlık gereçleri : 
Ecza fiyatlarının yükselmesi ve bazı aletlerin yıpranması dolayisiyle, yenilerinin tedariki 
ve bilhassa illerde sari hastalıklarla mücadele neticesi olarak oralarda fazlaca ilâç ve 
malzemenin bulundurulması lüzumu yüzünden bu maddeye bu yıl bütçe dahilinde 23 800 
lira ilâve edilmiştir. 

Tedavi : 
Geçen sene jandarma erlerinin sivil hastanelerde günde (75). kuruş üzerinden tedavi 
edilirken bu yıl bir iki lira karşılığında bir ücretle tedavi görmekte olmaları ve ayrıca 
sivil sanatoryumlarda tedavi gören hastalara fazla miktarda masraf yapılması yüzünden 
bu maddeye yine bütçe dahilinden 13 000 lira ilâve edilmiştir. 

Taşıma giderleri : 
Şimdiye kadar Ordu emrinde çalışmakta iken jandarma emrine iade edilen toplu birlik
lerin mahallinden temin edilemiyen ihtiyaçlarının uzak merkezlerden ve kara nakliyatı-
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m icabettiren mahallerden sevkedilmesi ve ayrıca Orman idarelerinden ormanda teslim 
kaydiyle alman telefon direği inşaat malzemesi ve yakacak maddelerinin uzak mahal
lere naklinden dolayı hâsıl olan masrafı karşılamak üzere bu madeye 1974 yılı için büt
çe dahilinden 102 542 lira ilâvesi zaruri görülmüştür. 

370 Taşıt giderleri : 
Bu yıl satın alınacak olan (20) kamyon, (13) jip otosu ve (20) motosiklet için 126 000 li
ralık bir ödenek ihtiyacı olduğu halde bu miktarlara mukabil ancak bütçe dahilinden 
66 000 lira ilâvesi mümkün olabilmiştir. Bu para ile motorlu vesaitten bu sene en lüzumlu 
görülecek olanlar alınacaktır. 

871 Onarma işleri : 
1946 yılı bütçesine mevzu inşaat ve tamirat ödeneğine 540 00ü lira ilâvesi lüzumu tes-
bit olunmuştur. Mevcut 2432 karakol binasından 1269 u tamamen gayrisıhhi bir du
rumda ve köy evlerinden ibarettir. Bihassa hudut üzerinde bulunanların tamir ve yeni
den inşasına zaruret görülmüştür. Muayyen senelere bölünmek suretiyle her sene için 
(100) karakol binası yaptırılması düşünülmüş ise de 1947 yılı için ilâveten ancak 250 000 
lira konulabilmiştir. 

375 Emekli keseneği : 
Geçen yıldan 638 548 lira fazladır. Bumiktar subay, gedikli maaşları ile hizmetliler üc
retinden yüzde beşe mukabil hesap edilmiştir. 

376 2 1861 sayılı kanun gereğince verilecek ikramiye : 
1861 sayılı kanuna göre verilen er ikramiyesinde geçen yıla konulan ödenek yetmedi
ğinden bu maddeye 8 200 lira ilâve edilmiştir. 

3 1471 sayılı kanun gereğince verilecek tazminat : 
1471 sayılı kanun gereğince verilen geçen yıl ödeneği kâfi gelmediğinden bu maddeye de 
10 000 lira ilâve edilmiştir. 

377 Spor giderleri : 
Bu bölümden muvazene maksadiyle 165 lira indirilmiştir. 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

381 Bakan ödeneği : 
Geçen senenin aynidir. 

382 1 Memur aylığı ve temsil ödeneği : 
Mevcut kadroya ve döviz farklarına nazaran taşra memurları aylığı 6 493 656 lira ve 
yeni aylık tutarlarına göre Merkez memurları aylığı 1 169 500 lira ki ceman 7 663 156 
lira olarak hesap edilmiş ve bunun % 10 nunu teşkil eden 766 316 lira tasarruf edile
rek karşılığı olan kadrolar (L) cetveline alınmış ve bu suretle aylık yekûnu 6 896 840 
lira olarak tesbit edilmiştir. 

382 2 Açık aylığı : 
Geçen yılın aynıdır. 
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383 1 Hizmetliler ücreti : 
Bakanlığımızın (D) cetveline dâhil merkez hizmetlilerinin 1947 ücretleri fevkalâde zam 
ve aynı yardımları birleştirilmek ve 1946 yılında ele geçen miktarlar esas tutulmak 
üzere yeniden tanzim edilmiş ve bu arada Bakanlığımızın önemle ihtiyacı bulunduğu 
Fransızca veya İngilizce redaksiyona vakıf 370 lira ücretli 3 aded daktilograf kadrosu 
ilâve ve buna mukabil 70 lira ücretli bir daktilograf ile 300 lira ücretli kütüphane me
murluğu kadrodan indirilmiştir. Bu vaziyete göre hizmetli adedi geçen seneden bir fazla-
siyle III olarak tesbit ve ücretleri yekunu 192 660 lira hesap ve teklif edilmiştir. 

2 Geçici hizmetliler ücreti : 
(E) cetveline müsteniden sarfiyat yapılmakta olan yaşayan diller kursunun 1947 yılı için 
teklif edilen ücretlerini teşkil eden 14 500 lirası ait olduğu bölümden indirilerek geçici 
hizmetliler maddesine ödenek olarak konulmuştur. 

3 Elçilik ve konsolosluk hizmetlileri ücreti : 
1946 bütçesinde mevcut 450 aded ve aylık 3 100 lira ücretli hizmetlilerin aded ve ücretleri 
artırılmıyarak yeni döviz fiyatlarına göre 10,30 yerine 23 emsali tatbik edilmek suretiyle 
aylığı 71 300 ve yıllığı 855 600 lira hesap edilerek bütçeye konulmuştur. Geçen seneye 
nazaran görülen 472 224 lira fark dövizfiyatalrmm arttırılmasından mütevellit olup esasa 
müessir değildir. 

384 Geçici tazminat : 
Geçen senenin aynidir. 

385 1 Çocuk zammı : 
1946 yılında mevcut 15 000 lira ödenekten hizmetlilere taallûk eden 600 lira indirildikten 
sonra kalan 14 400 liraya bir misil zam yapılnrak 28 800 lira bütçeye konulmuştur. 

2 Doğum yardımı : 
Geçen senenin aynıdır. 

3 ölüm yardımı : 
Geçen senenin aynıdır. 

4 Aynı yardım : 
Bütçeden kaldırılmıştır. 

386 Merkez büro giderleri : 
Geçen senenin aynıdır. 

387 Elçilik ve konsolosluklar giderleri : 
1 Arsa ve bina satınalma ve kira karşılıklar-. : 

1946 ödeneği 208 003 liradan ibaret olup döviz fiyatlarının arttırılması dolayısiyle geçen 
seneki miktarı tutabilmesi için dövizin artış nispeti olan % 118 ini teşkil eden 245 443 
lira eklenmesi icap ederken bütçe zarureti dolayısiyle ancak 231 997 lira ilâvesiyle 440 000 
lira olarak bütçeye konulmuştur. Bu artış döviz fiyatlarından mütevellit olup hakikatte 
13 440 lira noksanlık mevcuttur. 

387 2 Döşeme ve demirbaş: 
Bu maddeye de aynı sebeplerle döviz farkından dolayı 70 800 lira eklenmek gerekirken 
bütçe zarureti dolayısiyle ancak 40 000 lira eklenmek suretiyle 100 000 lira teklif edil
miştir. Geçen seneye nazaran 30 800 lira noksan demektir. 
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3 Ziyafet: 
Bu maddeye de döviz fiyatlarının artışma 50 571 lira eklenmek gerekirken ancak 32 143 
lim^ ilâvesiyle 75 000 lira teklif edilmiştir. Geçen seneye nazaran 18 428 lira noksan 
demektir. 

4 Taşıtlar satınaûn*,; karşılığı; 
Bu maddeye de aynı sebeplerle döviz farkından dolayı 70 800 lira eklenmek gerekirken 
bütçe zarureti dolay isiyle ancak 20 000 lira eklenmek suretiyle 80 000 lira teklif edil
miştir. Geçen seneye nazaran 50 800 lira noksan demektir. 

5 Başka giderler: 
Bu maddenin geçen yılki 150 000 lira ödeneğine döviz fiyatları dolayısiyle asgari 
177 000 lira eklenmek lâzım gelirken bütçe zaruretiyle ancak 75 000 lira eklenerek 225 000 
lira teklif edilmiştir. Geçen yıla göre 102 000 lira noksandır. 

6 Yardım ve geri verme: 
Bu maddeye aynı sebeplerle 14 160 lira zammedilmesi lâzım gelirken hiç bir zam ya-
pılmıyarak 12 000 lira aynen ipka ve teklif edilmiştir. 

388 Basılı kağıt ve defterler: 
Geçen senenin aynıdır. 

389 Para taşıma giderleri: 
Harb halinin zail olmsı dolayısiyle telgraf havalelerinin âdi posta ve tayyare postala-
riyle temini mümkün görülerek bu bolüme 1 678 lira konulmuş ve 15 322 lirası indi-
ribm§tir. 

mor Kira karşılığı: 
Geçen senenin aynıdır. 

3&L 1 Boşta ve telgraf ücretleri: 
Bostave Telgraf İdaresinin verdiği istatistiğe göre 1 137 lira aynen konulmuş ve 290 
lira indirilmiştir. 

2 Telefon ve. başka haberleşme: 
Hemen tamamı dış haberleşmelere taallûk eden bu maddeye döviz fiyatlarının artması 
deteyısiyie 377 600 liralık bir zam yapılmak lâzım gelirken bütçe zarureti dolayısiyle 
97 600 lira noksaniyle ancak 280 000 lira eklenerek 600 000 lira teklif edilmiştir. 

392 1 Bakanlık otomobili giderleri: 
Geçen. senenin aynıdır. 

2 Başka taşıtlar: 
Geçen senenin aynıdır. 

393 1 Sürekli görev yolluğu: 
1946 yılının 150 000 lira ödeneğine, döviz fiyatlarının artışına nazaran 177 000 lira ek
lenmek gerekirken bütçe zarureti dolayısiyle 77 000 lira nokflaniyle 100 000 lira ilâve 
edilerek 150 000 lira teklif edilmiştir. 

394 Giyecekler 
Geçen senenin aynıdır. 

395 Tedavi giderleri ve yollukları: 
Geçen senenin aynıdır. . 
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396 Kongre konferans ve komisyonlar genel giderleri: 
Bu bölümün geçen seneki ödeneğinden % 5 tenzilât yapılarak 98 583 liraya indirilmiş 
ve buna döviz farkı olarak 116 028 lira eklenmesi gerekirken ancak 11 228 lira eklene
rek 115 000 lira tesbit ve teklif edilmiştir. 

397 Hakem ve mahkeme heyetleriyle uzlaşma komisyonları giderleri: 
Geçen senenin aynıdır. 

398 Yabancı Elçilerle konukların ağırlama giderleri: 
1946 yılı ödeneğinin % 10 mı teşkil eden 10 000 lira indirilerek 90 000 lira konul
muştur. 

399 Fahri Konsolosluklar keseneği: 
Geçen senenin aynıdır. 

400 Himaye giderleri: 
Himaye mevzuunun azalması dolayısiyle bu bölümden 11 500 lira tenzil edilerek 500 lira 
ödenek konmuştur. 

401 Telif ve tercüme: 
Geçen senenin aynıdır. 

402 Basımevi giderleri: 
Geçen senenin aynıdır. 

403 Uluslararası müesseselere ve ususlar derneğine katılmak payı: 
Birleşmiş Milletler Derneğinin nmumi masraflarından Hükümetimize takribi olarak isa
bet eden 500 000 dolar mukabili 1 414 000 lira Milletlerarası Sivil Havacılık geçici teş
kilâtı bütçesine Hükümetimizin katılma payı olan 52 266 Kanada doları mukabili 
148 543 lira ile Milletlerarası Hava Hukuku Eksperler Komitesi, Akdeniz fennî istikşa-
fat komisyonu, Daimi Hakem Divanı ve Milletlerarası Barış bürosu iştirak hisselerini 
teşkil eden 51 017 lira ki ceman 1 613 560 lira tesbit edilerek bütçeye konulmuştur. 

404 Emekli keseneği karşılığı: . . . ' * 
1947 yılında (L) cetveline alman 38 kişi ile 104 e baliğ olan (L) cetvelndeki kadrolar 
tenzil edildikten sonra kalan 419 memurun emekli keseneği karşılığı 111 435 lira, hizmet
liler emekli keseneği karşılığı ise 8 795 lira hesap edilerek bütçeye 120 230 lira ödenek 
konulmuştur. 

404/Â Yaşayan diller kursu: 
Bu bölümde mevcut ödeneğin ücretleri teşkil eden kısmı geçici hizmetler tertibine alın
mış ve zaruri masraflar için 2 840 lira bölümünde bırakılarak 37 160 lira tenzil edil
miştir. 

405 Geçen yıl borçları: ' 
Geçen senenin aynıdır. 

406 1 1942 - 1945 yılları borçlan: 
Geçen senenin aynıdır. 

2 1928 - 1941 yılları borçları: 
Geçen senenin aynıdır. 
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Birinci k> .m - özlük haklar 

Bölüm : 408 - Madde : 1 

Memurlar aylığı ve temsil ödeneği : 

1946 yılı fiili kadroların yeni aylık tutarları ile istilzam ettiği ödenek esas olarak alınmak ve 1947 
(L) cetvelinin geçen yıla nazaran değişikliği ve yerinde terfi eden memurlara ait aylık farkı gibi 
yeni sene ödeneğine müessir olan hususat gozönünde bulundurulmak suretiyle bilhesap 
26 143 024 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Bölüm : 409 Madde : 1 

Hizmetliler ücreti : 
4869, 4910 ve 4936 sayılı kanunlarla teşkilâtta vukubulan değişikliklerden ve hizmetlilere ait ço

cuk zamlariyle aynı yardım ödeneğinin 1947 de bu tertibe konmasından dolayı geçen senekine nis
petle ehemmiyetli miktarda noksan olarak 2 348 064 liradır. 

Geçici hizmetliler ücreti : 
Geçen yıl (E) cetveline dâhil tertiplerden alman kadrolarla idare olunan hizmetlilerin istilzam 

ettiği ödenek bu sene geçici hizmetliler ücreti madddesinde toplanmış ve bu arada bir miktar tasar
ruf temin olunarak geçici hizmetliler için 205 000 lira teklif olunmuştur. 

Bölüm : 411 

Madde : 1 - Çocuk zammı, 411-2 Yakacak zammı, 411-5 aynı yardım : 
Çocuk zammı bir misli fazlasiyle ödeneceğine, yakacak zammı hakikî ihtiyaç miktarına göre he

saplanmış ve aynı yardım ödeneği aylıklar maddesine götürülmüştür. 

• îkinci kısım - Yönetim giderleri 

Bu kısım da 1946 yılma nazaran 453 000 lira zam ve 332 469 lira tenzil teklif edilmiştir. Zam
lardan en mühimmini teşkil eden 200 000 lira 413 ncü faslın 6 ncı memur konutları genel gider
leri maddesine ait olup bilhassa Ankara'da Saraçoğlu mahallesinin kömür vesair ihtiyacına taal
lûk etmekte ve bittabiî karşılığında alman kiralar gelir bütçesine girmektedir. Hazine hesap usu
lünde mukarrer islâh icabı olarak bastırılacak talimatname, defter vesaire için 414 ncü bölüme 
bir miktar zam teklif edilmiştir. Gelir kontrolunda mühim vazife almış olan hesap uzmanlarının 
gittikçe adedleri çoğalmakta olduğundan bunların yollukları için 418 nci bölümün 4 ncü maddesine 
97 000 lira ilâve lâzımgelmiştir. Bu kısımdaki diğer ilâveler cüzi ve hakikî ihtiyaca müstenittir. 
Bu 415 nci bölümün 1 nci posta ve telgraf ücretleri maddesine istatistiklere göre ödenmesi gere
ken miktar olarak 323 969 lira noksaniyle konan ödenek kâfi gelecektir. 

Üçüncü kısım - Daire hizmetleri 

Daire hizmetlerine taallûk eden üçüncü kısma dâhil tertiplerin ödenekleri âzami tasarruf zihni
yetiyle tesbit ve teklif edilmiştir. Ezcümle 423 ncü fasim 4 ncü nebatî yağ muamele vergisi ci-
bayet masrafları. maddesinden 335 000 lira ve Millî Emlâk tesbit masraflarına ait 425 nci bölümün 
1 nci maddesinden 35,000 lira ve teslim alınacak taşıtlar bakım masraflarma ait 446 ncı bölümden 
19 650 lira tenzil olunarak geçici hizmetliler ücreti maddesine noksaniyle ithal olunmuştur. 42-1 
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faiz ve aeiyo maddesinde 118 500 lira tasarruf sağlanmıştır. 425-2 kamulaştırma bedelleri maddesine 
bu 3rıl 200 000 lira noksan ödenek konulmuştur. 

Bu kısımdaki zam tekliflerine gelince: 423 ncü bölümün 1 nci kıymetli kâğıtlar maddesine 10 000 
lira ilâve teklif edilmesi kıymetli kâğıtlar satışının çoğalmasından ileri gelmiştir. 

424 ncü bölüme yapılan zam teşkilât kanuniyle bu yıl kaMl olunan Maliye Müşavirliklerine ve 
436 nci bölüme teklif olunan ilâve de harbin sona ermesi münasebetiyle harbten evvelki yıllarda ol
duğu gibi hariçte staja gönderilecek olan Maliye Müfettişlerinin yolluklarına taallûk etmektedir. 

Genel Muhasebe Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren giderler geçen birkaç yılın tediye 
miktarları gözönünde tutulmak suretiyle tesbit ve Teklif edilmiştir. 1946 yılında mevcut 434 ncü 
ilce teşkili giderleri bölümü yeni sene bütçesinde yer almamıştır. Toprak mahsulleri cibayet mas
rafına ait 435 A. bölümünde zuhuru muhtemel herhangi bir masrafın ödenmemesine mahal'kalmamak 
üzere 50 000 lira ipka olunarak mütebaki 2 750 lirası kaldırılmıştır. 

Bu yi ticaret okulunda talebe okutulmıyacağından buna ait 441 nci fasıl 25 699 lira noksaniyle 
teklif edilmiştir. 

Dördüncü lasını - Borçlar 

Bu kısımda 1946 yılma nazaran bir değişiklik yoktur. 

Besinci kısım - Yardımla)' 

1947 bütçesinde tasarruf sağlanan yerlerden biride yardımlar kısmı olmuştur. "Muhtelif daire, 
müessese ve kurumlara yapılan yardımlarda mümkün olan taasrruflar yapılmıştır. Buna mukabil 
memur aylıklarının artırılması münasebetiyle vaziyetleri müsait olmıyan katma bütçeli idareler ile 
özel idare ve belediyelere evvelkilere zamimeten 4 000 000 lira yardım yapılması ve Kızılay»» öte-
denberi yapılagelmekte olan yarım milyon liralık yardımın tekrarlanması lâzım gelmitşir. 

Altıncı kısım - Sermaye, kredi ve tesisler 

Bu kısımda kayda dğer olan tekliflerden biri Etibank sermayesine beş milyon gibi mühim bir 
meblâğ ayrılması ve diğeri de 1946 yılı içinde kurulan Devlet Kâğıt ve Basımevi sermayesine mah
suben ilk defa olarak bir milyon lira tahsis edilmesidir. 

DEVLET BORÇLARI 

Borçlar 

/ — İç borçlar 

A. - istikrazlar 

491 2094 sayılı kanun gereğince yapılan istikraz : 
1933 ikramiyeli Ergani istikrazı 12 milyon liralıktır. İtfa plânı ve banka ile,,yapılan an
laşma gereğince bu istikrazın 1947 yılında ödenecek olan resülmaJ, faiz ve ikramiye :kar-
şılıklariyle keşide ye diğer masrafları için 1 135 000 lira ödenek teklif •edilmiştir. 
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2403 ve 2614 sayılı kanunlar gereğince yapılan istikraz : 
Sivas - Erzurum demiryolu istikrazı 30 milyon liralık olup 7 tertipte tedavüle çıkarıl
mıştır. itfa plânı ve banka ile yapılan anlaşma gereğince bu istikrazın 1947 yılında öde
necek resülmal ve faiz karşılıklariyle keşide ve diğer masrafları için bu bölüme 
2 850 000 liralık ödenek konulmuştur. 

3322 sayılı kanun gereğince çıkarılan tahviller : 
1918 dahili istikraz tahvilleriyle değiştirilen 1933 ikramiyeli istikraz tahvillerinin kıy
meti 8 279 740 liradır. îtfa plânı ve banka ile yapılan anlaşma gereğince bu istikrazın 
1947 yılında ödenecek resülmal, faiz ve ikramiye karşılıklariyle keşide ve diğer masrafla
rı için 785 000 lira teklif edilmiştir. 

4057. ve 4625 sayılı kanunlar gereğince yapılan istikraz : 
4057 ve 4625 sayılı kanunlar gereğince 1941 demiryolu istikrazı için 85 milyon liraya ka
dar tahvil ihracı kabul edilmiştir. Bu yetkiye istinaden birinci tertip olarak 5 mil
yon, ikinci tertip olarak 10 milyon, üçüncü tertip olarak 15 milyon ki ceman 
30 milyon liralık % 7 faizli; dördüncü tertip olarak 10 milyon liralık, beşinci 
tertip olarak yine 10 milyon liralık % 5 faizli, % 2 %raıhiyife4i tahvil1 çîAiarılîmştır. 
Sene sonuna kadar % 6 faizli olmak üzere daha 10 milyon liralık tahvil çıkarılacaktır. 
Böylece bu istikrazdan 60 milyon liralık tahvil çıkarılmış olacaktır, itfa plânı ve ban
ka ile yapılan anlaşma gereğince bu istikrazın 1947 yılında ödenecek resülmal, faiz ve ik
ramiye karşılıklariyle keşide ve diğer masrafları için 5-633 300 liralık ödenek konulmuş
tur. 

4275 sayılı kanun gereğince yapılan istikraz : 
Millî Müdafaa istikrazı adiyle 150 milyon liraya -kadar tahvil çiıkarılasasmaJ4275 say4h 
kanunla salâhiyet verilmiştir. Bu miktara karşı şimdiye kadar 4 tertipte 12 milyon li
ralık ikramiyeli ve % 5 faizli, 123 milyon liralık da yalnız % 7 faizli olmak üzere 135 
milyon liralık tahvil çıkarılmıştır. 
îtfa plânı ve banka ile yapılan anlaşma gereğince bu istikrazın 1947 yılında ödenecek re
sülmal, faiz ve ikramiye karşılıklariyle keşide ve diğer masrafları için 12 800 000 lira
lık ödenek teklif edilmiştir. 
4938 sayılı kanun gereğince yapılacak istikraz : 
Hasılatı Ekonomi kalkınması giderlerine karşılık tutulmak üzere 4938 sayılı kanunla 150 
milyon liraya kadar uzun vadeli iç istikraz akdine yetki verilmiştir. 1946 yılı Bütçe 
Kanununun 3 ncü maddesinde bütçe açığının 50 milyon lirasının bu istikraz hâsılı ile ka
patılacağı kaydedilmiştir. Bu hükümlere müsteniden 1946 yılında birinci tertip olarak 
yirmi senede 40 taksitte itl'a edilmek üzere 50 milyon liralık tahvil çıkarılması kararlaş
tırılmıştır. Bu istikrazın 1947 yılında ödenecek resülmal, faiz ve ikramiye karşılıklariy
le diğer bilûmum masraflar için 4 350 000 lira ödenek köftmuştur. 

B - Dalpah borçlar 

459 sayılı Genel Mahsup Kanunu gereğince çıkarılan tahviller : 
Halen tedavülde bulunan 1 004 030 liralık % 2 faizli Hazine tahvillerinin 31 . V . 194" 
tarihinde ödenecek olan 15 numaralı kupon bedelleriyle'nakden vrerileöök kesirler ve yeni
den tedavüle çıkarılması melhuz tahvillerin müterakim-kuponlarmm.kaBşıkğı olarak di
ğer senelerde \ olduğu gibi 80 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 
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1513, 2248, 2354, 2701, 2808 ve 3523 sayılı kanunlar gereğince ödenecek borçlar : 
1946 yılı Bütçe Kanununun 13 ncü maddesinde zikredilen ve 1947 yılında ödenecek olan 
borçların miktarı malûm olmayıp tahakkuk ettikçe nakit olarak ödenmektedir. 1947 yıiı 
için bu bölüme 50 000 lira ödenek konulması teklif edilmiştir. 

Olağanüstü ödenek karşılıklarından doğan borçların ve Hazine bonolarının faiz ve 
itfası : 
Olağanüstü ödenek karşılıklarından ve 1715 sayılı kanunla eklerinin ve diğer kanunların 
belirttiği hudutlar içinde çıkarılan Hazine bonolarından doğan borçların faiz ve itfa kar
şılıkları olarak 1947 yılı bütçesine 50. milyon lira ödenek konulması teklif edilmektedir 

2425, 2980 ve 3395 seyılı kanunlar gereğince çıkarılan bonolar : 
2425, 2980 ve 3395 sayılı kanunlar Millî Savunma ihtiyaçlarını karşılamak için Millî Sa
vunma Bakanına muayyen miktarlardataahhüde girişmeğe ve Maliye Bakanına da bu 
miktarda bono çıkarmağa salâhiyet vermiştir. Bu kanunlara istinaden yapılmış olan iş
ler dolayısiyle 1947 yılında Devlet borçları bütçesinden ödenecek borç yoktur. 

4649 seyılı kanun gereğince yapılacak ödemeler : 
4649 sayılı kanun, büyük su işleri için sarfına mezuniyet verilmiş olan 81 milyon liranın 
ve faizlerinin Devlet borçları bütçesine konulacak tahsisatla ödenmesini emretmiştir. Bu 
hükme istinaden büyük su işleri bonolarının 3 milyon liralık kısmının 1947 yılında itfa 
edilmesi için bütçeye bu miktarda ödenek konulması teklif olunmaktadır. 
Büyük su işleri bonolarının 1947 yılında tediye edilecek faizlerine ait ödenek 498 nci 
bölüme konmuştur. 

4604 sayılı kanun gereğince yapılacak tediyeler : 
4604 sayılı kanunun muvakkat birinci maddesi, Millî Korunma sermayesinden tenzil edi
lerek Türkiye Ziraî Donatım Kurumuna verilen 14 600 000 lira sermayenin her sene 
Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak tahsisatla kapatılmasını emretmiştir. Bu hükme 
tevfikan 1947 yılı bütçesine 3 019 000 ödenek konulması teklif olunmaktadır. 

4911 sayılı kanunun geçici maddesi mucibince yapılacak ödemeler : 
4911 sayılı kanun Millî Korunma sermayesinden tenzil edilerek Devlet Kâğıt ve Basım 
Genel Müdürlüğüne sermaye olarak verilen 10 milyon liranın, her sene bir milyon lira
dan aşağı olmamak üzere Devlet borçları bütçesine konulacak ödenekle kapatılmasını em
retmiştir. Bu hükme göre 1947 yılı Devlet borçları bütçesine 1 100 000 lira ödenek konul
ması teklif olunmaktadır. 

C — Çeşitli borçlar 

Kâğıt para amortismanı : 
1715 sayılı kanunun sekizinci maddesi gereğince kâğıt para ödeme karşılığı olarak Türki
ye Cumhuriyet Merkez Bankasına verilecek para, genel masraf bütçesinin % 1 dir. 1947 
yılı genel masraf bütçesi toplamına nazaran bu maddeye 10 039 583 lira ödenek konul
muştur. 

Kâğıt para karşılığı verilmiş olan bonoların faizi : 
1715 sayılı kanunun 5 nci maddesi gereğince Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına ve
rilmiş olan bonolardan henüz ödenmiyenlerin % 1 faizini teşkil eden 1 217 345 lira, 
ödenek teklif edilmiştir. 
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503 1 3202 sayılı kanun gereğince verilecek sermaye : 
3202 sayılı kanunun 5 nci maddesinin (C) fıkrası gereğince Ziraat Bankasına sermaye
sinin itmamı için verilecek para genel masraf bütçesinin % 1/2 sinden ibarettir. 
1947 yılı masraf bütçesi toplamına nazaran bu maddeye 5 019 791 lira ödenek konul
muştur. 

2 3491 sayılı kanun greğince yapılan ödenekler: 
3491 sayılı kanunun geçici 4 ncü maddesi gereğince Ziraat Bankasına ödenecek paranın. 
Banka ile yapılan anlaşmaya göre, senede bir milyon liradan aşağı olmaması kabul edil
diğinden bütçeye bu miktar ödenek konulması teklif edilmiştir. 

504 Hükme bağlı borçlar : 
1946 senesi bütçesine konulan ödenekten 50 000 lira fazla olarak 1947 yılı bütçesine 
500 000 lira ödenek konulması teklif olunmaktadır. 

505 Cezaevleri inşaat kredisi faizleri : 
Cezaevleri inşaatı için açılmış olan kredinin faizlerini karşılamak üzçre 1947 yılı 
bütçesine 94 680 lira ödenek konulması teklif edilmiştir. 

II — Dış borçlar 

506 1943 yılı Bütçe Kanununun 25 nci maddesi gereğince çıkarılan bonolar : 
Erken ödemeye tâbi tutulan 1933 Türk borcu tahvillerinden Merkez Bankasının banknot 
karşılığı portföyünden bulunan kısmı için verilmiş olan % 5 faizli bonoların 25 . 5 . 1947 
tarihinde ödenecek taksiti karşılığı olarak 1 113 587 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

507 3022 sayılı kanun gereğince verilecek taksit : 
3022 sayılı kanun gereğince Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine 1947 yılında 
1 832,68 dolar ödenecektir. Bu borcun ödenebilmesi için 1947 yılı bütçesine 5 184 lira öde
nek konulması teklif edilmiştir. 

508 2434 sayılı kanun gereğince temin olunan kredi : 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı Hükümetinden temin edilen kredinin 1947 
taksiti olarak 1 652 500 liralık ödenek teklif olunmuştur. 

509 1 10 milyon sterlinlik kredi : 
10 milyon sterlinlik garanti bonolarının 1947 yılı taksiti olarak 1 457 936 lira ödenek 
teklif edilmiştir. 

2 25 milyon sterlinlik kredi : 
25 milyon sterlinlik kredinin 1947 yılı taksiti olarak 26 834 413 lira ödenek konulması 
teklif edilmiştir. 

3 15 milyon sterlinlik istikraz : 
İtfa plânı gereğince 15 milyon sterlinlik istikrazın 1947 yılı taksiti olarak 11 315 742 
lira ödenek konulması teklif edilmiştir. 

4 2 milyon Sterlinlik istikraz : 
İtfa plân gereğince iki milyon sterlinlik istikrazı 1947 yılı taksiti olarak 1 508 772 
lira ödenek konulması teklif edilmiştir. 

5 264 750 000 Franklık istikraz : 
İtfa plânı gereğince 264 750 000 Fransız franklık istikrazın 1947 yılı taksiti olarak; 
416 091 lira ödenek konulması teklif edilmiştir. 
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/ / / - Kişi aylıkları ve ödenekleri 

510 Vatanî hizmet mukabilit bağlanan maaş ve ödenekler: 
Bu tertipten maaş alanların isimleri, maaş miktarları bütçeye ilişik (Ç) cetvelinde 
gösterilmiştir. Bu maaşların ödenebilmesi için 1947 yılı bütçesine 56 499 lira ödenek 
konulması teklif edilmiştir. 

511 Emekli, dul yetim «maaş ve ödenekleri: 
Emekli, dul, yetim maaş ve ödenekleri için 1947 yılında zamlariyle birlikte 29 mil
yon lira tediye edileceği tahmin edildiğinden bu miktar ödenek konulması teklif edil
miştir. 
Düşünülen zam : 
1947 yılında yapılması düşünülen zam için 10 milyon liralık ödenek konulması teklif 
edilmiştir. 

512 1 Çocuk zammı : 
1946 yılında olduğu gibi 1947 yılı bütçesi için de 250 000 lira ödenek konulması tek
lif edilmiştir. ... • i,\ ,. , r r ' f * î , 

2 Aynı yardım: 
Kişi aylığı alanların aynı yardım bedeli olarak 1947 yılı bütçesine 10 200 000 lira ö&e-
nek konulması teklif edilmiştir. 

513 501 sayılı kanun gereğince verilecek arazi bedeli : 
1946 yılı bütçesine konulmuş olan ödeneğe kıyasen 1947 yılı bütçesine de 50 000 lira 
ödenek konulması teklif edilmiştir. 

514 Emekli ikramiyesi : 
1683 sayılı kanunun 58 nci maddesi gereğince verilecek tekaüt ikramiyesi için 1947 
yılı bütçesine 1 500 000 lira ödenek konulması teklif edilmiştir. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

L — Milli Eğitim Bakanlığı 1946 yılı bütçesi üniversiteler de dâhil olduğu halde 97 030 428 
liradır. 

1947 yılı bütçe tasarısının düzenlenmesi sırasında Bakanlar Kurulunca kabul edilen prensibe 
g-fcre 1946 yılı Mîllî Efitim bütçesinin (Üniversitelileı1 dâhil) çeşitli ödeneklerinden 15 143 577 li
ra indirilmiş ve aylık, ücret ve ek görev tazminatı, posta ve telgraf ücreti, emekli keseneği ve ilk 
okullarla köy eğitmenleri için illere yardım tertipleriyle diğer tertiplere ve 1947 yılında katma 
bü4^o hüviyetini alacak olan üniversitelerin aylık tertiplerine ilâvesi gereken miktarlar ile üniver
site tazminatı da dâhil olduğu halde 35 436 944 lira eklenmiş ve bu suretle Millî Eğitim Ba
kanlığı genel bütçe toplamı 117 323 755 lirayı bulmuştur. Bundan katma bütçe olarak Meclise 
stiaûlinası gereken üniversitelerin 1946 yılı Ödenekleriyle maaş ve tazminat zamlarının baliği olan 
17 079 634 lira çıkarıldıktan sonra Bakanlığın bütçe toplamı 100 244 121 lira kalmaktadır. 
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Bazı bölümlerde gerüjte» ara lar aşağıda jgçgterilmiştir. 

Bölüm : 516 - Madde : 1 — Memurlar aylığı 

1946 1947 Farkı 

Lira 

11 
3 
196 
170 
59 
430 

547 
693 
100 
000 

554 000 

15 600 
89 700 

19 803 636 
3 247 884 

16 555 812 

41 305 736 
5 986 400 

35 319 336 

21 502 040 
2 738 516 

18 763 524 
3 247 884 

v 

15 515 460 

Üniversiteliler 

1946 > 

Yeni esaslara göre aylık tutarı farkı için 
Yerinde terfi ve üst derece 
îlk öğretim (L) cetvelinden serbest bırakılan müfettiş kadroları karşılığı 
Orta öğretim (L) cetvelinden serbest bırakılan öğretmen ve memur kadroları 
için 
Meslekî ve teknik öğretim (L) cetvelinden serbest bırakılan öğretmen ve me
mur kadroları için 
Kitaplıklar (L) cetvelinden 
Güzel sanatlar : Yeniden açılacak Bursa Gü«el Sanatlar Akademisiyle İstanbul 
Konservatuvan ve Bale Okulu teşkilât için 

15 515 640 Toplam 

Bölüm : 517 - Madde : 1 — Hizmetliler ücreti 

1946 1947 

Lira 

277 500 
35 000 
5 412 

650 255 

4 318 506 
604 452 

3 714 054 

6 084 265 
797 592 

5 286 673 

Farkı 

1 

V 
1 

V 

765 
193 

572 

759 
140 

619 
604 452 

968 167 

Aynı yardım tertibinden aktarmt suretiyle 
Müzeler. (D) cetvelinde yapılan değişiklik için 
Kitaplıklar » » » > 
Yeni esaslara göre ayarlanan ücretlerin farkı 

Üniversiteler 

1946 

s*»--'-

868 167 
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Bölüm : 517 - Madde : 2 — Köy öğretmenleri ücreti 

1946 1947 Farkı 

1 342 275 1 442 275 100 000 
1946 - 1947 ders yılında köy estitülerinden çıkacak öğretmenlerin aylık ödenekleri karşılığı 

içindir. 

Bölüm : 517 - Madde : 3 — Geçici hizmetler ücrei 

1946 1947 Farkı 

286 907 
18 800 

286 907 
18 800 

268 107 268 107 
Yeniden açılan bu maddeye bütçenin aşağıda gösterilen tertiplerinden düşülmek suretiyle bu mad

deye. bu miktar öednek konmuştur. 

Bölüm Madde Lira 

530 
530 
537 
542 
572 

• - - • - j ™ ^ — . . . . ; 

Bölüm : 518 - Madde : 1 — 4644 

1946 

2 117 208 
121 444 

1 995 764 

1 
3 
2 

2 

sayılı kanun 

1947 

2 604 
121 

2 483 

626 
444 

182 

1 510 
106 694 
118 328 

30 375 
11 200 

268 107 

gereğince verilecek tazminat 

Farkı _ 

487 418 
0 Üniversiteler 

487 418 
121 444 1946 Üniversiteler 

365 974 
1946 yılı bütçesine bağlı (K) işaretli cetvelde yazılı gezici başöğretmenlerin ek görev tazminat

ları için 1946 yılı bütçesine üç aylık olarak konulan ödeneğin yıla çıkarılmasından ve 1946 - 1947 
ders yılında yeniden mezun olacakların ek görev tazminatları, karşılığı ile yeniden açılacak Bursa 
Güzel Sanatlar Akademisi, İstanbul Konservatuvarı ve Bale Okulunun ek görev kadroları:karşılığı 
olarak 365 974 lira konulmuştur. - — 

Bölüm : 518 - Madde : 2 — öğretmen ders ücreti 

1946 1947 Farkı 

990 000 1 000 000 10 000 
Yeni açılan okul ve şubelerdeki ek ders ücrtelerini karşılayabilmek üzere bu maddeye 10 000 lira

nın eklenmesi teklif edilmiştir. •---•-
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Bölüm : 518 - -Madde : 3 — Mesleki ve Teknik Öğretim öğretmenleri ders ücretleri 

1946 1947 Parkı 

548 000 978 000 430 000 
L' Yeni açılan okullardaki ek ders ücretlerini karşılamak üzere bu maddeye de 430 000 liranın ek

lenmesi lüzumlu görülmüştür. 

Bölüm : 518 - Madde : 5 — Konferans ve devrim tarihi dersi ücreti 

1946 1947 Farkı 

V 

18 800 
15 000 

23 800 
15 000 

V 

5 000 
0 üniversiteler 

3 800 8 800 5 000 

Yeniden açılacak eğitim enstitülerinde konferans ve devrim tarihi derslerini vereceklerin ücret
lerini verebilmek için 5 000 liranın eklenmesi uygun görülmüştür. 

Bölüm : 519 - Geçici tazminat 

1946 1947 Farkı 

267 000 
91 728 

v. 

277 000 
91 728 

^ 

10 000 
0 

^ 
Üniversiteler (Ankara) 

' 1 7 5 272 185 272 10 000 

Kâfi gelmemekte olduğundan 10 000 liranın eklenmesi lüzumu görülmüştür. 

Bölüm : 520 - Madde : 1 - Çocuk zammı 

1946 1947 Farkı 

420 000 840 000 420 000 
65 000 130 000 65 000 Üniversiteler 

V V _ V 

- 355 000 710 000 355 000 

1946 yılı bütçesindeki ödeneğin bir misli eklenmiştir. 

Bölüm : 521 - Madde : 4 - Isıtma 

1946 1947 Farkı 

9 000 14 500 5 500 

' Başka yerlerde bulunan merkez teşkilâtından bazılarının Bakanlık binasına nakli dolayisiyle 
soba kurmak suretiyle ısıtma ihtiyacı artmış ve bu sebeple bu maddeye 5 500 liranın eklenmesi 
lüzumlu görülmüştür. - . ' 

Bölüm : 524 - Madde : 1 —P. T. T. ücretleri 

1946 1947 Farkı 

244 037 259 345 15 308 
Ulaştırma Bakanlığının bildirimi üzerine eklenmiştir, 



Bölühi : 524 - Madde : 2 — Telefon ve başka; haberleşme ücret ve giderleri : 

1946 1947 Farkı 

18 300 24 000 5 700 
Teşkilâtın artmış olması ve merkez dairelerinin ayrı ayrı binalarda buluşması yüzünden kâ

fi gelmemektedir. Bu maddeye 5 700 lira eklenmiştir. 

Bölüm : 527 - Madde : 2 — Geçici görev yolluğu 
1946 1947 Farkı 

72 500 101 100 28 600 
4274 sayılı kanuna göre yapılacak işler için, Millî Eğitim Müdürlerinin ilçelere yapacakları 

inceleme yolluklarını karşılamak üzere bu maddeye 28 600 lirailın konulması teklif edilmiştir. 

Bölüm : 527 - Madde : 3 —r Müfettişler yolluğu 

1946 1947 Farkı 

230 600 270 600 40 000 
4274 sayılı kanuna göre yapılacak işler için, İlk öğretim Müfettişlerinin yolluklarını karşıla

yabilmek üzere bu maddeye de 40 000 liranın eklenmesi zaruri görülmüştür. 

Bölüm : 534 - Madde : 3 — Ankara Devlet Könservatuvarı 

1946 1947 Farkı 

189 000 229 550 40 550 ' 
Bu yıl İstanbul'ca açılacak Konservatu varla Balo Okulunun giderlerini karşıLıyabilmek üeere 

bu miktar ödenek eklenmiştir. 

Bölüm : 535 - Lise, Orta okullar 

1946 1947 Farkı 

1 268 000 1 304 600 36 600 
Yakacak maddeleri ve taşıt giderlerinin yüksekliği ve orta okullara konulacak el - işleri dersle

rinde maden, mukavva, tahta ve modelâj işlerinde kullanılacak temrin malzemesinin alınabilmesi 
için bu bölüme bu miktar ödenek eklenmiştir. 

Bölüm : 537 - Madde : 1 - 5 •— Köy Eastütüleri 

1946 1947 Farkı 

16 230 245 17 621 750 1 391 505 
Yeni alınacak öğrencilerin yiyecek, giyecek ve başka giderleriyle bu yıl mezun olaeak öğretmen

lerin donatım ve çalışma vasıtalarının temini için bu miktar ödenek eklenmiştir. 

Bölüm : 538 - Güzel Sanatlar Akademisi genel giderleri 

1946 1947 Farkı 

90 800 96 662 5 862 
Yeniden açılacak Millî Mimarlık Enstitüsü ile Aakademide yeniden açılacak gravür atelyesinin 

tesis giderleri ve öğretim araçları karşılığı olarak bu miktar ödenek eklenmiştir, 
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Bölüm : 541 - Prevantoryum ve Sanatoryum 

1946 1947 Parkı 

177 500 200 000 22 500 
Bu müessesenin karyola, yatak, yorgan, battaniye gibi yatacak e^yasiyle, mutbak eşyası yıl-

l&'rdanberi kullanılmak yüzünden çok yıpranmıştır. Bu eşyanın hiç olmazsa bir kısmının yemlenefoit-
mesi i'çhr bu miktar ödenek eklenmiştir. 

Bölüm : 543 - Müzeler ve anıtlar genel giderleri 

1946 1947 Farkı 

162 000 513 900 351 900 
Acele olarak onarılmaları gereken bazı anıtlarımızın hiç olmazsa kısmen onarımı için bu miktar 

ödenek konulmuştur. 

Bölüm : 544 - Madde : 1 - 12 — Yabancı memleketlere gönderilecek öğrencilerin tah
sil ve yol giderleri 

1946 1947 Farkı 

376 901 753 055 376 154 

Kur farkı olarak bu miktar ödenek eklenmiştir. 

Bölüm : 545 - Madde : 2 — Yabancı memeketlerdeki müfettişlerin yönetim giderleri 

1946 • 1947 Farkı 

32 800 38 160 5 360 

Bu artış kur farkının karşılığı için eklenmiştir. 

Bölüm : 547 - Üniversite ve Yüksek okulların 

1946 1947 Farkı 

80 000 80 000 
Üniversite ve Yüksek okulların muhtaç öğrencileri için giyim eşyasını temin için bu yal bütçe

sinde bu bolüm yeniden açılarak bu miktar ödenek konulmuştur. 

Bölüm : 549 - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu 

1946 1947 FaTkı 

176 400 176 400 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin, 4895 sayılı kanunla Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Külter 
Kurumuna üye olarak katılması kabul edilmiştir. Bu husustaki sözleşme gereğince kurumun genel gi
derlerine iştirak edileceği gibi, kurumun türlü çalışma ve incelemelerine katılmak da gerekmek
tedir. Bundan başka gerek komşu gerek ileri menleketler eğitim kurumlariyle de münasebetler 
kurmak ve yürütmek aynı sözleşmenin kabul ettiği esaslardandır. Bundan ötürü bu bölüme 176 400 
lira konulmuştur, 
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Bölüm : 554 - Madde : 2 — Cumhurbaşkanlığı Filârmonik Orkestrası 

1946 1947 Farkı 

147 000 375 758 228 758 
düzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık bölümü için yabancı memleketlerden tanınmış mi

mar profesör ile gravür atelyesi için ve Devlet operasının teşekkül etmekte olması dolayısiyle ge
rek opera orkestrasının ve gerekse Cumhurbaşkanlığı çeşitli enstrümanlarında öğretmenlik edebi
lecek yabancı müzisyenlere ihtiyaç vardır. Bunların temini için bu miktar ödenek eklenmiştir. 

Bölüm : 561 - 4644 ve 4805 sayılı kanunlar gereğince ödenecek emekli keseneği karşılığı 

.1946 1947 Farkı 

....... ..-,...,.• .. 133 600 * 2 176 000 2 042 400 

Kadro tutarlarına göre bu miktar ödenek eklenmiştiı*. 

Bölüm : 564 - Madde : 2 — ilk okullarla köy eğitmenleri için illere yardım 

1946 1947 Farkı 

2 151.000 .6151,000 4 0 0 0 000 
Köy eğitmenleriyle 1947 yılında mezun olacak öğretmenlerin çalışacağı köy okullarının ve sağlık 

memuru evlerinin ve 1 000 eğitmen yerleşeceği köyler için kereste, cam, çivi ve kiremit karşılığı 
olarak gerekli yardım yapılabilmek üzere bu maddeye bu miktar ödenek konulmuştur. 

Bölüm : 569 - Prevantoryum ve Sanatoryom pansiyonuna yardım 

1946 1947 Farkı 

8 500 30 000 21 500 

Bu müessese pansiyonunda her gün ortalama olarak 200 hasta tedavi altında bulunmaktadır. 
Hastalardan günde, ortalama 150 kuruş ücret alınmakta ve 2005 sayılı kanuna göre % 12 si çıktık
tan sonra kuruma 132 kuruş kalmaktadır. Tedavido en başta gelen bol gıdanm temin edilebilmesi 
için günlük tabelânın 200 kuruştan aşağı düşürülmemesi lâzımgelmektedir. Günlük tabelânın 200 
kuruştan yapılabilmesi için : 

A) Hastalardan alınmakta olan günlük ücretin 240 kuruşa çıkarılması icabetmektedir ki, çoğu 
fakirlik dolayısiyle yetecek gıda sağlıyamadığmdan zayıf düşmüş olan hastaların bu ücreti ödeme
lerine imkân görülemediğinden : 

B) Hasta başına günde 68 kuruş pansiyon yardımı olarak verilmesi gerekmektedir. Bu yardım 
yılda (68 kuruştan X 200 öğrenci için X 365 günde 49 640) lira tutmakta ise de bu miktarın bir 
kısmının tasarruflardan karşılanacağı düşünülerek enaz 21 500 liranın eklenmesi lüzumlu görülmüş
tür. 

Bölüm : 571 - 3803, 4274 ve 4357 sayılı kanunlarla kurulan sandıklara yardım 

1946 1947 Farkı 

455 840 525 370 69 530 
Köy öğretmenleri, ilk okul öğretmenleri yardım, ilkokul öğretmenleri yapı sandıklarının artan 

ihtiyaç ve faaliyetleri sebebiyle bu sandıklara birer miktar yardım yapılması lüzumlu görüldüğün
den 69 530 lira eklenmiştir. 
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BAYINDIRLIK BAKANLIĞI 

1947 yılı Bayındırlık bütçesi 84 431 023 lira olarak tanzim edilmiştir. 

1946 yılı bütçesi 79 364 953 lira olduğuna göre bu seneki fazlamız 5 036 070 liradır, Geçen yıl 
Bayındırlık bütçesi içinde bulunan hizmetlerden Elektrik Etüd İdaresiyle Çağlayık santralı yapma 
işi Ekonomi Bakanlığına devredilmiş olması hasebiyle bu hizmetler bütçesinden çıkarılmış bulun
maktadır. 

1947 yılında bayındırlık manzumesine dâhil olan demiryol ve limanlar, şose ve köprüler, yapı ve 
imar ve su işlerine tahsis olunan paralarla idare giderlerine eklenen paralar ve işlerin icaplarına 
ve geçen yıl bütçesinin uygulama vaziyetine göre bazı tertiplerde yapılan değişiklikler bölüm ve 
madde sırasiyle aşağıda arzedilmiştir. 

B. M. 

574 Bakan ödeneği: 
Bakanın bir yıllık ödeneğini karşılamak üzere 5 320 lira teklif edilmiştir. 

575 Aylıklar: 
1 Memurlar aylığı: 

1946 yılı bütçesinde memurlar aylığı 3 349 000 lira idi 4805 sayılı kanunla memurlar 
aylığının tutarı bir derece yükseltilmiş ise de bunun istilzam ettiği ödenek farkları alâ
kalı tertiplere nakledilmek üzere toptan Maliye Bakanlığı bütçesine konmuş ve bakan
lığımız memurlarının fiilî kadrolarına göre farkı maaşlarının tutarı olan 460 363 liranın 
Maliye bütçesinden aktarılması muktazi bulunmuş idi. 1946 yılında bazı kadrolar, mat
lup vasıf ve şartları haiz talip bulunamaması hasebiyle münhal kalmış olmasına binaen 
bu farkın harcanmasına ihtiyaç hasıl olmadığından aktarma talebinde bulunulmamıştır. 
1947 bütçesinin tanziminde bu münhal memuriyetlerden 169 adedi yeniden (L) cetveline 
alınmak suretiyle aylık ödenekten 549 000 lira tasarruf edilmiştir. Fiilî kadroda kalan 
larm bir üst derece farklariyle yeni hazırlanan memur aylıklarının artırılması hakkın
daki tasarıya göre yapılacak zamlar da gözönüne alınarak bu tertibin ödeneği 2 319 322 
lira fazlasiyle 5 668 322 lira olarak tesbit ve teklif edilmiştir. 

575 2 Açık aylığı: 
1946 yılında bu tertibin ödeneği 4 305 lira idi. Halen bakanlık emrinde dört memur 
kalmış olduğundan bunların 1 yıllık açık aylığını karşılamak üzere geçen yıla nazaran 
2 205 lira noksaniyle 2 100 lira konmuştur. 

3 Temsil ödeneği: 
Bazi makamlara temsil ödeneği verilmesi hakkında hazırlanan tasarıya göre yeniden açı
lan bu tertibe 1 500 lira ödenek konmuştur. 

576 Hizmetliler ücreti: 
1946 yılı ödeneğine nazran 77 215 lira fazlasiyle 295 560 lira teklif edilmiştir. Mevcut 
kadrolardan 1 aded 85 lira ücretli daktilodan tasarruf edilmiştir. Aynı yardım ödeneği 
ile olağanüstü zamların kaldırılması ve bu zamlar tutarının ücret asıllarına eklemesi su
retiyle kadro tesbiti kararlaştırılmış olmasına binaen hizmetliler kadrosunda ücretler bu 
esasa göre tesbit edilmiştir. Yalnız evvelce Özel kanunlara göre verilmekte olan aynı 
yardım karşılıklariyle olağanüstü zamlar vergiye tâbi tutulmaksızın tediye edilmekte 
idi. Bu defa bu zamların ücret asıllarına ilâvesi halinde vergiye tâbi olacağı ve binaen
aleyh hizmetlilerin hâlen ellerine geçeri ücret miktarının azalacağı nazara alınarak bu 



- 5 6 -

farkı karşılamak üzerede ücret asıllarına eklenmesi lâzımgelen farklar ilâve edilmiştir. 
Bunlara ait kadpo: bütçeye bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir, 

Geçici bİKnetlüer ücreti : 
1946 yılında 8Q,Ura idi. Tertibin muhafazası ve ihtiyaç halinde artırılmak üzere k , ^ 
muş olan bu ödenek harcaaını^mıştır. 1947 yılı bütçesinin tanziminde (E) cety^litts 
dâhil masraf tertiplerinden kullanılan kadrolara ait ödeneğin üçte birinin tasarrufMfcU* 
lerek bütçeden tenzili ve üçte ikisinin de masraf tertiplerinden tenzil ve geçici hizmetli
ler tertibine nakledilerek bundan sonra masraf tertibinden hizmetli kadrosu alınmaması 
Hükümetçe kararlaştırılmış olmasına binaen 1946 yılı bütçesine bağlı (E) cetveline dâ
hil masraf tertiplerinden alman kadroların karşılığı olarak tesbit olunan 1 682 840 lira
nın üçte biri olan 590 946 lira bütçeden tenzil edilmek suretiyle tasarruf edilmiş ve kalan 
üçte ikisi ile buna isabet eden ayni yardım tutarı olarak tesbit olunan mebaliğ toplamı 
olan 1 257 056 lira bu tertibe naklen ilâve edilmiş bulunmakta ve geçen seneye nazaran 
bu tertibin artışı da bu sebepten ilerigelmektedir. 1947 yılında geçici hizmetler için yal-
nıa bu tertipten kadro alınacaktır. 

Geçici tazminat : 
1946 yılı ödeneği olan 115 497 liraya nazaran 8 940 lira noksaniyle 106 557 lira kon
muştur. Bu fark yeniden (L) cetveline alman merkez memurlarının geçiri tazminatın
dan ileri gelmektedir. 

4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar karşılığı. 
Çocuk zammı 
Geçen yıla nazaran bir misli fazlasiyle 230 000 lira teklif edilmiştir. Bu artış çocuk 
zamlarının bir m|sli artırılmasının kararlaştırılmış olmasından mütevellittir. 

Yakacak zammı : 
Geçen yıl ödeneğinin aynı olmak üzere 3 400 lira konmuştur. 

Doğum yardımı ; 
Geçen yıl ödeneğinin aynı olmak üzere 34 000 lira konmuştur. 
ölüm yardımı : 

Geçen yıl ödeneğinin aynı olmak üzere 10 000 lira konmuştur. 

;>Aynı; yardan : 
Aylık ve ücret asılları artırılmış olduğundan kaldırılmıştır. 

Merkez büro giderleri : 
Kırtasiye : 
Merkez i dairelerinin kırtasiye ihtiyacını karşılamak üzere geçen yıl ödeneğinin aynı ol
mak üzere 8 000 İira konmuştur. 

Döşeme ve demirbaş : 
Eskiyen döşeme ve demirbaşların yenilenmesi, ve onarılması için geçen yıl ödeneğinin 
aynı olmak üzere 8 000 lira konmuştur. 

Aydınlatma : 
Merkez dairelerinin aydınlatma giderlerini karşılamak üzere geçen yılın aynı olarak 5 000 
lira konmuştur. 

Isıtıaa : 
Geçen yılın aynı olmak üzere 14 000 lira konmuştur. 
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5 öteberi giderleri : 
Geçen yılm ödeneğine nazaran 1 000 lira fazlasiyle 16 000 lira teklif edilmiştir. Bu 
tertipten karşılanması gereken müteferrik ihtiyaçların çokluğu ve fiyatlarının da yük
sekliği hasebiyle mevcut ödenek kâfi gelmediğinden 1946 yılında münakale ile karşılan
mıştı. 1947 yılında ödenek aktarmasına mahal kalmamak üzere 1 000 lira fazla kon
muştur. 

580 îller büro giderleri : 
1 Kırtasiye : 

îller kırtasiye ihtiyacı karşılığı olarak geçen yılın aynı olmak üzere 6 500 lira konmuştur. 

2 Döşeme ve demirbaş : 
Geçen yılın ödeneği olan 7 100 liraya nazaran 14 900 lira fazlasiyle 22 000 lira teklif edil
miştir. Şose vct köprülerimizin esaslı bakım ve onarıma tâbi tutulması için 8 yerde yeni
den bölge müdürlüğü kurulması derpiş edilmiş olduğundan bu teşkilâtın döşeme ve de
mirbaş ihtiyaçlarını karşılamak üzere ödenek miktarı artırılmış bulunmktadır. 

3 Aydınlatma : 
Geçen yıla nazaran 1 000 lira fazlasiyle 2 000 lira teklif edilmiştir. Bu fazlalık yeni ku
rulacak bölge teşkilâtı ihtiyacını karşılayacaktır. 

4 Isıtma : 
Geçen yıla nazaran 1 000 lira fazlasiyle 8 000 lira teklif edilmiştir. Bu tertipdeki artış da 
yeni bölge teşkilâtı içindir. 

5 öteberi giderleri : 
Geçen yıla nazaran 1 000 lira fazlasiyle 8 500 lira konmuştur. Bu tertibdeki artış da yeni 
bölge teşkilâtının öteberi giderlerini karşılamak içindir. 

581 Basılı kâğıt ve defterler : 
Geçen yılm aynı olamk üzere 10 000 lira konmuştur. 

582 Posta, Telgraf, Telefon ücret ve giderleri : 
1 Posta ve Telgraf ücretleri : 

Geçen bütçeye dâhil dairelerle katma bütçelerin 1947 yılma ait posta ve telgraf ücretleri
nin yürürlükte bulunan tarifenin % 50 si üzerinden ödenmesi Bakanlar Kurulunca karar
laştırılmış olduğundan geçen yıla nazaran 10 371 lira noksaniyle 41 055 lira konmuştur. 

2 Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri : 
Geçen yıla nazaran 2 000 lira fazlasiyle 17 000 lira teklif edilmiştir. Bu artış yeni kurula
cak bölge müdürlüklerinin telefon kurma ve konuşma giderlerini karşılamak içindir . 

583 Kira karşılığı : 
Geçen yıla nazaran 9 100 lira fazlasiyle 15 100 lira teklif edilmiştir. Bu fazlalık yeni ku
rulacak bölge müdürlüklerinin bina ve ambar kiraları karşılığı içindir. 

584 Bakanlık otomobili giderleri : 
İşletme ve onarma giderlerini karşılamak üzere geçen yıl ödeneğinin aynı olarak 4 900 
lira konmuştur. 

585 Yolluklar : 

1 Sürekli görev yolluğu : . • , 

2 Geçici görev yolluğu : 
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3 Müfettişler yolluğu : 

4 Yabancı memleketlere gönderilecek memurlar yolluğu : 
Bu dört maddede mevcut 128 500 lira ödenekle 1947 yılında idare edileceği tahmin edil
mekte olduğundan her maddenin kendi ödeneği aynen konmuştur. 

586 Giyecekler : 
Sürekli hizmetlilerin elbise, palto, ayakkabı gibi giyecekleri giderleri için geçen yılın 
aynı olmak üzere 14 000 lira konmuştur. 

587 4598 sayılı kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yollukları : 
Kanun gereğince memleket dahilindeki sağlık müesseselerinde tedavi ettirilecek hasta me
murların tedavi ve yol giderleri için geçen yılın aynı olmak üzere 16 600 lira konmuştur. 

588 1-2 Ankara Gençlik Parkı giderleri: 
Geçen yıl bir bölümden ibaret olan bu hizmet, 1947 yılında, biri sürekli onarma ve 
bakıma, ikincisi yapma ve korumaların giderlerine ait olmak üzere iki maddeye ay
rılmıştır. Birinci maddede mevcut olan 125 000 liradan geçici hizmetlilerin ücretleri 
karşılığı olarak 34 370 lira indirilmiş ve bunun üçte biri tasarruf edilerek mütebaki 
üçte ikisi olan 22 913 lirası geçici hizmetliler bölümüne intikal etmiştir. Yeniden açı
lan ikinci maddeye konmuş olan 225 000 lira ve mütaakip yıllar bütçelerine konulacak 
olan ödeneklerle elektrik tesisatı, idare binası ve depo, hela, kaskatlar, gazino ve di
ğer yol vesaire park plânlarının icabına göre yaptırılacaktır. 

589 Zelzele bölgelerinde yapılacak işler ve yardımlar: 
1 Resmî binalar yapma ve her türlü gelirleri: 

2 Yardımlar: 
1946 yılı bütçesinin bu bölümünde 3 500 000 lira mevcut idi. Bundan % 5 nispetinde 
175 000 liralık bir indirme yapılmış ve 1947 için 3 325 000 lira konmuştur. 

590 Fen âletleri ve gereçler karşılığı: 
Bayındırlık dairelerinin teknik alet ve gereç ihtiyaçlarının karşılığı olarak ve geçen 
yılın aynı olmak üzere 5 300 lira konmuştur. 

591 Telif, tercüme, baskı, yayım giderleri, kitap, dergi karşılıkları ve filim giderleri: 
Geçen sene ödeneğinden 2 000 lira tenzil edilerek 40 000 lira konmuştur. 1947 yılında 
sergi açılmayacağına göre de bu bölümden (Bayındırlık sergisi giderleri) ibaresi çıka
rılmıştı. 

592 Uluslararası kurum ve derneklere katılma payı: 
Yol kongreleri daimî ittihat bültenleri için merkezi Paris'te bulunan derneğin genel 
kâtipliğine ödenecek iştirak hissesi karşılığı olarak geçen yılın aynı olmak üzere 100 
lira konmuştur. 

593 Yabancı uzman, mühendis ve tercümanları: 
1 Ücretler: 

178 350 lira fazlasiyle 275 000 lira teklif edilmiştir. Bu fazlalığın 35 000 lirası 604 ncü 
bölümün 2 nci maddesinden ücret alan yabancılar ödeneğinin buraya nakledilmesin
den ve mütebaki 143 350 lirası da 1947 yılında yeniden hizmete alınması tasarlanan 
liman, köprü mütehassıslariyle 1 yüksek mimarın ücretlerini karşılamak üzere kon
muştur. 
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Yolluk ve başka giderler: 
Yeniden hizmete alınacak yabancı uzman ve mühendislerin yolluklarını karşılamak 
üzere geçen yılın ödeneğinden 15 000 lira fazlasiyle 30 000 lira konmuştur. 

Staj için yabancı memleketlere gönderilecek memurların yolluk ve başka giderleri: 
4489 sayılı kanundaki şartlar dairesinde staj yapmak üzere yabancı memleketlere mü
hendis ve mimarlarımızdan talip bulunmadığından bu tertibin muhafaza için yalnız 
1 lira bırakılarak mütebaki 9 999 lira tasarruf ve tenzil edilmiştir. 

Kazı giderleri: 
Bu tertibin Bayındırlık bütçesiyle bir. ilgisi olmadığından kaldırılmıştır. 

Özel idareler bütçelerini inceliyecek Bayındırlık temsilcisi ücreti: 
Bakanlar Kurulunca kararlaşan esasa göre ve geçen yılın aynı olmak üzere 840 lira 
konmuştur. 

Kurs giderleri: 
1946 yılında 25 000 lira idi. 5 000 lirası tasarruf ve tenzil edilerek 20 000 lira kon
muştur. 4585 sayılı kanunun 18 nci maddesi gereğince açılması düşünülen yapı, kalfa 
kursları giderleri karşılığıdır. 

4644 ve 4805 sayılı kanunlar gereğince öedenecek emekli keseneği karşılığı : 
1946 yılında yalnız hizmetlilerin emekli keseneği karşılığı olarak 12 000 lira kabul edil
miştir. Bilâhare 4805 sayılı kanunla memurların da emekli keseneğine tâbi tutulması 
kabul edilmiş ve bu keseneklerin karşılığı toptan Maliye bütçesine konmuş olduğundan 
yıl içinde ödenen memurların emekli keseneği karşılığı olarak 171 303 lira Maliye Ba
kanlığı bütçesinden bu tertibe aktarma suretiyle ilâve edilmişti. 1947 yılı içinde memur 
aylıklarına yapılacak zamlar da gözönüne alınarak emekli keseneği 309 542 lira olarak 
tesbit ve teklif edilmiştir. 

Geçen yıl borçlan : 
1946 yılında olduğu gibi 20 000 lira konulmuştur. 

Eski yıllar borçları : 
1941 - 1945 yılları borçları : 
1946 yılı ödeneğnin aynı olmak üzere 3 000 lira konmuştur. 

1928 - 1940 yılları borçları : 
1946 yılı ödeneğinin aynı olmak üzere 1 000 lira konmuştur. 

2819 sayılı kanuna göre elektrik işleri etüt idaresine yardım : 
Bu idare Ekonomi Bakanlığına bağlanmış olduğundan bu tertip kaldırılmıştır. 

Mühendisler ve mimarlar birlikleriyle Teknik Okullarını Bitirenler Birliğine yardım : 
Birliklere yardım için geçen yıl ödeneğinin aynı olmak üzere 3 000 lira konmuştur. 

Halkın yapacağı su işlerine yardım : 
1946 yılı ödeneğinin aynı olmak üzere 35 000 lira konmuştur. 

İstikşaf, etüd, aplikasyon, kamulaştırma ve proje giderleri : 
Hükümet programında inşası derpiş edilen yeni demiryolları ile liman ve iskelelerin ve 
mendireklerin istikşaf, etüd, aplikasyonları ve projelerinin hazırlatılmaları giderleri için 
bu tertibe geçen yıla nazaran 200 000 lira fazlasiyle 350 000 lira konmuştur. 
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2 Yapı ve işletme gereçleri karşılıklariyle bu işlere ilişkin her türlü giderleri : 
Bu tertibe 250 588 lira ödenek konmuştur. Geçen yıla nazaran 579 412 lira noksandır. 
1946 yılında demiryollar ve limanlar yapımında kullanılan geçici hizmetlerin kadroları
nın karşılığı bu tertibte idi. Bu hizmetlilerin ücretleri karşılığının üçte birinin tasarruf 
maksadiyle tenzil ve üçte ikisinin de geçici hizmetler bölümüne nakli dolayısiyle bun
ların bir yıllık ücretleri karşılığı olarak 295 681 lira tenzil edilmiştir. Tenzilâtın müteba
kisi olan 283 732 lira da bu bölümün diğer maddelerine nakledinlmişti. 

3 Keşif, denet, yönetim ve kabul muameleleriyle bu işler için memur edileceklerin yol
lukları : 
Gecen yıla nazaran 15 000 lira fazlasiyle 60 000 lira konmuştu/. 1946 yılında yeni hat
ların inşasına başlanmış ve inşa edilmekte olan hatların ilerlemesi de hızlandırılmış 
olduğundan bu işlere memur edileceklerin yolluklarına tahsis edilen 45 000 lira kifayet 
etmemiş ve aktarma yapılması zarureti hâsıl olmuştu. Bu ihtiyaç karşısında 1947 ödene
ğinin artırılması zaruri görülmüştür. 

4 3262 ve 3813, 4643 sayılı kanunlara göre yapılacak Diyarbakır - Cizre ve Elâzığ - Van 
hudut hatlariyle Bitlis şube hattı yapma karşılık ve giderleri : 
Geçen yıla nazaran 781 500 lira fazlasiyle 12 000 000 lira konmuştur. Halen yapıl
makta olan Elâzığ - Van hattının birinci, ikinci ve üçüncü kısımları inşaatı bitmiş ve bu 
üç kısmı toplıyan 70 kilometrelik Elâzığ - Palo arası işletmiye açılmıştır. 4, 5, 6 ve 7 nci 
kısımlarla 1946 yılında ihalesi yapılan istasyon binaların yapılmasına 1947 yılında da 
devam edilecektir. Bu tertibe konan ödeneğin bir kısmı 1947 yılı Ocak ayında ödenmek 
üzere yaptıkları işlere mukabil mütaahhitlere verilen bonoların mahsubunda kullanılacak 
1947 yılında yeniden vücude getirilecek işler bedelleri bonoların muhteviyatından arta
cak Ödeneklere 4643 sayılı kanunla verilen yetkiye ve sözleşmelerdeki kayıtlara dayanıla
rak gelecek senelere sari vadeli bonolarla ödenecektir. 

5 2879 sayılı kanuna göre yapılacak Zonguldak - Kozlu hattı yapma karşüık ve gider
leri : 
Bu hattın yapımı bitmiş ve 1946 yılında kesin kabulü de yapılarak işletmeye açılmış ol
duğundan bu tertibe ödenek konmamıştır. 

6 Kaza tazminatı, tedavi, teçhiz ve tekfin giderleriyle kilometre ikramiyesi: 
Kaza tazminatı, tedavi, teçhiz ve tekfin giderleriyle kilometre ikramiyelerinden başka 
çeşitli sigorta primleriyle işçilerin giyecek giderlerini karşılayacak paraların da 4772 sa
yılı kanun gereğince derpiş edilmesi icap ettiğinden bu maddeye geçen yıl ödeneğine 
nazaran 50 000 lira fazlasiyle 100 000 lira konmuştur. 

7 Antalya limanı mendireğinin onarma ve uzatma ve rıhtım yapma giderleri: 
1943 yılında yaptırılmasına başlanılan Antalya küçük taşıt limanının güney mendireğinin 
yapımı bitirilmiştir. Bu suretle limandan kısmen sağlanan mahfuziyeti tamamlamak üze
re batı mendireğinin inşası da 1946 yılında taahhüde bağlanmış ve bu taahhüdü karşıla
mak üzere bu tertibe geçen yıl ödeneğ'nin aynı olmak üzere 100 000 lira konmuştur. 

8 2214 sayılı kanuna göre yapılacak Ereğli limanı giderleri: 
1945 yılında taahhüde bağlanan Ereğli limanı yapımının 1947 yılında sözleşmesi ve malî 
programı gereğince tahakkuk edecek giderlerini karşılamak ve geçen yılın aynı olmak 
üzere 2 000 000 lira konmuştur, 
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4870 sayılı kanan gereğince Amasra dalgakıranının onarma ve yeni bir dalgakıranın 
yapma genel giderleri: 
1946 yılında ihalesi yapılmış olan bu işin yapımına 1947 yılında devam edileceğinden 
sözleşme ve programı gereğince tahakkuk edecek giderlerini' karşılamak üzere geçen yıla 
nazaran 100 000 lira noksaniyle 200 000 lira ödenek konmuştur. 

Erzurum hattı uzatma karşılık ve giderleri: 
4643 sayılı kanunla yaptırılmasına izin verilen Erzurum ve temdidi hattı 87 kilometre 
tutan Horasan'a kadar olan birinci, ikinci ve üçüncü kısımları inşaatı 1945 ve 1946 yıl
larında taahhüde bağlanmıştır. 1947 yılında yapılacak işleri kısmen nakit ve kısmen de 
bono ile ödenmesi derpiş edilmiş olduğundan bu tertibe geçen yıl ödeneğinin aynı olmak 
üzere 2 500 000 lira ödenek konmuştur. Bu miktardan fazla olarak, yapılacak işlerin 
giderleri kanun gereğince vadeleri gelecek yıllara sâri bonolarla karşılanacaktır. 

Trabzon limanı yapma karşılık ve giderleri : 
4643 sayılı kanunla yaptırılmasına izin verilen Trabzon limanı inşaatı 1&45 yılı sonunda 
taahhüde bağlanmış ve yapımı devam etmektedir. Sözleşmesi gereğince 1M7 yılında ya
pılacak işleri vesair giderleri karşılamak üzere 1 350 000 lira ödenek konmuştur. Geçen 
yıla nazaran 200 000 lira noksandır. Bütçeye konan ödenekten fazla olarak yapılacak 
işlerin karşılığı kanunu gereğince vâdeleri gelecek yıllara geçici bonolarla ödenecektir. 

Gazianteb - Maraş şube hatları yapma karşılık ve giderler: 
4643 sayılı kanunla yaptırılmasına izin verilen Gazianteb ve Maraş şube hatları 114 ki
lometre tutan 4 kısım halinde ve Köprüağzı - Maraş istasyon binaları ayrıca 1946 yılında 
ve 1949 yılma kadar geçici olarak taahhüde bağlanmıştır. Bu taahhütlerden 1947 yılın 
da tahakkuk edecek işlerin bedeliyle sair giderleri karşılamak üzere ve geçen yıl ödene
ğinden 600 000 lira fazlasiyle 2 000 000 lira konmuştur. Sözleşmesi gereğince bu mik
tardan fazla yapılaeak işlerin bedeli gelecek yıllara geçici vadeli bonolarla ödenmek su
retiyle işe devam olunacaktır. 

inebolu limanı ve mendireğinin onarma vo ıslah?, her türlü giderleri : 
4870 sayılı kanunla yaptırılmasına yetki alınan bu işin ihalesi 1946 yılında yapılmış 
ve inşaata başlanmış ve 1947 yılında da devam edilecektir. Sözleşme ve programı gere
ğince tahakkuk edecek giderlerini karşılamak üzere geçen yıla nazaran 100 000 lira 
fazlasiyle 700 000 lira konmuştur. 

Küçük iskele ve mendireklerin yapma, onarma, ıslah ve ikmal her türlü giderleri: 
Bütçe yılı içinde ani ihtiyaçlar karşısında derhal yaptırılmaları gerekli görülecek iskele, 
rıhtım, mendirek, tamir, temdit ve tahkim işleriyle Alanya küçük taşıt limanında yapı
lacak iskele yapma giderleri tamamlanmış fakat henüz kesin hesapları bitirilmemiş bu
lunan iskeleler için bu yıl bütçesinden verilmesi gerekecek giderleri karşılığı olarak yeni
den açılan bu maddeye 250 100 lira konmuştur. 

Yapı ve imar işleri yapma, kamulaştırma ve esaslı onarma giderleri : 
Muhtelif Bakanlık ve dairelerin yapı ve esaslı onarma giderlerini ihtiva eden bu tertibin 
1946 yılı bütçesindeki ödeneği 19 757 480 lira idi. Bu paradan 3 000 000 lirası Millî 
Eğitim Bakanlığı maddesinden olmak üzere. 4879 sayılı kanunla bütçemizin sonunda yeni
den açılan Ankara'da yaptırılan Tıp vo Fen Fakülteleri giderleri bölümüne aktarılmış 
olduğundan buradan tenzil edilmiştir. Bundan başka, yapı işlerinde kullanılan geçici hiz
metlilerin ücretleri karşılığı olarak da 357 380 lira tenzil edilmiş ve bunun üçte ikisi 
geçici hizmetliler bölümüne intikal ettirilmiştir. Tarım Bakanlığı maddesinden de 400 000 
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lira indirilerek taleplerine binaen bu Bakanlık bütçesine verilmiştir, istanbul'da yap
tırılmasına başlanılacak Adalet Sarayı için yeniden açılan 14 ncü maddeye 500 000 lira 
konmuştur. Bu zam ve tenzillerden sonra bölüm toplamı 16 502 100 lira kalmıştır. Bu 
ödeneklo 1946 yılında yapılmasına başlanmış olan işler tamamlanacak artacak ödenekler 
le ilgili Bakanlıklardan bildirilecek ihtiyaçlara göre yeni yapılara başlanılacaktır. 

Yollar ve köprüler : 
1946 bütçesinde yollar ve köprüer ödeneği 10 753 500 lira idi. (E) cetveli kadrolariyle 
bu ödenekten kullanılan hizmetlilerin ücretleri tutarı olan 427 806 lira çıkarılarak bunun 
üçte biri tasarruf edilmiş ve üçte ikisido geçici hizmetliler bölümüne intikal ettirilmiştir. 
Geri kalan 10 325 694 liraya yeniden 2 146 000 lira ilâve edilerek 12 471 694 liraya 
iblâğ edilmiştir. Bu ödeneğin maddelere tevdi şekli ve sebepleri aşağıda gösterilmiştir. 

1 İstikşaf, etüd, aplikasyon ve kamulaştırma : 
Geçen yıla nazaran 55 000 lira fazlasiyle 100 000 lira konmuştur. Bu artış yeniden 
inşa programına alman yolların istikşaf, etüd işlerinin geçen yıla nazaran artmış ol
masından mütevellittir. 

2 Şose ve köprüler yapma karşılık ve giderleriyle her türlü makina, âletler, gereçler kar
şılık ve giderleri : 
Geçen yıla nazaran 1 150 000 lira noksaniyle 7 000 000 lira konmuştur. 1947 yılında 
sürekli onarmaya yeniden alınacak 5 003 kilometre yol için sürekli onarma ödeneğinin ar
tırılması zaruretine binaen bu tertipten 1 150 000 liranın indirilmesine mecburiyet hâsıl 
olmuştur. İndirilen bu para meyanında hizmetlilerin ücreti dâhildir. Bu madde
deki ödenek yol vergisinin % 15 lerinden sağlanacak paralardan takriben 4 000 000 lira 
Devlet programına alman yolların ve büyük köprülerin en mübrem ve zaruri ihtiyaç
larına ve yol makinalarınm bedel ve sair giderlerine harcanacaktır. 

3 Sürekli onarmalar: 
Geçen yıla nazaran 2 600 000 lira fa/la siyi e 5 000 000 lira konmuştur. 5 000 kilomet
re yolun yeniden fiürekli onarmaya alınması ve bakım giderleri bu madde ödeneğinin 
artırılmasını zaruri kılmıştı!-. Ayrıca yol vergisinin % 15 lerinden sağlanacak paralar
dan takriben 500 000 lira da bu işlere tahsis olunacaktır. 

4 Keşif, denet, yönetim ve kabul işleri için memur edileceklerin yollukları: 
Geçen yıla nazaran 100 000 lira fazlasiyle 250 000 lira konmuştur. Devlet programına 
göre yol ve köprü ve sürekli bakım işleri artmış olduğundan bu işlere memur edile
ceklerin yolluklarını karşılamak üzere ödenek miktarının artırılması zaruri görülmüş
tür. 

5 Taşıt giderleri: 
Geçen yıla nazaran 113 194 lira fazlasiyle 121 694 lira konmuştur. Sürekli onarma 
teşkilâtı taşıtlarının çoğalmış olmasından dolayı taşıt giderleri ödeneğinin artırılması
na lüzum hâsıl olmuştur. 

Su işleri: 

1 İstikşaf, etüd, aplikasyon ve kamulaştırma: 
1947 yılında büyük su işleri dışında yaptırılacak işlerin istikşaf ve etüd işleriyle bu 
işlere ait kamulaştırma giderleri için geçen yılın aynı olmak üzere 14 000 lira konmuş
tur. 
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2 Yapı ve onarma giderleri: 
Küçük su işleri için ayrı madde açılmış ve bütün gider bu yeni maddede toplanmış 
olduğundan bu maddeye lüzum kalmamıştır. 

3 İşletme giderleri: 
Bu işlerde çalıştırılan geçici hizmetlilerin ödeneği olan 110 613 lira tenzil edilerek 
bunun üçte biri olan 36 871 lira tasarruf ve tenzil edilmiş ve üçte ikisi olan 73 742 
lira da geçiei hizmetliler bölümüne nakledilmiştir. Geri kalan 2 887 lira ile de işlet
me giderlerinin temin edilmiyeeeği anlaşıldığından ikinci maddenin kaldırılmasiyle ta
sarruf edilen paradan ayrılan 25 000 lira ile birlikte bu maddeye konmuştur. 

4 Keşif, denet, yönetim ve kabul işlemleri için gönderileceklerin yollukları: 
1946 ödeneğinin aynı olmak üzere 150 000 lira konmuştur. 

5 Meriç su işleri: 
Bu maddeden geçici hizmetliler ücreti olarak 9 533 lira tenzil edilerek üçte biri tasar
ruf edilmiş üçte ikisi geçici hizmetliler bölümüne nakledilmiştir. Mütebaki 10 467 lira 
da diğer giderler karşılığı olarak bu maddeye konmuştur. 

6 Taşkın sular ve su baskınlarına karşı 4373 sayılı kanun gereğince yapılacak korunma 
giderleri: 
4373 sayılı kanun gereğince Bakanlıkça yapılacak su baskınlarına karşı korunma ted
birlerine harcanmak üzere geçen yılın aynı olarak 26 000 lira konmuştur. 

7 Taşıt giderleri: 
1946 yılındaki 20 000 lira ödenek yeni işletmelerin açılması dolayısiyle bunlara tahsis 
edilen taşıtların giderlerini çoğaltmış ve 1946 yılında bu maddeye münakale yapılmış 
olduğundan 50 000 lirası kaldırılan ikinci maddeden ayrılan paradan ve 50 000 lirası 
da 8 nci maddeden indirilmek suretiyle temin edilen 100 000 lira eklenmek suretiyle bu 
maddenin ödeneği 120 000 liraya çıkarılmıştır. 

8 Şamram kanalı yapma ve onarma giderleriyle Van hududu dahilinde bulunan batak
lık ve suların ıslahı: 
1947 de yapılacak işlerin ihtiyacı 250 000 lira tahmin edilmekle bu miktar ödenek 
konmuştur. 

9 3132, 4100 ve 4649 sayılı kanunlar gereğince yapılacak su işleri giderleri: 
Bu kanunlarla yurdun muhtelif bölgelerindeki havzalarda başlanmış olan su işleri ya
pımının tamamlanması için bu tertibe geçen yıla nazaran 313 722 lira ııoksaniyle 
11 769 278 lira konmuştur. Eksilen 313 722 lira geçici hizmetlilerin ücretleri karşılığı ol
duğundan bunun üçte biri tasarruf edilmek üzere tenzil edilmiş mütebaki üçte ikisi olan 
209 148 lira da geçici hizmetliler bölümüne intikal ettirilmiştir. 

10 Küçük su işleri ve her türlü giderleri: 
Büyük su işleri konuları dışında olup ufak masraf ve emeklerle köy, kasaba ve şehirleri teh
dit eden su tahribatının önüne geçmek veya genel sağlık durumu üzerinde büyük tesir 
yapan bataklıkları kurutmak, tarım bakımından önemli ufak sulamalar yapmak ve taş
kınların önüne geçmek için yeniden açılan bu maddeye 1 000 000 lira konmuştur. 

Bölge hidroelektrik tesisleri için : 
Bu işe ait ödenek Maliye Bakanlığı bütçesine konmuş olduğundan Bayındırlık bütçesin
den çıkarılmıştır. 
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609 Ankara lâğımlarının yapma giderleri: 
Ankara lâğımlarının taahhüde bağlanmış olan kısmının ikmaliyle tasfiye tesisatına başlıya-
bilmek için 500 000 lira fazlasiyle 2 000 000 lira konmuştur'. 

610 Atatürk Anıtı yapma, her türlü giderleri : 
Geçen yıla nazaran 500 000 lira fazlasiyle 2 500 000 lira konması icabederken bu tertipten 
ücret alan geçici hizmetlilerin bir yıllık ödeneği olan 27862 lira indirilerek 2 472 138 lira 

. konmuştur. Tenzil edilen paranın üçte biri tasarruf edilmiş ve üçte ikisi de geçici hizmet
liler bölümüne nakledilmiştir. 

611 Genel müfettişlikler bölgesinde yaptırılacak yollar ve imar işleri her türlü giderleri : 
Geçen yıla nazaran 500 000 lira noksanile 500 000 lira konmuştur. 

612 Ankara Tıp ve Fen Fakülteleri yapımına ilişkin her türlü giderleri: 
1947 yılı içinde yapılacak işlerin giderlerine karşılık olmak üzere 2 896 308 lira konmuş 
ve bu işlerde kullanılmakta olan hizmetlilerin ücretleri karşılığı da geçici hizmetliler 
maddesine intikal ettirilmiş olduğundan bu tertipten de ayrıca ücretli hizmetli kadrosu 
kullanılmıyacaktır. 

EKONOMİ BAKANLIĞI 

Ekonomi Bakanlığı 1947 yılı için hazırlanan teklif bütçesi aşağıda sırasiyle gösterildi
ği üzere bazı bölümler arasında yapılan ekleme ve düşülenler de dâhil olduğu hal
de toplam itibariyle geçen yıl bütçesinden 1 185 869 lira noksaniyle 6 748 723 lira ola
rak tesbit edilmiştir. 

613 Bakan ödeneği : 
Geçen yılın aynıdır. 

614 1 Memurlar aylığı : 
1946 yılı bütçesine nazaran 570 220 lira fazlasiyle 1 480 930 liradır fiilî kadroya 
dâhil bulunan memurların yeni maaş tutarlarına göre aylıkları 1 877 400 lira olup 
görülen lüzuma binaen (L) cetveline alman kadroların tutarı 470 100 lirası çıkarıl
dıktan sonra kalan 1 407 300 liraya 4598 sayılı kanun gereğince terfi ettirilen ve ge
lecek yıl içinde terfi edeceklerin bir üst derece aylık farkları tahminî 78 630 lira eklen
mek suretiyle 1 485 595 lira teklif olunmuştur. 

614 2 Açık aylığı : 
Bir lira konulmuştur. 

614 3 Temsil ödeneği : 
Bu maddeye konulan .1 500 lira Bakanlık Müsteşarına verilecek ayda 125 liradan bir 
yıllık temsil ödeneğidir. 

615 Hizmetliler ücreti: 
Geçen yıla göre (31 500) lira aynı yardım dâhil 12 004 lira fazladır. Bu artış (D) cet-
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veline dâhil merkez ve iller hizmetlileri kadro ücretlerine hâlâ almakta oldukları 
olağanüstü ödenek ve aynı yardım da hesap edilerek ve bugünkü durumda göz önün 
de tutularak asgarî ihtiyaçlarını karşılamak gayesiyle cüzî birer miktar eklenmesinden 
ileri gelmiştir. 

Geçici hizmetliler ücreti : 
Bu bölüme konulan 24 000 lira, küçük sanatların halka aşılanması ve bunların daha iyi 
randıman alabilmelerini ve işledikleri sanatların ileri hamleler atabilmelerini temin 
maksadiyle kullanılacak lüzumlu eleman ve ustalar, memleketimizde, büyük gelişmeler 
gösteren kooperatifçiliğin memleket menfaatine uygun ve ilmî şekilde hükümran ola
bilmesi için lüzumlu zarurî görülen elemanların yetiştirilmesi maksadiyle açılması ih
tiyaç halini alan küçük sanat kooperatifçilik kursu öğretmenleri ve yürütülmesi ge
rekli geçici işler için çalıştırılacak hizmetliler ücreti karşılığıdır. 

Geçici tazminat : 
Fiilî kadroya dahil bulunan memurların, (L) cetveli hariç geçen yıla nazaran 18 408 
lira noksaniyle 78 750 lira geçici tazminatları karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

1 Bu maddeye konulan ödenek 4598 sayılı kanun gereğince memurlara verilen çocuk 
zamlarının bir misli arttırılmasından geçen yıl ödeneği olan 25 000 lira 50 000 liraya 
çıkarılmıştır. 

2 Doğum yardımı : 
1946 yılı gibidir. 

3 ölüm yardımı : 
Geçen yılın aynıdır. 

4 Aynı yardım : 
1947 teklif bütçesine aynı yardım ödeneği konmamıştır . 

Merkez büro giderleri : 
Bu bölümün maddeleri için konulan ödenek geçen yıldan 2 000 lira noksaniyle 36 000 
liradır. 

İller büro giderleri : 
Bu bölümün maddeleri için illerde bazı ekonomi bölgeleri kaldırılacağından 13 250 lira 
noksaniyle 11 500 lira teklif edilmiştir. 

Basılı kâğıt ve defterler : 
Bu bölüme konulan 10 000 lira ihtiyaca kâfi geldiğinden geçen yıldan 500 lira eksiktir. 

1 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri : -̂  ^ 
Ulaştırma Bakanlığından Posta, Telgraf ve Telefon Genel Müdürlüğü Evrak ve Yayın 
Müdürlüğü ifadesiyle alman 17 . 6 . 1946 tarih ve 9635 sayılı yazıda posta müraselât ve 
telgraf muhaberat ücreti 43 844 lira olduğu bildirilmiş olduğundan % 50 si 21 922 lira 
teklif edilmiştir. Geçen yıl bütçesinden 5 513 lira eksiktir. 

2 Tlefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri : 
Bu maddeye konulan ödenek geçen yıl ödeneğinden 500 lira noksaniyle 20 000 liradır. 

Kira karşılığı : 
İllerde bazı bölgelerin kaldırılmasından 1946 yılı bütçesine göre 2 250 lira noksaniyle 
8 000 lira teklif edilmiştir. 
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623 Taşıt giderleri : 
Bu bölümün maddeleri için konulan ödenek geçen yılm aynıdır. 

624 1 Sürekli görev yolluğu : 
Kaldırılan bölgelerdeki memurların merkez ve diğer bölgelere nakilleri ve merkezden böl
gelere tâyin edilecek olanların şahsi ve ailevi yolluklarını temin maksadiyle geçen yıl 
ödeneğinden 3 000 lira fazlasiyle 10 000 lira konulmuştur. 

624 2 Geçici görev yolluğu : 
Bu bölüm için memleket dahilinde sanayi ve madenler bölgelerinde bugünkü icaplara göre 
daimî surette yapılacak murakabe kontrol ve tetkiklerin sağlanması için geçen yıl ödene
ğinden 8 000 lira fazlasiyle 63 500 lira konulmuştur. 

624 3 Müfettişler yolluğu : 
Sanayi ve maadin bölgelerinde teftiş ve murakabe faaliyetinin aksamadan devam edebil
mesi için geçen yıl bütçesinden 8 000 lira fazlasiyle 45 000 liradır. 

624 4 Yabancı memleketlere gönderileceklerin yolluğu : 
Bir lira konulmuştur. 

625 Giyecekler : 
1946 yılı bütçesine konulan ödenekten 4 000 lira noksandır. 

626 4598 sayılı kanun gereğince yapılan tedavi giderleri ve yolluklar : 
1946 yılı ödeneğinin aynıdır. 

627 Teşviki Sanayi Kanunu gereğince verilecek prim karşılığı : 
Bir lira konulmuştur. 

628 Sanat modelleri satınalınması, dağıtılması giderleri : 
Memlekette mevcut el ve ev sanatlarının inkişafına yarıyacak her türlü vasıtaların 
teinin ve tevzii, iptidai vasıtaların daha verimli ve kullanışlı tiplere göre ircaı suretiyle 
iktisadi durumumuzun daha iyi bir şekilde kalkınmasını sağlamak amaeiylc geçen yıl 
bütçesinde kabul olunan 235 00ü lira noksaniyle 60 000 liradır. 

629 1 îç kongreler : 
Geçen yılın aynıdır. 

629 2 Dış kongrelere gönderileceklerin yolluk ve başka giderleri : 
Geçen yıl olduğu gibi bir liradır. 

629 3 Uluslararası kurumlara katılma payı : 
Bir lira konulmuştur. 

630 Krom madenleri ve Ereğli Havzası ocakları ve başka madenlerin ruhsat tezkeresi ve im
tiyaz sahibine 2818 sayılı kanunun 6 ncı maddesinin A. B. C. bendleri gereğince verile
cek teminat ile aynı madenlerdeki tesisat karşılığı olarak ruhsat tezkeresi ve imtiyaz 
sahiplerine verilecek tazminat : 
Ereğli Kömür* Havzasında kain 82 numaralı kömür ocağının imal ruhsat tezkeresi eski 
sahiplerinin ocağı kiraya vermezden önce vücude getirdikleri tesisata vazifeli komis
yon tarafından 5 976,25 lira kıymet takdir edildiğinden bu paranın hak sahiplerine 
ödenebilmesi için bu yıl bütçeisne 1 000 lira fazlasiyle (i 000 lira teklif edilmiştir. 

631 Yazı, yayım ve propaganda giderleri: 
Geçen yılm aynıdır. .*••••* 
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832 Yabancı uzmanlar, tercümanlar ve memurlar ücreti : 

1 Ücretler : 
Memleketin umumi iktisadi ve sınai ilerlemesinin sağlanması için dışarıdan memleke
timize getirilmesi düşünülen yabancı uzman ve tercümanlar ücreti karşılığı olarak ge
çen yıldan 95 000 lira fazlasiyle 155 000 lira teklif edilmiştir. 

2 Yolluk ve başka giderler : 
Memleketin umumi iktisadi sınai inkişafı için dışarıdan getirilecek yabancı uzman ve ter
cümanların yollukları ve sözleşmeleri gereğince kabul edilen bütün giderlerine karşılık ola
rak 20 000 lira konmuştur. Geçen yıldan 15 000 lira fazladır. 

633 Ziyafet giderleri : 
Geçen yıl kabul edilen ödenekten 1 000 lira fazladır. 

634 Onarma giderleri : 
1946 da olduğu gibi 2 500 lira konmuştur. 

635 4644 ve 4805 sayılı kanunlar gereğince ödenecek emekli keseneği karşılığı : 
Teklif edilen memurlar aylığı ve hizmetliler ücreti ödeneklerinin % 5 i olan 85 296 lira 
teklif olunmuştur. 

636 Geçen yıl borçları : 
Geçen yıl gibidir. 

637 Eski yıllar borçları : 
Bu bölüm ödeneği geçen yılın aynıdır. 

638 1 2804 sayılı kanun gereğince Maden Tetkik ve Aram Enstitüsüne yardım : 
1947 yılı iş programına göree tahmil edilen ceman 6 837 235,80 lira gidere mukabil Enstitü
nün 1946 yılında müdevver nakit mevcudu ve harice sipariş edilen malzeme bedelleri kar
şılığı ile giderleri baliği 3 037 235,80 liranın tenzilinden sonra Hazine yardımı olarak 
3 800 000 liraya ihtiyaç vardır. Bu meblâğ ile başarılması düşünülen işlerin başlıcaları 
şunlardır : 

a) Rize - Bingöl - Mardin hattından doğu sınıflarımıza kadar uzanan Anadolu Dış Doğu 
bölgesinin kombine etüdleri ve 1/100 000 ölçekli jeolojik hartanın 80 paftasına lövesi 
yapıl cak ve petrol jeolojik istikşaf detayları ve maden prospeksiyonları aynı zamanda 
İm havaliye ait ihbarlar ve yeni zuhurat Devlet işletmesine elverişli olup olmıyacakları 
gayesiyle teker teker tetkikleri yapılacaktır. 

b) 1946 yılı prospeksiyonları neticesinde ekle edilen ve Devlet İşletmesine elverişli 
olabileceği görülen zuhuratın kıymetlendirilmesi için aramalar yapılacaktır. 

e) lîamandağ ve Hüseyin strüktürleriyle Cizre arasındaki sahanın istikşafı ile bu bölgede 
mühim görülecek strüktürlerin detay etüdleri yapılacaktır. 

d) Köseağzı ile Göbü arasındaki işletmiye sahne teşkil eden karbonifer arazisinin 
1/10 000 ölçekli detay jeolojik, tektonik, paleotojik ve petrografik etüdleri tamamlana
rak Havzada işletilen kömür damarlarının indentifikasyon ve korelasyonları yapılacaktır 
aynı zamanda bu sahada yer yer afiörman derin karbonifer arazisini örten genç tabaka
ların altındaki prodüktif karbonifer arazisinin durumu tesbit edilecektir. Bu ameliyede 
lüzum görüldüğü takdirde sondajlar da yapılacaktır. 

B. M. 
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e) Geçen seneler zarfında ve 1947 yılı cinde löveleri tamamlanacak 1/100 000 ölçekli 
takriben 100 paftanın tersim, ihzar ve tabı yaptırılacaktır. 

f) 1946 senesinde doğu, güney ve orta Anadolu ve Trakya'da yapılmakta olan petrol 
jeolojisi etüdlerinin derinleştirilmesi ve bu meyanda Exploitation ve Exploration son
dajlarının yapılmasına devam edilecektir. 

Bu gider yekûnu içerisinde 334 273,16 lira Zonguldak Maden Teknisiyen ve Başçavuş 
Okulunun, 612 702 — lira da Avrup.i ve Amerika'da okuyan öğrencilerin bilûmum gi
derleri ve Enstitüye lüzumlu garaj, atelye ve ambar binası inşa giderleri de dâhildir. 
Hazine yardımı olan 1946 ödeneğinden 2 213 487 lira noksaniyle 3 800 000 lira teklif 
olunmuştur. 

638 2 2819 sayılı kanun gereğince Elektrik işleri Etüd idaresine yardım : 
4853 sayılı kanunla Ekonomi Bakanlığına bağlanmış olan Elektrik İşleri Etüd İdaresine 
yardım olarak 450 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 

1946 yılı bütçesi yekûnu 32 791 707 liradır. 1947 yılı bütçesi geçen yıla nazaran 9 015 748 
lira fazlasiyle 41 807 455 lira olarak tesbit edilmiştir. Bu miktarın hizmetlere göre dağılış şekli 
ait olduğu bölümlerde izah edilmiştir. 

642 Bakan ödeneği: 
Geçen yılın aynıdır. 

643 Aylıklar: 
1 Memurlar aylığı: 

Geçen yıl bütçesinde 4805 sayılı kanun gereğince yükseltilen kadro tatar farkı mez
kûr kanun sonradan çıktığından dâhil bulunmamakta idi. Bu yıl (L) cetveline ilâve
ten alman memuriyetler hariç olmak üzere fiilî kadronun yeni tutarlar üzerinden ba
liği ile yerinde terfi farkı ve yeniden teşkil olunacak kurum ve kurulların sekiz aylığı 
karşılığı hesap olunarak bu yıl bütçesine 7 640 052 lira fazlasiyle 15 877 745 lira kon
muş olup suureti hesabı aşağıda gösterilmiştir. Fazlalıktan 1 196 377 lirası memurla
ra ait aynı yardım tertibinden buraya nakledilmiş bulunmaktadır. 

Fiilî kadro tutarı. 
İlâveten (L) cetveline alman. 
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Yerinde terfi. 
Yeni kurullar ve kuramlar teşkilâtı sekiz aylık karşılığı. 

15 877 745 
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2 Açık aylığı: 
Geçen yılın aynıdır. 

#*-
3 Temsil ödeneği: 

Bakanlık Müsteşarına ayda 125 liradan verilmek üzere konmuştur. 
Ücretler: 

1 Ek görev tazminatı: 
Geçen yıla göre 1 233 lira fazladır. Yeni teşkil edilecek kurul ve kurumların başta
biplerine verilmek üzere konulmuştur. 

2 Hizmetliler ücreti: 
Bu bölüm geçen yıla nazaran 1 937 995 lira fazladır. Ücretlilerin ayni yardımı olan 
957 420 lira taallûk ettiği tertipten düşülerek buraya getirilmiş ve ayrıca yeni açıla
cak kurullara alınacak hizmetliler ile mevcut hizmetlilerin yeni esasa göre aylıklarına 
yapılan zamları karşılamak üzere 980 575 lira ilâve edilmiş olmasından ileri gelmiştir. 

3 Köy sağlık memurları ücreti: 
1946 yılında mezun olanlarla birlikte mevcut 600 köy sağlık memurunun 1 senelik 
kadro tutarı 192 300 lira etmektedir. Buna 1947 yılında mezun.olaack 300 kişinin 
iki aylık utan için ihtiyaç olan 24 130 lira daha konmuş olduğundan bu suretle geçen 
yıla nazaran 101 39.5 lira fazla teklif edilmek zarureti hâsıl olmuştur. 

4 Geçici hizmetliler: 
(E) cetveline dâhil muhtelif bölümlerin bir araya toplanması faydalı görülmüş bu 
maksatla bu madde açılarak muvakkat mahiyette olan yabancı uzmanlar ödeneği de 
buraya getirilmiştir. 

Geçici tazminat : 
Geçen yılın aynıdır. 

1 Çocuk zammı : 
Çocuk başına verilmekte olan paranın bir misli artırılacağına göre mevcut ödene
ğin bir misli olan 335 312 lira fazla konmuştur. 

2 Yakacak zammı : 
Geçen yılın aynıdır. 

3 Doğum yardımı : 
Geçen yılın aynıdır. 

4 ölüm yardımı: 
Geçen yılın aynıdır. 

ö Aynı yardım : 
Tamamen çıkarılmış olan bu ödeneğin memurlara ait kısmı 1 196 377 lira aylıklara ve 
ücretlere taallûk eden 957 420 lirası da hizmetliler bölümüne götürülmüştür. 

Merkez büro giderleri : 
1 Kırtasiye : 

Geçen yılın aynıdır. 

2 Döşeme ve demirbaş : 
4862 sayılı teşkilât kanunu ile merkez kadrosuna yeni bazı Genel Müdürlükler ilâ-
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ve edilmiş ve bu suretle ihtiyaç genişlemiş olduğundan ödeneğin artırılması zaruri 
görülmüştür. 

Aydınlatma : 
Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğünün istanbul'a nakledilmesi üzerine şimdiye ka
dar aynı binada bulunduğu için müştereken masraf edilmekte idi. Bundan sonra iş
tirak edemiyeceği gözönüno alınarak ihtiyacı karşılamak için 2000 lira fazla konmuş
tur. 

Isıtma : 
Yukarki maddede izah olunan sebeplere binaen mevcut ödeneğin kâfi gelmiyeeeği an
laşılmakla 4 780 lira teklif edilmiştir. 

Öteberi giderleri: 
Bu bölümün 3 ncü aydınlatma maddesinde izah olunan sebepler dolayisiyle ödeneğin 
6 350 lira artırılması zarureti hâsıl olmuştur. 

îller büro giderleri : 
Kırtasiye : 
Geçen yılın aynıdır. 

Döşeme ve demirbaş : 
Geçen yılın aynıdır. 

Aydınlatma : 
Geçen yılın aynıdır. 

Isıtma : 
Geçen yılın aynıdır. 

Öteberi giderleri: 
Geçen yılın aynıdır. 

Basılı kâğıt ve defterler : 
Geçen yılın aynıdır. 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve gid derleri : 
Posta ve telgraf ücretleri : 
Ulaştırma Bakanlığınca bildirilen mikdara göre konulmuştur. 

Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri : 

6 000 Merkez teşkilatındaki telefonların ayda 500 liradan 
7 200 ik i santralın ayda 600 liradan 
2 000 Tesis ve malzeme vesair giderleri 
1 500 Ankara ve Çankaya Sağlık teşkilâtı 
1 200 izmir Sağlık teşkilâtı 
2 000 istanbul » » 
4.800 iller Sağlık Müdürlükleri 
1 500 ilçeler Hükümet Tabiblikleri 

26 200 Liraya zaruret olduğu anlaşılmakla bu mikdara iblağ için 10 000 lira zam 
edilmiştir. 
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651 Kira karşılığı: 
Yeni kurulacak Hükümet tabiplikleri binaları için 2 600 lira fazla konmuştur. 

652 Taşıtlar: 
1 Bakanlık otomobili: 

Geçen yılın aynıdır. 

2 Başka taşıtlar: 
Geçen yılın aynıdır. 

653 Yolluklar: 
1 Sürekli görev yolluğu: 

Geçen yılın aynıdır. 

2 Geçici görev yolluğu: 
4459 sayılı kanunun tatbikatından olarak 900 sağlık memuru ve 600 köy ebesi ve Hükü
met tabipleriyle Sağlık müdürlerinin devir yolluklarını karşılamak üzere artırılmıştır. 

3 Müfettişler yolluğu : 
Geçen yılın aynıdır. 

4 Yabancı memleketlere gönrerileceklerin yolluğu: 
Geçen yılın aynıdır. 

654 Giyecekler: 
Mevcut 58 müstahdeme elbise, kasket ve kundura yaptırılması için mevcut ödeneğin yet-
miyeceği anlaşıldığıdan 1 157 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

655 4598 sayılı kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yollukları: 
Geçen yılın aynıdır. 

656 Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş: 
1 Genel giderler: 

Savaş için lüzumlu olan ilâç ve diğer malzeme tedarik etmek üzere zam yapılması za
ruri görülmüştür. 

2 Geçici görev yolluğu: 
Bu bölümden tenzilât yapılması mümkün görüldüğünden 25 000 lira indirilerek ihtiyaç 

m bölümlere götürülmüştür. 

3 Taşıtlar: 
Geçen yılm aynıdır. 

657 Trahomla savaş: 
1 Genel giderler: 

Bu bölümün (E) cetveline dâhil genel giderler maddesinden alınmış olan geçici hizmet
liler kadro tutarı olan 80 301 lira düşülmüş ve bundan 26 767 lirası taallûk eylediği 
maddeye götürülmüş ve 53 534 lirasının tasarruf edilmesi mümkün görüldüğünden bu 
miktar ihtiyaç olan bölümlere aktarılmıştır. 

2 Geçici görev yolluğu: 
Geçen yılın aynıdır. 

3 Taşıtlar: 
Geçen yılın aynıdır. 
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Zührevi hastalıklarla savaş: 
1 Genel giderler: 

Frengi ilâçları mubayaası için geçen yıla göre 50 017 lira artırılması zaruri görülmüştür. 

2 Geçici görev yolluğu: 
Mevcut ödenekten bir miktar tasarruf edilebileceği anlaşılmakla bu tertipten 5 000 lira 
indirilmiş diğer lüzumlu bölümlere nakledilmiştir. 

Sıtma ile savaş: 
1 Genel giderler: 

Bu bölümden 328 128 liranın tasarruf edilmesi mümkün görüldüğünden düşülmüş ve 
diğer ihtiyaç görülen tertiplere aktarılmıştır. 

2 Geçici görev yolluğu : 
Duruma göre bu maddeden tasarruf edilmesi mümkün olabileceği anlaşılmakla 160 529 lira 
indirilmiş ihtiyaç görülen diğer bölümlere aktarılmıştır. 

3 Taşıtlar : 
Geçen yılın aynıdır. 

Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım Kurumlar?. : 
1 Devlet hastaneleri : 

Heybeliada Verem Sanatoryumunun yeni yapılan kısmının 250 yatakla açılması ve iz
mir Behçet Uz Çocuk hastanesinin 100 ve Trabzon Hastanesinin 250 yatağa iblağı için 
bunların genel giderlerini karşılamak üzere bu kadar zam yapılması zarureti hasıl ol
muştur. 

2 Muayene ve tedavi evleri : 
Bu maddeden tasarruf edilmesi kabil olacağı anlaşıldığından 5 000 İka düşülerek ihti
yaç duyulan tertibe götürülmüştür. 

3 Verem Dispanserleri : 
Adapazarı Verem Dispanserinin tesis ve işletilmesi için 16 938 lira fazla teklif edilmiştir. 

4 Kudüs tedavi Kurumları : 
Mevcut ödenek İstanbul Kuduz Tedavi Müessesesinin genel giderlerine kâfi gelmediğinden 
10 000 lira fazla konmuştur. 

5 Sağlık Merkezleri : 
Bu maddede mevcut ödenekten bir mikdarm azaltılması mümkün olabileceği anlaşılmakla 
10 000 lira düşülerek ihtiyaç olan tertibe aktarılmıştır. 

6 Doğum ve Çocuk Bakımevleri : 
Mevcut ödenekten 50 000 lira kadar tasarruf edileceği anlaşılmış ve 50 000 lir adüşüle-
rek fazla ödeneğe ihtiyaç gösteren diğer bir tertibe götürülmüştür. 

7 Taşıtlar : 
Hastanelere yeni alman yedi kamyonetin işletme karşılığı olarak 6 115 lira fazla kon
muştur. 

Okullar, Kurumlar Yurtlar : 
1 Tıp Öğrenci Yurdu : 

Mevcut ödenekten 21 287 liranın tasarrufu kabil olacağı anlaşılmakla bu maddeden dü
şülerek lüzum ve ihtiyaç olan tertibe nakledilmiştir. 
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2 Sağır, Dilsiz ve Körler Kurumu : 
Geçen yılın aynıdır. 

3 Sağlık Memurin Okulları : 
istanbul, Ankara, Sivas Sağlık Memurları Okullarına 1947 yılında alınacak 300 talebenin 
bakım karşılığı olmak üzere 100 000 lira fazla konmuştur. 

4 Tekamül öğretimi : 
Bu madde ödeneğinden tasarruf edilmesi mümkün görülen 20 000 lira çıkarılarak diğer ih
tiyaç olan tertibe götürülmüştür. 

^ 5 Taşıtlar : 
Geçen- yılın aynıdır. 

6 Köy Enstitülerindeki Sağlık Memurları yetiştirme ve cihazlandırma giderleri : 
Geçen yılın aynıdır. 

7 Yatılı Ebe Yurdu : 
Yeniden alınacak 20 talebenin bakımı karşılığı olarak bu miktar fazla teklif edilmesi za
rureti hâsıl olmuştur. 

662 Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Kurulu ve Hıfzıssıhha Okulu : 
1 Genel giderler : 

Müessese ihtiyaçlarının bir kısmı geçen yıl temin edilmiş olduğundan bu kadarlık tasarruf 
edilmesi mümkün görülmüş ve buradan düşülen 125 202 lira diğer lüzumlu tertibe akta
rılmıştır. 

2 Taşıtlar : 
Geçen yılın aynıdır. • • . ' • • : > 

663 tskân işleri : 
Geçen yılın aynıdır. ; 

664 Onarma işleri : 
Geçen yılın aynıdır. 

665 Millî Türk Tıp Kongresi; 
Bu yıl kongre toplanmıyacağmdan bölümün muhafazası için bir lira bırakılarak ba
kiyesi düşülmüş, lüzum görülen tertibe götürülmüştür . 

666 Zehirli ve boğucu gazlardan korunma gereçleri satınalma karşılığı: 
Geçen yılın aynıdır. 

667 Sağlık propagandası ve yayın işleri : 
1 Propaganda ve yayın işleri : 

Geçen yılın aynıdır. 

2 Sağlık müzeleri : 
Geçen yılın aynıdır. 

668 Sağlık memurları ve sağlık koruyucularının hayvan yemi karşılığı : 
4192 sayılı kanun mucibince sağlık memur ve koruyucalarına verilmesi lâzım gelen 
hayvan yem bedeli kadro mevcuduna göre hesaplanmış 207 180 lira ödeneğe ihtiyaç 
olduğu anlaşıldığından bu miktar fazla konmuştur. 
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669 4489 sayılı kanun gereğince staj için yabacı memleketlere gönderileceklerin aylıkla
rı tutan öğrenci ödeneğinden az olan nlara verilecek fark ile başka giderler : 
Geçen yılın aynıdır. 

670 Yabancı uzmanlar : 
1 Ücret : 

Geçen yılın aynıdır. 

2 Yolluk ve başka giderler : 
Geçen yılın aynıdır. 

671 Yüksek Sağlık Şûrası üyeleri huzur ücretleri : •• m . 
Bu ödenekten bir miktar tasarruf edilmesi kabil olacağı anlaşılmakla 2 500 lira düşü
lerek ihtiyaç olan tertibe götürülmüştür. 

672 özel îdare bütçelerini inceliyecek temsilci ücreti : 
Geçen yılın aynıdır. 

673 Hükümet tabipleri için alınacak tıp aletleri gereç karşılığı : 
Geçen yılın aynıdır. 

674 4644 ve 4805 sayılı kanunlar gereğince ödenecek emekli keseneği : 
Memur aylıkları artırılmış olduğu için o icabla bu fazlalık husule gelmiştir. 

675 Ziyafet masrafları : 
Kongre ve konfrans gibi toplantılara iştirak edeceklere ve sair suretle geleceklere ge
rektiğinde verilecek ziyafetler için bu bölüm açılmıştır. 

676 Geçen yıl borçları : 
Geçen yılın aynıdır. 

677 Eski yıllar borçları : 
1 1942 - 1945 yıllan borçlan : 

Geçen yılın aynıdır. 

2 1928 -1941 yllan borçları : 
Geçen yılın aynıdır. 

678 özel Kurumlara ve Derneklerle Kişilere yardım : 
Mevcut ödeneğin yarısının kâfi geleceği anlaşılmakla 15 000 lira noksaniyle teklif 
edilmiştir. 

679 Çok çocuklu analara yardım : 
Geçen yıla nazaran 250 000 lira noksaniyle teklif dilmiştir. 

680 Yalova kaplıcalarına yardım : 
Bu yıl yardım yapılmasına lüzum görülmemiş bu sebeple teklif yapılmamıştır. 

681 Sağlık memurlan ve sağlık koruyucularının hayvan avansı : 
Geçen yılın aynıdır. 

682 1437 sayılı kanun gereğince verilecek avanslar : 
Geçen yılın aynıdır. 
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GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının (Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı dâhil) 1947 yılı bütçesi 
1946 bütçesine nazaran (5 556 780) lira fazlasiyle (19 562 102) lira olarak tesbit edilmiştir. 

Bunun (2 066 585) lirası Gümrük ve (3 490 195) lirası Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
işlerine aittir. 

Bakanlık ve Gümrük Muhafaza kısmına ait olan tertiplerdeki değişiklikler bölüm ve madde itiba
riyle aşağıda arzolunmuştur. 

Bakanlık kısmı 

B. M. 

683 Bakan ödeneği : 
Geçen yılın aynıdır. 

684 1 Memurlar aylığı : 
1946 yılı bütçesine nazaran (1 717 664) lira fazlasiyle (3 721 492) liradır.. 
1946 yılı bütçesine bağlı (L) cetvelinde mevcut olan 221 memura ilâveten tasarruf mak-
sadiyle 86 memur eklenmiştir. Geçen yıla nazaran fazlalık yeniden tesbit olunan aylık 
tutariyle 4598 sayılı kanun gereğince yerinde terifi edeceklere aittir. 

2 Açık aylığı: 
Geçen yılın aynıdır. 

684 3 Temsil ödeneği : 
Müsteşarlık makamı için konulmuştur. 

685 1 Hizmetliler ücreti : 
1946 yılı bütçesine bağlı (D) cetvelindeki hizmetli adedine göre bir hizmetli noksan teklif 
olunmuştur. Ancak hizmetlilerin yanı yardımiyle çocuk zammı birleştirilmek ve kanuni 
vergi tevkif atı nazarı itibare alınmak suretiyle hizmetlilerin ücretleri yeniden tesbit 
olunmuş ve (44 432) lira fazlalık bundan ileri gelmiştir. 

Geçici hizmetliler ücreti : 
1946 yılı bütçesinin 702 nci bölümünün 1 nci maddesinde mevcut bulunan ödenek 2 054 
lira fazlasiyle bu tertibe naklolunmuştur. 
1946 yılında Cumartesi günleri tedrisat yapılmadığından dolayı bazı derslerin müfredat 
programlarının yetiştirilemediği görülmüş ve bu yüzden Cumartesi günü de ders yapıl
ması kabul edilerek bazı öğretmenlerin ders saatleri artırılmıştır. Fazla teklif yapılması 
bundan ileri gelmektedir. 

686 Geçici tazminat : 
Bazı kadroların (L) cetveline yeniden alınması dolayısiyle 2 520 lira eksilmiştir. 

687 1 Çocuk zammı : 
Geçen yıla nazaran bir misli fazla hesap edilmiştir. 

2 Yakacak zammı : ' 
Geçen yüm aynıdır. 

3 Doğum yardımı : 
Geçen yılm aynıdır, 
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4 Ölüm yardımı : 
Geçen yılın aynıdır. 

688 1 Kırtasiye : 
Geçen yılın aynıdır. 

2 Döşeme ve demirbaş: 
Bakanlık dairelerinin döşeme ve demirbaşa ilişkin eksiklerini tamamlamak, kalorifer, 
marangoz ve bahçe işleri için alınması zaruri görülen eşya ve âletlerin bedelhermi kar
şılamak üzere bu tertibe (5 300) lira fazla ödenek konulmuştur. 

3 Aydınlatma: 
1946 yılı bütçesindeki ödeneğin, Bakanlık binasının elektrik cereyan sarfiyatı bedeline 
yetişmemesinden dolayı bu tertibe (2 500) lira fazlasiyle ödenek konulmasına zaruret 
görülmüştür. 

4 Isıtma: 
Geçen yıün aynıdır. 

5 öteberi giderleri: 
Geçen yıla nazaran (2 000) lira eksiktir. 

689 1 İller kırtasiyesi: 
Geçen yılın aynıdır. 

2 Döşeme ve demirbaş: 
Geçen yılın aynıdır. 

3 Aydınlatma: 
Geçen yılın aynıdır. 

4 Isıtma: 
Geçen yılın aynıdır. 

5 öteberi giderleri: 
Geçen yılın aynıdır. 

690 Basılı kâğıt ve defterler: 
Geçen yılın aynıdır. 

1 Posta ve telgraf ücretleri: 
Posta, Telgraf Genel Müdürlüğünün gösterdiği miktara göre (f> 182) lira fazla öde
nek konulmuştur. 

2 Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri: 
Merkez ve gümrük idarelerinin telefonla konuşmaları tahdit ve takyit edilmiş olma* 
sına rağmen mühim ve acele işlerin telefonla halledilmesi zarureti karşısında geçen 
yıl bütçesine konulan ödeneğin yetmediği görüldüğünden 1946 yılı bütçesine nazaran 
(4 500) lira fazlasiyle teklif yapılması icabet iniştir, 

692 Kira karşılığı: 
Geçen yılın aynıdır. 

693 1 Bakanlık otomobili: 
Geçen yılın aynıdır. 
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2 Başka taşıtlar: 
Bu yıl taşıt kadrosuna, Ankara'da yeniden tesis edilen iki hava meydanı için bir 
kamyonet ve Adana gümrüğü için bir bisiklet ilâvesi icabettiğinden bu tertibe geçen 
yıla nazaran satınalma, işletme ve onarma bedeli olarak (1 000) lira fazla ödenek 
konulmuştur. 

694 1 Sürekli görev yolluğu: 
Geçen yılın aynıdır. 

2 Geçici görev yolluğu: 
Geçen yılın aynıdır. 

3 Müfettişler yolluğu: 
Geçen yıla nazaran (60 256) lira fazladır. Bu fazlalık aşağıda yazılı sebeplerden ileri 
gelmektedir. 

A) 4805 sayılı kanun gereğince yollukların bir üst derece aylığı üzerinicıı verilme
sinden. , 

B) Askerlik hizmetini yapmak üzere ayrılmış olan müfettişlerden bir kısmının 1947 
yılında terhis edilerek hizmete katılacaklarının gözönünde frttluttdûrulmasnîdan; 

C) Bakanlığa bağlı Gümrük Muhafaza ve Tekel teşkilâtının daha sıkı bir teftişe tâbi 
tutulması zaruretinden. 

4 Yabancı memleketler yolluğu : 
Yabancı memleket gümrükleri mevzuatını mahallinde görerek ineekme ve araştırma 
yapmk üzere gönderilecek memurlar için bu tertibe 15 000 lira ödenek eklenmiştir. 

695 Giyecekler : 
Geçen yıla nazaran 3 000 lira eksiktir. 

696 4598 sayılı kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yolluklar! : 
Geçen -yılın aynıdır. 

697 Taşıma giderleri : 
Geçen yıla nzaran 6 000 lira eksiktir. 

698 1 Kimyahaneler gideri, makine, aletler ve gereç satınalma ve onarma karşılığı ve gider
leri ve dışarıda yaptırılacak tahlil ücratleri : 
Geçen yılın aynıdır. 

2 Gümrük Kanununun 9 ncu maddesi gereğince satınalınacak eşya karşılığı : 
Geçen yıl m aynıdır. 

3 Satınalınacak örnekler karşılığı : 
Geçen yılın aynıdır. 

4 Kaçak eşya ve hayvanların taşıma, yiyecek ve bakım ve koruma giderleri : 
Geçen yıla nazaran 2 000 lira eksiktir. 

5 Kaçak eşya satış giderleri : 
Geçen yılın aynıdır. 

6 Para gönderme giderleri : 
Geçen yılın aynıdır. 
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699 Gümrük ambarlarında kaybolan eşya tazminatı : 
Geçen yılın aynıdır. 

700 1 Geri verilecek paralar : 
Geçen yılın aynıdır. 

2 Nispeti kanunla tâyin edilmiş olan ikramiyeler : 
Geçen yılın aynıdır. 

3 2550 syılı kanunun 3 ncü maddesi gereğince verilecek tazminat : 
Geçen yılın aynıdır. 

701 Yapı ve onarma işleri : 
Geçen yıla nazaran, 26 000 lira eksiktir, 

702 1 Öğretmen ve yönetim memurları ücreti : 
Geçici hizmetliler tertibine naklolunmuştur. 

2 Öğrenci yevmiyeleri : 
Geçen yılın aynıdır. 

3 öğrenci yollukları : 
Geçen yılın aynıdır. 

4 Genel giderler : 
Geçen yıla nazaran 500 lira eksiktir. 

703 Tartı aletleri alım ve onarma giderleri : 
Geçen yılın aynıdır. 

704 Kitap ve dergi karşılıkları ve yazma ve tercüme ücretleri : 
Geçen yıla nazaran 52 lira eksiktir. 

705 Staj giderleri: 
Müfettişlerin yabancı memleket gümrüklerini ve gümrük mevzuatını görerek bilgilerini 
artırmak maksadiyle Amerika Birleşik Devletleriyle İngiltere'de birer yıl müddetle staj 
görmeleri maksadiyle bu tertibe 1946 yılma nazaran 13 299 lira fazla ödenek konulmuştur. 

706 4644 ve 4805 sayılı kanunlar gereğince verilecek emekli keseneği karşılığı : 
Kanunin gereğince hesap edilmiştir. 

Temsil giderleri : 
Bakanlıkça cemiyetler menfaatine satın alınacak bilet, hayır derneklerine yapılacak yar
dım, temsilî mahiyette verilecek ziyafet ve benzeri her çeşit temsil giderleri için bu tertibe 
2 500 lira ödenek konulmuştur. 

707 Geçen yıl borçları : 
Geçen yılın aynıdır. 

708 1 1942 - 1945 yıllrı borçları : 
Geçen yılın aynıdır. 

2 1928 - 1941 yılları borçları : 
Geçen yılın aynıdır. 
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Bayındırlık Bakalığı bütçesinin (Yapı ve imar işleri yapma, kamulaştırma ve esaslı 
onarma giderleri) tertibinin Gümrük ve Tekel Bakanlığı maddesine : 
Van ve Ayvalık'ta depremde yıkılan, Gümrük binalarının, Ankara Gümrüğünün istasyona 
nakli zarureti dolayısiyle Garda bir gümrük binasınm inşası ve Hopa Gümrük binasının 
onarılması ve Kapukule'de yapılmakta olan binanı ninşasmm ikmali için geçen yılki öde
neğe ilâveten 227 526 lira ödenek konulması zaruri görülmüştür. 

Gümrük Muhafaza Komutanlığı 

1 Subay ve memurlar aylığı : 
1946 bütçesine nazaran (2 809 478) lira fazlasiyle (5 777 782) liradır. 1946 yılı bütçe
sine bağlı (L) eetvelinin mevcudu olan yüa memura ilâveten tasarruf maksadiyle (96) 
memur daha eklenmiştir. Geçen yıla nzaran fazlalık yeniden tesbit olunan aylık tutarla-
riyle 4598 sayılı kanun gereğince yerinde terfi edeceklere aittir. 

3 Temsil ödeneği : 
Komutanlık makamı için konulmuştur. 

1 Hizmetliler ücreti : 
1946 yılma nazaran hizmetli adedinde fazlalık mevcut değildir. Ancak; hizmetlilerin 
ayni yardımiyle çocuk zamları birleştirilmek ve kanuni vergi ve tevkif atı da nazarı itibara 
almarak ücretler yeniden hesap edilmiş ve (166 800) lira fazlalık bundan ileri gelmiş
tir. 

Geçici hizmetliler ücreti : 
1946 yılı bütçesinin 730 ncu bölümünün birinci maddesinde mevcut olan ödenek (940) lira 
fazlasiyle bu tertibe nakledilmiştir. 1945 -1946 ders programı dokuz ay üzerinden tan
zim edilerek 1946 yılı bütçesine buna göre ödenek konulduğu halde 1946 - 1947 dersinin 
on aya çıkarılmasından dolayı öğretim v<a yönetim memurları ücretleri bu müddet na
zarı itibare alınarak hesap edilmiş, fazla konulması bundan ileri gelmiştir. 

Geçici tazminat : 
Geçen yıl gibidir. 

1 Çocuk gammı : 
Geçen yıla nazaran bir misli daha fazla hesap edilmiştir. 

2 Yakacak zammı : 
Geçen yıl gibidir. 

3 Doğum yardımı : 
Geçen yıl gibidir. 

4 ölüm zammı : 
Geçen yıl gibidir. 

3779 sayılı kanun gereğince erbaşlara verilecek para mükâfatı : 
Geçen yıl gibidir. 
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714 1 Kırtasiye: 
Geçen yıl gibidir. 

2 Pöşeme ve demirbaş : 
Harp yıllarında temin edilemjyen yazı .makinası ihtiyacını karşılamak üzere (3 500) li
ra fazla ödenek konulmuştur. 

S Öteberi giderleri : 
Geçen yıl gibidir. 

715 Basılı kâğıt ve defterler : 
Geçen yıl gibidir. 

716 Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri : 
Mühim ve acele işlerin telefonla neticelendirilmesi zarureti dolayısiyle geçen yıla nazaran 
(4 000) lira fazla konmuştur. 

717 Kira karşılığı : 
Mardin'de yeni teşekkül eden bir alay karargâhı için (2 000) lira fazla konulmuştur. 

718 1 Sürekli görev yolluğu : 
Uzun zaman yerlerinde kalmış olan subay ve memurların başka yerlere nakillerini te
min için (20 000) lira fazla konulmuştur. 

2 Geçici görev yolluğu : *• I " ___ ___ 
Hariçten gelen gemilerin kıyılarımızda dolaştığı müddetçe bu gemilerde bulundurulacak 
memurların yolluğunu karşılamak üzere (3 000) lira fazla konulmuştur. 

719 4598 sayıh kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yollukları : 
Geçen yıl gibidir. 

720 1 Tayinat : 
Geçen yıl gibidir. 

2 Y*m : 
Millî Savunma Bakanlığından alman (374) baş hayvanın iaşesi için (50 000) lira fazla 
konulmuştur. 

3 Yakacak, aydınlatma ve ısıtma : 
Geçen yıl gibidir. 

721 1 Giyecekler : 
Geçen yıl gibidir. 

2 Teçhizat : 
Geçen .yıl gibidir. _ 

722 Harp gereçleri ve teçhizat giderleri : 
Geçen yıl gibidir. 

723 Ecza ve sağlık gereçleri giderleri : 
Geçen yıl gibidir. _ 

724 Veteriner ecza ve gereçleri giderleri * 
Geçen yıl gibidir. _ 
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725 Hayvan satınalma ve tazmini : 
Geçen yıl gibidir. 

726 Taşıma giderleri : 
Toprak Mahsulleri Ofisi yiyecek ve yem maddelerini teşekküllerimizin bulunduğu yerlerde 
vermediği için ve muhabere şebekelerinin onarımına lüzumlu olan direk ve malzemesinin 
taşınmalarına karşılık (19 000) lira fazla konulmuştur. 

727 1 Satınalma karşılığı : 
Deniz araçlarının takviyesi için alınacak bir açık deniz motörü ile dört açıkdeniz mo
tor makinesinin alımlarına karşılık (300 000) lira fazla ödenek konulmuştur. 

2 îşletme ve onarma : 
Geçen yıl gibidir. 

728 Haber alma giderleri : 
Geçen yıl gibidir. 

729 Yapı ve onarma : 
Geçen yıl gibidir. 

730 2 Kurs öğrenci yevmiyesi : 
1945 - 1946 yılı ders programı dokuz ay üzerinden tanzim edilmişti. Halbuki 1946 -1947 
yılında on ay tedisat yapılması esasına göre program hazırlanmış ve bu sebeple (8 600) 
lira fazla konulmuştur. 

3 Kurs öğrenci yolluğu : 
Geçen yıl gibidir. 

4 Kurs genel giderleri : 
Geçen yıl gibidir. 

731 Vazife esnasında ölen subay ve memur, er ve hizmetlilerin teçhiz ve tekfin ve kabir 
yapma giderleri : 
Geçen yıl gibidir. 

732 1615 sayılı kanun gereğince verilecek yemeklik karşılığı : 
Geçen yıl gibidir. 

733 3944 sayılı kanun gereğince verilecek hayvan yem karşılığı : 
Sakatlanan ve ölen hayvanların yerinememurlar yenilerini alamadıklarından (10 000) 
lira noksan konulmuştur. 

734 4644, 4805, 4806 ve 4807 sayılı kanunlar gereğince ödenecek emekli keseneği : 
Kanunları gereğince tesbit edilmiştir. 

735 Mahkeme genel giderleri : 
Geçen yıl gibidir. 

736 Sigorta ve analık primi karşılığı : 
1943 lira eksiktir. Yapılan hesaba göre ödenek konulmuştur. 

737 Geçen yıl borçlan : 
Geçen yıl gibidir. 

738 Eski yıllar borçları : 
Geçen yıl gibidir. 
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TABIM BAKANLIĞI 

Tarım Bakanlığının 1947 yılı bütçesi 1946 yılı bütçesi genel toplamına nafcaran 2 101 736 lira 
fazlasiyle tanzim edilmiş bulunmaktadır. 

Bu fazlalık özlük haklara ilişkin bölümlerle posta telgraf ücreti tertibine ait olup daire hiz
metlerine ilişkin bölümlerde mühim indirmeler yapılmıştır. Eklenen ve indirilen ttrtfcrlar, sırasiyle 
aşağıdaki tertiplerinde açıklanmıştır. 

B. M. 

741 1 Memurlar aylığı maddesinde görülen 5 220 959 lira fazlalık; esas itibariyle memur ma
aşlarının yeni barem dereceleri üzerinden hesaplanmasından ileri gelmekle beraber bazı 
zaruretler sebebiyle (L) cetvelinde mevkuf tutulan memuriyetlerden (70) adedinin fiilî 
kadroya alınmasından doğmaktadır. 
Kuruluş kanunu ve onu takibeden kanunlara göre bakanlığın aylıklı adedi 4 430 olup 
1946 yılında bu tutarın 1 233 ü (L) cetvelinde mevkuf tutulmakta idi. 1947 bütçesinin 
tanziminde takibolunan prensiplere uyularak boş kadrolardan mühim bir kısmını teşkil 
eden 117 adedi bu mevkufata ilâveten (L) cetveline alınmış ise de Teknik Ziraat ve 
Teknik Bahçıvanlık okullarının yeni açılan sınıflarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
Ziraat Genel Müdürlüğü kadrosuna ve fiilî askerlik hizmetlerini yaparak dönmüş olan 
ve ilk defa hizmet almak durumunda bulunan veterinerlerin görevlendirilmesini temin 
için Veteriner Genel Müdürlüğü kadrosuna ve hâsıl olan lüzuma binaen Yüksek Ziraat 
Enstitüsü fiilî kadrosuna* bir ordinaryüs eklenmesine (L) cetvelinde 70 aded memuriyet 
fiiliye alınmış olup bunların hepsi yeni barem derecelerine göre 373 2Ö0 liralık bir tutar 
arzetmekte bulunmuştur. 
Esasen 1946 yılı bütçesinin maaş maddesinde görülen tutar, 4805 sayılı kanundan ev
velki maaş derece tutarlrma göre hesaplanmış olmak itibariyle yeni barem derecelerine 
göre elde edilen tutarlara nazaran mühim eksiklik göstermektedir. Bu kısa açıklamanın 
sonucu olarak (L) cetveli mevkuf atın dan fiiliye alman kadro tutarı 373 200 lira ve 
yeni barem derecesi tatbikinden mütevellit ziyadenin tutarı da 3 754 130 lira ki her 
ikisinin tutarı 4 127 330 lira olarak hesaplanmış bulunmaktadır. 

741 3 Temsil ödeneği 1947 bütçesine, yalnız müsteşar için aylığı 125 lira hesabiyle konmuş 
yeni bir ödenek olmak itibariyle bu bölümün fazlasını teşkil etmekte bulunmuştur. 

742 1 Hizmetliler ücreti maddesinde görülen artış; esas itibariyle hizmetlilere verilmekte olan 
aynı yardım ve olağanüstü zamların kaldırılarak tevhiden tesbit edilen yeni ücret dere
celeri üzerinden ödenek hesaplanmasından doğmaktadır. Ancak, 1947 bütçesinin tanzi
minde takibolunan prensiplere göre (E) cetveline dâhil masraf tertiplerinden alınmakta 
olan kadroların 2/3 nün kaldırılması neticesi olarak hâsıl olan zaruretleri kısmen olsun 
telâfi etmek üzere (D) cetveli hizmetlilerine yapılan 342 aded ekleme ve hususiyle hiz
metlilerin tesbit olunan yeni ücret dereceleri üzerinden hesabolunacak emekli keseneği 
tutarını da karşılamak ve şimdiye kadar ellerine geçen tutarlardan daha aşağı ücret 
almamalarını sağlamak amaçlariyle yapılan ufak zamlardan ileri gelmiş bulunmaktadır. 

Muhdes bölüm — Geçici hizmetliler ücreti; geçen seneye kadar ödeneği E cetveline 
dâhil masraf tertiplerinden karşılanmak üzere alınmakta olan kadroların 1946 yılın
daki tutarlarının 2/3 ü tasarruf olunarak 1947 yılında 1/3 lerine tekabül eden ödeneğin 
kullanılması yine 1947 bütçesinin tanziminde takibolunan prensipkr gereğinden ökfcu-
ğu cihetle 1/3 nispetinde serbest kalan ödenek tutarı bulunan (297 970) liradan 
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(198 070) lirası D cetveli hizmetlilerinin eksik ödeneğini karşılamağa tahsis olunarak 
bakiyesi olan (99 900) lirası yeni açılan bu bölüme ödenek olarak konmuş ve bu tu
tara karşılık (25) aded kadro teklif i?ı d e bulunulmak üzere tertiplenen cetveli Başba
kanlık yüksek katına takdim kılınmıştır. 
1946 yılında aynı unvan altında bu bölüme (500) liralık ödenek konulmuş olduğundan 
1947 yılının teklifi yukarıda açıklanan sebepler dolayısiyle (99 900) lira tutarında bir 
fazlalık arzetmekte ise de geçen yıla nazaran hakiki bir artış mahiyetinde bulunma
maktadır. 

744 Geçici tazminat bölümünde görülen (720) lira fazlalık 741 - 1 nci maddenin açıklan
masında kayıt olunduğu üzere L cetveli mevkuf atından fiiliye alman (1) aded ordinar
yüsün yıllık tazminatından ibaret bulunmuştur. 

745 1 Çacuk zammı maddesine geçen yıl bütçesinde konulan (145 300) liralık ödenek yılı 
içinde yetişmediğinden bölümün diğer maddelerinden mütaaddit aktarmalar yapılmak 
zaruretinde kalınmış ve 1947 teklifi bu sebeple (35 000) lira fazlasiyle yapılmıştır. Bu 
maddedeki (145 300) liralık diğer bir kısım fazlalık çocuk zammının bir misli artırıl
ması hakkında alınmış olan kararın tatbikim karşılamak için konulmuş bulunmakta
dır. 

745 5 Aynı yardım maddesinde görülen teklif noksanı; alman karar gereğince 1947 yılında 
bu yardımın kaldırılmış bulunacağından bu maddeye Ödenek konulmamasından ileri 
gelmiş bulunmaktadır. 

746 1 Bu maddede görülen (510) lira ve 746 - 3 ncü maddede görülen (3 000) liralık teklif 
fazlaları Bakanlık merkez kırtasiye ve aydınlatma tertiplerindeki ödeneklerin geçen 
yıllarda yetmezliği meydana çıktığından birer miktar eklenmesinden ileri gelmiştir. 

746 2 Döşeme ve demirbaş maddesindeki (84) liralık noksanlık küçük bir tasarruf elde et
mek ve madde tutarını yuvarlak rakama irca için yapılmış bulunmaktadır. 

741 1,2,3, tiler büro giderleri tertibinde görülen (14 832) lira ve 748 nci bölümde görülen 
4,5 (2 600) lira eksiklik; levazım müdürlüğü emrindeki gider tertiplerinin bir kısmına 

yapılmak zaruuretinde kalınan zamları ve hususiyle 1) kadrosunun bu servisteki hiz
metlerini yeni tesbit olunan dereceleri üzerinden ücretleri tutarını sağlamak üzere 
kadr» azaltılması yapılmış olmajma rağmen temin olunamıyan tasarrufu bu maddeler 
ödeneklerinden indirmek suretiyle karşılamak zorunda kalınmış olunmasından ileri 
gelmiştir. 

749 1 Posta telgraf ücreti maddesindeki (15 473) lira P. T. T. İdaresinin Bakanlık adına çı
kardığı alacak hesabının, Bakanlar Kurulunca, alınmış olan karar gereğince % 50 si 
olarak bütçeye konan tutarın geçen seneye nazaran fazlasını teşkil etmektedir. 

749 2 Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri tertibine geçen sene konulan ödeneğin 
yetmezliği yılı içinde anlaşıldığından Bakanlığın görev ve teşkilatındaki artışlar için 
gerekli olan bu ödenek 447 nci bölümde yapılan tasarruflarla karşılanmış bulunmak
tadır. 

758 1-4, Bu tertiplerde görülen eksiklik; 1947 bütçesinin tanziminde alınmış olan prensip karar-

Ö. M. 
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759 1-2, larma uyularak yapılmış olan kısıntılardan ve ezcümle (D) cetveli hizmetliler ücretle-
760 1-3, rinin tesbit olunan yeni derece ürerinden teklif zarureti karşısında yeter miktarda ödenek-
761 1-2, lerinin sağlanabilmesi için yapılan teklif noksanlarından ileri gelmektedir. . 

762 2 Şarbon hastalığı ile yapılacak mücadele için ve sığır vebasına karşı aşı ve serum istihsa
line başlanmış bulunduğundan serum ve virüs hayvanları mubayaasiyle iaşe ve ilâç sa* 
tm alınması maksadiyle (600 000) lira fazlasiyle teklif yapılmıştır; 

4 Mücadele için alınacak ilâçlar bedeline karşılık olmak üzere (43 456) lira teklif yapıl
mıştır. 

5 Onüç ilde yapılacak mücadelede çalışacak veteriner ve sağlık memurlarının yollukla-
riyle diğer illerde yapılacak pasif mücadelelerinde tahakkuk edecek yollukların karşılan
ması için (183 000) lira fazla ödenek teklif olunmuştur. 

6 Eski mevcutlara ilâveten alınmış ve alınacak olan vasıtaların işletme ve yedek parçala-
riyle tamir ve onarma masraflarını karşılamak üzere bu maddeye (42 777) lira fazlasiyle 
teklifte bulunulmuştur. 

Bu bölümün 1 nci madesinde ve 3 ve 7 nci maddelerinde görülen noksanlık bölümünün 
diğer maddelerine ya'pılmak zaruretinde bulunulan teklif fazlalarını (D) kadrosu hiz
metli ücretlerinin yukarıda izah olunan ödenek eksiklerini karşılamak üzere yapılmış olan 
teklif noksanından ileri gelmektedir. 

763 1-6 Maddelerinde toplamı itibariyle (307 772) liraya baliğ olan noksanlık 1947 bütçesinin 
tanziminde alınmış olan prensip kararlarına uyularak yapılmış olan kısıntılardan ve bu 
cümleden olmak üzere (D) cetveli hizmetlilerinin ücret ödeneğindeki noksanlığın karşı
lanabilmesi için yapılmış olan indirmelerden ileri gelmektedir. Şu kadar ki, bölümün 
7 nci maddesini teşkil eden taşıt giderleri tertibindeki ödeneğin taşıt adedlerinin artması 
ve onarma giderlerinin yükselmesi sebebiyle yetmezliği anlaşıldığından diğer maddeler 
tasarruf atından temin olunan (5 000) lira fazla teklifte bulunulmuştur. 

764 1-3 Bu tertipten görülen eksiklik 1947 bütçesinin tanziminde alınmış olan prensip kararları
na uyularak yapılmış olan kısıntıları ve D cetveli hizmetlerinin ödenek noksanlığını 
karşılamak için yapılan teklif noksanmdan ileri gelmektedir, 

765 1 Geçen yıl konmuş olan ödeneğin kifayetsizliği anlaşıldığından bu bölüme (23 000) 
lira fazlasiyle teklif yapılmıştır. 

2 Teknik tarım okullarında yeni sınıfların açılmasından ötürü bu maddeye (31 000) lira 
zattı yapılmıştır . 

0 Kamulaştırma işlerinde görülen fazlalık; Amasya İlinde kurulmuş olan Gökhüyük İlce* 
sinin Tarım Okulu için istimlâk edilen arazinin istimlâk işinin tamamlanması için konul
muştur. 

11 Bu tertipte görülen fazlalık; Yeniden açılan mekteplerin taşıt masraflarını karşı
lamak üzere yapılan teklif fazlasından ileri gelmektedir. 

12 Teknik tarım ve teknik bahçıvanlık okulları 1947 yılında ilk mezunlarını verecek oldu
ğundan 4486 sayılı kanun gereğince mezunlara yapılması zaruri olan yardımı karşıla
mak üzere ilk defa yapılan teklifin arz ettiği fazlalıktan mütevellittir . 

5,6,7,8, Maddelerinde toplamı itibariyle (47 312) lirayı bulan eksiltmeler bölümün diğer mad-
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delerine yapılması zaruri olan eklemeleri kısmen olsun karşılamak üzere yapılmış olan 
teklif noksanlığından ileri gelmiş bulunmaktadır; 

766 Bu bölüm ve maddelerde görülen eksiklik 1947 bütçesinin tanziminde alınmış olan pren-
767 1)2 sip kararlarına uyularak yapılmış olan kısıntılardan ve bu cümleden olmak üzere D 

cetvelindeki hizmetlilerin Ödenek noksanlığını sağlamak zarureti karşısında yapılmış ve 
767/3 ncü maddede görülen fazlalığın; karşılanması için ihtiyar edilmiş olan teklif nok
sanlığından mütevellit bulunmaktadır. 768/1 - 4, 769/1 - 13, 770, 771, 772, 773, 774, 
775/1-2, 778, 782/1-2, 783, 784, 788, 791/1-2 Bu tertiplerde görülen eksiklik 1947 bütçesinin 
tanziminde alınmış olan prensip kararlarına uyularak yapılan kısıntıları ve bu cümleden 
olmak üzere D cetveli hizmetlilerinin tesbit olunan yeni derece üzerinden teklif zarureti 
karşısında yeter miktarda ödenek sağlanabilmesi için yapılan teklif noksanlarından ileri 
gelmektedir. 

791 3 Bu maddede görülen noksanlık yukarıda yazılı sebeplerden ileri gelmektedir. 
776 Kombinalar ve teknik toplantılar genel giderleri tertibine 1946 yılında ödenek konma

mış bulunduğu halde yılı cinde bazı ihtiyaçlar belirmiş olduğundan yeni yıl içinde de 
toplantıların vukuu varit görüldüğümden umumi tasarruf ile karşılanarak yeniden 
(10 000) liralık bir ödenek' teklif inde bulunulmuştur. 

779 Uluslararası kurumlara katılma payı olarak şimdiye kadar Roma Milletlerarası Tarım 
Enstitüsüne ödenmekte olan tutara ilâveten (1 500) frank da Paris'teki Veteriner Kuru
muna verilmek yükleminde bulunulduğundan (100) liralık bir teklif fazlası yapılmıştır. 

781 Amerika ve İngiltere'ye ilim ve ihtisaslarını artırmak üzere gönderilmiş ve gönderilecek 
olan memurlarımızın gerekli giderlerini yeni kur farklarnıa göre karşılamak için bu ter
tibe (74 250) liralık bir teklif fazlası yapılmıştır. 

785 1947 yılı ödeneği olan (71 000) lira hizmetlilerin eski ücret tutarı ve maaşların 4805 sa
yılı kanunun tatbikından evvelki maaş tutarlarma göre hesaplanmış olduğundan gerek 
adı geçen kanunun ve gerekse 1947 de tatbik edilecek olan zamlar dolayısiyle maaş 
derecelerinin yükselmesi ve aynı yardım ile fevkalâde zamların birleştirilmesi sebebiyle 
hizmetlilerin yeni ücret tutarları üzerinden hesaplanarak konmuş olan 1947 yılı için (L) 
den fiiliye alınmış olan (70) aded kadronun karşılığı da dâhil bulunmaktadır. 

786 Bu bölümleri içine alan ve dördüncü kısmı teşkil eden borçlar tertibine 1946 yılında 
787 konmuş olan ödeneğin tahakkuk etmiş olan borçlara yetmezliği anlaşıldığından ve yeni 

yıl içinde karşılanacağı tahmin olunan (8 509) lira bir fazlai teklifte bulunulmuştur. 

789 5 Merinos döner sermayesinde görülen (10 090) liralık eksiklik her yıl merinos genel gi
derleri tertibinden alınmakta olan E kadrolarında 2/3 nispetinde yapılan kısıntı ve bu 
kadroların (1/3 nün D kadrosuna yeni teklif halinde ilâvesinden doğan farkın karşılan
ması zorluğu ile yapılmış bir teklif noksanından ibarettir. 

789 7 Bahçe kültürleri döner sermayesi olarak şimdiye kadar bu bölüme ödenek konmamış 
bulunuyordu. Görülen lüzum üzerine 757 nci bölümün muhtelif maddelerinden yapılan 
indirmelerden bir kısmı bu maddeye yeniden yapılan (50 000) liralık teklife kargılık 
tutulmuş bulunmaktadır. 
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ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Bakanlığın 1947 yılı bütçesi 1946 senesi bütçesine nazaran 50 716 lira fazlasiyle 3 392 035 lira 
olarak tespit edilmiştir. 1946 bütçesine nazaran görülen fazlalıkların sebepleri aşağıda arzolun-
muştur. 

Bölüm : 397 - Madde : 1 — Memurlar aylığı 
4770.sayılı Kuruluş Kanunu ve 4519 sayılı Yüksek Denizcilik Okulu ve Deniz Meslek Okul ve Kurs

ları hakkındaki kanun gereğince Bakanlık muhtelif derecelerden 394 memur mevcuttur. Bu memur
ların yeni esasa göre bir senelik aylıkları tutarı 1 543 200 liradır. Bundan 89 400 lirası, bazı me
muriyetler (L) cetveline alınmak suretiyle tasarruf edilmiştir. Geri kalan miktara 4598 sayılı ka
nun gereğince aylıkları yükselen memurların bir yıllık aylık farkları olarak 29 734 lira ilâve olunmuş
tur. 1947 yılı içinde sözü edilen kanuna göre aylıkları yükselecek memurların ödeneği tasarruftan 
karşılanacaktır. Binaenaleyh 1947 yılı bütçesinin memurlar aylığı tertibine 1946 yılma nazaran ko
nulan fazla ödenek memurlar aylığının yeni esasa göre tesbit edilmesinden mütevellittir. 

Bölüm : 794 - Madde : 1 — Hizmetliler ücreti 
' Hizmetlilere bugün verilmekte olan aynı yardım ve olağanüstü zam 1947 yılından itibaren bu 

adlarla ödenmiyeceğinden halen ellerine geçen parayı 1947 yılından itibaren de alabilmeleri için üc
retlerinin asılları yükseltilmiş ve bu sebeple hizmetliler ücreti tertibine 1946 yılma nazaran fazla 
ödenek konulmuştur. 

Geçici hizmetliler ücreti 
Şimdiye kadar masraf tertipleerinden alınmakta olan kadroların 1947 yılından itibaren bu ter

tipten alınması takarrür ettiğinden 16 000 lira fazla ödenek konulmuştur. 

Bölüm : 798 - Madde : 1 — Çocuk zammı 
1947 yılında memurlara verilecek çocuk zamlarının bir misli artırılmasından 26 000 lira fazla 

ödenek istenilmiştir. 

Bölüm : 815 - Madde : 1 — Ücretler 
1947 yılında getirilecek yabancı uzmanların ücretleri karşılığı olarak 29 999 lira fazla ödenek 

konulmuştur. 

Bölüm : 815 - Madde : 2 — Yolluk ve başka giderler 
1947 yılında getirilecek yabancı uzmanların yolluk ve başka giderleri için 4 999 lira fazla ödenek 

konulmuştur. 

Bölüm : 817 - 4644 sayılı kanun gereğince Ödenecek emekli keseneği karşılığı 
4805 sayılı kanun gereğince memurlardan emekli keseneği karşılığı olarak kesilen paranın mukabili 

daireleri bütçesinden ödenmektedir. 1946 yılında bu kesenek için 4805 sayılı kanunun geçici maddesi 
gereğince Maliye Bakanlığı bütçesinden ödenek ayrılarak Ulaştırma Bakanlığı bütçesine verilmiş
tir. 1947 yılından itibaren bu kesenek Bakanlık bütçesinden ödeneceğinden 79 227 lira fazla öde
nek istenilmiştir. 

Yüksek Denizcilik Okulunda yaptırılacak inşaat karşılığı olarak Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin 
tertibi mahsusuna nakli gereken 

Yüksek Denizcilik Okulunda gerekli inşaatın yapılması için 80 000 lira ödenek konulmuştur. 
Makam için satınalmacak otomobil bedeli karşılığı olarak Maliye Bakanlığı bütçesinin tertibi mah

susuna nakli gereken 
1939 yılında satmalmmış olan Makam otomobili çoktan miadını doldurmuştur. Eskiyen otomo

bil daima tamire ihtiyaç göstererek her zaman masraf yapılmasını istilzam ettirmekte olduğundan 
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bir makam otomobilinin satınalınması zaruri görülmüştür. Maliye Bakanlığı bütçesine alttarıliliak 
üzere bu maksatla 15 000 lira ödenek konulmuştur. 

TİCARET BAKANLIĞI 

1947 yılı bütçesinin toplamı 3 606 407 liradır, 1946 bfttçesine nisbetle 1 445 812 lira ödenek 
fazlalığı Vardır. Hizmetlere dağıtımı bakımıfldan bölümlerde hasıl olan artrma ve eksiltme aşa
ğıda ayrı ayrı gösterilmiştir. 

B. M. 

821 1 Memurlar aylığı ve temsil ödeneği : 
Maddede görülen 1 253 427 lira artışın 1 021 779 lirası, dıç kollarda çalışan ateşeler-
le memur aylıklarına yapılacak zamlardan ileri gelmektedir. Geriye teâan 231 64'8 
lirası yapılacak teşkilât dolayisiyle vukua gelecek değişikliklerin icap ettirdiği artış
tır. Bu bölümdeki hakikî toplamın % 10 nu teşkil eden ve aylık toplamı 240 996 İka 
tutan memur kadrosu ayrıca «L» cetveline alınmıştır. 

3 Makam temsil ödeneği : * 
Yeni açılan bu maddeye Müsteşarlık Temsil ödeneği karşılığı olmak üzere 1 500 lira 
ödenek konmuştur. 

822 1 Hizmetliler ücreti : 
Bu maddedeki 117 372 liralık artış (D) cetvelinde gösterileceği üzere Millî Korunma 
kadrolarında Bakanlığa ait işleri gören hizmetlilerin Bakanlık bünyesine alınmasın
dan dolayı eklenmesi zarurî görülen h^.drolarL". meşke:- ve illerdeki hizmetlilerin ve 
dış kollardaki daktiloların eline geçecek ücretlerim eski üör^tleriffeteîsSbül ettirmek
ten ileri gelmiştir. 

823 Geçici tazminat : 
Ankara'da görevlendirilen memur adedindeki değişiklik sebebiyle 1 056 liralık öde
nek indirilmiştir. 

824 Çocuk zammı : 
Memurlara verilen çocuk zammı 5 liradan 10 liraya çıkarılacağı için bu baleme 
24 000 liralık ödenek eklenmiştir. 

828 1 Posta ve Telgraf ücretleri : 
Her yıl bütçesine Ulaştırma Bakanlığının gösterdiği miktarda ödenek konmaktadır. 
Bu yıl da aynı suretle bildirilen rakam konulmuş,bu sebepten 7 592 liralık bir indir
me yapılmıştır. 

2 Telefon ve Başka Haberleşme ücret ve giderleri : 
Dış memleketlere çekilen telgrafların ödenekleri bu maddeden ödenmektedir. Bu ka
bil telgraf ücretleri tarifesi eskisine nazaran artmış bulunduğundan 7 000 liralık bir 
ödenek eklenmiştir. 
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829 Kira karşılığı : 
Servis arabasının garaj kirası ile tahliye edilmek üzere bulunan Antakya Ticaret 
Müdürlüğü için yeniden tutulacak binanın kirasını karşılamak üzere 1 000 liralık 
ödenek eklenmiştir. 

834 1 Hükümetçe katılmasına karar verilecek Dış Sergiler : 
Mevcut 25 000 liralık ödenek yeni kambio kurlariyle bir sergiye iştiraki dahi temi
ne kâfi bulunmadığından ve tasarruf zaruretleriyle artırılmasında bahis konusu olma
dığından yalnız 2 000 liralık ödenek bırakılmıştır. 

2 Dış kongrelere gidecekerin yollukları: 
Bu maddeye kur farkı olarak 1 000 lira ödenek eklenmiştir. 

837 1 Ticaret ateşelerinin genel giderleri : 
Kur farklarına tekabül eden 59 422 liralık bir artırma yapılmıştır. 

2 Ticaret ateşelerinin sürekli ve geçici görev yollukları : 
Kur farklarına tekabül eden 68 500 liralık ödenek eklenmiştir. 

838 Emekli keseneği : 
Memurlar için ödenmekte olan emekli keseneğini de karşılamak üzere 93 000 liralık 
ödenek eklenmiştir. 

839 Yazı, yayım ve propaganda giderleri 
Yapılan 14 bin liralık artırma Anadolu Ajansı vastasiyle alınmakta olan ticari haber
ler giderlerini de karşılamak içindir. 

840 Milletlerarası kurumlara katılma payı : 
Kur farkına tekabül eden 3 159 liralık ödenek eklenmiştir. 

842 1 Eski yıllar borçları : 
Bu maddedeki 6 000 liralık artış kayda geçip bütçede ödeneği bulunmadığından öde
nemeyen giderleri karşılamak için konulmuştur. 

843 3834 sayılı kanuna göre kurulu kurumların yönetim giderlerine yardım : 
Tasarruf zaruretiyle bu bölümden 30 000 liralık ödenek indirilmiştir. 

844 Ticarî haberler alma için yardım : 
Bu bölümden yapılan ödemelerin konusu yardım mahiyetini kaybetmiş ve hakikî 
bir istihbarat hizmeti mahiyetini iktisap etmiştir.Bu sebeple gerekli ödenek 831 nci 
bölüme konmak suretiyle bu bölümdeki ödenek kaldırılmıştır. 

845 izmir Fuarına yardım : 
Bu bölümdeki ödenekten 25 000 lirası tasarruf zaruretiyle indirilmiştir. 



ÇALIŞMA BAKANLIĞI 

Bakanlığımızın 1947 yılı bütçesi 1946 yılı bütçesinin muhtelif bölümlerinden 1 066 994 liranın 
indirilmesi ve 1 216 835 liranın eklenmesi suretiyle 2 191 653 lira olarak tesbit edilmiş olup 
2 041 812 lira olan 1946 yılı bütçesinden 149 841 lira fazla bulunmaktadır. 

Çeşitli kanunlarla düzenleme ve sağlanması Bakanlığımıza verilmiş olan iş ve çalışma konularının 
gerektirdiği hizmetlerin yapılması, âzami tasarruf zihniyetiyle hesap yapılmış olmasma ve geçen 
yıl bütçesindeki ödeneklerden, hizmeti aksatmıyacak olan bazı miktarlar bu yıl bütçesine eksik ola
rak alınmış bulunmasına rağmen bu miktarda gider yapılmasına ihtiyaç göstermektedir. 

Geçen yıl bütçesindeki miktara nazaran bu yıl artırılmış olan tertiplerin sebepleri üç kısım 
halinde aşağıda arz ve izah olunmuştur. 

A) Memur ve hizmetlilere ait olanlar: 
(1) 437 497 Memur aylığı 
(2) 1 500 Temsil ödeneği 
(3) 36 230 Hizmetliler ücreti 
(4) 12 000 Çocuk zammı 
(5) 26 040 Yabancı uzmanlar 
(6) 47 084 Emekli keseneği karşılığı 

560 351 
1 Geçici hizmetliler bölümünün açılması için 

560 352 

B. M. 

Memurlar aylığı: 
Geçen yıl bütçesinde 4805 sayılı kanun gereğince aylık tutarlarında yapılan değişiklik
ten mütevellit fark ile yerinde üst derece farkı bulunmdığmdah 107 113 lira eksikti. 
Bu yıl bütçesine 4841 sayılı kanuna bağlı teşkilât kadrosunda (L) cetveline ilâveten 
alman 5 memuriyet çıktıktan sonraki fiilî kadronun yeni tutar üzerinden hesaplanan 
karşılığı ile yerinde üst dereceye terfi farkı nazara alınarak konulmuştur. 

Temsil ödeneği: 
Müsteşar için ayda 125 lira hesabiyle konulmuştur. 

Hizmetliler ücreti: 
Kadroya yeniden hizmetli ilâve edilmiş olmayıp evvelce aynı yardım ve olağanüstü zam
la birlikte ellerine geçen miktarın aşağı düşmemesini sağlıyacak şekilde ücretlerine ya
pılan zamdan mütevellittir. 

Çocuk zammı: 
Beş lira olan zammın bir misli artırılacağına göre konulmuştur. 

Yabancı uzmanlar ücreti: 
Bakanlıkta çalıştırılmakta olan bir yabancı uzmana sözleşmesi gereğince yılda 15 000 
Türk lirası ve ayrıca 2 000 Sterlin ödeneceğine göre hesaplanmış olup buna mukabil 
yollukları tertibinden 8 000 lira indirilmiş bulunmaktadır. 

Emekli keseneği karşılığı: 
Memur aylığı ile hizmetliler ücreti tertibindeki miktarlara göre konulmuştur. 
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B) Çeşitli hizmetlerde 

Geçen yıl borçları 
Merkez döşeme ve demirbaşı 
İller ısıtması 
Bakanlık taşıt giderleri 
Diğer taşıtlar giderleri 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Dış kongreler 
Basın Yay m 
Hakem ücreti 
Yabancı memleketlere gönderilecek talebe giderleri 
Kurs giderleri maddesinin bölüm haline sokulması için 

221 483 
1. — Bakanlık merkez kuruluşunun bazı şubelerinin geçen yıl bütçesindeki ödenekle temin 

edilemiyen mübrem ihtiyaçlarının tedariki ve çalışma çevresine giren güzel sanatlara rağbetin art
masını teşvik zımnında bazı eserlerin mubayaası için bu yıla ait ödenek bir miktar artırılmıştır. 

2. — Yeni teşkil edilecek bölgelere de bir miktar ısıtma ödeneği verilmesi için ilâve yapılmıştır. 
3. — Bakanlık otomobili ile bu yıl alınacak motosikletlerin işletme maddeleriyle tamir ve nak

liye giderlerine yetecek miktara çıkarılmasındandır. 
4. — Bakanlığa ait hizmetler ile Bakanlığa bağlı kurumların idare ve muamelelerinin tatbik ve mu

rakabesi zımnında gönderilecekler ile Bakanlığı ilgilendiren konular için icabında yapılacak toplantı
lara iştirak ettirileceklerin yolluklarını karşılamak üzere bu ödneek bir miktar artırılmıştır. 

5. — Bakanlık teşkilâtı ile buna bağlı kurumların yapmakla ödevli bulundukları hizmetlerin 
ve bunlarla ilgili hususların teftiş ettirilmesindeki zaruret hasebiyle geçen yıla ait miktara 12 000 
liralık bir ilâve de yapılmış olmasına rağmen teftişler gereği gibi yaptırılmamıştır. Bu yıl adedi 68 e 
baliğ olan Bakanlık ve iş müfettişlerinin yılda hiç olmazsa altışar ay seyahat ettirileceğine göre 
hesap yapılarak ödenek yeter miktara çıkarılmıştır. 

6. — Bakanlık hizmetlerini ilgilendiren konulara ait olarak dış memleketlerdeki kongre ve 
konferanslara iştirak ettirileceklerin yolluklarını karşılamak üzere ve döviz kıymetlerinde yapılan 
değişiklikten mütevellit artış da nazarı dikkate alınmak suretiyle tesbit edilmiştir. 

7. — Artırılmasına ve genişletilmesine lüzum hissedilen Bakanlık yayınlarının yapılması ve 
Bakanlığı ilgilendiren konulara ait eserlerin alıması ve Bakanlığın iştigal konularının sağlanması 
için diğer propaganda faaliyetlerine hız verilmesi için basın, yayın Ödeneği bir miktar artırılmıştır. 

8. — 3008 sayılı îş Kanununun 89 ncu maddesi gereğince işçi ile işverenler arasındaki anlaş
mazlığın halli için hakem kurulu üyelerine kanun gereğince ödenmesi gereken ücretler ile bu hu
susta ihtiyari gereken giderlerin karşılanması için bu namla açılan bölüme cüzi bir miktarda öde
nek konulmuştur. 

9. — Bakanlık ile ona bağlı kurumların yapmakla ödevli oldukları hizmetlerde çalıştırılmak 
üzere yabancı memleketlere gönderilecek 12 öğrencinin tahsil ve yol giderleri için Millî Eğitim Ba
kanlığı bütçesindeki 36 000 lira ödeneğin döviz kıymetlerinde yapılan değişiklik sebebiyle yetmı-
yeceği anlaşılan miktar hesaplanarak mezkûr ödeneğe eklenmek üzere Bakanlık bütçesinin altında 
gösterilmiştir. 

C) Kurumlara yardım: 435 000 
4837 sayılı kanunla kurulan tş ve işçi Bulma Kurumunun kuruluş ve görevleri konusuna giren 

işleri yapabilmesi için bu yıl genel bütçeden yapılabilen yardım, bütçe kaidelerine uyularak yeniden 
açılan bölüme konulmuş bulunmaktadır. 
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Hükümetin Gelir Bütçesi gerekçesi 

1947 yılında genel bütçeye girecek gelirler 1 019 010 000 lira tahmin olunmuştur. Bu mik
tar 1946 yılı için tahmin olunan gelirden ]24 342 000 lira fazladır. 

îşbu iki yıl gelirleri arasında bölüm itibariyle bir mukayese yapıldığı takdirde 1947 yılı büt
çesinin bazı bölümlerinde 1946 yılma nazaran cem.'an 146 928 000 liralık eksiklik ve bazı bölüm
lerinde ise 271 270 000 lira fazlalık olduğu görülür. 

Azalan gelirlerin başlıcaları kaldırılmış vergiler artıklaryile çeşitli maddeler istihlâk, şeker 
istihlâk ve gümrük çıkış, hayvanlar vergileri ve tekel hasılatıdır. Gerekçenin bu bölümlere ait iza
hat kısmında da arzolunacağı üzere istihlâk vergilerindeki azalma şeker fiyatlarında, buna müte
nazır olarak resimde mühim nispette indirme yapılmasına karar verilmiş ve çeşitli maddeler istihlâk 
ve gümrük çıkış vergilerinin kaldırılmış olmasından, tekel hasılâtiyle tekel maddeleri savunma ver
gilerindeki azalma kahvenin tekel konusundan çıkarılması ve çaya ait resmin yarıya indirilmesin
den, kaldırılmış vergiler bölümündeki azalma ise Toprak Mahsulleri Vergisi artıklarının tasfiye edil
mek üzere bulunmasından doyuruştur. Göze çarpan bu azalmaya mukabil diğer bazı gelirlerde 
ezcümle gümrük resimlerinde, ithalât ve imalât muamele vergilerinde, hizmet erbabından alman 
kazanç, buhran, muvazene .e hava kuvvetlerine yardım vergilerinde mühim miktarlarda artışlar 
husule gelmiştir. 

Gümrük ve ithalât resimlerindeki artışlar ithalâtın çoğalması ve paramızla yabancı dövizleri 
arasındaki paritenin değiştirilmesi neticesinde matrahlarda ve resim hadlerinde kısmen kendiliğin
den ve kısmen kanuni sebeplerle vâki olan yükselmelerden, hizmet erbabı vergilerinde artışlar ise 
aylık tutarlarının yükseltilmesinden ileri gelmiştir. İthalât mallarından alınması kararlaştırılaa 
primlerin gelirler araşma katılması da tezayüt unsurlarından biridir. 

Diğer bölümlerde görülen ufak mikyasdaki temevvüçlerin sebep ve âmillerine bu bölümlere 
ait izahat sırasında temas olunacaktır. 

Gelirlerde umumiyetle ekonomik şartlara muvazi olarak tedrici bir inkişaf görülmektedir. 
Tahminlerde geçmiş yılların ve ayların neticelerine dayanılmakla beraber bu meyil de gözden ka-
çırılmamıştır. Ekonomik şartlarda seri bir tahavvül vukubulmadığı takdirde bu tahminlerin ger
çekleşmesi ve umulan gelirin tamamen sağlanması mümkün görülmektedir. 

Tahmine esas teşkil eden hesap ve unsurlar ise bölüm ve madde sırasiyle aşağıda arzolunmuştur. 

BİRİNCİ KISIM 

Birinci Grup 

îrat ve Servet Vergileri 

Bölüm ": I 

Kazanç Vergisi 

1. — Ruhsat ve unvan tezkereleri ve vergi karneleri: Kazanç vergisine tâbi mükelleflerden 
ruhsat ve unvan tezkereleri ve vergi karneleri karşılığında alınmakta olan harçtan 1944 bütçe yı
lında 2 968 043 lira yedi aylık olan 1945 bütçe yılında ise 1 616 345 lira temin olunmuştu. 

1946 yılının ilk sekiz ayı zarfında bu maddeden sağlanan gelir 2.721.284 liradır. 1945 yılının son 
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dört ayı içinde tezkere ve karne harcı olarak 214.865 lira tahsil olunmuştur. Tahsilatın seyri, 
sene sonunda tahmin edilen gelirin elde edilebileceğini göstermektedir. 

Buna binaen, 1947 yılı için de 1946 da olduğu gibi bu madde geliri, 3 000 000 lira tahmin 
olunmuştur. 

2. — Ticari ve sınai teşebbüsler vesair işlerden alman kazanç vergisi: 1944 bütçe yılında 
102 875 000 lira idi. 1946 yılının ilk sekiz ayında bu kaynaktan cem'an 82 622 000 lira tahsil 
olunmuştur. Bu yılın son dört ayı içinde, 1945 yılının aynı ajdarma ait tahsilat tutarında gelir 
sağlanabildiği takdirde yıl sonunda gelirin 106 750 000 liraya varması mümkündür. 

Tahsilatın bu miktara varması halinde, bu gelirde 1944 yılma nazaran % 3 nisbetinde bir 
inkişaf kaydedilecektir. 

Yine 1945 yılının Ocak - Ağustos aylarına müsadif olan sekiz aylık ilk devresinden tahsi
lat 74 660 000 lira, 1946 yılının aynı zamana ait tahsilatı da 82 620 D00 liradır. Bu mukaye
sede son yıl gelirile 1945 geliri arasında 1947 lehinde bir fark mevcut olduğunu göstermekte
dir. 

Tahsilatın arzeylediği seyre göre bu kaynaktan önümüzdeki yıl zarfında sağlanacak geli
rin 105 - 110 milyon lirayı bulması ihtimal dahilinde görülebilir. 

Ancak ticaretin normalleşme yoluna girmeye başlaması ve arızi kazançların ortadan kalk
mak üzere bulunması dolayisiyle kazançların inmeğe başladığını gösteren alâmetler de belirmiş
tir. Bunun önümüzdeki yıl zarfında kazanç vergisi tahsilâtına yapcağı tesirin hesaba katılması 
zarurî olduğundan bu bölümün 1947 yılı geliri, 100 000 000 lira tahmin olunmuştur. 

3. — Hizmet erbabı: Hizmet erbabından 1944 bütçe yılında 31 874 000 lira kazanç vergisi 
tahsil olunmuştu. Yedi aylık olan 1945 bütçe yılındaki tahsilat ise 16 540 000 liradır. 1946 yı
lının ilk sekiz aylık devresi zarfındaki tahsilat 22 226 593 lirayı bulmuştur. Buna 1945 büt
çe yılının son dört aylık tahsilatı olan 10 131 671 liradan mahsup suretiyle tahsil edilen miktarın indi 
rilmesinden sona kalan 8 983 571 lira ile 1946 yılı istihkaklarından henüz mahsup işlemi yapıl
mamış 1 790 000 lira eklendiği takdirde senelik tahsilat 33 000 000 lirayı bulur. Diğer taraftan 
aylıkların tutarlarında yapılacak artırmaların bu vergide 21 000 000 milyon liralık bir tezayüd 
husule getireceği hesap olunmuştur. Bu da hesaba katıldığı takdirde önümüzdeki yıl zarfın
da bu bölüm geliri 54 000 000 milyon liraya baliğ olacaktır. 

Bölüm: 2 

Hay vanlar Vergisi 

1. — Davar, deve ve domuzlar: 1944 bütçe yılındaki tahsilat 22 811 979 liradır. 1945 bütçe 
yılı içinde 22 765 488 lira tahsil olunmuştur. 

1946 yılının ilk sekiz aylık tahsilatı 14 166 221, 1945 yılınm son dört aylık tahsilatı da 
7 551 099 lira olduğuna göre senelik yekûnun 21 717 000 lira olması beklenebilir. 

Ancak, 1946 yılında yapılan kayıt ve yoklamak sonunda, 1945 neticesine nazaran 798 000 
hayvan noksan zuhur etmiştir. 

Bu vaziyetin önümüzdeki yılda da devam etmesi mümkün ve muhtemel görülmekte oldu
ğundan 1947 yılı için bu madde geliri 21 000 000 lira tahmin olunmuştur. 

2. — Diğer hayvanlar: 1944 de senelik tahsilat 5 372 336 liradır. 1945 bütçe yılında 5 108 634 
lira tahsil olunmuştur. 

1946 bütçe yılının ilk sekiz aylık tahsilatı 2 465 746 liraya varmıştır. 1945 yılının son dört ay-
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lık tahsilatının da 2 562 800 lira olmasına nazaran senelik hasılatın 5 028 000 liraya varması 
mümkün görülmektedir. Buna göre 1944 yılının bu madde geliri 5 000 000 lira tahmin olunmuş
tur. 

Bölüm : 3 

Veraset ve intikal vergisi 

Bu vergiden yapılan tahsilat 1944 yılında 1 304 739 liraya baliğ olmuştur. 1945 bütçe yılında
ki tahsilat da 754 000 liradır. 

1946 yılında 1 350 000 lira tahmin edilen gelire karşılık bu yılın ilk sekiz ayı zarfında 1 001 503 
lira tahsil olunmuştur. 

1945 yılının son dört aylık tahsilatı olan 407 000 lira bu miktara katıldığı takdirde senelik geli
rin 1 409 000 lirayı bulması icabeder. 

Buna dayanılarak 1947 yılı için bu gelir 1 400 000 lira tahmin olunmuştur. 

Bölüm : 4 

Maden resimleri 

Madenler resmi olarak 1944 bütçe yünıda 1 005 000 lira, 1945 bütçe yılında da 716 000 lira 
tahsil olunmuştur. 1946 yılının ilk altı ayı zarfında 592 471 lira tahsil olunmuştur, 1945 yılının 
son altı ayı zarfındaki tahsilat da 652 697 lira olduğuna göre senelik tahsilatın 1 250 000 lirayı 
bulması mümkündür. 

Bu seyir ve önümüzdeki yıl zarfında maden ihracatının artacağına dair olan alâmetler gözönün-
de bulundurularak bu madde geliri 1 400 000 lira tahmin olunmuştur. 

ikinci grup 

Muamele ve İstihlâk vergileri 

Bölüm : 5 

Gümrük vergileri 

1. — Gümrük resmi: 

Gümrük resmi hasılatı 1944 yılında 20 362 000 liradan ibaret iken 1945 takvim yılında 
25 512 000 ve Haziran - Aralık 1945 aylarına rastlıyan 7. aylık bütçe devresinde ise 17 998 000 
lirayı bulmuştur. 

Kezalik 1945 Ocak - Ağustos devresinde gümrük resminden 14 438 000 lira elde edilmesine mu
kabil 1946 yılının aynı aylarında 18 063 000 lira tahsil olunmuştur. Her iki mukayese de 1946 
yılında geçen yıllara nazaran ithalât artışı ile muvazi olarak gümrük resmi tahsilatında mühim nis
pette bir artış kaydedildiğini göstermektedir. 

Bu seyre nazaran yıl sonunda gelir 30 000 000 liraya varacaktır. 

Diğer taraftan umumi gümrük tarifemizde resim hadleri 1499 sayılı Gümrük Tarife Kanunu
nun 28 nci maddesiyle tarif ve tâyin edilmiş olan esasa göre tesbit olunmuştur. Bu esasa nazaran 
Türk parasiyle altın ve ecnebi dövizleri arasındaki muayyen nispet değişdikçe resim miktarlarının 
da değişmesi gerekmektedir. Döviz fiyatlarını ayarlamak konusunda ahiren ittihaz edilmiş karar 
sözü edilen 28 nci madde hükmünün tatbikim istilzam eylemekte olduğundan gümrük tarifelerine bu 
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suretle yapılacak '•% 157 nispetindeki zam ile 50 000 000 liralık bir gelir sağlanacaktır. 

Buna göre önümüzdeki yıl zarfında gümrük resmi hasılatı 80 000 000 liraya yükselebilecektir. 

2. — Ardiye ücreti : 

200 000 lirası maktuan alınmakta olan bu ücretten tahsilat seyrine nazaran 1947 yılında da 
250 000 lira elde edileceği tahmin olunmuştur. 

Bölüm : 6 

Muamele Yergisi 

1. — İthalât muamele vergisi: 

Bu vergiden 1944 bütçe yılında 21 230 000, 1945 bütçe yılında 18 485 000 lira elde olunmuş
tur. 

1945 yılının Ocak - Ağustos aylarına rastlıyan ilk devresi zarfında tahsilatın 14 500 000 lira 
olmasına mukabil 1946 yılının aynı devresinde tahsilat 17 970 000 liraya yükselmiştir. 

Buna nazaran 1946 tahsilatı, 1945 yılı tahsilâtına nispeten % 24 bir artış kaydetmiştir.. 

Artış bu nispeti muhafaza eylediği takdirde yıllık gelir 30 600 000 lirayı bulacaktır. Bu 
miktar ise 200 000 000 liralık bir matraha tekabül eder. 

Diğer taraftan gümrük resimleri bölümünün gerekçesinde temas edilmiş olduğu üzere, döviz 
alım satım fiyatlariyle gümrük resimlerinin artırılması matrahı 330 000 000 liraya yükselteceğin
den bu matrahtan % 18 nispetle alınacak vergi de 60 000 000 liraya baliğ olacktır. Buna bina
en 1947 bütçesinin ithalât muamele vergisi geliri 60 000 000 lira tahmin olunmuştur. 

2. — İmalât muamele vergisi: 

İmalât Muamele Vergisinden 1944 yılında 98 148 000, 1945 yılında 64 436 000, 1946 yılının 
ilk sekiz ayında ise 17 097 000 lira elde olunmuştur. 

Bu yılın mütaakıp dört ayında 1945 yılının aynı aylarına ait tahsilat tutarında gelir sağlana
bildiği takdirde hasılat sene sonunda 111 000 000 lirayı, 'sekiz aylık tahsilatın yarısı kadar gelir 
elde edilebildiği takdirde ise 107 000 000 lirayı bulacaktır. Tahmine esas ittihaz edilen bu son ra
kamdan, 4939 sayılı kanunla muamele vergisinden muaf tutulan maddelere ait 5 000 000 lira 
tenzil ve yine aynı kanunun muvakkat maddesiyle bu vergiye yapılmış % 3 nispetindeki zam tu
tarı olan 15 000 000 lira bu miktara ilâve olunduğu takdirde yıllık gelirin 118 000 000 lira ola
cağı anlaşılır. 

3. — Banka, bankerler ve sigorta şirketleri muamele vergisi: 

Banka, bankerlerle sigorta şirketlerinden 1944 yılında 10 887 000 lira, 1946 yılının ilk sekiz 
ayı zarfında 8 464 000 lira muamele vergisi alınmıştır. 

Bu senenin mütaakıp dört ayında, 1945 yılının aynı aylarında elde olunan hasılat tutarında 
tahsilat yapılabileceğine nazaran bu gelirin sene sonunda 10 859 000 liraya baliğ olacağı anlaşılır. 
Banka ve kredi muamelelerinde herhangi bir daralma vukubulacağma dair bir işaret olmadığına 
göre önümüzdeki bütçe yılı içinde bu kaynaktan aynı miktarda gelir sağlanması mümkün görül
mektedir. 

Ancak bankaların sınai iştiraklerden temin eyledikleri kârlar 4939 sayılı kanunla Ocak 1947 
tarihinden itibaren muamele vergisinden muaf tutulmuş olduğu cihetle bunun 1944 neticelerine 
göre tutarı olan 1 000 000 liranın tenzili halinde bu gelir 9 860 000 liraya iner. 
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Bu neticeye dayanılarak 1947 bütçe yılında bu kaynaktan elde olunacak gelir 10 000 000 lira 

tahmin olunmuştur. 

Bölüm : 7 

Dâhili istihlâk vergileri 

1. — Şeker ve glikoz istihlâk vergisi: 

1944 takvim yılmda yurtta 75 000 ton şeker istihlâk olunmuştu. Buna nazaran aylık vasati 
5 417 tonu aşmıyordu. Şeker fiyatlarının indirilmesi üzerine. 1945 takvim yılında istihlâk 11 000 
ton fazlasiyle 86 000 tona yükselmiştir. 1946 yılının ilk sekiz ayındaki istihlâk 58 520 tonu bulmuş
tur. Bunun beher aya isabet eden kısmı 7 312 tondur. Mütaakıp dört ay zarfında sarfiyat aynı seyri 
muhafaza eylediği takdirde ise yıl sonunda istihlâk yekûnu 88 000 tona yükselebilecektir. 

1947 yılı başında şeker fiyatlarında yapılması takarrür ettirilen yeni indirmenin istihlâk mikta
rına ayrıca tesir edeceği ve bunu asgari 95 000 tona vardıracağı umulmaktadır. 

Bu miktar esas tutularak kilo başına 7,48 kuruş hesabiyle 1947 yılı şeker istihlâk vergisinden 
sağlanacak gelir 7 100 000 lira tahmin olunmuştur. 

2. — Elektrik ve havagazı istihlâk vergisi : 

1944 yılındaki tahsilat 4 300 000 liradır. 1945 takvim yılının ilk sekiz ayında tahsilatın 2 917 000 
lira olmasına mukabil 1946 yılının ilk sekiz ayında bu kaynaktan elde olunan gelir 3 076 000 liraya 
yükselmiştir. 

Bu seyir tahsilatın yıl sonunda 4 600 000 liraya varacağını göstermektedir. 

Bu neticeye bakılarak önümüzdeki yıl geliri 4 500 000 lira olarak tahmin olunmuştur. 

Petrol istihlâk vergisi : 

1944 bütçe yılında ham petrol ve müştekatından 3 055 000 lira tutarında istihlâk resmi alın
mıştı. Bunun aylık vasatisi 251.250 liradır. 

1946 yılının ilk sekiz ayındaki tahsilat 2 792 000 liraya, aylık vasati ise 350 000 liraya baliğ ol
muştu. Buna nazaran yıllık tahsilatın 4 200 000 liraya baliğ olması icabetmektedir. Bazı tahditle
rin kaldırılması sebebiyle artan istihlâkin tahsilata ayrıca tesir yapacağı da hesaba katılarak önü
müzdeki yıl geliri 4 500 000 lira tahmin olunmuştur. 

4. — Kahve istihlâk vergisi :: 

1942 yılmdanberi Devlet tekelinde bulunan kahve 4950 sayılı kanunla 1 . I . 1947 tarihinden 
itibaren tekel konusundan çıkarılarak istihlâk resmine tâbi tutulmuştur. 

Tekelde bulunduğu müddet zarfında ithal imkânlarının mahdut ve vesika ile tevzie tâbi bir 
madde olması hasebiyle satışı da mahdut kalmıştır. Ezcümle, ikinci dünya harbine tekaddüm eden 
yıllarda istihlâkin altı altı buçuk milyon kilo olmasına karşılık 1943 yılında 3 570 000,1944 de 4 554 000 
kiloda kalmıştır. 

İthal imkânlarının çoğalmış bulunduğu 1946 yılmm ilk sekiz ayındaki istihlâk ise 3 580 000 
kilodur. 

Tekelle birlikte istihlâke konulmuş olan tahditler de kaldırılmış olduğu cihetle; önümüzdeki yıl zar
fında istihlâk ve ithalâtın kolaylıkla 6,5 milyon kiloya varacağı tahmin olunmaktadır. Stoklarla birlik
te, bu miktardan alınacak resim de 3 lira hesabiyle 19 750 000 lira tutar. 
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Bölüm : 8 ' 

Su ve kara av vergileri 

1944 bütçe yılında su ve kara av vergisinde 1 325 000 liralık gelir temin olunmuştu. 1946 yı
lının sekiz aylık tahsilatının 864 900, 1945 yılının son dört aylığının 574 360 lira olmasına göre 
yıl sonunda bu gelirin 1 400 000 lira olması beklenmektedir. 

Tahsilatta azalmıya doğru meyil mevcut olmadığı gibi ihracat imkânları da bir miktar daha 
genişlemiş bulunmaktadır. Buna binaen, önümüzdeki yıl zarfında bu kaynaktan elde olunacak ge
lirin 1 400 000 liradan aşağı düşmiyeceği tahmin olunmaktadır. 

Bölüm : 9 

Nakliyat vergisi 

Nakliyat vergisinden 1944 bütçe yılında 14 592 000, 1945 bütçe yılında ise 8 170 000 lira 
sağlanmıştır. 1946 yılının ilk sekiz ayında bu vergi hasılatı 7 367 000 liradır. Bu miktar geçen 
yılın aynı aylarına ait tahsilattan 2 368 000 liralık noksan ise de bu noksanın 2 000 000 lirası, 
Devlet Demiryollarının 1945 yılında götürü olarak yatırılan taksitlerin tahakkuk eden miktardan bir 
milyon lira fazla olmasından ve bunun 1946 yılı hasılatından tevkif ve mahsup edilmesinden 
doğmuştur. 

Buna göre hakikî noksanın 368 000 liradan ibaret olması lâzımgeldiği gibi yıllık tahsilatın da 
13 000 000 liraya varması beklenir. Buna binaen 1947 yılında bu kaynaktan sağlanacak gelir 
13 000 000 lira tahmin olunmuştur. 

Bölüm : 10 

Sefineler vergisi 

1944 yılında 108 200 lira, 1945 bütçe yılında da 60 200 lira tahsil olunmuştur. 1946 yılının ilk 
altı aylık tahsilatı 62 577 liradır. Buna göre 1947 için 120 000 lira tahmin olunmuştur. 

Bölüm : 11 

Damga resmi 

İş ve muamele hacmiyle mütenasip olarak inkişaf etmekte olan damga resminin 1944 yılında büt
çeye sağladığı gelir 19 260 000 liraya baliğ olmuştur. Yedi aylık olan 1945 bütçe yılında tahsilat 
yekûnu 12 184 000 liradır. 

Yine 1945 takvim yılının ilk sekiz ayında tahsilatın 13 395 000 lira olmasına mukabil 1946 yı
lının aynı devresinde elde olunan hasılat 14 017 000 livayı bulmuştur. 1946 yılında 1945 yılma 
nazaran bu gelir % 4 nispetinde bir artış kaydetmiştir. Bu seyri muhafaza eylediği takdirde dam
ga resmi hasılatı yıl sonunda 20 000 000 lirayı aşacaktı?. 

iş ve muamele hacminde büyük bir tahavvül olmadığı takdirde önümüzdeki yıl zarfında sağlana
cak gelirin bu miktardan aşağı düşmesi ihtimal dahilinde görülmemektedir. 

Buna binaen 1947 bütçesinde damga resminden sağlanacak gelir 21 000 000 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 
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Bölüm : 12 

Tapu borçları ve kaydiyeler 

^ J944 talışilâtı 6 291 000 Uradır. 1946 yılının ilk sekiz .ayında 4 059 400 lira tahsil Sunmuştur. 
Mütaakip dört ay içinde 1945 yılının son dört ayı zarfmda tahsil edilen miktar da (2 106 600) lira 
hasılat elde edilebildiği takdirde bu gelir sene sonunda 6 16.6 000 liraya baliğrQİac.a,ktır» 1945 -yjlîpa 
na'za^an % 8 nispetinde eksiklik ifade eden bu seyir, sene sonunda 1946 yılı için.:tal^i^te6!|lmjs bu
lunan 6 250 000 rakamına varılamıyacağını göstermektedir. Bu azalma da hesaba katılarak 1947 
yılında tapu harçları ve kaydiyelerinden sağlanacak gelirin 6 000 000 lira olacağı tahmin olunmuş 
tur. 

Bölüm : 13 

Mahkeme harçları 

Mahkeme harçlarından 1944 yılında 3 276 000 lira, 1945 bütçe yılında 1 914 600 lira sağlan^ 
mıştır. 

1946 yılının ilk sekiz ayında sağlanan gelir ise2 432 700 liradır, Bu gelirde, 1945 yılının aynı 
aylarında yapılan tahsilata nazaran % 3 nispetinde bir artış görülmektedir. Tahsilat aynı seyri takip 
eylediği takdirde hasılat yıl sonunda 3 650 000 liraya ulaşabilecektir. 

Buna göre 1947 yılında elde edilecek gelir de 3 650 000 lira tahmin olunmuştur. 

Böttm : 14 
Pasaport, kançılarya ve ikâmet tezkereleri harçları 

1944 tahsilatı 469 000 liradır. 1946 yılının sekiz ayında 153 000 lira, 1945 yılının son dört 
ayında ise 352 000 liralık gelir sağlanmıştır. 

Bu vaziyet yıl sonunda bu gelirin 500 000 lirayı bulacağını göstermekte olduğundan 1947 
yılı için de 500 000 lira tahmin olunmuştur. 

Bölüm : 15 

Noter harçları 

194 "̂ tahsilatı 1 326 860, 1945 bütçe yılı tahsilatı ise 840 170 liradır. 

1946 yılının ilk sekiz ayında 980 430 lira tahsil olunmuştur. Bu miktar, 1945 yılının aynı ay
larında tahsil olunan harçtan 75 000 lira fazladır. Artış aynı seyri muhafaza eylediği takdir
de yıl sonunda hasılat 1 540 000 liraya baliğ olacaktır. 

Bu mikdarlar esas tutularak 1947 yılı noter harçları 1 500 000 lira tahmin olunmuştur, 

Bölüm : 16 

Diğer harçlar 

Nüfus, eczane ve ihtira beratları harçlarından terekküp eden bu bölüm lıasılatı. J944vyj-? 
lmda 51 240, 1945 bütçesi yılında da 24 870 liradır. 1946 yılının ilk altı ayında 31 980 lira tah
sil olunmuştur. 1945 yılının son altı aylık tahsilatı 25 850 liradır. Buna nazaran yıllık gelirin 
58 000 liraya varması lâzım gelir. 

Bu rakam esas alınarak bölümün 1947 yılı geliri 58 000 lira tahmin olunmuştur. 



Bölüm : 17 

Hayvan sağlık zabıtası resmi 

1944 yılında bu resmin senelik tutarı 249 900 lira olmuştur. 1945 bütçe yılında tahsilat 
52 200 lirada kalmıştır. 1946 yılının ilk altı aylık tahsilatı ise 29 200 liradır. Buna nazaran 
yıllık gelirin 60 000 lira civarında olması muhtemeldir. 

önümüzdeki yıl içinde hayvan ihtiyacımızın gelişeceği de hesaba katılarak bu gelir 200 000 
lira tahmin olunmuştur. 

Bölüm : 18 

Tekel safi hasılatı 

Devlet elinde bulunan tütün, tuz, çay, ispirtolu içkiler, kibrit ve patlayıcı maddelerin umu
mi bütçeye sağladığı gelir 1944 yılında 91 208 000, 1945 yılında 57 944 000 liradır. 

1946 yılında 88 920 000 lira tahmin edilen bu gelire karşılık bu yılın ilk sekiz ayında 57 500 000 
lira tahsil olmuştur. 

Tekel katma bütçesi gerekçesinde de arz ve izah olunduğu üzere, 1947 yılı başından'itibaren 
kahve tekel konusundan çıkarılmış ve çaya ait resmin de yarıya indirilmesi kararlaştırılmıştır. 

Yeni tesisler için katma bütçeye 10 milyon lira tutarında ödenek konmuştur. Ayrıca tütün 
tuz ve ispirtolu içkiler satışında cari yıl içinde cüz'i bir azalma görülmektedir. 

Arzolunan bu sebeplere binaen tekelden sağlanacak safi gelirin 1947 yılında 52 723 000 lirada 
kalacağı anlaşılmıştır. 

Bölüm : 19 

Oyun kâğıdı geliri 

İdaresi Kızılay Kurumuna tevdi edilmiş bulunan oyun kâğıdı tekelinden bütçeye 1944 yılında 
167 000, 1945 bütçe yılında 126 000 lira gelir sağlanmıştı. 

1946 yılının ilk altı ayında 37 886 lira alınmıştır. 1945 yılının ikinci altı ayı içinde 68 276 
lira tahsil edilmiş olmasına nazaran senelik hasılatın 100 000 liraya varması mümkündür. 

Buna göre oyun kâğıdı tekelinden 1947 bütçesine girecek hasılat 100 000 lira tahmin olun
muştur. 

Dördüncü grup 

Devlet malları ve mülkleri gelirleri 

Bölüm : 20 

Devlet ormanları gelirleri 

Katma bütçe ile idare edilen Devlet Ormanlarından önümüzdeki yıl zarfında da Genel büt
çeye irat edilecek gelir fazlası 250 000 lira olacağı anlaşılmıştır. 
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Bölüm : 21 

Gayrimenkul kiraları ve ecrimisiller 

1. — Kiralar : 

Devlet uhdesinde bulunan gayrimenkullerden 1944 yılında 361 650, 1945 yılında 284 600 lira 
kira bedeli alınmıştı. 1946 yılının ilk 8 ayında tahsil olunan kira bedeli ise 38 905 liradır. 1945 
yılının son 4 aylık tahsilatı 171 395 lira olmasına göre senelik gelirin 490 000 liraya varacağı anla
şılmaktadır. Diğer taraftan yapılmakta olan memur evlerinin getireceği anlaşılan 400 000 lira 
tutarında kira da gözönünde tutularak 1947 bütçesinde bu madde geliri 800 000 lira tahmin olun
muştur. 

2 .— Ecrimisiller : 

1944 bütçe yılında ecrimisillerden 104 000 lira tahsil olunmuştu. 1 . VI . 1945 tarihli ve 4797 
sayılı kanunla 1945 yılı başına kadar tahakkuk etmiş veya edecek ecrimisiller terkin edilmiş bulun
duğu cihetle, bu madde geliri 1945 bütçe yılında 25 000 liraya düşmüştür. 1946 yılının 8 nci ayı 
sonundaki tahsilatın 26 195 lira olmasına nazaran gerek bu yıl ve gerek 1947 yılında bu kaynak
tan sağlanacak gelir 50 000 lira olarak tahmin olunabilir. 

Bölüm : 22 

Menkul ve gayrimenkul mallar sah§ geliri 

1. — Menkul mallar satış geliri : 

Menkul mallar satışından 1944 yılında 1 743 500 lira hasılat elde olunmuş iken bu hasılat 1945 
bütçe yılında 5 115 350 liraya yükselmiştir. Bazı Devlet dairelerince 1945 yılı içinde toplu olarak 
satışa çıkarılmış olan malların arkası alındığı cihetle 1946 yılı içinde bu gelir tekrar normal seviyesine 
inmeğe başlamıştır. Ezcümle bu yılın Ocak ayında 387 883, Şubat ayında 492 231 lira gelir sağ
lanmış iken, Mart ayında hasılat 183 168, Nisan'da 195 656, Mayıs'da 168 353, Haziran'da 154 657 
Temmuz'da 108 647 lira düşmüştür. 

•. Bu yılın 8 aylık tahsilat yekûnu 1 792 354 liradır. Arzolunan seyrine göre bu hasılatın yıl 
sonunda ancak 2 000 000 liraya baliğ olacağı anlaşılmaktadır. 

1947 yılı içinde, toplu satışlar yapılması hakkında bir karar alınmamış bulunduğu cihetle, bu 
yıl içinde normal hasılat olan 2 000 000 lira tahmine esas alınmıştır. 

2. — Peşin para ile satılan gayrimenkuller satış bedeli : 

Bu suretle satılan gayrimenkuller satış hasılatı 1944 yılında 934 000 lira, 1945 yılında 
1 236 187 liradır. 1946 yılının 8 nci ayı sonunda hasılat 1 266 300 lirayı bulmuştur. Belediye sınır
ları içerisinde Devlete ait iratlı gayrimenkullerin tesviyesi işine sürat verildiğinden cari yıl sonun
da hasılatın 1 800 000 liraya, önümüzdeki yıl zarfında da 2 000 000 liraya yükseleceği anlaşıl
maktadır. 

3. — Taksitle satılan gayrimenkuller satış bedeli : 

Taksitle satılmış olan gayrimenkullerin satış bedelinden 1944 yılında 862 000 lira, 1945 bütçe 
yılında da 499 900 lira tahsil olunmuştur. 1946 yılının 8 aylık tahsilatı 534 577 liradır. 1945 
yılının son 4 ayı içindeki tahsilatın 380 983 lira olmasına nazaran yıllık tahsilat 900 000 lirayı bu
lacaktır. 1947 yılı bütçesine girecek gelir de buna dayanılarak 900 000 lira tahmin olunmuştur. 

4. — Borçlanma taksitleri : 

1944 yılında bu taksit bedellerinden 317 000 lira, 1945 bütçe yılında 244 900 lira tahsil olun-
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muştur. 1946 yılının ilk 8 aylığının 287 327, 1945 yılının son 4 aylık tahsilatın da 201 600 lira ol
masına nazaran yıllık hasılatın 488 000 lirayı bulması icabeder. Buna göre 1947 hasılatı 500 000 
lira tahmin olunmuştur. 

Beşinci grup 

Devletçe idare edilen kurumlar ; " , ,; , * 1 "*; ] 

Bölüm : 23 

''"' ' '- Devlet Demiryolları ve Limanlan 

Katma bütçe ile idare edilen Devlet Demiryolları ve Limanlarından Önümüzdeki yıl zarfında 
genel bütçeye irat edilecek gelir fazlası elde olunamıyacağı anlaşılmıştır. 

Bölüm : 24 J 

Posta Telgraf ve Telefon 

Bu idarenin de önümüzdeki yıl zarfında umumi bütçeye irat olunacak gelir fazlası bulunma
dığı anlaşılmıştır. 

Bölüm : 25 

Darphane ve Damga Basımevi 

Darphane ve Damga Basımevi 1944 yılında bütçeye 116 200, 1945 yılında 91 800 lira gelir sağ
lamıştır. 1946 yılıttın 6 abında temin olunan hasılat ise 49 270 liradır. Buna göre 1947 yılı ge
liri 100 000 lira olarak tahmin olunmuştur. 

\ - r ? > ' Bölüm : 26 

• - , - * - "^?~f Resmî Basimevleri gelirleri 

Bu basimevleri 1944 yılında 78 160, 1945 bütçe yılında 24 314, 1946 yılının ilk 6 ayı içinde 
de 59 178 lira gelir temin eylemişlerdir. Bunlara dayanılarak basımevlerinin 1947 bütçesine sağ.ı* 
yacakları gelir 80 000 lira olarak tahmin olunmuştur. 

Bölüm : 27 

Resmi Okullar geliri 

Bu okullardan 1944 yılında 59 507, 1945 bütçe yılında 30 343 lira, 1946 yılının ilk altı ayı zar* 
tında da 53 596 lii*a gelir sağlanmış olması gözönünde bulundurularak 1947 bütçesine bu kay
naktan gelecek hasılat 70 000 lira tahmili olunmuştur. 

Bölüm : 28 

Sulama 1 dereleri hasılatı 

1944 yılında tahsil olunan sulama ücretleri 138 57ü, 1945 bütçe yılında 106 900 lirayı bul-
muştur. 1946 yılının ilk 6 ayında 79 200 liralık tahsilat yapılmıştır. Bu rakamlara göre 1947 yı-
l ı n d a b u kaynaktan sağlanacak gelirin 100 000 lira olacağı tahmin edilmektedir 
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Bölüm : Î9 

Radyo ğ&kiri 

Alıcı rjadyp cjytLazlarının çoğabnası ile birlikte bu ^elir de seaaedefl soneye hissedilir toir artış 
kaydçdilme^t;çdir. 

1940 yılında 754 000 lira olan hasılat 1941 do 990 000, 1942 de 1 184 000, 1943 de 1 342 000, 
1944 de 1 500 000 liraya yükselmiştir. 1945 bütçe yılının 7/12 hesabı ile 920 000 lira tahsil 
olunmuş, 1946 yılının ilk 8 ayı içinde ise 1 566 ÖGO lifayı bulmuştur. Bu yılın mütaakıp 4 ayı 
içinde 1945 yılının son 4 ayında elde olunan hasılat tutarında gelir sağlanabildiği takdirde yıl 
sonunda da bu gelirin 1 700 000 lirayı bulması mümkündür. Buna dayanılarak bu kaynaktan 
1947 yM1 butçeş|ne girecek hasılat 1 700 000 lira olarak tahmin olunmuştur. 

Bölüm : 30 

Diğer Kurumlar 

Gelirleri, bütçemizin bu bölümüne irat edilmekte olan kurumların 1944 yılında sağlamış 
oldukları para 244 400, 1945 bütçe yılında ise 132 000 lira, 1946 yılının ilk 6 ayında temin olu
nan hasılat ise 99 250 liradır. Bu rakamlara nazaran önümüzdeki yılda bu bölüm geliri 200 000 
Uça olacaktır. 

Ancak gelir bütçemizin bu ve diğer bölümlerinde yer alan sabit veya mütedavil sermayeli 
kurumlar haricinde kalan kurumların temin eyledikleri hasılatın mühim bir kısmı şimdiye kadar 
çeşitli gelirler bölümüne irat edilmekte idi. Aynı bölümde toplanmasında bütçeye vuzuh temini 
bakımından fayda mülâhaza edildiği cihetle önümüzdeki yıldan itibaren bu kabil hasılatın bu bö
lüme irat edilmesi tekarrur ettirilmiş ve 1944 neticelerine göre bunlarin tutarı olan 300 000 lira bu 
bölüm gelirine eklenmiştir. 

Buna göre (diğer kurumlar) bölümüne 1947 yılında, girecek gelir 500 000 lira olacaktır. 

Solüm : 31 

Millî Piyango geliri 

1Ş4>4- yılında bu kaynaktan 1 500 000 lira, 1945 bütçe yılında. 2 722 000 lira elde olunmuştu. 
1946 yılının ilk 8„ ayında. Piyango idaresinin bütçeye sağladığı gelir. 5 68& 450 liraya baliği ol
muştur. 

Keşidelere ve bunlardan elde olunan kârlara nazaran 1946 yılı sonunda- bu idarenin kârı 
6 579 000 lira olacaktır. Bu yıla taallûk eden kâr Hazineye gelecek yıl zarfında tevdi olunabile
ceğinden 1947 yılında bu bölümün geliri 6 580 00u lira olarak tahmin olunmuştur. 

Altıncı grup 

Kurumlar ve ortaklıklar gelirinden devlet payı 

Bölüm : 82 

İmtiyazlı demiryollarından alınan 

Bu kaynaklardan 1947 yılında gelir umulamamıştır. 
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Bölüm : 33 

Fenerler geliri karşılığı alınan 

Fenerlerden temin olunan hasılatın her sene 175 000 liraya kadar olan kısmı tamamen Devlet 
Denizyolları İdaresine bırakılmakta olduğu ve önümüzdeki yılda hasılatın 200 000 lirayı aşnnyacağı 
anlaşıldığından bu kaynaktan sağlanacak gelir 30 000 lira Qİarak tahmin olunmuştur. 

• Bölüm : 34 

Mükerrer sigorta ortaklığından alınan 

Mükerrer sigorta ortaklığı ile yapılan sözleşme gereğince senede maktuan 200 000 lira alın
maktadır. Ayrıca kârdan alınacak % 58 nispetindeki Hazine hissesinin 1945 yılının verdiği ne
ticeden 200 000 lira fazla olacağı tahmin edildiğinden 1947 de bu bölüm gelirinin 400 000 liraya 
çıkacağı umulmaktadır. 

Bölüm : 35 

Sözleşme gereğince Musul petrollarından alınan 

1944 yılında Musul petrollarından hissemize isabet eden hasılatın Türk lirası tutarı 1 003 000 
lira idi. 1946 yılında 213 226 Sterlin alınmıştır. Bunun Türk lirası tutarı 1 108 777 liradır, önü
müzdeki yıl zarfında hissemizin 200 000 Sterlinden aşağı düşmiyeceği tahmin olunmaktadır. Bu 
miktarı yeni rayiçlere nazaran Türk lirası tutarı 2 256 000 lira olduğundan bu bölümün 1497 geliri 
2 250 000 lira olacağı hesap ve tahmin olunmuştur. 

Yedinci grup 

Çeşitli gelirler 

Bölüm : 36 

1. — Hazine portföyü ve iştirakleri : 

Hazine portföyünün 1944 bütçesine sağladığı gelir 751 000 liradır. 1946 yılında 850 000 lira 
tahmin olunan bu gelire karşılık yılın ilk 6 ayında 362 500 lira elde olunmuştur. 

Hazine portföyünde mevcut kıymetlere ve vâdelerine göre 1947 yılında sağlanacak gelir 
400 000 lira olabilecektir. 

2. — Faiz : 

1944 yılında Hazine tevdiatından 2 506 156 lira faiz alınmıştır. 1946 yılının ilk altı ayında 
tahakkuk eden faiz 166 000 liradır. 1947 yılında yapılabilecek tevdiat miktarına nazaran bu kay
naktan elde olunacak gelirin 500 000 lirayı bulacağı anlaşılmaktadır. 

Bolüm : 37 

Askerlik mükellefiyeti 

Umumi duruma göre 1946 yılında olduğu gibi 1947 yılında da bu bölümden bir gelir umulma-
mıştır. 
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Bölüm : 38 

Kıymetli kâğıtlar 

Kıymetli kâğıtlar satışından 1944 yılında 271 700, 1945 bütçe yılında 163 400 lira elde olun
muştur. 1946 yılının 6 aylık hasılatı 140 982 liradır. 167 676 lira tutan 1945 yılının son 6 ay
lığı buna eklendiği takdirde senelik hasılat 308 658 lirayı bulur. Buna dayanılarak 1947 yılında 
kıymetli kâğıtlardan elde olunacak gelir 300 000 lira tahmin olunmuştur. 

Bölüm : 39 

Muayyen giderler karşılığı gelirler 

1. — Kambiyo murakabesi karşılığında Cumhuriyet Merkez Bankasından alınan: 

1946 yılında olduğu gibi bu yıl da maktuan alınacak 125 000 lira tahmine esas tutulmuştur. 

2. — Teftiş karşılığı ortaklıklardan alman : 

Bu kaynaktan 1944 yılında 94 000, 1945 yılında 37 830, 1946 yılının ilk altı ayında ise 38 146 
lira alınmıştır. Buna göre 1947 yılı için 75 000 lira gelir tahmin edilmiştir. 

Bölüm : 40 

Eski alacaklar 

1. — Tavizlerden ve ikrazlardan geri almanlar : 

1944 yılında bu maddeye irat olunan gelir 234 000 liradır. 1946 yılının ilk 6 ayında da 
130 140 lira tahsil olunmuştur. 1945 yılının son 6 aylık tahsilatının 100 485 liraya, varması se
nelik hasılatın 230 000 lira olacağını gösterir. Buna göre 1947 yılı için 200 000 lira tahmin olun
muştur. 

2. — Kaldırılmış vergiler artıkları : 

Kaldırılmış vergi artıklarından en mühimini Toprak Mahsulleri Vergisi teşkil etmektedir. 
1946 yılı bütçesinde bu artıklardan tahsil edilebilecek miktar 79 000 lira tahmin edilmişti. 
Bu yılın 8 nci ayında tahsilat 62 498 000 lirayı bulmuştur. Yıl sonunda ise 70 000 000 liraya 
varması umulmaktadır. ' • 

önümüzdeki yılda elde olunacak gelire gelince: 

a) Muhtelif senelerde Toprak Mahsulleri Ofisine teslim edilmiş olan mahsullerden Ağus
tos 1946 yılı sonunda hazinenin 29 425 000 lira alacağı kalmıştır. Vaziyetine nazaran Ofis bu 
meblağı ancak 1947 yılı içinde ödeyecektir. 

b) Ağustos 1946 sonunda henüz tahsil edilmemiş nakdî toprak mahsulleri vergisi artığı 
5 106 000 liradır. Bu artığın % 50 sinin 1947 yılma devrolunaeağı ve devrolunacak artıktan 1947 
yılında 2 000 000 lira tahsil edileceği umulmaktadır. 

c) 4888 numaralı kanunla paraya çevrilen toprak mahsullerinin tutarının 9 000 000 liraya ba
liğ olacağı anlaşılmıştır. Bu yıl içinde tahakkuk ettirilecek olan bu artığın senenin sona ermek 
üzere bulunması hasebiyle tamamen tahsil edilemiyeceği ve takriben 5 000 000 liranın 1947 yılma 
devrolunaeağı tahmin olunmaktadır. Devrolunacak bu miktardan % 70 şi tahsil olunabildiği takdir
de 3 000 000 lira elde olunabilecektir. 

d) 1944 ve daha evvelki yıllar mahsulü olup gümrük çıkış vergisine tâbi tutulması lâzımge-* 
len tütünlerden 1947 yılı içinde ihraç edilmesi mümkün görülen 3 000 000 kilo tütünden alınacak 
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verginin de 1 000 000 liraya varacağı tahmin olunmaktadır. Buna göre, kaldırılmış vergiler artık
larından 1947 yılında sağlanacak gelir 35 000 000 lirayı bulabilecektir. 

3. — Bağışlar : 

1947 yılında bağış yapılıp" yapılamayacağı kestirilemediğinden gelir miktarı tahmin edileme
miştir. 

Bölüm : 41 

Cezalar 

1. — Para cezaları : 

1944 yılı para cezaları tahsilatı 1 560 000, 1945 yılı tahsilatı 805 000 liradır. 

1946 yılının Ocak - Ağustos aylarına rastlıyan 8 aylık devresinde vâki tahsilat 805 000 lira tut
maktadır. 1945 yılının son 4 aylık tahsilatın 548 000 lira olmasına nazaran sene sonunda bu tahsi
latın 1 350 000 lirayı bulmadı muhtemeldir. 

1947 bütçesinin irat olunacak para cezaları bu hesaba göre 1 350 000 lira tahmih olunmuştur. 

2. — Zam cezaları: 

1944 tahsilatı 3 923 000, 1945 bütçe yılı tafsilâtı 2 916 583 liradır, 1946 yılının ilk 8 ayında 
2 612 000 lira tahsil olunmuştur. Müteakip 4 ay içinde 1945 yılının son 4 aylık tahsilatı olan 
1 627 000 lira tutarında tahsilat yapılabildiği takdirde senelik yekûn 4 240 000 lirayı bulacaktır. 
Sözü geçen müddet zarfında, bu yılın 8 aylık tahsilatının yarısı tutarında tahsilat yapılabildiği 
takdirde ise sene sonundaki hasilât 4 000 000 lira olacaktır. 19407 yılında zam cezalarından elde 
olunacak gelir bu hesaplara dayanılarak ortalama 4 100 lira olarak tahmin olunmuştur. 

Bölüm : 42 

Çeşitli gelirler 

1944 yılında, bütçeye irat olunan çeşitli gelirin tutarı 5 450 000, 1945 bütçe yılında ise 6 888 000 
liradır. 1946 yılının ilk 8 ayında bölüme giren gelirler ise 8 032 000 lirayı bulmuştur. Bu mik
tara ve 1945 yılının son 4 aylık tahsilâtına göre senelik gelirin 11 000 000 lira olarak tahsili müm
kün ise de bu bölüme giren rakamlardan bir kısmmm arizi mahiyette olmaları dolayısiyle 1947 
tahmini 10 000 000 lira olarak yapılmıştır. 

Sekizinci grup 

Geçici vergiler 

Bölüm : 43 

İktisadi Buhran Vergisi 

1. — Hizmet erbabı : 

Hizmet erbabı buhran vergisinin 1944 yılı tahsilatı 38 643 000 liradır. 1946 yılının ilk 8 ayında 
ise 27 940 000 lira tahsil olunmuştur. Buna aylıklardan tevkif edilmiş olduğu halde henüz mahsubu 
yapılmamış olan 2 993 000 lira eklendiği ve bu yılın geri kalan ayında 1945 yılının son 4 ymda 
tahsil edilen miktarda tahsilat yapılabildiği takdirde yıl sonunda bu gelirin 43 600 000 liraya baliğ 
olması icabeder. önümüzdeki yıl tahminine esas tutulabilecek olan bu miktara memur aylıkları
nın artırılmasından hâsıl,olacağı anlaşılaıı 35 400 000 lira tutarındaki vergi farkının ilâvesi halinde 
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yekûn 78 600 000 liraya yükselir. Buna dayanılarak 1947 yılının hizmet erbabı istihkaklarından alı
nacak buhran vergisi 79 000 000 hesap ve tahmin olunmuştur. 

2. — Sair kazanç erbabından : 

Sair kazanç erbabından 1944 yılında 9 400 000, 1945 bütçe yılında 5 600 000 lira buhran ver
gisi alınmıştır. 

1946 yılının 8 aylık tahsilatı 7 325 200, 1945 yılının 4 aylık tahsilatı ise 2 177 100 liradır. Buna 
göre yıllık gelirin 9 500 000 lira olması lâzımgelir. 

Bölüm : 44 

Muvazene Vergisi 

1944 yılı tahsilatı 42 492 000 liradır. 42 900 000 lira tahmin edilen yıllık gelire karşılık bu 
yılın ilk 8 aymda 29 588 750 lira tahsil olunmuştur. Aylıklardan tevkif edilmiş olupta henüz mah
subu icra edilmemiş bulunan 2 834 580 lira da hesaba katılırsa 8 aylık tahsilatın 32 423 300 lira 
olması icabeder. Bu yılın geri kalan 4 aymda 1945 yılının son 4 aylık tahsilatı olan 13 682 700 
lira tutarında gelir sağlanabildiği takdirde bu bolüm gelirinin yıl sonunda 45' 000 000 lilraya var
ması beklenir. Bu miktara aylıkların artırılmasından dolayı yeniden elde olunacağı hesap ve tah
min edilen 18 000 000 lira ilâve olunursa yıllık gelir 63 000 000 lirayı bulur. Buna göre 1947 
muvazene vergisi 63 000 000 lira tahmin olunmuştur. 

Bölüm : 45 

Nâzım gelirler 

Bu bölüm için tahmin yapılmamıştır. 

ÎKÎNCİ KISIM 

Birinci grup 

Savunma vergileri 

Bölüm : 46 

Gümrüklerde kullanılan kâğıtlara yapıştırılan savunma pulu 

1946 yılının 8 ve 1945 yılının son 4 aylık tahsilatı tutarı olan 146 000 lira tahmine esas ittihaz 
olunmuş ve buna göre 1947 savunma pulu hasilatı 150 000 lira tahmin olunmuştur. 

Bölüm : 47 

: Tekel maddelerinden alınan Savunma Vergisi 

1944 yılında tütün, ispirtolu içkilerden 89 130 000, kibrit ve çakmak taşından da 6 526 000 lira 
tutarında savunma vergisi alınmıştı. 1946 yılının 8 aymda bu 4 maddeden alman savunma vergisi 
59 160 000 liradır. 

Tekel katma bütçesi gerekçesinde de tafsilen kaydedildiği üzere Savunma Vergisine tâbi Tekel 
maddelerinin satışlarında görülen sukutlar sebebiyle önümüzdeki yıl zarfında bu maddelerden alına
cak Savunma Vergisinin 84 478 000 lira olacağı anlaşılmaktadır. 
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Bölüm : 48 

P. T. T. MüraseUUrinden altnan -Savunma-Vbrgisi! • 

1944 tahsilatı 3 260 000 liradır. 1946 yılının ilk 8 ayında bu kaymM(M>2x33&>im lirft bir ge
lir sağlanmıştır. 1945 yılının son 4 ayında vukubulan tahsilat 1 800 000.lira olduğurta göre. 1947-yılı 
için 3 500 000 lira tahmin olunmuştur. 

Bölüm : 49 

Binalardan alınan Savunma Yergisi 

1944 yılında işbu kaynaktan 3 410 000 lira tahsil edilmiştir. 1946 yılının ilk 8 ayında vâki 
tahsilat 2 386 400 lira, 1945 yılının son 4 ayındaki tahsilat ise 1 248 000 liradır. Bunlara göre 
1947 senesindeki hasılat 3 500 000 lira olarak kestirilmiştir. 

İkinci grup 

istisnai gelirler 

Bölüm 50 

Tayyare resmi 

1944 tahsilatı 5 845 000 liradır. Bina ve arazi vecgileri tahsilatından % 3 nispetinde tefrik edil
mekte bulunan tayyare resimleri iller Bankasına devredilmiş bulunduğu için 1946 yılının ilk 8 
ayında ancak 2 780 000 lira tahsilat yapılabilmiştir. 1945 yılı tahsilatının son 4 aylık miktarına 
ve yukarıda arzolunan sebebe binaen 1947 yılında işbu kaynaitaa 4 ÖOĈ  000 ılirft:bir;rgelir sağlana
cağı umulmuştur. 

Böîünr:5î 
Hava kuvvetlerine yardım vergisi 

1944 tahsilatı 26 175 000 liradır. 1946 yılının ilk 8 ayında 19 237 000 lira tahsilat vâki olmuş
tur. Maaşlardan tevkif edilip te henüz mahsubüicra edilmemiş olan 1 655 000 lira da nazara alın
dığı takdirde 8 aylık tahsilat 20 792 000 lirayı bulmaktadır. 1945 yılının son 4 ayında bu kay
naktan 8 756 000 lira elde edilmiştir. 

4 ve 8 aylık rakamlara göre 1947 tahmininin 29 500 000 lira olarak yapılması mümkün ise de 
memur maaşlarına yapılacak zamların vergi tutan olan 12 000 000 liraBtm iJâ^esisuretiyle. bu bö
lüm geliri 41 000 000 lira olarak hesap edilmiştir. 

BöKfm : 5£ 

Şekerden ahhan munzam istihlâk vergisi 

Gelir bütçesinin 7 nei bölümünde önümüzdeki yıl şeker istiMâMnin-30*000'000" kilosu-kesme 
ve 65 000 000 kilosu kristal olmak üzere 95 000 000 kiloyu bulacağıj arzolunmuştü: Isftihîâk mikta
rına ve her kilo şekerden alınacak vergiye nazaran munzam istihlâk vergisinden önümizMfeki'yıl elde1 

olunacak miktar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir : 



— 107 — 
istihlâk miktarı Kiloda vergi Tutarı 

Kesme şeker 30 000 000 X 50,37 = 15.171 000 
Toz şeker 65 000 000 X 23,37 = 15.190 000 

95 000 000 30.361 000 
10 000 

Glikoz 
30.371 000 Yekûn 

Bölüm : 63 

îthal mallarından alınacak prim 

658 sayılı Koordinasyon Heyeti Kararı gereğince 7 Eylül 1946 tarihine kadar dövizi satmalın 
mış olupta bu tarihten sonra ithal edilecek malların sif kıymetlerinden alınmakta olan % 44,75 
nispetindeki primlerden sağlanan gelirin olağanüstü mahiyetine binaen yine bu mahiyetteki gider
leri karşılamak üzere, fevkalâde gelirler arasına katılması kararlaştırılmıştır. 

Bankalar ve kambiyo mercilerinden elde olunan malûmata nazaran 1947 yılı içinde bu kaynak
tan elde olunacak gelir 40 000 000 liraya baliğ olabilecektir. 





Bütçe Komisyonu Raporu 
2'. B. M. M. 

Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/16 
Karar No.12 

9 . XI . 1946 

Yüksek Başkanlığa 

Başbakanlığın 30 . IX . 1946 tarih ve 6/2308 
sayılı tezkereleriyle gönderilip Komisyonumu
za tevdi buyurıüan 1947 yılı bütçe kanunu tasa
rısı ile bağlı cetveller Komisyonumuzda incelen
di .ve konuşuldu, 

Bu toplantı yılında bayram tatilinin araya 
girmesi yüzünden 11 Ekimde kurulan Komisyo
numuzda, 18 Ekimde Maliye Bakanının Bütçe ta
sarısı hakkındaki umumi izahları dinlenmiş ve 
21 Ekimden 4 Kasıma kadar her gün sabah ve 
öğleden sonra geç vakitlere kadar sıkı bir çalış
ma ile, genel bütçe ve katma bütçeler üzerinde 
incelemeler yapılmıştır. 

Komisyonca kabul edilen bütçe tasarısına gö
re gider toplamı, Hükümet teklifinden 
(2 215 530) lira fazlasiyk(l 136 215 530) li
radır. Bu miktarın (115 000 000) lirası, çeşitli 
savunma hizmetleri için olağanüstü ödenektir. 

Gelir toplamı da, Hükümet teklifinden 
(2 222 000) lira fazlasiyle (1 021 232 000) li
rayı bulmaktadır. 

Gider ve gelir toplamları arasındaki açık 
miktarı, Hükümet teklifinden (6 470) liralık bir 
noksanla (114 983 530) lira tutar. Açığın 
(80 000 000) lirası uzun vadeli iç istikrazlarla; 
(9 000 000) lirası büyük su işleri için kanunu 
gereğince yapılacak borçlanma ve (25 983 530) 
lirası da 4060 sayılı kanun gereğince alınacak 
paralarla kapatılacaktır. 

Kamutaya sunulan 1947 bütçe tasarısı gider 
toplamı, 1946 Bütçe Kanunu ile kabul edilen gi
der toplamına göre (145 642 646) lira, gelir 
toplamı da (126 564 000) lira bir fazlalık göste
rir. 1946 yılı bütçesinin kabulünden sonra muh
telif kanunlarla (76 671 149) liralık ek ödenek 
kabul edilmiştir. Bu ek ödeneklerle 1946 yılı 
bütçe gider ödenekleri yekûnu, Aralık ayı ba
sma kadar, (1 067 244 033) liraya baliğ olmak
tadır. 

1947 bütçe teklifi giderleri ödeneklerinin hiz
metler itibariyle genel olarak dağılışı 1946 yılı 
ile mukayeseli olarak aşağıdaki tabloda gösteril
miştir. 

Birinci kısım : Aylık, ücret ve benzeri 
özlük haklar 
ikinci kısım : Yönetim giderleri 
Üçüncü kısım : Daire hizmetleri 
Dördüncü kısım : Borçlar 
Beşinci kısım : Yardımlar 
Altıncı kısım : Sermaye, kredi ve tesisler 

Toplam 

İkinci dünya harbinin tahripkâr birçok tesir
leri yanında, dünyanın iktisadi düzeninde yarat
tığı zorluk ve sıkıntılar, tamamen ortadan kalk-

1946 bütçe 
kanunu 

233 417 040 
21 561 539 
226 203 802 
234 848 714 
41 221 453 
318 320 336 

876 572 884 

1947 bütçe 
tasarısı 

357 714 325 
24 221 179 
267 427 832 
198 664 638 
63 268 898 
107 703 328 

1 019 000 000 

Tasarının geçen yıla göre 
Fazlası 

124 297 285 
2 695 640 

41 224 030 
— 

22 047 245 
— 

190 264 200 

Eksiği 
1 

— 
— 

36 184 076 
— 

10 617 008 

46 801 084 

mış değildir. Harbin fiilen sona ermiş olmasına 
rağmen sulh muahedelerinin bugüne kadar imza-
lanamaması, dünyada istikrarlı bir sulhun sağla-



— 110 — 
nabildiği yolunda milletlerde bir güvenin yerle
şeni emes; pibi sebepler, birçok Devletleri ordu
larını bugiin dahi ayakta tutmak mecburiyetinde 
bırakmaktadır. Bu durum, ve dünya istihsal işle
rinde tam verimin henüz temin edilememesi, bir 
günden diğerine ve kolayca düzelmesine imkân 
olmıyan dünya iktisadi düzeninin normal hale 
gelmesini geciktiren ve güçleştiren sebepler ara
sında bulunmaktadır. Bununla beraber dünya 
milletleri, harbin fiilen sona ermesi üzerine sulh 
devresinin gerektireceği çalışmalara girişmiş 
bulunmaktadırlar. 

Harbin kanlı ve ateşli facialarına sahne 
olmaktan masun kalmak bahtiyarlığını sağla
mağa muvaffak olmakla beraber, dünya ikti
sat alanındaki zorluklardan kaçınılmaz nasi
bini alan memleketimizde, harb yıllarında ;ge-
rek savunma ve gerek ekonomi işlerinde alın
mış olan olağanüstü tedbirler yanında, milletin 
ileri ve müsbet kültür ve teknik ile teçhizi, 
yurdun baştan başa imar ve ihyası yolunda 
yapmağa mecbur olduğumuz hamlelerin ve bu 
alanlardaki gelişmelerin gerektirdiği çalışma
lara, girişmiş bulunuyoruz. 

Bu gün, diğer dünya milletleri gibi, sulh 
nizamına girişimizi karşılayacak ve kolaylaş
tıracak iktisadî tedbirler almamız zarureti de 
fiilî sahada tesir ve neticelerini göstermiş bu
lunmaktadır. 

Bu suretle, sulha intikal devresi sayılacak 
bir devrede, bütçemizin hazırlanmasında, normal 
Devlet hizmetlerinden maada; 

I. - Olağanüstü hallere mütaallik tedbirler
le millî kalkınma hamlelerine taallûk eden ted
birleri idame etmenin, 

II. - Normal iktisadi düzene yönelme yolun
daki tedbirleri almanın, 

Gerektirdiği malî icapları da göz önünde tut
mak yerinde olur. 

Genel bir bakışla, 1947 yılı bütçe tasarısının 
hazırlanmasında bir taraftan memur kadro
larından (1 348) adedinin L cetveline almma-
sı, yönetim, yardım ve daireye mahsus hizmetler 
giderleri tertiplerinin bazılarında birer mik
tar eksiltmeler yapılması gibi tasarruf ted
birlerine yer verilmiş olduğu gibi, diğer taraf
tan da millî savunma ve emniyet ihtiyaçlariy-

le kalkınma işlerinin ve sulha intikal devresi
nin gerektirdiği ihtiyaçlar için de lüzumlu öde
neklere imkân nispetinde bütçede yer verildi
ği görülmektedir. 

Filhakika millî savunma için, bütçe ödenek
lerinde ihtiyaçların gerektirdiği artışların ya
nında, çeşitli savunma hizmetleri için geçen yıl 

olduğu gibi olağanüstü ödenek de kabul edilmiştir. 

Bütçenin sermaye, kredi ve tesislere mütaal-
rayı lik 6 UCL kısım toplamı (107) milyon kü
sur lirayı bulmaktadır. 

Daireye mahsus hizmetler ödeneklerini ihtiva 
eden 3 ncü kısım toplamı, geçen yıla göre 
(41) milyon küsur lira fazlasiyle 267,5 milyon 
küsur liradır. Bu kısımda Millî savunma, asayiş ve 
emniyet hizmetleri ödenekleri yanında, Millî Eği
tim, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Tarım Bakanlık
ları için, bütçeye göre, önemli sayılabilecek öde
nekler bulunmaktadır. 

Bunlarla beraber, memur ve hizmetliler aylık 
ve ücretlerinin artırılması yolunda hususi ka
nunla teklif edilen yeni esasların gerektirdiği 
miktarda ödenekler ve ayrıca temsil ve yargıç 
ödenekleri için Hükümetçe teklif edilen miktar
lar, bütçe tasarısında yer almıştır. 

1947 bütçe tasarısında gerekn ödeneklere, me
mur aylıklarındaki artış için geçen yıla nazaran 
(120 381 608) lira, (D) cetveline dâhil hizmet
liler ücretinde artış (6 494 733) liradır. 

Şurasını işaret etmek lâzımdır ki, memur ay-
lıklariyle hizmetliler ücretlerindeki 1946 miktar
larına 1946 yılı için aynı yardım ödenekleri 
' tutarı olan (24 028 887) lira, dâhil olmadığı 
için, bu farklardan aynî yardım tutarının 
indirilmesi lâzımgelir. Bunlardan başka 1947 
yılı bütçesinde temsil ödenekleri için (463 900) 
lira, yargıç ödenekleri için (4 121 640) lira 
ilâve vardır. Ayrıca, Türk parasının ayar
lanması yolunda Hükümetçe alınmış olan 
kararın, gerek Devlet borçları ödenekleri, 
gerok diğer Devlet hzmtleri ödenekleri üzerin
deki tesirleri de bütçede görülmektedir. 

Komisyonda gerek malî ve ekonomik işler üze
rinde yapılan umumi konuşmalarda, gerek her 
bütçe üzerindeki görüşmelerde millî kalkınmanın 
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her sahadaki durumu ve inkişaf seyri üzerinde 
ilgili bakanların yaptıkları izahlar dinlenmiş ve 
çeşitli konularda geniş inceleme ve konuşmalar 
yapılmıştır. 

Genel olarak, kültür işlerimizle yurdun kal
kınmasına yönetilmiş Devlet hizmetlerindeki ça
lışmaların gittikçe verimi artan bir gelişme yolu 
üzerinde olduğu görülmektedir. 

Tarım, endüstri ve mâden alanlarındaki is
tihsallerimiz, geçen yıllara ve hususiyle ikinci 
dünya harbinin başladığı yıllara nazaran, bü
yük farklarla artışlar kaydetmektedir. 

Bununla beraber, en üeri bilgi ve teknik ile 
eihazlaöârak, ekonomik ©rganlarönizin, aziz mil
letimize yaşama şartlarında refahlı bir yükselme 
sağlıyacak hale gelebilmesi için, daha bir çok 
başarılı hamleler ve çalışmalara ihtiyaç; olduğu 
da şüphesizdir. 

Bu yöndeki çalışmalar, bundan, evvel baş
lanmış veya acele işlerde aralıksız devam etmek
tedir. 

Bu konuda, bütün kalkınma işlerinin, geniş 
bilgi ve incelemelere dayanan esaslı program ve 
plânlara bağlanması üzerinde, Devlet teşkilâtı
nın tam bir iş birliğini de sağlıyan çalışmalara 
girişildiği yolunda, ilgili Bakanlarca, Komisyo
numuzda verilen bilgiler memnuniyetle kayda de
ğer mahiyettedir. 

-Bu'yıl, Hükümetçe para ve dış ticaret işleri 
üzerinde alman ve istihsal, hayat pahalılığı, fi
yat istikrarı, emisyon gibi komalarda ve umumi
yetle memleketin malî ve iktisadi durumunda 
çok esaslı tesirler yapacağı şüpehsiz olan karar
lar, komisyönunıuz görüşmelerinde ayrı bir hu
susiyet ve ehemmiyetle, üzerinde' durulan birer 
konu olmuştur. 

Bilindiği üzere, 7 -Eylül-1946*:da Hükümetçe 
alınan bir kararla, Türk parasının, altın ve 
sabit kıymet arzeden dolara göre kıymeti yeni
den tesbit edilmiştir. 

Uluslararası münasebetlerde değişik kıymet
ler arzeden Türk parasının bu ayarlanması ka
rarı; iç ve dış piyasalarda mevcut fiyat ahenk
sizliğini gidermek, ihraç ve ithal işlerinde nor
mal gelişme imkânlarını sağlamak, Uluslararası 
münasebetlerde Türk parasına müstekar bir kıy

met temin, etmek ve fiyatlarla, yaşama şartların
da bir istikrarı mümkün kılmak için, gerekümalî 
ve iktisadi tedbirlerden biri olarak alınmıştır. 

Paramız hakkında1 aimmış olan kararın, ilk 
günlerde halk efkârına aksettirilebileeek yanlış 
tahrikler ile memleket içi iktisadi işlerde, yersis 
sarsıntılar yapabilmesini önlemek için alman 
tedbirler (altın satışı gibi) bugüne kadar başarı 
ile tatbik edilmiş, dış ticari münasebetlerimizde 
bir gelişmeyi esaslı surette kolaylaştıracak şekil
de, ithal ve ihraç işlerinde, evvelce mevzu bâzı 
takyit ve tahditleri kaldırmak gibi tedbirler de 
aimmış bulunmaktadır. 

Bu karar ye tedbirlerden sonra, Eylül ve 
Ekim aylarında, geçen yılın aynı aylarına naza
ran ihracatta 69 küsur milyon liralık bir 
fazlalık ile 3,5 misline yakm bir artış ve ithalâtta 
23 küsur milyon lira bir fazlalık ile bir misline 
yakın bir artış görülmesi ve yine bu iki ayda 
yalnız piyasa ihtiyacı için yerilen ithal müsaa
delerinin 298 milyon liraya varması, dış ticaret 
işlerimizde önemli bir gelişmeyi ve memleket 
ticaretinde feyizli bir hareketi açık bir surette 
göstermektedir. 

Şurasını açıkça belirtelim ki; para kıymetinin 
düşürülmesi suretiyle yapılan ayarlamalarda dik
kat edilecek hususların en başında gelenlerden 
biri de, memlekette hayat pahalılığının, artmasını 
önliyecek ve fiyatlarında ahenk ve istikrarı 
sağlıyacak tedbirleri almaktır. 

7. Eylülde alman kararlar üe ondan ısonra 
alınmış ve alınacak iktisadî tedbirlerin, istihsal, 
ihraç ve ithal sahalarında hayırlı tesirler yapa
cağım ve fiyatlarla, yaşama şartlarında bir istik
rara doğru gelişmeler Bağlıyacağını kuvvetle ümit 
etmekle beraber, bu karar ve tedbirlerle bunların 
tatbikatının esaslı tesirlerinin müşahedesine da
yanan kesin mütalâa ve kannati, üç aylık bir za
man içinde tesbit etmenin pek erken olacağım 
düşünerek, bu konuda gelecek günlerin normal 
seyri ve şartları içinde, memleket iktisadi ve 
mâlî düzeninin mesut gelişmelerini milletçe 
müşalıade imkânını bulmamızı temenni ile iktifa 
ediyoruz. 

• # 

Devlet borçlarından umumi muvazeneye dâhil 
olanlarının 30 Eylül 1946 tarilıli vaziyeti, 1 Ocak 
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1946 tarihinde, iç konsolide borçlarda (8 396 945) 
liralık bir eksiliş, dış konsolide borçlarda 
(305 995 164) liralık bir artış, iç dalgalı borç
larda (1 667 132) liralık bir eksiliş ve dış dal
galı borçlarda (647 973) liralık bir eksiliş gös
terir. 

Diğer daireler bütçelerine ait borçlardan, dış 
konsolide borçlarda (110 698 119) liralık bir ar
tış vardır. 

Dış konsolide borçlarda artışın mühim bir kıs
mı, Türk parası kıymetinin ayarlanmasından mü
tevellittir. 

İç ve dış konsolide borçlarımızın gerek mik
tar ve gerek tediye şartları bakımlarından, büt
çemiz için ağır veya endişe verecek bir mahiyet 
arzetmediğini kaydetmek yerinde olur. 

Dalgalı borçlara gelince; gerek genel büt
çeden, gerek diğer daireler bütçelerinden öden
mesi gerekecek (Dış dalgalı borç) umuz yok
tur. 

Dalgalı iç borçlardan büyük bir kısmının, çe
şitli mahiyetlerine göre, bir ödeme programına 
bağlanmış sayılabilecek bir durumda bulunduğu 
anlaşılmaktadır. 

Bütçe kanunu tasarısının 20 nci maddesi hük
münden anlaşılacağı üzere, paramızın ayar
lanması sebebiyle, Cumhuriyet Merkez Bankası 
altın ve döviz mevcutlarında hâsıl olan kıymet 
farkını teşkil eden, 263 milyon liradan 260 mil
yon lirası tamamen, iç dalgalı borçlardan bir 
kısmının itfasına tahsis edilecektir. 

Geri kalan borçlardan (108 575 997) lirası 
halen belirli bir itfa plânına bağlanmış bulun
makta ve her yıL bütçelerine, senesi içinde öde
necekler için, gerekli ödenekler konulmaktadır. 

Millî korunma kredisinden kullanılmış olan 
(53 762 926) liralık kredi, yakında tasfiyeye tâbi 
tutulacak ve bundan tahassul edecek borç bir 
ödeme pilânma bağlanacaktır. 

4060 sayılı kanuna müstenit, (180 889 945) 
liralık bonoların, Meclise sunulmak üzere bulu
nan bir kanun tasarısı ile konsolide edilmesi der
piş edilmektedir. 

İç dalgalı borçlardan geri kalan (159 325 812) 
lira, tasarruf ve plasman bonolariyle 9 ay vadeli 
Merkez Bankası bonolarından mütevellittir. 

Bu bonolar, normal Hazine muameleleri için, 
mûtat bir makanizmayı teşkil eder. Bunların 
derhal tesviyesi talebi ile karşılaşılacağını bekle
mek doğru olmadığı gibi, mahiyetleri ve miktar
ları bakımından da her zaman ödenmesi Hazine 
için büyük bir tehlike arzedebilecek bir durum 
göstermiyeeeğini düşünmek yerinde olur. 

• « 
Tedavülde bulunan paramızın miktarı, 1945 

yılında en yüksek miktar olan (993 907 786) li
raya baliğ olduktan sonra, 29 Haziran 1946 ta
hinde, 1944 yılından beri en düşük bir had 
olan (820 702 779) liraya inmiş idi. Tedavül
deki para miktarı 30 Kasım 1946 tarihli Mer
kez Banksı vaziyet cetveline göre, (918 584 441) 
liraya çıkmış ve bu suretle 29 Haziran 1946 dan-
beri, tedavüldeki para miktarmda (97 881 662) 
liralık bir artış hâsıl olmuştur. 

Bu artışın sebepleri, tetkik edilen hesaplara 
göre, şu suretle izah edilebilir : 

Bu iki tarih arasında, 
Ticari ve zirai senetlerde 21 milyon 

küsur lira, 
Hazine kefaletini haiz bonolarda 80 milyon 

küsur lira 
Hazine avans ve bonolarında 23 milyon 

küsur 
Toplam 124 milyon 

küsur liralık bir artış mevcuttur. Cumhuriyet 
Merkez Bankası bu artışa mukabil 97 milyon 
küsur liralık bir emisyon yapmıştır. 

Hazine kefaletini haiz bonalardaki artışın 
büyük bir kısmını, Toprak Mahsulleri Ofisi ihti
yacı için alman paralar teşkil etmektedir. Bu 
ihtiyaç, Haziran ayının, mahsulün idrakine ta
kaddüm eden ay olması ve Haziran ayından 
sonraki devrenin de mahsulün mubayaa mevsi
mine tesadüf etmesinden ileri gelmektedir. 

Hazine avans ve bonolarmdaki 23 milyon 
liralık artışın, bütçe giderleri ihtiyaçlarından 
ileri gelmeyip, iki tarih arasında tasarruf ve 
plasman bonolarından itfa edilen 60 milyon 
küsur liralık bonolardan 23 milyon küsur li
ralık kısmının itfası için, Merkez Bankasının 
avansına ihtiyaç hissedilmesinden ileri geldi
ği anlaşılmıştır. 
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Bu vaziyet, 1946 yılı zarfında Hazinenin büt

çe sarfiyatı için emisyona müracaata mec
bur kalmadığını gösterir ki bu da memnuni
yetle kayda şayandır. 

Geçen yıl bütçe konuşmaları sırasında, para 
tedavül hacminin hangi miktarlar üzerinde bulun
masının memleketin ekonomik ihtiyaçlarına uy
gun olacağı konusu üzerinde durulmuştu. 

7 . Eylül . 1946 tarihli, para kıymetini ayar
lama kararınm, tedavüldeki para üzerine, sa
tın alma gücü bakımından, esaslı surette mü
essir olacak bir âmil olduğunda şüphe yoktur. 

Para kıymetini düşürmenin, satın alma gü
cüne tesiri nispetinde, para tedavül hacminin 
artırılmaması halinde, para ayarlamasının te
davüldeki para üzerinde, her hangi bir deflas
yonun yapacağı tesire müşabih bir tesir yapa
cağı mütalâa edilebilir. Bu vaziyette para te
davül hacminin hangi miktarlarda bulunması 
normal olacağı yolunda bir kanaata varılabilmesi 
için, bu ayarlama kararının, münhasıran iktisadi 
ihtiyaçlar icapları dairesinde, emisyon miktarına 
tesirlerini müşahede etmek daha doğru olur. 

• * « 
İkinci dünya harbinde fiat artışlarının sa

bit gelirli memur ve hizmetlilerin hayat şart
larında vücuda getirdiği zorluklar, ötedenberi 
hepimiz için bir üzüntü sebebi olmuştur. 

1939 yılından bu güne kadar memur ay
lıklarında ancak % 15.57 - % 49.57 nispetleri ara
sındaki artırılmalara ilâveten, bu defa teklif edi
len yeni esaslarla yapılacak zamlar, 1939 yılında 
memurların ellerine geçen para miktarlarına gö
re en fazlası az aylıklı memurlara olmak üzere 
% 45.68 - % 148.74 arasında bir artış vücuda ge
tirecektir. Bu arada çocuk zamları da bir misli 
artırılmaktadır. Bu son artırmanın, harpten ev
velki fiyatlar ve geçim endekslerindeki artışları 
karşılamıyaeağı şüphesiz olmakla beraber, bugün
kü şartlara ve malî imkânlara göre 1947 bütçe
sinde gerektirdiği ödenek artışı, yukarıda belir
tilen miktardan da anlaşılacağı üzere, önemli sa
yılabilecek bir derecededir. 

Bütün dairelerin hizmet kadrolariyle, Barem 
Kanunu üzerinde esaslı incelemeler yapılacağı 

' hakkında, Hükümet programında ifade edilmiş 
olan çalışmalara başlanmış olduğu, Maliye Ba

kanı tarafından Komisyonumuzda açıklanmıştır. 
Bu incelemelerde, Devlet memurlarından tam bir 
çalışma verimi elde edilmesini sağlıyacak tedbir
ler de gözönünde tutularak, kadroların ancak 
hizmetlerin zaruri kıldığı hadlere hasredilmesi 
ve bu suretle bütçede esaslı bir tasarruf temin 
olunması, sonuçlarma varılacağını ümit ve te
menni ederiz. 

Memur statüsü ile memur aylıkları baremine 
mütedair kanuni hükümlerin bugünün icaplarına 
uygun esaslara bağlanmasının, Devlet hizmetleri 
üzerinde verimli gelişmeler sağlıyacağı da şüp
hesizdir. 

Emekli aylıklarına yapılacak zamlar için 1947 
bütçesinde 10 milyon liralık ayrı bir ödenek ka
bul edilmiştir. Bu husustaki kanun tasarısı ile, 
emeklilik esaslarını yeniden düzenlemek üzere 
Hükümetçe hazırlanmakta olan Emeklilik Kanu
nu tasarısının yakında Meclise sunulacağı Komis
yonumuzda ifade edilmiştir. Emeklilik Kanunu 
tasarısmm; hayatını Devlet hizmetine hasretmiş 
memurlarımızın emekliye ayrılmalarında kendi
lerine, ölümleri halinde aile ve yetimlerine, alış
mış oldukları hayat şartlarına yakın bir geçim 
sağlıyabilecek esasları ihtiva edeceğini umarız. 

Memurlar bahsinde, hizmetlilerin durumunun 
da gözden geçirilmesi yerinde olacağı düşünülür. 
Her yıl bütçesine eklenen (D) cetvelinde tesbit 
edilen kadrolar dâhilinde ücret alan hizmetlilerin 
ücret durumu, barem tahdidatına tâbi olmama
ları sebebiyle, memurlardan farklı bir şekil arze-
der. Memur aylıkları hakkındaki yeni esaslar ya
nında, fevkalâde zam ve aynî yardım kanunları 
hükümlerindeki değişiklikler de gözönünde tutu
larak 1947 bütçesinde, hizmetlilerin en az bun
dan evvel ellerine geçen para miktarında, bundan 
sonra da ellerine bir para geçmesini sağlıyacak 
şekilde, (D) cetvelindeki •• ücret miktarlarında 
değişiklik yapılmıştır. Hizmetlilerin görevle
ri mahiyeti icaplarına uygun bir şekilde, ücret 
miktarları ve artışlarında, daha düzenli bir 
sistem konulmasının bir inceleme konusu yapıl
ması gerekli olacağı düşünülür. 

Bu bahse son vermezden evvel, memur aylık
larına zam dolayisiyle, özel idare ve beledi
yelerin, bu zammın gerektirdiği ödenekler kar
şısında, malî durumlarına da işaret etmek 
isteriz. Genel bütçede, bu zamlar dolayisiyle 
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azeî idare ve belediyeler için (17 926 108) li
ralık bir yardım ödeneği kabul edilmiştir, özel 
idare ve belediyelerin bu yardıma rağmen, ka
nuni hizmetlerini yapmakta büyük zorluklara 
maruz kalacakları şüphesizdir. Maliye Baka
nı bu konuda, yol vergisinde yapılacak ve ver
gi tekniğine ve esaslarına da uyacak değişik

likler ile özel idare ve belediyelere ait bâzı vergi ve 
resimlerde, hizmetlerin ve ekonomik gelişmelerin 
gerektireceği bir elastikiyet sağlayacak de
ğişiklikler üzerinde durmuştur, özel idare ve 
belediye gelirleri işinin, yakm bir zamanda, 
ihtiyaçların icaplarına uygun esaslara bağlan
ması zaruretine burada işaret etmek isteriz. 

Gider Bütçesi : 

Gider bütçesinin Komisyonda incelenmesi 
sırasında, Bakanlıklar bütçelerinde bâzı ter
tipler ödeneklerindeki eksiklikler üzerinde du

rulmuş ve bu tertiplere, mümkün olduğu ka
dar aynı Bakanlıklar bütçeleri yekûnları da
hiline diğer tertiplerden tasarruflar sağlanmak 
suretiyle, eklemeler yapılmıştır. 

Bâzı bütçelerde ise yapılan eklemeleri, Hü
kümet teklifi toplamları içinde karşılamak 
mümkün olmamış ve bâzı bütçelerin toplam
larında da ufak, tefek tasarruflar yapılmıştır. 

Değişiklerin bâzıları hizmetlerin kanuni icap
larına göre hesaplarda gereken düzeltmeler mahi
yetindedir. Eklemelerin mühim bir kısmı, halkın 
Devlet hizmetlerinde mübrem bâzı ihtiyaçlarını, 
az bir surette de olsa, mümkün mertebe karşıla
mağı sağlıyabilmek yolunda hissedilen ihtiyaca 
istinat eder. 

Komisyonda yapılan ekleme ve indirmelerin 
çeşitli bütçeler toplamlarına yaptığı tesir şu mik
tarlardadır : 

Eklemeler: 
Lira 

241 918 
4 680 

948 
3 374 

800 850 

750 000 

Büyük Millet Meclisi 
Cumhurbaşkanlığı 
Danıştay » 
İstatistik Genel Müdürlüğü 
İçişleri Bakanlığı 

Lira 

300 000 Bir kısım Milletvekilliği seçimleri gideri 
500 850 Bucak nüfus kâtiplerinin fiilî kadroya alınması gideri 

800 850 Toplam 

Maliye Bakanlığı : 
500 000 Sağlık Bakanlığına alınacak iller hastaneleri kadro ve genel giderleri kar

şılığı 
200 000 Teşkil edilecek ilçeler kadro ve giderleri karşılığı 

50 000 Türk Tarih Kurumuna kazı ve yayın işleri karşılığı 

750 000 Toplam 

243 698 Bayındırlık Bakanlığı : Genel müfettişlikler bölgelerinde yaptırılacak yollar ve imar 
işleri her türlü giderlerine eklenen 

200 000 Sağlık Bakanlığı : Sıtma savaşı giderlerine eklenen 
32 740 Devlet borçları : Cumhuriyet Merkez ve Ziraat Bankaları kanuni hisseleri 

2 278 208 Toplam 
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Eksiltmeler: 

Lira 

1 348 
3 650 

32 880 
24 800 

Sayıştay Başkanlığı 
Başbakanlık 
Basın ve Yayım Genel Müdürlüğü 
Çalışma Bakanlığı 

62 678 Toplam 

Bu suretle Komisyonda bütçenin (A) cetve
linde, Hükümet teklifine göre, (2 215 530) lira
lık bir gider artışı kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Gelir bütçesi: 

Gelir bütçesi Komisyonumuzdan seçilen dört 
kişilik bir heyet tarafından incelenmiştir. Bu 
heyetin esaslı incelemelerinden sonra, 1946 yılı
nın on aylık giderleri de gözönünde tutularak 

yapılan hesaplardan, ihtiyatlı tahminlere müste-
mt karalara varılmıştır. 

Bu kararlara göre, gelir bütçesinin bâzı bö
lümlerinde eklemeler ve indirmeler yapılmıştır. 

Toplamlarına göre, (4 722 000) liralık bir 
artış ve (2 500 000) liralık bir eksiliş gösteren. 
bu ekleme ve indirmeler aşağıdaki cetvelde gös
terilmiştir : 

Eklemeler: 
B. M. 

2 
2 
7 
8 

14 
18 
41 
44 
46 
47 

1 Davar, develer ve domuzlar 
2 Diğer hayvanlar 
3 Hampetrol ve ondan çıkarılan maddelerin istihlak vergisi 

Su ve kara av vergileri 
Pasaport ve kançılarya ve ikamet tezkeresi harçları 
Tekel hasılatı 

2 Zam cezaları 
Muvazene vergisi 
Gümrük kâğıtlarına yapıştırılan savunma pulu gelirleri 
Tekel maddelerinden alman savunma vergisi 

Lira 

1 000 000 
400 000 
300 000 
50 0C0 

100 000 
1 363 000 

150 000 
500 000 
50 000 

809 000 

Toplam 4 722 000 

İndirmeler: 
17 Hayvan sağlık zabıtası resmi 
41 1 Para cezaları 
42 Çeşitli giderler 
51 Hava kuvvetlerine yardna vergisi 

100 000 
50 000 

2 000 000 
350 000 

Toplam 2 500 000 
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Vergi sistemimizde, hususiyle gelir vergilerinde; 

mükelleflerin gelirleri üzerinden alman vergile
rin, her mükellefin iradiyle mütenasip olarak, 
bir taraftan vergi mükellefiyeti adaletini sağlı-
yacak, diğer taraftan da daima genişliyen Devlet 
hizmetleri ihtiyaçlarını karşılamada ferahlık ve
recek ve millî gelirin gelişmesi nispetinde Devlet 
gelirinin artmasını sağlıyacak esaslı yenilikler 
yapılması lüzumu, herkesin üzerinde birleştiği bir 
noktadır. Bu maksadı sağlıyacak başlıca tedbir
lerden biri olarak hazırlanan gelir vergisi tasa
rısı üzerinde yeniden yapılmakta olan inceleme
lerin biran evvel bitirilerek, tasarının yakında 
Meclise sunulacağı hakkında Maliye Bakanı Ko
misyonumuzda beyanda bulunmuştur. 

Bu arada kazanç vergisinin, mükelleflerin 
daha büyük bir kısmında beyanname esası üze
rinden alınması yolunda, hazırlanan kanun tasa
rısının Meclise sunulmuş olmasını, hem gelir ver
gisinin beyannameye müstenit tatbikatına bir in
tikal devresi teşkil edeceği, hem de bundan son
raki bütçe yılı geliri üzerinde feyizli tesirelr ya
pacağı düşüncesiyle memnuniyetle kayda değer 
görürüz. 

Vergi sistemimizde yapılması derpiş edilen 
bu yeniliklerin yanında, vergi mükellefiyeti
nin halk üzerinde dağılış şekil ve miktarlarının, 
diğer memleketlerde olduğu gibi, hesaplanmasına 
ait çalışmalara girişilmesi Komisyonumuzca te
menniye şayan görülmüştür. 

Bundan başka, hizmet erbabından alman ver
gilerin birleştirilerek tek ve basit bir vergi ha
line sokulması yolunda geçen dönemde Meclise 
sunulmuş olan Gelir Vergisi Kanunu tasarı
sında mevcut hükümlere uygun esasların, Gelir 
Vergisi Kanununun yürürlüğe girmesinden 
evvel ve kısa bir zaman içinde ayrı bir kanun 
halinde Meclise şevkinin de temenni edilmesi Ko
misyonca kabul olunmuştur. 

Bütçe Kanunu metni: 

Bütçe Kanunu metni tasarısındaki maddeler
de, gider ve gelir ve açık rakamları, cetvellerde 
Komisyonca kabul edilen miktarlara göre, 
değiştirilmiştir. Kanun maddeleri geçen yılın he
men aynıdır. Kanunun 20 nci maddesiyle, Cum
huriyet Merkez Bankasında mevcut altın ve dö
viz kıymetlerinde vücude gelen artış karşılığın
dan üç milyon lirasının, para ayarlama kara

rından evvel yabancı memleketlere kendi hesap
larına tahsile giden öğrencilere, memleketten 
gönderilecek paraların kur farkını karşılamak 
üzere bir fona ayrılması, geri kalanının da dal
galı borçlardan bir kısmının itfasına hasredilmesi 
yolundaki Hükümet teklifi, maddenin yazılışında 
vuzuh temini bakımından bir ifade değişikliği 
ile kabul edilmiştir. 

Temenniler: 

Kaporun bundan evvelki kısımlarında yazılı 
temennilerden başka Komisyon görüşmelerinde 
diğer bâzı temenniler de kabul edilmiştir. 

1. — Gümrük muhafaza teşkilâtının, bundan 
evvel orman koruma teşkilâtında yapıldığı gibi, 
askerî bir teşkilât halinden çıkarılarak, disiplinli 
ve muntazam bir meslek teşkilâtı haline getiril
mesinin faydalı olacağı düşünülmüştür. Hükü
metin bunu bir inceleme konusu yapması ve güm
rük muhafaza teşkilâtının ihtiyaca cevap verecek 
bir hale getirilmesini sağlıyacak yeni hükümler 
ve esaslara ait tasarının bir an evvel Meclise 
şevki temenni edilmiştir. 

2. — Halkın bu gün en büyük ihtiyaçla
rından birine cevap verecek olan tapulama 
kanunu tasarısının bir an evvel Meclise geti
rilmesi temenniye şayan görülmüştür. Bu ta
sarının kanun halinde yürürlüğe girmesinin, 
halkın bu gün içinde buluduğu en büyük sı
kıntılardan birini ortadan kaldıracağını düşü
nürüz. 

3. — Jandarma telefon hatlarının ıslâhı 
ve jandarmanın telsiz telefonla teçhizi için 
gerekli teşebbüslere girişilmesi temenni edil
miştir. 

4. — Adlî tabip yetiştirilmesi ve adlî ta
biplere yapacakları her otopsi ameliyesi ba
şına, evvelce olduğu gibi, münasip bir ödenek 
verilmesi temennisi kabul olunmuştur. 

Kamutayın onayına arz edilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
Edirne Diyarbakır îzmir 

M. N. Gündüzalp C. Ekin M. Birsel 
Kâtip 

Ankara Afyon K. Ankara 
F. öymen M. A§kar N. C. Akkerman 
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Ankara Antalya 

C. Gölet N. E. Sümer 
Balıkesir Balıkesir 

E. Attan S. örgeevren 
Bursa 

Görüşmelerde bulunma
mıştır 

S. T. Arsal 
Çorum Diyarbakır 
1. Eker V. Dicleli 

Diyarbakır 
Ş. Uluğ 

İstanbul 
Dr. A. Adıvar 

Aydın 

Bolu 
C. S. Siren 

Bursa 
F. Bük 

Bursa 
Dr. M. T. Simer 

Diyarbakır 
Î.H. Tiğrel 

Eskişehir 
Muhalifim 

A. Potuoğlu 
İstanbul 

Adalet Bakanlığmdan 
maadasına muhalifim 

C. N. Koni 

İzmir 
S. Dikmen 

Kırşehir 
$. Torgut 

Kastamonu 
M. Akalın 

Kocaeli 
İ. R. Aksal 

Kütahya Kütahya 
Görüşmelerde bulunma- Görüşmelerin çoğun-

mıştır da bulunmamıştır 
A. Menderes Dr. A. î. Gür soy 

Mardin 
R. Erten 

Niğde 
R. Gürsoy 

Tokad Urfa 
R. A. Sevengil E. Tekeli 

Yozgad 
A. Sungur 

Samsun 
M. A. Yörüker 

Yozgad 
S. îçöz 
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1947 yılı Bütçe 
HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

MADDE 1. — Devlet bütçesine gi
ren dairelerin 1947 yılı giderleri için 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterilen 
(1 019 000 000) lirası âdi ve (115 000 000) 
lirası olağanüstü giderler için olmak 
üzere (1 134 000 000) lira ödenek veril
miştir. 

MADDE 2. — Devlet bütçesine gi
ren dairelerin 1947 yılı âdi ve olağanüs
tü giderlerine karşılık olan gelirler bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(1 019 010 000) lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Açık olan (114 990 000) 
liranın (80 000 000) lirası 4938 sayılı 
kamın gereğince yapılacak uzun vadeli 
iç istikraz ile, (9 000 000) lirası büyük 
su işleri için 4383 sayılı kanuna da
yanılarak yapılacak borçlanma ile, 
(25 990 000) lirası 4060 sayılı kanun ge
reğince elde edilecek paralarla kapatı
lır. 

MADDE 4. — 1947 yılı içinde Os
manlı Bankası ile olan Hazine hesabın
dan başka yapılacak bağıtlarla kısa sü
reli avans almağa ve hesaplar açtırma
ğa ve en çok bir yıl süreli Hazine bono
ları çıkarmağa Maliye Bakanı yetküi-
dir. Ancak özel kanunların verdiği yet
kiler dışında olmak üzere çıkarılan Ha
zine bonoları (25 000 000) lirayı geçe
mez. 

Banka ve ortaklıkların Hazineye ya
tırmak isteyecekleri paraları almağa ve 
karşılığında (80 000 000) liraya kadar 
Hazine bonosu vermeğe Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

Hazinede bulunan millî esham ve 
tahviller karşılık gösterilmek suretiyle 
elde edilecek krediler veya bunların sa
tış bedelleri ile uzun süreli Devlet tah
villeri satın almağa veya bu karşılıklar-

Kanunu Tasarısı 
BÜTÇE KOMİSYONUNUN 

DEĞIŞTlRlŞÎ 

MADDE 1. — Devlet bütçesine gi
ren dairelerin 1947 yılı giderleri için 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterilen 
(1 021 215 530) lirası âdi ve (115 000 000) 
lirası olağanüstü giderler için olmak üze
re (1 136 215 530) lira ödenek verilmiş
tir. 

MADDE 2. — Devlet bütçesine gi
ren dairelerin 1947 yılı âdi ve olağan
üstü giderlerine karşılık olan gelirler 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (1 021 232 000) lira tahmin edil
miştir. 

MADDE 3. — Açık olan (114 983 530) 
liranın (80 000 000) lirası 4938 sayılı 
kanun gereğince yapılacak uzun vadeli 
iç istikraz ile, (9 000 000) lirası büyük 
su işleri için 4383 sayılı kanuna da
yanılarak yapılacak borçlanma ile, 
(25 983 530) lirası 4060 sayılı kanun 
gereğince elde edilecek paralarla kapa
tılır. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edil
miştir. 
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la Hazinenin ortaklığı bulunan ortak
lıklardaki katılma paylarını ödemeğe 
ve Bakanlar Kurulu kararı ile bu türlü 
ortaklıklara ilişkin katılma senetlerini 
satın almağa Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 5. — Dairelerin 3656 sayılı 
kanunun 19 ncu maddesine giren hiz
metlileri ile aynı kanunun konusu dışın
da kalan memurları ve taşıtları bağlı 
(D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Nu
maraları ile adları bağlı (E) işaretli cet
velde yazılı bölümlerden 3656 sayılı ka
nunun 9 ncu maddesi gereğince yöneti
mi gerekli geçici hizmetliler için aylık 
ücretli hizmetliler kullanılabilir. Bunla
rın kadroları ile 3656 sayılı kanunun 13 
ncü maddesi hükümlerine uygun uzman
lık yerleri Bakanlar Kurulu kararı ile 
belirtilir ve ertesi yıl bütçesi ile Büyük 
Millet Meclisine verilir. Bu bölümlerden 
alınacak kadroların eldeki kadrolara 
ekleme olmaması gerektir. 

MADDE 6. — Genel Muhasebe Ka
nununun 29 ncu maddesi gereğince : 

1. Gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümleri gösteren (C) cet
veli; 

2. Vatanî hizmet bölümünden ka
nunla bağlanmış aylıkları gösteren (Ç) 
cetveli; 

3. Gelecek yıllara geçici yüklenme
lere girişmeğe izin veren kanunları gös
teren (G) cetveli; 

4. Maliye bütçesindeki ihtiyat öde
neğinden aktarılacak bölümleri gösteren 
(F) cetveli; 

5. Gümrük Tarife Kanununun 14 
ncü maddesi gereğince geçici kabul yo
lundan faydalanacak eşyaya ilişkin (1) 
cetveli; 

bu kanuna bağlıdır. 

MADDE 7. — Millî Eğitim Bakan
lığı tarafından yöneltilecek okul pansi
yonları hakkmdaki 1838 sayılı kanunun 
bazı maddelerini değiştiren 2005 sayılı 
kanunun 2 nci maddesi gereğince öğren-

B. K. 

MADDE 5. 
mistir. 

Ayniyle kabul edil-

MADDE 6. 
mistir. 

— Ayniyle kabul edil-

MADDE 7. 
mistir. 

Ayniyle kabul edil-
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cüerden alınacak ücretler, bağlı (M) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 8. — 1947 ders yılı içinde 
ücret ve giderleri Devletçe verümek 
üzere pansiyonu bulunan okullarda pa
rasız yatılı okutturulacak öğrencilerin 
sayısı (1650) olacaktır. Parasız yatılı 
öğrenciler 915 sayılı kanunun 2 nci 
maddesi hükümlerine göre alınır. An
cak lisesi olmıyan illerden imtihana is
tekli olanlar, imtihan kâğıtları incele
nirken ayrı bir grup sayılır ve bu il ço
cukları içinden de imtihanda en çok ba
şarı gösterenler parasız yatılı öğrenci 
olarak almır. 

MADDE 9. — 2005 sayılı kanunun 3 
ncü ve 4668 sayılı kanunun 1 nci mad
deleri gereğince her yıl bütçe kanununa 
bağlanması gereken kadrolar bağlı (N) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 10. — 2005 sayılı kanun ge
reğince açılmış olan pansiyonlar gelirle
rinden (60 000) lira alınarak geliri ye
ter olmıyan pansiyonların açığını kapat
mağa verilebüir. 

MADDE 11. — 3803 sayüı Köy Ens
titüleri Kanununun 7 nci maddesi gere
ğince kullanılacakların kadroları üe ek 
görev tazminatları ve sağlık memurları 
ile birinci sınıf köy ebelerinin kadroları 
bağlı (K) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

MADDE 12. — Bütçelerde geçen yıl 
borçları bölümlerindeki ödenekler üs
tünde çıkacak borçlar, ilgili oldukları 
hizmetlere üişkin bölümlerden bu bö
lümlere Maliye Bakanlığınca aktarıla
cak ödenekten ödenir. 

1928 -1945 yıllarına ilişkin olup, Gu-
nel Muhasebe Kanununun 93 ncü mad
desine göre zaman aşımına uğramamış 
ve karşılıkları yılları bütçelerinde bulu
nan borçlar, 1947 yılı bütçelerinin gider 
bölümleri artıklarından eski yıllar borç
ları bölümlerine Maliye Bakanlığınca 
aktarılacak ödenekten ödenir. 

B. K. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 10. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 11. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 12. — Ayniyle kabul edil
miştir. 
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MADDE 13. — 1513 sayılı kanunla 
ilgili borçlardan ödenmesi gerekecek 
olanlarla evvelce ödenmesi gerektiği 
halde bugüne kadar alacaklılarına veri-
lemiyen tahvillerin karşılıkları 1947 yı
lında da para ile ödenir. 

MADDE 14. — 459 sayüı Genel 
Mahsup Kanunu ile ilgili borçlar için 
verilecek tahvillerin alacaklılarına ve
rilmesinden önce zamanaşımına uğra
mış kuponlarının karşılıkları ile bunlar
dan 100 liraya kadar olan borçların ta
mamı ve bundan üstün olanların 100 li
radan aşağı borçları 1947 yılında para 
ile ödenir. 

MADDE 15. — 3656 sayüı kanunla 
eklerine bağlı cetvellerde yazılı kadro
lardan bağlı (L) işaretli cetvelde göste
rilenler 1947 yılında kullanılamaz. Bu 
kadrolarda çalışmakta olanlar hakkmda 
Memurin Kanununun 85 nci maddesi 
hükmü uygulanır. 

MADDE 16. — Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel Müdürlüğünce üniversite
lerle, Devlet Demiryolları Meslek Oku
lunda okutturulacak öğrenci sayısına 
göre öğrenim, yiyecek ve giyecek gider
leri karşılığı olarak belirtilecek yıllık 
ücret ve giderler, bu kanuna bağlı (A) 
işaretli cetvelin 156 ncı bölümüne toptan 
gider kaydolunarak bir taraftan üniver
sitelerle Devlet Demiryolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğü 1947 yılı 
bütçe kanunlarına bağlı (B) işaretli cet
vellere gelir, diğer taraftan aynı ka
nunlara bağlı (A) işaretli cetvellerin il
gili tertiplerine ödenek kaydedilir. 

MADDE 17. — 1980 sayılı Muvaze
ne Vergisi Kanununun 10 ncu madde
sinde yazılı süre 1 Ocak 1947 tarihinden 
31 Aralık 1947 tarihine kadar uzatıl
mıştır. 

MADDE 18. — 3634 sayılı Millî Sa
vunma Mükellefiyeti Kanununun 36 ncı 
maddesi gereğince millî savunma mü
kellefiyeti yolu ile almacak hayvanların 

B. K. 

MADDE 13. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 14. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 15, — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 16. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 17. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 18. — Ayniyle kabul edil
miştir. 
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1947 yılı alım değerleri (O) işaretli cet
velde ve 38 nci maddesi gereğince alına
cak motorlu taşıtların alnn değerleri de 
(P) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 19. — Gider bölümlerinden 
yapılacak harcamalara üişkin formül, 
bu kanuna bağlı (R) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

MADDE 20. — Türkiye Cumhuriye
ti Merkez Bankasınca, 1715 sayılı kanu
nun 37 nci maddesi gereğince yabancı 
dövizlere ve altına yeniden kıymet tak
dirinden hâsıl olan farkın adı geçen 
Banka malı döviz ve altına taallûk eden 
safi miktarı, bu kanuna bağlı (A) işa
retli cetvelin Devlet borçları kısmının 
bölümüne ödenek ve karşılığı gelir kay
dedilerek dalgalı borçların itfasında 
kullanılır. 

B. K. 

MADDE 19. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 20 — Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez Bankasınca 1715 sayılı kanunun 
37 nci maddesi gereğince yabancı döviz
le ıe ve altına yeniden kıymet takdirin
den hâsıl olan farkın adı geçen Banka 
malı döviz ve altına taallûk eden kıs
mından, Bankanın altın üzerine yaptığı 
muameleler dolayısiyle 9 Eylül 1946 ta
rihine kadar ihtiyar ettiği masraflar ve 
uğradığı zararların tenzilinden sonra 
kalacak safi miktarın 3 000 000 lirası 
9 Eylül 1946 tarihinden evvel kendi he
sabına yabancı memleketlere tahsile git
miş bulunan öğrencilere yapılacak yar
dım için fon olarak ayrılır. Bu fondan 
öğrencilerin gidiş tarihlerine ve normal 
tahsil sürelerine göre, yabancı paralara 
yeni rayiçler tâyininden mütevellit far
kı aşmamak ve tahsülerini muntazaman 
3^apanlara münhasır kalmak şartiyle ne 
şekilde yardım yapılacağı Bakanlar Ku
rulunca tâyin olunur. 

Bakiyesi bu kanuna bağlı (A) işaret
li cetvelin Devlet borçları kısmının 507 
nci bölümüne ödenek ve karşılığı gelir 
kaydedilerek dalgalı borçların itfasında 
kullanılır. 

30 . V . 1940 tarih ve 3850 sayılı ka
nun ve 1715 sayılı kanuna 3902 sayılı 
kanunla eklenen birinci muvakkat mad
de yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 21. — Bu kanun 1 Ocak 
1947 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 21. 
mistir. 

— Ayniyle kabul edil-
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MADDE 22. — Bu kanunu Maliye 
Bakanı yürütür. 

Başbakan 
B. Peker 

Devlet Bakam 
M. A. Benda 

Millî Savunma Bakanı 
C. T oy demir 

Dışişleri Bakanı 
n. Saka 

Millî Eğitim Bakam 
Reşat Ş. Sır er 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

M. ökmen 
Adalet Bakanı 

Ş. Devrin 
İçişleri Bakanı 

Maliye Bakanı 
H. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
C. K. Incedayt 

Ekonomi Bakam Sağlık ve Sosyal Y. Bakanı 
T. B. Balta Dr. B. Uz 

Gümrük ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
T. Çoşkan 

Ulaştırma Bakanı 
Ş. Koçak 

Çalışma 
Dr. 8. 

F. Kurdoğlu 
Ticaret Bakanı 

A. înan 
Bakanı 

Irmak 

B. K. 

MADDE 22. — Ayniyle kabul edil
miştir. 



A - Cetveli 
Sıra 
No. Dairelerin adları Lira 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

Büyük Millet Meclisi 
Cumhur başkanlığı 
Sayıştay Başkanlığı 
Başbakanlık 
Danıştay Başkanlığı 
Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü 
İstatistik Genel Müdürlüğü 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Adalet Bakanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Millî Savunma Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Devlet Borçları 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Ekonomi Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tarım Bakanlığı 
Ulaştırma Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 

Toplam 
Millî Savunma Bakanlığı (Olağanüstü) 

13 690 526 
1 129 863 
1 962 662 
3 312 257 

915 533 
5 733 110 

880 347 
2 630 782 
2 716 106 

37 933 840 
5 536 999 

242 497 895 
18 894 414 
30 776 449 
37 234 140 
11 989 998 

114 253 215 
198 067 163 
100 716 321 
84 501 247 

6 742 723 
42 007 455 
18 855 310 
29 211 860 
3 297 035 
3 606 407 
2 121 373 

1 021 215 530 
115 000 000 

GENEL TOPLAM 1 136 215 530 



1947 Yılı 

GİDER BÜTÇELERİ 





1 - Büyük Millet Meclisi 



Rapor 

Büyük Millet Meclisi Bütçesi mucip sebepleri: 

Büyük M. Meclisinin 1947 masraf bütçesi, birisi 1946 senesinde verilmiş olan tahsisata nazaran 
ve diğeri de Hükümetçe kararlaştırılan esas nazara alınarak ona göre hazırlanmıştır. 1946 senesi 
bütçesine konulan tahsisat yekûnu 11 922 932 lira iken verilen tahsisatın kifayetsizliği hasebiyle se
ne ortasında alman 2 903 817 lira munzam tahsisatla bu miktar 14 826 749 liraya iblâğ olunmuş-
turki, sonradan alınan bu munzam tahsisatın hangi fasıl ve maddelere ilâve edildiği ilişik cetvelde 
tasrih edilmiştir. (X) 

1946 senesinin işbu masraf bütçesine mukabil 1947 senesi için teklif olunan bütçe yekûnu 
12 310 806 lira olup bu miktar zamsız, geçen senenin tahsisatına nazaran 1 397 874 lira noksandır. 
Hükümetçe kabul olunan esasa göre hazırlanan bütçeye gslince: 13 659 473 lira olup sonradan alın
mış bulunan munzam tahsisatla birlikte mezkâr 14 826 749 liraya baliğ olan 1946 bütçesinden 
1 167 276 lira noksan olarak 13 659 473 lira olmak üzere tertip olunduğu anlaşılan ve yapılan zam
ların mucip sebepleri f asılların müzakeresi esnasında Yüksek Komisyona arzolunmak üzere hizmet
liler ve taşıt kadrosiyle, verilen tahsisnatın asılları ve sarfolunan miktarlariyle 16 . XI . 1946 tari
hine kadar kalan bakiyeleri gösterir cetvellerle birlikte takdim kılınmıştır. 

Raportör 
Yozgad Milletvekili 

Sırn îçöz 

B. M. Lira 

1 
2 
3 
5 
6 
11 
11 
12 
16 
23 

2 
1 
1 
1 
A 
1 
1 
1 
2 

1 656 000 
241 072 
723 000 
1 320 
7 425 
4 000 
4 000 
50 000 
70 000 
150 000 

1946 yılında alman munzam tahsisat 

Üye ödeneli 
Geçici tazminat 
Üyelerin yollukları 
Hizmetliler ücreti 
Kira karşılığı 
Başkanvekilleri otomobil satmalma 

Başkan vekilleri otomabil satmalma 
Millî S. Genel giderler ve hizmetlilerin besleme giderleri 
Satmalmacak dizme makinesi karşılığı 
Yapı ve onarma işleri. 

2 903 817 



Büyük Uttiltet Meclisi — 5 — 
1946 1947 yılı için 
yılı Başkanlık Diva- Komisyonca 

ödeneği nınca istenen kabul edilen 
Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük haklar 

i - Başkan ve üye ödenekleri 
ve yollukları 

Ödenekler 
Başkan ödeneği 9 272 9 272 9 272 
Üye ödeneği 3 759 120 4 872 000 4 872 000 
Başkanlık Divanı üyeleri taz
minatı ' 24 010 24 010 24 010 

Bölüm toplamı 

Geçici tazminat ve denetçi üc
reti 
Geçici tazminat 
Denetçi ücreti 

Bölüm toplamı 

Yolluklar 
Üyelerin yollukları 
Uluslararası Parlâmentolar 
Birliğine katılacakların yolluk
ları 

Bölüm toplamı 

I I - Aylıklar, ücretler 
Aylıklar 
Memurlar aylığı 
Açık aylığı 
Temsil ödeneği 

Bölüm toplamı 

3 792 402 

544 800 
2 001 

546 801 

682 500 

0 000 

688 500 

352 809 
1 
0 

352 810 

4 905 282 

556 800 
2 001 

558 801 

697 500 

6 000 

703 500 

612 300 
1 050 
1 8 0 0 

615 150 

4 905 282 

556 800 
2 001 

558 801 

697 500 

8 000 

705 500 

612 300 
1 050 
1 800 

615 150 

Ücretler 
Hizmetliler ücreti 300 384 435 540 480 740 



Büyük Millet Meoliai 

1946 1947 yılı için 
yılı . Başkanlık Diva- Komisyonca 

ödeneği nınca istenen kabul edilen 
M Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

2 Posta, telgraf ve telefon me
murlarına verilecek fazla çalış
ma hakları 1 300 1 300 1 300 

Bölüm toplamı 301 684 436 840 482 040 

Gteçici hizmetliler ücreti 
1 Meclis geçici hizmetlileri 0 0 186 990 
2 Millî Saravlar geçici hizmetli

leri ' 0 0 6 000 

Bölüm toplamı 0 0 192 990 

I I I - Başka haklar 
Geçici tazminat 32 436 34 416 34 416 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

1 Çocuk zammı 
2 Doğum yardımı 
3 ölüm yardımı 
0 Avnı yardım 

1 

Bölüm toplamı 

12 150 
1 500 
1 500 

161 820 
176 970 

23 280 
4 000 
4 000 

0 
31 280 

23 280 
4 000 
4 000 

0 
31 280 

Birinci kısım toplamı 5 891 603 7 285 269 7 525 459 

ÎMnci kısım - Yönetim gider
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
Büro giderleri 

1 Kırtasiye 
2 Döşeme ve demirbaş 
3 Aydınlatma 
4 Isıtma 
5 öteberi giderleri ve düşünül-

miyen giderler 60 000 83 140 75 150 

4 200 
10 000 
10 000 
20 000 

4 200 
10 000 
12 000 
20 000 

4 200 
10 000 
12 000 
20 000 



Bttyttk Millet Meolisi _ 7 __ 

M. ödeneğin çeşidi 

6 Sigorta' 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 

1 Posta ve telgraf ücreti 
2 Telefon ve başka haberleşme 

giderleri 
0 Kira karşılığı 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 
Başkanlık ve Başkanvekilleri 
otomobil giderleri 
Millî saraylar giderleri 

1 Genel giderler 
2 Aydınlatma, tören ve olağan

üstü giderler 
3 Onarma giderleri 

Bölüm toplamı 

II - özlük haklar 
Yolluklar 

1 Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
4598 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 

îkinci kısım toplamı 

1946 1947 yılı için 
yılı Başkanlık Diva- Komisyonca 

ödeneği nınca istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

1 700 1 700 1 700 

105 900 131 040 123 050 

2 500 2 500 2 500 

3 595 9 943 9 943 

10 000 10 000 10 000 
6 000 0 

13 595 # 25 943 19 943 

0 0 6 000 

8 500 11 500 11 500 

125 000 195 000 179 460 
28 800 28 800 28 800 
200 000 200 000 200 000 
353 800 423 800 408 260 

1 000 1 000 1 000 
1 500 1 500 1 500 
2 500 2 500 2 500 

16 000 20 000 20 000 

3 000 3 000 3 000 

504 795 620 283 596 753 



Btiyük Millet Meclisi 
1946 1947 yılı için 
yılı Başkanlık Diva- Komisyonca 

ödeneği mnca istenen kabul edilen 
ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

T - Sürekli olanlar 
Basımevi giderleri 
İşletme giderleri _ 26 000 35 000 35 000 
Satınalınaoak dizme makinesi JTL 
karşılığı 39 600 140 000 140 000 
Satınalınaoak vedek parya kar 
şılığı ' 7 920 0 0 

Bölüm toplamı 73 520 175 000 175 000 

Kitaplık giderleri 6 000 6 000 6 000 
Uluslararası Parlâmentolar 
G-rupu giderleri 
Uluslararası Türk Grupu gi
derleri 1 700 1 700 1 700 
Uluslararası Parlâmentolar 
Birliğine katılma payı 1 700 2 000 2 000 

Bölüm toplamı 3 400 3 700 3 700 

Bahçe giderleri 55 000 55 000 5 800 
Tören ve ağırlama giderleri 2 500 2 500 2 500 
Koruyucu asker müfrezesi gi
derleri 
Aylıklar 18 666 26 712 26 712 
Geçici tazminat 1 704 1 704 1 704 
CFenel giderler 112 786 121 124 121 124 

Bölüm toplamı 133 156 149 540 149 540 

4367 sayılı kanun gereğince 
kolluk memurlarına verilecek 
er tayını karşılığı 8 400 8 400 8 400 

Tl - Geçici olanlar SHT̂ * ' " 
Yapı ve onarma işleri 50 000 50 000 50 000 



Büyük Millet Meclisi — 9 — 
1946 1947 yılı iğin 
yılı Başkanlık Diva- Komisyonca 

ödeneği nınca istenen kabul edilen 
ödeneğin çeşidi f̂ra LH» Lira 

3090 sayılı kanun gereğince 
yapılacak Meclis binası yapı 
giderleri ve kamulaştırma kar-

KISIMLAR TOPLAMI 

şıhğı 
Tesisler ve demirbaş 

III - Çeşitli olanlar 
4644 ve 4805 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek emekli ke
seneği karşılığı 
Yabancı bahçe uzmanı 

5 000 000 
4000 

185 557 
4 000 

5 000 000 
4000 

294 780 
4 000 

4 862 210 
4000 

296 163 
4 000 

Üçüncü kısım toplamı 5 525 533 5 752 920 5 567 313 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 500 500 500 
Eski yıllar borçları 
1942 - 1945 yılları borçları 500 500 500 
1928 - 1941 » » 1 1 1 

Bölüm toplamı 501 501 501 

Dördüncü kısım toplamı 1 001 1 001 1 001 

Birinci kısım toplamı 
îkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısmı toplamı 

5 891 603 
504 795 

5 525 533 
1 001 

7 285 269 
620 283 

5 752 920 
1 001 

7 525 459 
596 753 

5 567 313 
1 001 

GENEL TOPLAM 11 922 932 13 659 473 13 690 526 





2 - Cumhurbaşkanlığı 



Rapor 
21 .XI. 1946 

Cumhurbaşkanlığının 1947 senesi bütçesi tetkik edildi: 

Bu bütçe İ946 senesine nazaran 66 196 lira fazlasiyle 1 125 183 lira olarak tesbit edildiği anla
şıldı. 31 nci fasılda zam yoktur. 32 nci faslın birinci memurlar aylığı maddesinde görülen 40 021 lira 
farkın barem derecesinin değişmiş olması halinde maaş farkı olarak konulmuştur. 34 ncü fasıldaki 
12 Öİ3 lira terfi müddetleri geldiği halde uzun müddet terfi ettirilmemiş olan bazı müstahdemlere 
terfi zammı olarak konulduğu anlaşılmıştır. 36 nci faslın birinci çocuk zammı maddesine 2 568 lira 
fazla konulmuştur ve temsil tahsisatı hakkındaki kanun henüz kabul edilmemiş olduğu için bu bap
taki tahsisatın şimdiden tâyini Komisyonun Yüksek takdirine bırakılarak işbu rapor tanzim ve 
takdim kılınmıştır. 

Yozgad Milletvekili 
&\m îçöz 

•* 



Öıımhurbaşkeullı&i 

ödeneğin çeşidi 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

— İ3 — 
1947 yılı için 

Başkanlık Diva- Komisyonca 
nınca istenen kabul edilen 

Lira Lira 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük haklar 

1 - Cumhurbaşkanlığı ödeneği 
Cumhurbaşkanlığı ödenek ve 
tazminatı 
Asıl ödenek 
•Olağanüstü ödenek 
Tazminat 

65 336 
91 472 
29 760 

65 336 
91 472 
29 760 

65 336 
91 472 
29 760 

Bölüm toplamı 

II - Aylıklar, ücretler, ödenek
ler 

Aylıklar 
Memurlar aylığı 
Açık aylığı 
Temsil ödeneği 

Bölüm toplamı 

Yaverler ve başdoktor ödeneği 
Hizmetliler ücreti 
Öeçici tazminat 
4178 ve 4598 öayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
Çocuk zammı 
Poğum yardım! 
ölüm yardımı 
Aynı yardım 

Bölüm toplamı 

186 568 

82 379 
1 
0 

82 380 

15 327 
148 502 

5 196 

â 568'" 
1 500 
1 000 

27 540 

32 608 

186 568 

122 400 
1 
0 

122 401 

15 327 
160 515 

5 196 

5 136 
1 500 
1 000 

27 540 

35 176 

186 568 

122 400 
1 

1 800 

124 201 

15 327 
184 816 

5 196 
«i 

"'" " .1 

5 136 
1 500 
1 000 

0 

7 636 

Birinci kısım toplamı 470 581 525 183 523 743 



Chunhurbaşkanİıgı 

1946 1947 yılı için 
yılı Başkanlık Diva- Komisyonca 

ödeneği nmca istenen kabul edilen 
Ödeneğin çeşidi ı̂ ira Juk& Lira 

îkinci kısım 

Genel giderler, memur ve hiz
metliler besleme giderleri 600 000 6ÛÛ 000 600 ÖOÖ 

4644 ve 4805 sayılı kanunlar ge
reğince ödenecek emekli kese
neği karşılığı 3 720 0 6 120 

İkinci kısım toplamı 603 720 600 000 606 120 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 470 581 525 183 523 743 
îkinci kısım toplamı 603 720 600 000 606 120 

GENEL TOPLAM 1074 301 1125 183 1129 863 



3 - Sayıştay 



Rapor 
i ' 80 .XI . 1946 

Sayıştay'ın 1947 senesi bütçesi tetkik olundu. 

1946 yılı bütçe yekûnu 1. 307 922 liradan ibaret olup.buna nazaran 1947 yılı bütçe yekûnu 
698 619 lira fazlasiyle 2 006 541 lira olarak tahmin edilmiş ve görülen fazlalığın sebepleri aşa
ğıda arz olunmuştur. 

1. — 39 ncu bölüm: 

A — Birinci memurlar aylığı maddesinde 1946 yılı bütçesine göre görülen 686 072 lira fazlalık; 
aylık tutarlarının yeni barem esasına göre hesap edilmiş ve 1947 yılı içinde terfi sürelerini dol
durup ehliyetleri sabit olan memurlara 4598 ve 4908 sayılı kanunlar gereğince birer ve ikişer üst 
derece aylık verilebilmesini temin maksadiyle ilâve edilmiş olmasından ileri gelmiştir. 

B — Aynı bölümün ikinci açık aylığı maddesine, 1946 yılı bütçesinde olduğu gibi ileride ihti
yaç hasıl olursa münakale suretiyle ödenek sağlanabilmesi için (1) lira konulmuştur. 

C — 39 ncu bölümün 3 ncü maddesine, Sayıştay Başkanı, Savcı ve Daire Başkanlarının tem
sil ödeneği olarak 8 400 lira konulmuştur. 

2. — 40 ncı bölüm : Bağlı (D) cetveli mucibince hizmetlilerin ücretleri karşılığı olarak konul
muş olan 59 580 lira ödenek, 1946 yılı bütçesine göre 22 591 lira bir fazlalık areztmektedir. Bu 
fazlalık; ücretlerin yeni esasa göre hesabedilmiş olmasından ve aynı zamanda ötedenberi şayi ve 
gayretleri ve ehliyetleri sabit olan bir kaç hizmetlinin terfii maksadiyle ücretlerine yapılacak 
cüzi zamlardan ve günden güne artmakta bulunan daire ve bölgeler saklağı işlerinin mümkün mer
tebe hüsnü suretle ifasını teminen (D)' cetveline ilâvesi katı bir lüzum ve zaruret hâsıl olan 
bir müvezzi, iki hammal ve iki odacının ücretleri karşılığından neşet etmektedir. 

3. — 41 nci geçici tazminat bölümünde; 1946 yılı bütçesine göre fazla görünen 7872 lira; 
39 ncu bölümde ârzolunduğu veçhile terfi ettirilecek olan memurların geçici tazminat farkların
dan mütevellit bulunmaktadır. 

4. — 42 nci bölüm: 

A) Bu bölümün birinci çocuk zammı maddesine konulmuş olan 95 808 lira ödenek memur 
ve hizmetlilerin halihazır çocukları sayısına göre tahmin ve yeni esasa göre hesabedilmiş olmasın
dan dolayı 1946 yılı bütçesindeki ödeneğe nazaran 21 700 lira bir fazlalık arzetmektedir. 

B) Aynı bölümün ikinci ve 3 ncü maddelerindeki doğum ve ölüm yardımları maddelerine 
1946 yılı bütçesindeki ödenek aynen konulmuştur. 

C) Bu bölümün 1946 yılı bütçesinde mevcut olan 4 ncü aynı yardım maddesindeki 66 780 
lira ödenek 1947 yılı bütçesine konulmamıştır. 

5. — 43 ncü büro giderleri bölümünün 1 nci kırtasiye maddesine geçen yıl bütçesinin aynı 
olarak ödenek konulmuştur. 

Aynı bölümün 2 nci döşeme ve demirbaş maddesinde geqen yıl bütçesine nazaran 4 000 lira 
bir fazlalık görünmekte ise de bu para bir çok yıllardanberi kullanılmakta ve tahsisat kifayet
sizliği dolayıisiyle yenilerinin alınmasına imkân bulunmamış olup halen hiç bir suretle tamiri kabil 



— 17 — 
olamıyan yazı makineleriyle çaUşma masa, sandalya ve dosya dolablarının onarma masrafı ve bir 
kısmının yenilenmesi karşılığıdır, 

Yine 43 ncü bölümün 3 ncü aydınlatma maddesinde geçen yıl bütçesine göre fazla görünen 
1 00.0 lira; geçen yıl Büyük Millet Meclisi bahçesinde vücuda getirilmiş olan Belgeler Saklağının 
elektirik tesis ve aydınlatma ve aynı zamanda esaslı bir suretle tamirine lüzum hasıl olan daire 
elektirik ve donanma tesisatının onarılması ve noksanlarının itmamı ve resmî işlerinin bir an ev
vel ikmali için memurların geceleri de çalışmalarına zaruret elverdiğinden f azlalaşacak olan elek
tirik sarfiyat bedelini karşılamak için ilâve edilmiştir. 

Aynı bölümün 4 ncü ısıtma maddesine; Kömür Tevzi müessesesince daire için ayrılmakta olan 
kok ve maden kömürü bedeli île bu kömürün daireye nakil, istif vesaire ücreti ve aynı zamanda 
kalorifer ocaklarında ve odacıların banyolarında yakılacak odun bedeli ile bunun nakil ve istif 
ücreti gözöııünde tutularak hesap edilmiş ve bizzarur geçen yıla nazaran 2 000 lira fazlasiyle öde
nek konulmuştur. 

Bu bölümün beşinci öteberi ve düşünülmiyen giderleri maddesine konulan ödenek 1946 yılı 
bütçesindeki ödeneğin aynıdır. 

6. — 44 ncü basılı kâğıt ve defterler bölümüne 1946 yılı bütçesindeki ödenek aynen konul
muştur. 

7. — 45 nci Bölüm: 

A) Bu bölümün birinci maddesine konulan ve 1946 yılı bütçesine nazaran 2 279 lira fazlalık 
gösteren 5 510 lira ödenek Ulaştırma Bakanlığının posta ve telgraf ücreti hakkındaki 17 . VI . 1946 
tarih ve 963 sayılı yazısı mucibince konulmuştur. 

B) Aynı bölümün 2 nci maddesine konulan ödenek geçen yıl bütçesinin aynıdır. 

8. — 46 nci Bölüm : Başkanlık otomobilinin onarma ve benzin bedeli olup konulan ödenek ge
çen yıl bütçesindeki ödeneğin aynıdır. 

9. — 47 nci Bölüm : 

A) Bu bölümün birinci sürekli görev yolluğu maddesine konulan ödenek 1946 yılı bütçesinin 
aynıdır. 

B) Aynı bölümün 2 nci geçici görev yolluğu maddesinde 1946 yılı bütçesine nazaran 3 000 lira 
fazlalık görülmektedir. Bu para bazı hesaplarm yerlerinde tetkikine zaruret görülmekte olduğun
dan bu tetkikatm yerlerinde ifasını teminen gönderilecek denetçilerin yolluk ve gündelikleri kar
şılığı için ilâve edilmiştir. 

10. — 48 nci giyecekler bölümüne konulan 6 725 lira ödenek 1946 yılı bütçesine göre 725 lira 
bir fazlalık göstermekte olup bu fazlalıkta 40 nci bölümde arzedildiği veçhile D cetveline ilâve edi
len iki hamal ve iki odacının giyecekleri karşılığından meydana gelmektedir. 

11. — 49 ncu Bölüm: 

A) Bu bölümün birinci maddesine konulan 8 000 lira ödenek 4598 sayılı kanım gereğince ya-
püacak tedavi ve yolluklar karşılığı olup 1946 yılı bütçesine kanulan ödeneğin aynıdır. 

B) Ayni bölümün 2 nci maddesine ilâveten konulmuş olan 25 000 lira ödenek; Sayıştaya 
hesap vermekle mükellef muhasip adedi seneden seneye artmış, buna mukabil memur kadrosuna 
hiç ilâve yapılmamıştır. Bugünkü kadro ile tedvirine imkân bulunmıyan ve pek fazla artmış 
olan işleri, arkadaşları mesai saatleri haricinde çalıştırmak suretiyle ikmal ettirmek zaruret 
halini iktisap etmiş olduğundan memurları fazla mesaiye teşvik maksadiyle konulmuştur. Bu 
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para mesai saatleri harioinde çalıştırılacak olan başdeneşçi, denetçi, muavin ve memurlara verile
cek mebaliğ karşılığıdır. 

12. — 50 ve 51 nci bölümlerdeki ödenek geçen yıl bütçesindeki ödeneğin aynıdır. 

13. — 52 nci bölüm : Sayışaty binası etrafındaki drenaj işi ikmal edilmiş olduğundan bu iş 
için ödenek konulmasına lüzum kalmamıştır. 

14. — 53 ncü (Kurs giderleri) bölümündeki ödenek 1946 yılı bütçesine nazaran konulan öde
neğin aynıdır. 

15. — 54 ncü bölüm : 4805 sayılı kanun gereğince Devletçe ödenecek % 5 emekli keseneği 
karşılığı olup geçen seneye nazaran 35 859 lira fazlasiyle 81 066 lira ödenek konulmuş ve bu 
fazlalık ta 39 ncu bölümde arzolunan sebeplerden ileri gelmiş bulunmaktadır. 

16. — 55 nci geçen yıl borçları bölümüne ileride lüzum hâsıl olursa münakale suretiyle 
ödenek temin edilebilmesi için (1) lira konulmuştur. 

17. — 56 nci karşılıksız eski yıllar borçları bölümüne Posta, Telgraf ve Telefon İdaresiyle 
Elektrik Şirketine olan daire borçları gözönünde tutularak 5 000 lira ödenek konulmuştur. 

Komisyon heyeti umumiyesince tetkik olunmak üzere Başkanlığa takdim kılındı. 

Yozgad Milletvekili 
Sırrı îçöz 



Sayıştay Başkanlığı — 19 — 

B. M. ödeneğin çeşidi 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Başkanlık Diva- Komisyonca 

nınca istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük haklar 

39 

40 

41 
42 

1 
2 
3 

1 
2 
3 
0 

I - Aylıklar, ücretler 
Aylıklar 
Memurlar aylığı 
Açık aylığı 
Temsil ödeneği 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücreti 

I I - Başka haklar 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Aynı yardım 

Bölüm toplamı 

Birinci kısım toplamı 

v
 x 

884 128 
1 
0 

884 129 

36 989 
t r . g •'•-. • - . - • 

87 936 

20 500 
3 000 
3 000 

66 780 

93 280 

1 102 334 

-

1 570 200 
1 

8 400 

1 578 601 

59 580 
-•<«. ?. 

95 808 

42 200 
3 000 
3 000 

0 

48 200 

1 782 189 

1 570 200 
1 

1 800 

1 572 001 

59 580 

95 808 

42 200 
3 000 
3 000 

0 

48 200 

1 775 589 

İkinci kısım - Yönetim gider
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
43 Büro giderleri 

1 Kırtasiye 
2 Döşeme ve demirbaş 
3 Aydınlatma 
4 Isıtma 

12 000 
6 000 
4 000 

10 000 

12 000 
10 000 
5 000 

12 000 

12 000 
8 000 
5 000 

12 000 



Sayıştay Başkanlığı 

Ödeneğin çeşidi 

Öteberi ve düşünülmiyen gi
derler 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

7 000 

39 000 

14 000 

3 281 

6 000 

1947 yılı için 
Başkanlık Diva- Komisyonca 

nınca istenen kabul edilen 
Lira Lira 

7 000 

46 000 

14 000 

r> 5io 

0 000 

7 000 

44 000 

14 000 

8 231 

(i 000 

Bölüm toplamı 9 231 11 510 9 231 

Başkanlık otomobili giderleri 5 000 5 000 5 000 

11 - Ö'/lük olanlar - . . . . , 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 2 000 2 000 2 000 
Geçici görev yolluğu 2 000 5 000 5 000 

Bölüm toplamı 4 000 7 000 7 000 

Giyecekler 6 000 6 725 6 725 
4598 saydı kanım gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 
Başdenetçi, denetçi, muavin 
ve memurlara verilecek fazla 
mesai ücreti 

Bölüm toplamı 

İkinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

I - Sürekli olanlar 
Kitap ve dergiler gideri 
Satmalma karşılığı 500 500 500 

8 000 

0 

0 
. - - — - - i : ; - : : : - - — : : 

85 231 

8 000 

25 000 

33 000 
:—:=^="—~ 

123 235 

5 000 

0 

0 
. i - - ^ . ™ — — 

90 956 



Sayıştay Başkanlığı — 21 — 

Ödeneğin çeşidi 

Kararlar dergisi, kağıt, baskı 
ve yayım giderleri 

Bölüm toplamı 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

2 250 

2 750 

1947 yılı için 
Başkanlık Diva- Komisyonca 

nmca istenen kabul edilen 
Liva Lira 

2 250 

2 750 

2 250 

2 750 

Onarma 9 000 9 000 9 000 

11- Süreksiz olanlar 
Sayıştay binası etrafında yap-
tırılacak dranaj bedeli 
Kurs giderleri 

I I I - Çeşitli olanlar 
4644 sayılı kanun gereğince 
ödenecek emekli keseneği kar
şılığı 

Üçüncü kısım toplamı 

60 000 
3 300 

45 707 

120 757 

0 
3 300 

81 066 

96 116 

0 
3 300 

-

81 066 

96 116 

Dördüncü hinim - Borçlar 

G-eçen yıl borçları 100 1 1 
Eski yıllar karşılıksız borçları 0 5 000 0 

Dördüncü kısım toplamı 100 5 001 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
.«te

lkine! kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

1 102 331 
85 231 

120 757 
100 

1 308 422 

1 782 189 
123 235 
96 116 
5 001 

2 006 541 

1 775 589 
90 956 
96 116 

1 

1 962 662 





4 - Başbakanlık 



— 24 — 

B. M. 

Başbakanlık 

1946 
yılı 

ödeneği 
Ödeneğin çeşidi u™ 

1947 yılı için 
11 ükünıet ec Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

57 
58 
59 

60 
61 
62 
63 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve 'benzeri özlük haklar 

I - Başbakan ve Devlet Bakan
ları ödeneği, aylık ve ücretler 
Başbakanlık ödeneği 
Devlet Bakanları ödeneği 
Aylıklar 

1 Memurlar aylığı 
2 Acık aylığı 
3 Temsil ödeneği 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

1. Çocuk zammı 
2 "Oağum yardımı 
3 Ölüm yardımı 
0 Aynı yardım 

Bölüm toplamı 

Birinci kısım toplamı 

9 272 

202 5(50 
1 

Bölüm toplamı 202 561 

53 570 

17 628 

9 272 
15 960 

123 010 
1 

1 800 

424 811 

107 580 
36 000 
19 524 

9 272 
15 960 

423 010 
1 

1 800 
424 811 

107 580 
36 000 
19 524 

(S 500 
5 000 
4 000 

29 700 

45 200 

328 231 

13 000 
5 000 
4 000 

22 000 

635 147 

13 000 
5 000 
4 000 

0 

22 000 

635 147 

îkinci kısım - Yönetim (lider
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
64 Merkez büro giderleri 

1 Kırtasiye 3 500 3 500 3 500 



Başbakanlık — 25 — 

B. M. 

2 
3 
4 
5 

65 
1 
2 
3 
4 
5 

ödeneğin çeşidi 

Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

îller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

6 000 
300 

1 
4 000 

13 801 

200 
800 
100 

1 250 
300 

2 650 

1947 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

11 000 
300 

1 
4 000 

18 801 

200 
800 
100 

1 250 
300 

2 650 

. için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

11 000 
300 

1 
4 000 

18 801 

200 
800 
100 

1 250 
300 

2 650 

66 Basılı kâğıt ve defterler 
67 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve giderleri 
1 Posta ve telgraf ücretleri 
2 Telefon ve başka haberleşme 

ücret ve giderleri 

Bölüm toplamı 

68 Taşıt giderleri 
1 Başbakanlık otomobilleri 
2 Başka taşıtlar 
3 Devlet Bakanları otomobilleri 

Bölüm toplamı 

1 750 

16 738 

11 000 

27 738 

9 000 
10 000 

19 000 

2 250 

14 974 

12 000 

26 974 

9 000 
12 000 
12 000 

33 000 

2 250 

14 974 

12 000 

26 974 

9 000 
12 000 
12 000 

33 000 

I I - özlük olanlar 
69 Yolluklar 

1 Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

515 
1 500 

2 015 

515 
3 000 

3 515 

515 
3 000 

3 515 



— 26 — Başbakanlık 

B. M. 

70 
71 

ödeneğin çeşidi 

Giyecekleer 
4598 sayılı kanun gereğince 
yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 

îkinci kısım toplamı 

1946 
yılı 

ödeneği 
l i ra 

6 500 

3 580 

77 034 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
l i ra Lira 

8 500 

3 580 

99 270 

8 500 

3 580 

99 270 

Üçüncü kısım - Daire hizmet
lileri 

I - Sürekli olanlar 
72 Basımevi giderleri 

0 Ücret ve yevmiye 
1 Gündelikler 
2 Mamul ve iptidai maddeler 
3 Demirbaşlar 
4 Diğer işletme ve yönetim gi

derleri 

89 000 
0 

80 000 
20 000 

20 000 

Bölüm toplamı 209 000 

110 000 
o 

139 000 
20 000 

29 000 

298 000 

0 
110 000 
139 000 
20 000 

29 000 

298 000 

73 Örtülü ödenek 2 U l 000 2 003 650 2 000 000 

I I - Geçici olanlar 
74 Türlü belge saklaklarmın 

ayırma ve birleştirilmesi genel 
giderleri 

75 3558 sayılı kanun gereğince 
yapılacak Devlet Basımevi pro
je giderleri 

76 4644 ve 4805 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak emekli ke
seneği karşılığı 

76 A İnönü Armağanı genel giderleri 

44 500 

2 000 

4 000 

25 836 
250 000 

Üçüncü kısım toplamı 2 366 501 2 581 487 

4 000 

25 836 
250 000 

2 577 837 



başbakanlık 

ödeneğin çeşidi 

— 27 — 
1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Dördüncü ktwm - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçlan 
1942 - 1945 yılları borçları 
1928 - 1941 yılları borçları 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

1 
1 

2 

3 

1 
1 

2 

3 

1 
1 

2 

3 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

328 231 
77 034 

2 366 501 
3 

2 771 769 
. 

635 147 
99 270 

2 581 487 
3 

3 315 907 
. 

635 147 
99 270 

2 577 837 
3 

3 312 257 
•— 

3827 sayılı kanun gereğince sa-
tınalınacak taşıtlar karşılığı 
(Maliye Bakanlığı bütçesine) 

GENEL TOPLAM 

6 000 

3 321 907 





5 - Danıştay Başkanlığı 



Rapor 
a 21 .XI . 1946 

Danıştaym 1947 yılı bütçesini inceledik: 

79 ncu bölümün birinci maddesi Yüksek Meclise sunulmuş olan ve Maliye Bakanının bütçesinin 
umumi durumu hakkındaki beyanlarında da temas edilen icaba uyularak artırılmıştır. Yekûnu 
kadro ile karşılaştırılarak uyarlığı tesbit edilmiştir. Bu bölümün 3 ncü maddesindeki ödenek 
bütçenin bağlanması oturumuna bırakılmalıdır. Bu vesile ile dokunulması gereken bir mesele 
vardır. Büyük Meclis geçen sene 6 ncı dairenin teşkilini kararlaştırdı. Bundan maksat evrak 
terakümünün önüne geçmekti. Bu dairenin faaliyete geçebilmesi için bir kısım tâli memurlara 
ihtiyacı olduğu tabiîdir. Halbuki 15 memur (L) cetveline alınmıştır. Bundan bir kısmının hiç 
değilse 5 inin faal kadroya geçirilmesi zaruridir. 

Bundan başka teşkilâtın doktoru yoktur. Memurlar ve aileleri hastalanınca büyük bir feda
kârlığa mâruz kalmaktadır. Bu dairenin emsali gibi bir doktoru olmalıdır. 

Bunları düşünerek ve 1945 senesi katı hesaplarını inceliyerek 82 nci bölümün 3 ncü madde
sinden 2 000 lira 83 ncü bölümün 2 nci maddesinden 2 000 lira tasarruf imkânını bulduk. Bütçe
nin Yüksek Komisyonca incelenmesi neticesinde varidat fazlası olur veya tasarruf temin edile
bilirse bakıyei tahsisat ta oradan karşılanarak Sayın Danıştay Başkanının ifade edeceği kadrolara 
ilâveler yapılmalı ve bu suretle 6 ncı Dairenin faaliyeti temin olunmalıdır. 

Hizmetliler ücreti de Maliye Bakanlığından verilen direktife dayanılarak ve uyularak kon
muştur. 

Geçici tazminatta da 6 120 lira fazlalık vardır. Bu fark 15 memur (L) cetveline alındığı 
halde Danıştaym yeni kanunundaki kadroya uyulduğundan mümbaistir. 

90 ncı bölümdeki tahsisat geçen senenin aynı ise de Avrupa ile temas başladığından bu tahsi
satın ihtiyaca cevap verememesi ihtimali vardır, imkân hâsıl olursa masarifatı umumiyeden 1 000 
lira ilâvesi ve bu sene olmazsa önümüzdeki sene bütçesi tanzim edilirken bu hususun gözönünde 
bulundurulması yerinde olur. 

91 nci bölümdeki değişiklik kanuni bir gerektir.» 

Son söz ve çok mühim bir temenni olarak da tebliğ ve tebellüğ muamelesinin adlî usul daire
sinde yapılabilmesi için muktazi nizamnamenin biranevvel tanzimi zaruretini Yüksek Komisyona 
arzeder, derin saygı ile Danıştay bütçesini Yüksek tetkikmıza sunarız. 

Diyarbakır Milletvekili İstanbul Milletvekili 
O. Nuri Koni 



Danıştay Başkanlığı — 31 — 

B. M. ödeneğin çeşidi 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özliüv haklar 

I - Aylık ve ücretler 
79 Aylıklar 

1 Memurlar aylığı 360 490 737 326 743 926 
2 Açık aylığı 1 1 1 
3 Temsil ödeneği O 1 800 1 800 

Bölüm toplamı 360 491 739 127 745 727 

80 Hizmetliler ücreti 21 871 30 600 30 600 

I I - Başka haklar 
81 Geçici tazminat 40 284 46 404 46 764 
82 4178 ve 4598 sayılı knaunlar 

gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

1 Çocuk zammı 
2 Doğum yardımı 
3 ölüm yardımı 
0 Aynı yardım 

Bölüm toplamı 

i kısım toplamı 

5 000 
4 000 
8 000 

24 120 

41 120 

463 766 

10 000 
4 000 
8 000 

0 

22 000 

838 131 

10 000 
4 000 
6 000 

0 

20 000 

843 091 

İkinci kısım - Yönetim gider
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
83 Merkez büro giderleri 

1 Kırtasiye 
2 Döşeme ve demirbaş 
3 Aydınlatma 
4 öteberi giderleri 

irbaş 

'İ 

Bölüm toplamı 

3 000 
31 500 
1 170 
3 500 

39 170 

3 000 
10 842 
1 170 
3 500 

18 512 

3 000 
6 000 
1 170 
3 500 

13 670 

84 Basılı kâğıt ve defterler 1 430 1 430 1 430 



Danıştay Başkanlığı 

ödeneğin çeşidi 

1946 1947 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen. 
Lira Lira Lira 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 

Bölüm toplamı 

Başkanlık otomobilleri gider
leri 

I I - Özlük olanlar £ 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev volluğu 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
4598 sayılı kanun gereğince 
yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 

ikinci kısım toplamı 

1 942 

1 000 

2 942 

4 500 

500 
750 

1 250 

3 800 

1 900 

54 992 

1 069 

1 500 

2 569 

4 500 
*• y • - , 

500 
750 

1 250 

3 800 

1 900 

33 961 

1 069 

1 500 

2 569 

4 500 

500 
750 

1 250 

3 800 

1 900 

29 119 

Üçüncü hısım - Daire hizmet
leri 

I I I - Geçici olanlar 
Kitap ve dergi giderleri 
Satmalma karşılığı 
Kararlar dergisi, kâğıt baskı ve 
yayım giderleri 

Bölüm toplamı 

4644 ve 4805 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek emekli ke
seneği karşılığı 

500 

3 000 

3 500 

770 

500 

2 825 

3 325 

39 165 

1 000 

2 825 

3 825 

39 495 

Üçüncü kısım toplamı 4 270 42 490 43 320 



Danıştay Başkanlığı — 33 — 
1946 1947 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Ödeneğ in çeş idi Li™ Lira Lira 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 1 1 1 
Eski yıllar borçları 
1942 - 1945 yılları borçları 1 1 1 
1928 - 1941 yılları borçları 1 1 1 

Bölüm toplamı 2 2 2 

Dördüncü kısım toplamı 3 3 3 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 463 766 838 131 843 091 
ikinci kısım toplamı 54 992 33 961 29 119 
Üçüncü kısım toplamı 4 270 42 490 43 320 
Dördüncü kısım toplamı 3 3 3 

GENEL TOPLAM 523 031 914 585 915 533 





6 - Basın ve Yayın G. M. 



Rapor 
20 .XI . 1946 

Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü 1947 bütçe tasarısını tetkik edecek arkadaşımızın hastalan
ması sebebiyle, pek daralmış olan vaktin müsaadesi derecesinde, bu idarenin 1946 yılındaki ba-
şartları ile gelecekteki çalışmalarının ifadesi olan 1947 tasarısında çeşitli hizmetler için konmuş 
Ödenekleri hakkında yapabildiğim incelemelerin sonuçlarını ve bu husustaki düşüncelerimi, saygı 
ile yüksek komisyonun mütalâasına arzediyorum. 

I 

I - Basın ve Yayın Genel Müdürlüğünün çalışmaları: 

I - İÇ VE DIŞ BASINI TAKÎP, 

II - PROPAGANDA, 

III - RADYO HlZMETLERÎ, 

IV - TURÎZM. 
olmak üzere başlıca dört kısımda toplanmaktadır. _-•--• 

I - ÎÇ VE DIŞBASINI TAKtB : V ^ t ^ • 

1. — iç yayın bakımından, Basın ve Yayın Genel Müdürlüğünce îç Yayın ve basını takibetmek 
ve Matbuat Kanunu hükümlerinin tatbikine nezaret etmek gibi başlıca iki görev verilmiş bulun
maktadır. Bu görevlerle ilgili olarak, Genel Müdürlükçe kitaplar, gazeteler, mecmualar, piyes
ler, senaryolar tetkik edilmekte, Basın ve Yayın mensuplarına ait meslekî siciller tutulmaktadır. 
Basında intişar eden ve Bakanlıkları, müesseseleri ilgilendiren haberlerin ve yazıların kupürleri 
buralara gönderilmektedir. Bu sene içinde Ekim ayının sonuna kadar, ilgili Bakanlıklara ve mü
esseselere gönderilen kupür adedi (18169) u bulmaktadır. Ayrıca Elçiliklerimiz için her onboş 
günde bir îç Basın Servisi yapılmaktadır. 

2. — Dış basın ve yayın, 

a) Genel Müdürlüğün abone olduğu gazetelerle içerde, 

b) Basın ataşelikleri yoliyle dışarda, 
olmak üzere iki yolda takibedilmektedir. 

içerde tetkik edilen yabancı gazete ve mecmualardan münderecatına ve memleketimizle ilgi
sine göre tercüme yolliyle istifade edilmektedir. 

Basın ataşaleri de bulundukları memleketlerdeki basını günü gününe takibederek, yazıların 
önem derecesine göre, hülâsa ve metin olarak telgrafla Genel Müdürlüğe bilgi vermektedirler. 
Bu suretle ajanslarla alınamıyan haber ve yazıların Genel Müdürlükçe kıymetlendirilmesi müm
kün olmaktadır. 

II - PROPAGANDA HİZMETLERİ : 

a) Radyo, 

b) Film, 

c) Fotoğraf, 
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â) Basılı yayınlarla yapılmaktadır. 

a) Ankara Radyosu kısa dalga postası propaganda maksadiyle tesis edilnıiştir. Genel Müdür
lük bu imkândan geniş nispette faydalanmakla beraber kısa dalga servisinde Fransızca, ingilizce, 
Arapça, Yunanca, Sırpça, Bulgarca, Romence, Almanca, Orduca, Farsça olmak üzere on dil üzerin
den yayın yaptırmaktadır. Ayrıca, ingilizce konuşan memleketlere hitaben haftada bir ingilizce Pos
ta kutusu ve yine haftada bir ingilizce propaganda yayını yapılmakta ve kısa dalga postasının ula
şabildiği yerlerde bu yayınlar alâka ile dinlenmektedir. 

1947 senesi içinde Ankara'da açılması düşünülen ve tevcihli antenle çalışacak olan 100 kilo-
vatlîk yeni kısa dalga istasyonu ile bu faaliyetin de daha tesirli olacağı umuluyor. Yeni posta 
ile beş istikamette neşriyat yapılacaktır. 

b) Film: 

Genel Müdürlüğün bugün elinde bulunan vasıtaları iptidai bir şekildedir. Film servisi, tek 
bir alıcı makine ile idare edilmektedir. Buna rağmen, bu sene 50911 metreyi bulan 23 film çeki-
lebilmiştir. Bu filmlerin ikisi Arapça, biri İngilizce'dir. Bunların arasında Adana, Tarsus, Mersin, 
Bize, Trabzon, Samsun, Maraş, Bolu - istanbul yolu filmleri de vardır. Antalya ve istanbul 
filmleri de hazırlanmaktadır. Bu filmler gösterilmek üzere, Londra, Bern, Vaşıngton, Roma, Ka
hire, Bağdat, Beyrut, Hindistan, Bükreş ve Kıbrıs'a gönderilmiş ve buralarda gösterilmeğe baş
lanmıştır. 

1946 senesi bütçesine konulan tahsisatla, bu yıl içinde teknik teçhizatını ikmal etmek üzere 
gerekli siparişler verilmiştir. 

c) Fotoğraf yayınları: 

Fotoğraf servisince 1946 yılı içinde muhtelif boylarda yekûnu 17270 i bulan resim çekilmiş 
ve bu resimler, Ankara'ya gelen yabancı gazete muhabirlerine verilmiş ve dağıtılmak üzere Ba
sın Ataşeliklerine gönderilmiştir. 

d) 1946 senesi içinde (Radyo Mecmuası, Ayın tarihi, Devlet yıllığı, ibrahim Müteferrika, 
Türkiye'de Matbaacılığın Banisi, Bergama Temsilleri ve Turizm işleri, Türkiye'de basılmakta 
olan gazete ve mecmualar dergisi, ikinci cihan harbinin Kronolojisi, Turkey (ingilizce) son de
ğişikliklere göre Matbuat Kanunu) yayınlanmıştır. 

Bu eserler, Devlet ve Millî Eğitim Matbaalariyle hususi-matbaalarda bastırılmıştır. 

Genel Müdürlük, ingiliz kredisinden faydalanarak ingiltere'ye, renkli baskı yapabileeek (mat
baa makineleri) sipariş etmiş ve bunlardan tesellüm edilen kısmının Devlet Matbasında monta- . 
jını yaptırmıştır. Makinelerin bir kısmı da yola çıkarılmış bulunmaktadır. Bu sayede önümüzdeki 
yıl içinde Radyo Mecmuasının onbeş günde bir çıkarılması ve harpseneleri içinde vasıtasızlık yü
zünden yayın]anamıyan «La Turquie Kemaliste» mecmuasını yayınlanması düşünülmektedir. 

III - RADYO HİZMETLERİ: 

Memleketin radyo ihtiyacı Ankara uzun dalya postasiyle karşılanmakta ve bugün, teknik 
imkânlar, Ankara postasının günde ancak 7 saat çalışmasını Bağlıyabilmektedir. 

Radyo yayınları üç kısma ayrılmıştır. 

A) Müzik yayınları, 

B) Söz yayınları, 

C) Temsil, 
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A) Radyonun müzik yayınları iki kısma ayrılır: 

I - Türk müziği, 

II - Batı müziği, 

I - Türk müziği programlarında Tarihî Türk Müziği, Yurttan sesler, ince saz, soİoİar, saz 
eserleri ve oyun havalariyle izahlı Türk müziği yeralmaktadır. Türk müziği yayınları, 1680 
dakikadan ibaret bulunan plâk yayını da dâhil olmak üzere senede 29500 dakikaya varmaktadır. 

II - Batı müziği programlarında ise, senfonik müzik, armoni müzikası, salon orkestraları, 
dans orkestrası, sololar, oda müziği, dört sesli koro, gençlik korosu, akordion, mandolin bir
likleri ile kısaltılmış opera parçaları ve senfonik Türk müziği yer almış bulunmaktadır. Bütün 
bu yayınların yekûnu senede 44 010 dakika tutmaktadır. Bundan başka, yekûnu 42, 822 daki
kayı bulan plâk neşriyatı vardır. 

B) Söz yayınları aşağıdaki nevilerden ibarettir: 

1. — Haberler 

2. — Radyo gazetesi 

3. -— Mevkut konuşmalar 

4. — ilmî ve içtimai serbest saatler; 

5. — Geçmişte bugün; 

6. — Resmî ilân ve tebliğler; 

7. — izahlı müzik metinleri; 

8. —- Çocuk saati. 

Bu yayınların yekûnu senede 48 355 dakikayı bulmuştur. Bu yayınlar arasında ikisi kısa ve 
dördü de normal olmak üzere altı haber servisi yapılmaktadır. Haber yayınlarının dakika ade
di 21, 900 ze varmıştır. 

C) Temsil ve skeç yayınlarına gelince: Başlıca, dram, komedya, zirai skeç, içtimai pi
yesler, batı edebiyatından çeşitli tercümelerden ibarettir. Heyeti umumiyesi senede 3793 daki
kayı bulmuş ve 114 parça eser temsil edilmiştir. 

Genel Müdürlük, müzikli, sözlü yayınların icrası sahasında diğer dünya radyolarının fayda
landıkları yeni teknik inkişafları gözönünde tutarak kaydedici (enregistrement) makineler si
pariş etmiştir. Bunların yılbaşından evvel teslim edileceği ifade edilmiştir. 

Ayrıca, radyo dinleme servisi için, diktafon makineleri siparişine geçilmiştir. Bunların da 
yıl sonundan önce teslim edileceği umulmaktadır. 

IV - TURİZM : 
t. . ' 

Turizm kadrosunun büyük bir kısmı ötedeıiberi (L) cetvelinde mevkuf tutulmaktadır. İdare 
bu yıl içinde, yeni bir kanun tasarısiyle bu kadroların iadesi ve ikmaliyle gelecek sene hazırlık ça
lışmalarına geçmeği düşünmektedir. 

İdare turizm bakımından Önemi âşikîr olan turistik rehberleri mukavele ile bağlı olduğu müte» 
hassısma yazdırmaktadır. Şimdiki halde yalnız (adalar rehberi) basılmıştır. Galata, Yalova, 
Ege vilâyetleri, Bursa ve iznik rehberlerinin de bu sene içinde basılmasına geçilmesi umulmak* 
tadır» 
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Bugün, harbten pek çok müteessir olan ınem'okotîerde yeniden turizm hareket ve teşebbüsle

rine başlandığı görülmektedir. Bizde de hiç. olmazsa, pasaport, vize, kambiyo, gümrük mu
amelelerinde kolaylıklar temin etmek, turizm endüstrisinin en mühim zenginliklerini ve sermayesi
ni teşkil eden âbide ve eserlerin korunmalarında vo bakımlarında ilgili Devlet daireleriyle hususi 
idare ve belediyelerce yapılmakta olan faalyetleri ahenkleştirmek, otel, pansiyon ihtiyaçlarının 
giderilmesini sağlıyacak etüdlerde bulunmak, hususi teşebbüs sahiplerini teşvik etmek, hazırlayıcı, 
düzenleyici işlerle idarenin bu şube faaliyetlerini tekrar canlandırmak bizim için de artık gecik-
tirilemiyecek bir ihtiyaç haline gelmiş bulunmaktadır. 

ANADOLU AJANSI : 
Bütçesinin en mühim kaynağını her yıl mukavelesi gereğince Basın ve Yayın Genel Müdürlü

ğüne konmakta olan ödenekten temin eden bu millî müessesemiz, geçen yıllarda yapılan yardım
larla malî durumunu düzeltmiş ve işlerini memnunluk verici surette düzenlemiş bulunmaktadır. 
Memleketimizin İstanbul ve îzmir gibi mühim merkezlerine dünya haber ve havadislerini bugü
nün teknik inkişaflarından faydalanarak daha esaslı ve seri surette yayabilmek üzere yeni birta
kım makinalar ve tesisler temini imkân ve çareleri düşünülmektedir. Bu hususta P. T. T. İdaresiy
le yakın bir temas halinde çalışılması ve işbirliği yapılması gerekmektedir. 

Bu idarenin günlük çalışmaları ekli cetvelde hulâsatan arz ve izah edilmiş bulunmaktadır (Ek 
No. 1) 

II 

1947 Bütçesi bölümleri : 
94/1 - Memurlar aylığı ve temsil ödeneği: Tasarruf maksadiyle fiilî kadrolardan (11) i (L, 

cetveline alınmıştır. İdarenin gerekli vasıfta kimse bulunmamasından dollayı doldurulmamış kadro
ları ekli (1) numaralı cetvelde gösterildiği üzere (34) kişiden ibaret bulunduğuna ve ileride yeni 
ihtiyaç ve teşkilâtı için bir kanun tasarısı hazırlamak tasavvuru mevcut olduğuna göre münhal 
olmıyan (90) liralık bir kadronun fiili kadroda bırakılarak cetvelde gösterilenlerin (L) cetveline 
nakli ve bu maddedeki ödenekten bunlara ait kısmın indirilmesi daha uygun olacaktır. 

Bu maddeye konmuş olan ödeneğin yeni aylık tutarlarına ve mevcut kalması düşünülen kadro
ya göre hesaplandığı ifade edilmiştir. 

95 - Hizmetliler ücreti: Bugünkü hizmetli kadrosundan ekli (2) sayılı cetvelde gösterilen (19) u 
çıkarılarak bir filim operatör yardımcısı, bir başfotoğrafçı, bir fotoğrafçı ile bir makinistin kifayet
siz olan ücretlerine birer miktar zamlar yapılmış ve hizmetli aylıkları, aynı yardım ile olağanüstü 
zamları ihtiva edecek surette tesbit edilmiş olduğundan ödenekte 1946 yılındakine kıyasla görü
len fazlalık bu sebeplerden ileri gelmiş bulunmaktadır. 

100/2 - Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri: Ödenek geçen yıl kadardır ve Dışişleri 
Bakanlığınca gösterilen lüzum üzerine radyo neşriyatını dinliyemiyen uzak memleketlerdeki elçilik
lerimize telgrafla ulaştırılmakta olan memleket haberleri masrafları da buradan verilecektir. İdare 
bu yıl mevcut ve yetkili memurların evlerine konulmuş hariçle konuşulabilen 42 telefondan 6 sı 
dairelerden ve 5 i evlerden olmak üzere 11 telefon kaldırmıştır. 

106 - Yayın, turizm ve propaganda: Teklifolunan ödenek 1946 dan noksandır. Bu yılın on 
ayı içinde 190 927 lirası yayın 

5 685 lirası turizim 
182 413 lirası propaganda 
182 413 lirası propaganda işlerine ait olmak üzere 
379 025 lira harcanmış olup yıl sonuna kadar daha 157 252 lira sarfedilebileceği anla

şılmaktadır. 
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108. — Radyo istasyonları ve stüdyoları yönetim ve işletme giderleri : Bu maddeye, önümüzde

ki yıl içinde bazı yayınların azaltılması veya kaldırılması düşünülerek 1946 ya nazaran 55 849 
lira noksaniyle ödenek konulmuştur. 

109. — Basın Ateselikleri : teklif olunan ödenek geçen yşıldakinden 37 118 lira fazladır. İ946 
yılının ikinci yarısından daha öneedenberi mevcut olan Moskova, Bern, Londra ve Vaşington 
Ataşeliklerine ilâveten Roma, Paris ve Kahire 'de dahi ataşelikler açılmıştır. Gelecek yıl Vaşing
ton'da bir (Haber bürosu) açılması düşünülmektedir. 

116 A — Çeşitli yardımlar : Bu tertibe bu yıl ödenek konmamıştır. Yukarıda Genel Müdür
lüğün çalışmaları hakkındaki izahlarımızda işaret olunduğu üzere Turizm faaliyet ve hareketleri 
diğer teşebbüsler ve hizmetlere kıyasla pek tâli bir mahiyet ve 'ehemmiyet göstermektedir ve bu 
sahadaki teşkilâtlanma ve çalışmalar gelecek yıFaı-, bırakılmaktadr.'. Bu durumda, Turizm konu
sunda hususi teşebbüsler ve çalışmalarla gayretler sarf etmekte bulunan bazı kurumlardan ida
renin yardım elini çekmesi, bu kurumların çalışmaları üzerinde menfi tesirler hâsıl etmekle kal-
mıyara!. neticede idareyi, gelecek yıllara ait teşebbüs ve faaliyetlerinde bu uzuvların yardımın
dan da mahrum bırakmış olacaktır. Bu itibarla Genel Müdürlüğün de muvafakati veçhile Turizm 
hizmetlerini de içine alan 104 ncü bölümden bh* miktar ödeneğin geçen yıllarda olduğu 
gibi bu tertibe konmasını komisyonun yüksek takdirine .arzeylerim. 

117. — Yeniden radyo istasyonları kurulması ve eldeki istasyonun esaslı genişletme, değiştirme 
ve düzenleme giderleri : İstanbul ve Ankara'da yeniden yapılmakta olan radyo istasyonlarının 
bina, arsa ve teknik tesisat bedel ve her türlü masraflarını karşılamak üzere bu yıl 1 716 265 
lira ödenek konulmuştur. 4670 ve 4927 sayılı kanunlar gereğince istanbul'da 150 kilovatlık orta 
dalga, Ankara'da 100 kilovatlık kısa dalga birer istasyon kurulması için 1948 yılma kadar (9,5) 
milyon lirayı aşmamak üzere gelecek senelere geçici taahhütlerde bulunmak üzere Başbakanlık 
yetkili bulunmaktadır. 

Şimdiye kadar bütçelerle konmuş ödeneklerin başka taraflara aktarma veya sene sonunda 
mühim miktarlarda iptal edilmiş olduğuna göre teklif olunan ödeneğin önümüzdeki yıldaki mas
rafları karşılayıp karşılayamıyacağı izaha muhtaç görülmüştür. 

Edirne Milletvekili 
M. Nedim Gündüzalp 
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(Ek No. 1) 

Anadolu Ajansının bir günlük mesaisi 

Anadolu Ajansının 24 saatlik bir çalışma gününde ne işler; gördüğü aşağıda tafsilâtîyle arze-
dilmiştir: 

Türkçe ve Fransızca Siyasi Bülten : 

Bu bültene giren haberler ingilizce ve Fransızca muhtelif kaynaklardan alınmakta ve her 
gün kendi vasıtalarımızla günde üç defa tevzi edilmektedir. 

Kaynaklarımız Reuter, Frans Pres, United Press gibi yabancı ajanslardan başka kendi mu
habirlerimizin gönderdikleri haberlerden terekküp etmektedir. 

Anadolu Ajansı Londra, Cenevre, Kahire, Atine, Bükreş ve Sofya'daki muhabirlerinden£ok 
faydalar görmüştür, imkân görüldükçe bu muhabirliklerin artırılması bilhassa lüzumlu sayıl
maktadır. 

ingilizce alınan haberler Fransızca ve Türkçeye tercüme edildikten sonra bültenlerimize 
dercolunmakta ve resmî makamlarla gazetelere ve diğer abonelerimize gönderilmektedir. 

Anadolu Ajansının telsiz dairesi, bu neticenin aksaksız elde edilmesi maksadiyle 24 saat fa
sılasız çalışmaktadır. Telsiz dairemizde mors alfabesi üzerine telgraflar zaptedildiği gibi Hell 
makineleriyle de kelime halinde yazılı olarak telsizle alınmaktadır. Bu itibarla ajansın herhangi 
bir Haberi bilhassa Milletlerarası mahiyette olursa herhangi bir neşriyatı kaçırmasına imkân 
yoktur. 

Bu siyasi bültenin hazırlanması için AnadoluAjansı üç ekiple çalışmakta ve bu ekipler her 
hafta geceden ortaya, ortadan sabaha ve sabahtan da geceye geçmek suretiyle nöbet değişti
rerek kendilerinden beklenen vazifeyi muvaffakiyetle başarmaktadırlar. 

Ajansın Avrupa'ya yaptığı servis : 

Anadolu Ajansı Avrupa'ya biri telgrafla diğeri de ayrı bir bültenle iki servis yapmaktadır. 
Memleketimize taallûk eden mühim haberler, mühim nutuklar, mühim kanunlar, gününde tel
grafla ingiltere, Fransa, Rusya, isviçre, Balkanlar ve diğer ajanslara bildirilmektedir. 

Bundan başka Türkiye'de bir hafta zarfmda intişar eden mühim' başmakalelerin hülasaları 
Ve Türkiye'ye mütaallik mühim dahilî haberler ayrıca bir bülten halinde mühim Avrupa merkez
lerine, Bağdat ve Kahire'ye gönderilmektedir. 

Ajansın radyo yazdırma servisi : 

Anadolu Ajansı Ankara ve istanbul'da tanı teçhizatla çalıştığından iki şehirdeki gazeteler 
Ajans bültenlerinden aynı ölçüde istifade etmektedirler. 

Bundan başka İzmir, Adana ve Sivas gibi mühim basın merkezlerine de elden geldiği kadar 
telgraf veya telefonla mühim nutukların metinleri bildirilmektedir. Memleketimizin diğer şe
hirlerinde intişar eden gazetelerin bültenlerimizden aynı ölçüde istifadelerine imkân olmadığın
dan onlara mahsus olmak üzere radyoda günde üç defa okutulmak üzere bir yazdırma servisi te
sis olunmuştur. Bu servisten izmir, Adana ve Sivas da istifade etmektedir. Bu yazdırma ser
visinin neşir saatleri 11, 45 17, 15 ve 23 tür. Her bültenin ihtiva ettiği kelime sayısı vasatî 
1100 olduğuna göre bu servis 3300 kelimelik bir bülten teşkil etmektedir. 

Sote yazdırma servisi gece saat 23'te radyoda okunduğundan, geceyarısıfta kâdâr gelmiş M-
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lunan en son haberleri mühim basın markezlerimize ayrıca telefonla verme lüzumu hasıl olmak
tadır. izmir gazeteleri bu yeni telefon servisimizi memnuniyetle karşılamışlardır. 

Malî servis : 

Anadolu Ajansı her gün sabah erkenden bankalara tevzi edilen ve dünya borsalarındaki kam
biyo fiatlarmı ihtiva eden bir bülten tevzi etmektedir. Bu bülten de Londra, New - York, 
Zürich, Milano, Paris, Cenevre borsaları fiatlarmı ihtiva ettiği gibi ayrıca Londra, İskenderiye 
Arjantin ve Bambay'daki Altın ve gümüş fiatlarmı da muhtevi bulunmakta ve bundan başka İs
tanbul borsası kambiyo ve esham ve tahvilât fiatlarmı da vermektedir. 

İktisadi servis : 

Bu fevkalâde mühim olan bülten Türkiye ihraç mallarının dünya borsalarında o günkü fiat
larmı ihtiva etmekte ve her gün dağıtılmaktadır. Bu bütenin ihtiva ettiği maddeler şunlardır: 
Buğday, çavdar, yulaf, arpa, mısır, pamuk, üzüm, fındık, tiftik, Bu maddelerin muamele gördüğü 
borsalar da Londra, Chicago, Vinipeg, Buenos Aires, New - York, Bombay, İskenderiye, Yuhan-
nesbourg, İsviçre borsalarıdır. 

Bu bülten ihraç mallarımızdan başka aliminyum, kalay, teneke, kauçuk, elektrolik bakır, 
gazete kâğıdı, tuzlu manda derisi gibi ithal maddelerinin de İskenderiye, Londra ve New - York 
borsalarmaki fiyatlarını ihtiva etmektedir. 

Gazete hülâsaları servisi : 

Bu servis oransızca ve Türkçe olarak tanzim edilmektedir. Fransızcalar abonelere tevzi edil
mekte Türkçeler de resmî makamlara verilmekt edir. Fransızca gazete servisi o günkü İstanbul, 
Ankara, ve İzmir gazeteleri başmakal eleriyle diğer mühim makalelerinin hulâsalarını ihtiva et
mekte ve her^gün öğleye kadar ikmal edilerek tevzi olunmaktadır. 

Türkçe gazete hulâsaları servisi fevkalâde büyük bir sür'atle o sabah hazırlanması, ya
zılması ve dağıtılması saat 9. 30'da ikmal edilmektedir. Bu suretle gazetelerin her yerde normal 
olarak okuttukları saatte Anadolu Ajansı gazeteler hulâsa servisi ikmal edilmiş bulunmak
tadır. 

Malî ve iktisadi tahviller servisi : 

Haftanın malî ve iktisadî hareketleri hakkında tarafsız müşahit ve mütehassısların görüş
lerini ihtiva eden ve her gün muntazaman Londra'dan telsizle alman bu servis münhasıran 
bundan faydalanmak isteyen abonelerimize mahsus olarak haftada bir defa neşredilmekte ve 
finans ekonomi ve akaryakıt fasılları üzerinde gerçekten esaslı tetkikleri taşıyan yazıları ih
tiva etmektedir. 

Spor servisi : 

Anadolu Ajansı, yurt içinde ve dışındaki mühim spor hareketlerini takip ederek bütün ga
zetelerimizin memnuniyetle faydalandıkları bir spor servisi neşretmektedir. 

Mühim nutukların tam metinleri : 

Yabancı devlet adamları tarafından iradedilip günü gününe geniş hulâsaları neşredilen mü
him nutukların tam metinleri ertesi günü ne ölçüde olrsa olsun ayrıca Fransızca olarak neş
redilmekte ve icabeden yerlere ve gazete başmuharrirlerine tevzi edilmektedir. 

Yeni telsiz tesisatı : 

Anadolu Ajansı, günün bütün haberlerinden memleketin bütün basın markezlerini fayalandı-
rabilmek için telgraf ve telefon ücreti olarak külliyetli para sarf etmektedir. Bir taraftan bu 
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masraftan kurtulmak diğer taraftan da doğrudan doğruya ve günün her saatinde bütün mü
him, basın merkezlerini takviye edebilmek için Anadolu Ajansı telsiz tesisleri yapmak maksa-
diyle bir şartname hazırlamış ve bu şartname muhtelif firmalara tevzi edilmiştir. Bu şartname
nin hedef tuttuğu tesislerin bedeli 260 bin liradır. Yaptırmak istenilen tesisler de şunlardır. 

İzmir'de Ankara ile telsiz telefon muhaberesini temin eedbilecek bir alıcı ve bir verici ci
hazlardan mürekkep bir sistem. Bu telefon tesisatına ileride telemprimör muhaberesine ait ter
tibat ilâve edilebilecektir. 

Ankara - İstanbul arasında iki telemprimör çalıştırmak için bir dublej sistemi. Bu maksat 
için Ajans binası dahilinde iki alıcı ve iki verici bulunacaktır. 

Adana ve Sivas merkezlerini her birinde yüksek hassasiyetli birer telsiz telefon alıcı cihazı 
kurulacaktır. 

Bu telsizler yapıldıktan sonra İstanbul, İzmir,Adana ve Sivas'a ayın zamanda haberleri yaz
dırmaya imkân hâsıl olacaktır. 

İstanbul ile Ankara arasında bugün mevcut olan ve Ajansa senede 25 bin lira kiraya malo-
lan ve zaman zaman gösterdiği aksaklıklar dolayısiyle üzüntü ve sıkıntıları mucip bulunan telg
raf hattı da ortadan kalkacak ve bu suretle senede 25 bin lira tasarruf temin edilmiş bulu 
nacaktır. 



44 

D. 

4 
8 
7 
8 
8 
9 

12 

4 
6" 
6 

9 
12 
13 

6 

7 
8 
5 
6 

Görevin çeşidi 

Etüd Heyeti Reisliği 

Âza (ihtisas yeri) 
Vesikalar şubesi müdür muavini 
Raportör 

Y 
> 

Büro şefi 
Memur 

Fen Heyeti 

Âza. (Yük, Müh. Ih. Ye.) 
ÂzaT (Elek. .% Jl^h. îh,| Ye.) 
Teknnik Malzeme tedariki Bürosu 
Md. ' 

îç Yayın Dairesi 

Büro şefi 
Memur 

» 

Ih§ Yayın Dairesi 

Şube müdür muavini (Dairenin 
Md. muavinliğini yapar) 
Mütercim 

» 
» 

(Ek No. 2) 
Maaş 

90 
50 
60 
50 
50 
40 
25 

90 
70 

70 

40 
25 
20 

70 
60 
50 
80 
70 

D. 

13 
5 
5 
7 
7 

9 
10 
12 
13 

6 
10 
11 

6 
10 

13 

5 

Görevin çeşidi 

Radyo Dairesi 

Memur 
Elek. Yük. Müh. (Ih. Ye.) 
Elek. Yük. Müh. (fh. Ye.) 
Mijiteraim. 
Raportör 

Basım ve Dağıtımı Dairesi 

Muhasip mutemedi 
İ nci sınıf mümeyyiz 
Memur 

> 

Zat 1§. ve,, Mua. Müdürlüğü 

Müdür 
1 nci sınıf mümeyyiz 
2 nci > » 

Levazım Müdürlüğü 

Müdür 
Ambar memuru 

Evrak ve İstatistik Md. 

Memur 

İstanbul Mıntaka Md, 

Mmtaka müdürü 

Maaş 

20r 
80 
80 
60, 
60 

49, 
35 
25 
20 

70 
35 
30 

70 
35 

20 

80 

Görevin çeşidi 

(Ek No. 3) 

» D» cetvelinden çıkarılan kadrolar 

Aded Ücret Görevin çeşidi 

Film servisi şefi 
Film kısmı teknisyeni 
Ses kısmı teknisyeni 
Film sözeüsü 
Fotoğraf servisi şefi 
Fotoğraf laboratııvarcısı 
Bantçı 
pafejtiloğraf 
Kontrolör 

1 
1 
1 
1 
1 

r-l 

1 
3 
2 

400 
300 
300 
250 
400 
150 
60 
80 

140 

Odacı 
Takipçi 
Bisikletçi 
Redaktör 
Arşiv ayırıcısı 
Film lâboratuvareısı 
Fotoğrafçı 

Sayı Ücret 

1 
1 
1 
1 
1 

tH
 

r-i 

, , 

40 
75 
75 

210 
125 
150 
200 

19 
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M. ödeneğin çeşidi 

1943 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci hısım - AylıkK ücret, 
ödenek ve benzeri özlük haklar 

I - Aylıklar ve iteretler 
Aylıklar 

1 Memurlar aylığı ve temsil öde
neği 

2 Açık aylığı 

Hizmetliler ücreti 

I I - Başka haklar 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek samlar ve 
yardımlar 

1 Çocuk zammı 
2 Doğum yardımı 
3 ölüm yardımı 
0 Aynı yardım 

Bölüm toplamı 

Birinci kısim. toplamı 

540 354 
1 

Bölüm toplamı 540 355 

683 479 

47 076 

963 521 
1 

963 522 

781 740 

42 432 

943 046 
1 

943 047 

781 740 

39 312 

17 285 
6 800 
5 000 

100 980 

130 065 

1 400 975 

34 285 
6 800 
5 000 

0 

46 085 

1 833 779 

22 000 
6 800 
5 000 

0 

33 800 

1 797 899 

ikinci kısım - Yönetim gider
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
Büro, giderleri 

1 Kırtasiye 
2 Döşemş ve demirbaş 
3 Aydınlatma 
4 Isıtma 

5 000 
16,000 
6 000 
3 000 

5 000 
16 000 

6 000 
3 000 

5 000 
16 000 
6 000 
3 000 



Basın ve Yayın G. M. 
1948 1947 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Ödeneğin çeşidi • ı^a L i r a L i r a 

Öteberi giderleri 6 000 6 000 6 000 

Bölüm toplamı 36 000 36 000 36 000 

Basılı kâğıt ve defterler 1 700 1 700 1 700 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 2 922 3 567 3 567 
Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 96 000 96 000 96 000 

Bölüm toplamı 98 922 99 567 99 567 

Kira karşılığı 35 000 35 000 33 000 
Taşıt giderleri 
Taşıt giderleri 25 000 25 000 25 000 
Motorsuz taşıtlar satmalma 
karşılığı 1 000 600 600 

Bölüm toplamı 26 000 25 600 25 600 

I I - özlük olanlar 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 1 000 1 000 1 000 
Geçici görev yolluğu, 5 000 5 000 5 000 
Yabancı memleketler-yolluğu 77 000 77 000 77 000 

Bölüm toplamı 83 000 83 000 83 000 

Giyecekler 15 000 15 000 15 000 
4598 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 3 000 3 000 3 000 

îkinci kısım toplamı 298 622 298 867 296 867 
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M. Ödeneğin çeşidi 

Üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

I - Sürekli olanlar 

1948 
yıh 

ödeneği 
Lira 

1947 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

yılı için 
Komisyonca 

Uabul edilen 
Lira 

Yayın, turizm ve propaganda 
giderleri 651 277 565 000 545 000 
Ajans ödeneği ve ajans dış mu
habirleri her türlü ücret ve gi
derleri 538 000 520 837 520 837 
Radyo istasyonlariyle stüdyo
ları yönetim ve işletme gider
leri 

1 Ankara radyodifüzyon istas
yon ve stüdyoları 597 023 541 174 541 174 

2 Başka radyodifüzyon istasyon 
ve stüdyoları 1 1 1 

3 Radyodifüzyon istasyonlarının 
genişletme ve ıslah giderleri ve 
her türlü yedek gereç karşılığı 132 000 132 000 132 000 

4 Gezgin istasyonlar ve cihazlar 
yapımı, imal ve satmalına kar
şılık ve giderleri 1 1 1 

1 
2 

1 
2 

Bölüm toplamı 

Basın ataşelikleri ve haber bü
roları giderleri 
Genel giderler 
Sürekli ve geçici görev yolluk
ları 

Bölüm toplamı 

Sözleşmeli yerli ve yabancı hiz
metliler 
Ücret 
Yolluk ve başka giderler 

Bölüm toplamı 

729 025 

40 000 

17 000 

57 000 

1 
1 

2 

673 176 

77 116 

17 000 

94 116 

1 
1 

2 

673 176 

77 116 

17 000 

94 116 

1 
1 

2 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

111 Staj için yabancı memleketlere 
gönderileceklerin yolluk ve di
ğer giderleri 1 1 1 

112 Milletlerarası radyodifüzyon 
ve turizm birliklerine verilecek 
katılma payı 2 000 2 700 2 700 

113 Kongere ve konferanslar 1 1 1 
114 4644 ve 4805 sayılı kanunlar 

gereğince verilecek emekli ke
seneği karşılığı 32 400 60 400 60 400 

Üçüncü kısım toplamı 2 009 706 1 916 233 1 896 233 

Dördüncü kısım - Borçlar 

115 Geçen yıl borçları 745 745 745 
116 Eski yıllar borçları 

1 1942 - 1945 yılları borçları 
2 1928 - 1941 yılları borçları 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

Beşinci kışını - Yardnnlar 

İ16 A Çeşitli yardımlar 

100 
60 

160 

905 

25 500 

100 
1 

101 

846 

100 
1 

101 

846 

25 000 

Altıncı kısım -Sermaye, kredi 
ve tesisler 

117 Yeniden radyo istasyonları ku
rulması ve eldeki istasyonun 
esaslı genişletme» diğîştirme ve 
düzenleme her türlü giderleri 2 743 400 1 716 265 1 716 265 
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M. Ödeneğin çeşidi 

KISIMLAR TOPLAMI 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kal tul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

1 400 975 
298 622 

2 009 706 
905 

25 500 
2 743 400 

6 479 108 

1 833 779 
298 867 

1 916 233 
846 

1 716 265 

5 765 990 

1 797 899 
296 867 

1 896 233 
846 

25 000 
1 716 265 

5 733 110 





7 - İstatistik G. M. 



52 

B. İM. Ödeneğin çeşidi 

istatistik G. M. 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

... _ _____ . 

1947 
Hükümetçe 

islenen 
Lira 

yılı için 
Komisyonea 

kabul edilen 
Lira 

Birinci kinim - Aylık, ilere I, 
ödenek ve benzeri özlük 

haklar 

L - Aylık ve ücretler 
118 Aylıklar 

119 
120 

1 Memurlar' aylığı 
2 Açık aylığı 

Bölüm 

Hizmetliler ücreti 
G-eçici hizmetliler 

Bölüm 

toplamı 

toplamı 

200 551 
1 

200 552 

20 892 

20 892 
* —~— — — ", 

363 016 
1 

363 017 

32 760 
91 000 

123 760 
- r : 

387 616 
1 

387 617 

32 760 
91 000 

0 
-—-

I I - Başka haklar 
121 
122 

1 
o 
o 

I 
0 

. 

Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı 
gereğince yapılacak 
yardımlar 
(.'ocuk zammı 
Ya kaçak zamm ı 
Doğum yardımı 
Ofiim vardırın 

kanunlar 
zamlar ve 

Ayın yardım 

Bölüm toplamı 

Birinci kısmı toplamı 

23 340 

5 800 
500 

-1 000 
4 000 

47 160 

61 460 

300 244 

21 516 

10 800 
500 

4 000 
4 000 

0 

19 300 

527 593 

23 136 

.10 800 
500 

1 500 
1 250 

0 

14 050 

548 563 

ikinci hısım - Yönetim gider
leri 

T - Hizmete ilişkin olanlar 
123 Merkez büro giderleri 

1 Kırtasiye 1 290 1 290 1 290 
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B. M. 

124 

127 

Ödeneğin çeşidi 

2 Döşeme ve demirbaş 
3 Aydınlatma 
4 Isıtma 
5 öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

îller büro giderleri 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1 290 
750 

8 818 
3 056 

1947 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

1 290 
750 

8 818 
3 056 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

1 290 
750 

8 818 
3 056 

15 204 15 204 

Bölüm toplamı 9 703 

Kira karşılığı 

35 026 

15 204 

125 
126 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 

Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 

500 
340 
240 

2 000 
500 

3 580 

800 

8 503 

1 200 

500 
340 
240 

2 000 
500 

3 580 

800 

• 

33 826 

1 200 

500 
340 
240 

2 000 
500 

3 580 

800 

15 000 

1 200 

16 200 

128 

129 
130 

I I - Özlük olanlar 
Yolluklar 

1 Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
4598 sayılı kanun gereğince 
yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 

ikinci kısım toplamı 

100 
2 500 

2 600 

4 300 

2 200 

38 388 

100 
2 500 

2 600 

4 300 

2 200 

63 711 

100 
2 500 

2 600 

4 300 

2 200 

44 885 



— 54 -

B. M. 

131 
0 
0 

- istatistik 

ödeneğin çeşidi 

Üçüncü kısım - Daire hizmet 
leri 

T - Sürekli olanlar 
Nüfus sayımı giderleri 
Ücretler 
Cfiderlei' 

Bölüm toplamı 

0. M. 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

0 
75 000 
50 000 

125 000 

1947 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

0 
0 

50 000 

50 000 

için 
Komisyonca 
kabul edileu 

Lira 

50 000 
0 
0 

0 

132 Yayın giderleri 
1 Yazı. resim ve tercüme gider

leri 1 500 1 500 1 500 
2 Baskı, yayın ve her türlü cilt 

giderleri * 100 000 92 655 92 6K 
3 Makineleri işletme giderleri 100 100 100 

Bölüm toplamı 101 600 94 255 94 255 

133 Makine ve makine fişi satm
alına karşılığı 375 000 120 000 120 000 

I I - Çeşitli olanlar _. :;' 
134 Kitap ve dergi satmalına ve 

abone karşılığı 
135 Milletlerarası îstatistik Ensti

tüsüne katılma payı 
136 Milletlerarası kongrelere ka

tılma giderleri 
137 4644 ve 4805 sayılı kanunlar 

gereğince verilecek emekli ke
seneği karşılığı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım - Borçlar 

138 Geçen yıl borçları 

500 

1 200 

1 

1 200 

604 501 

500 

1 200 

1 

19 710 

285 666 

500 

1 200 

1 

20 940 

286 896 
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1946 1947 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Eski yıllar borçları 
1942 - 1945 yılları borçları 1 1 1 
1928 - 1941 » » 1 1 1 

Bölüm toplamı 2 2 2 

Dördüncü kısım toplamı 3 3 3 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 306 244 527 593 548 563 
İkinci kısım toplamı 38 388 63 711 44 885 
Üçüncü kısım toplamı 604 501 285 666 286 896 
Dördüncü kısım toplamı 3 3 3 

GENEL TOPLAM 949 136 876 973 880 347 
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Rapor 
22 . XI . 1946 

Devlet Meteoroloji İğleri Genel Müdürlüğü : 
140 ncı bölüm birinci maddesindeki ödenek kadro hesaplarına uygundur. (L) cetveli 59 a çı

karılmıştır* 

141 nci bölümden ödenekleri temin olunan hizmetliler ücretinin geçen yıla nazaran 173 636 lira 
fazlasiyle konulması, Hükümetçe hizmetliler ücreti hakkında alınmış olan karar muktezasma uymak
tan başka merkez ve iller (D) cetveli kadrolarına 31 teknik müstahdem kadrosunun ilâvesinden 
ileri gelmiştir. 

141 nci bölümün ikinci maddesine 16 681 lira yeniden konmuş gibi görünüyorsa da Bakanlar 
Kurulu karariyle ve (E) cetveliyle masraf tertiplerinden alman kadroların yerine kaim olmak ve 
geçen yıl ödeneğinin üçte biri nispetine indirilmek suretiyle alınacak kadrolar karşılığıdır. 

148 nci bölümün birinci maddesinde Posta ve telgraf ücreti geçen yıl ödeneğinden 25 107 lira 
ııoksaniyle yazılmıştır. Fakat P. T. T. Genel Müdürlüğünün 16 .XI . 1946 tarih ve 1840 sayılı ya
zışma göre bu ödeneğin artırılması zaruridir. Çünkü bu dairenin muhaberatında sayı kısıntısı vazi
fenin özünü esasını müteessir eder. 

149 ncu bölüm : Genel Müdürlüğün iki binada dağınık halde çalışmasına son vererek bir binada 
toplanmasında fayda hattâ zaruret görüldüğünden Sümerbankm mukavele ile bağlı olduğu bir bina
lım devren alınması dolayısiyle 8 000 lira fâzla masraf yapmak zorunda kalınmış ve bunun için 
155 nci bölümden 8 000 lira buraya aktarılmıştır. 

Bu vesile ile şimdiye kadar merkez teşkilâtı için senede 12 000 lira ve bugünden itibaren de 
20 000 lira kira verecek olan Genel Müdürlüğe önümüzdeki senelerde teknik şartları haiz bir bina 
yaptırılması maddi bir hesap meselesi olduğu gibi randımanı yükseltecek çalışma imkânlarını ver
mesi ve teknik vesikalarla evrak vesairenin iyi bir halde saklanması bakmamdan da çok faydalı olur. 

152 nci bölüm : Teknik işleri icabı yağmurda, çamurda ve nehir suları içinde çalışan memurlara 
iş elbisesi, lâstik çizme, muşamba gibi zaruri malzemenin verilmesinden ötürü 10 000 lira artırılmıştır. 
Uygundur. 

155 nci bölüm : Harbten evvel faaliyete getirilmiş olup halen kullanılmakta bulunan rasat 
aletlerinden mühim bir kısmının yenilenmesi zaruret halini almıştır. Bundan başka yeni bir kı
sım rasat aletlerinin alınması; Millî ve Milletlerarası Hava seferlerinin yapılmasında büyük öne
mi olan yüksek hava rasatlarını almıya ya riyan ve bugün bizde bir tane olarak mevcut bulunan 
rıulysonde tesisatından daha bir takım alınıp kurulması ve çalışan cihazın uçurma takımlarının 
temini maksadiyle bu bölüme 502 06.1. lira eki en .iniştir. Jfava seferleri inkişaf ettikçe bu bölüm
deki ödenek de mütenasiben artacaktır. 

156 ncı bölüm : Geçen yıl Genel Müdürlükçe iki maddeye ayrılarak birinci maddesi 20 0ÖÖ 
lira, ikinci maddesi de memurların ve hizmetlilerin çalışma saatleri dışındaki çalışma tazminatı 
ödeneği olarak 40 000 lira konulmuş olduğu halde Maliye Bakanlığınca ikinci madde kaldırıla
rak ödeneği olan 40 000 lira 155 nci bölüme katılmak suretiyle bu bölümün tutarı 190 152 li
raya çıkarılmış ve bütçe formülündeki ikinci maddeye ait izahat da kaldırılmış olduğundan 
Genel Müdürlüğün verdiği izahat üzerine yüksek komisyonda tekrar nazarı dikkate alınmış ve bu 
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yıl da 156 ncı bölümün üçüncü maddesi olarak, memurların ve hizmetlilerin çalışma saatleri 
dışı çalışma tazminatı olarak ve bu husustaki kanuna göre verilmek üzere Bakanlar Kurulunca 
80 000 lira kabul edilmiş olduğu halde bütçe tertibinde nedense çıkarılmıştır. Halbuki bu sayede 
24 saat mütemadi iş başı yapmak mecburiyetinde bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğünde 8 sa
at hesabiyle üç ekip çalıştırılacağına ve büyük masraflar yapılacağına hem memur sayısından 
tasarruf edilecek hemde bir memura ayda 20 - 30 lira nispetinde bir para vermekle kesif olan iş
lerinin mevcut memurlar tarafından görülmesiyle Hazineye de fazla bir yük yüklenmiyecektir. 
Bu teşekkül memurlarına böyle bir fark vermenin bir misâl değil bir imtisal olacağı ciheti de 
meydandadır. Bu hususta icabeden. ödeneğin elde edilecek tasarrufata dayanılarak bu yıl büt
çesine konulması ve Maliye Bakanlığında bulunduğu öğrenilen bu husustaki kanun tasarısının 
biranevvel Büyük Millet Meclisine gönderilmesi yerinde olur. 

158 nci bölümün ikinci maddesi İsviçre frangı ile verilmekte olan katılma ödeneğinin bu gün
kü para rayici d ol ay isiyle yetişmemesinden 1 500 lira artırılmıştır. 

160 ncı bölüm : Maaşların yeni barem dolayısiyle tutarları ü/erinden; ücretlilerin yeni. ücret 
tutarlarından ve (D) cetveline konulmuş olan ve 22 fazla ücretlinin ücre t im tutarlarından 4644 
ve 4805 sayılı kanunlar gereğince ödenecek emekli keseneği karşılığı olarak 53 000 lira artırılmış
tır. Say^ı ile yüksek komisyona takdim ederim. 

Diyarbakır Milletvekili 
Ş. Uîuğ 



m — D«vlet Meteoroji işleri G. M. 

M. Ödeneğin çeşidi i 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetle Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım - AyUk, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük lufklar 

I - Aylık ve ücretler 
Aylıklar 

1 Memur aylığı 
2 Açık aylığı 

Hizmetliler ücreti 
©•eçici hizmettiler ücreti 

II - Başka haklar 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

1 Çocuk zammı 
2 Yakacak zammı 
3 Doğum yardımı 
4 ölüm yardımı 
0 Avnı vardım 

542 256 
1 

1 021 002 
1 

148 564 

19 000 

322 200 
16 681 

19 000 

1 021 002 
1 

Bölüm toplamı 542 257 1 021 003 1 021 003 

322 200 
16 681 

19 000 

20 000 
2 430 
6 800 
6 800 

16 620 

40 000 
2 430 
6 800 
6 800 

40 000 
2 430 
6 800 
6 800 

0 

Bölüm toplamı 152 650 56 030 56 030 

Birinci kısım toplamı 862 471 1 434 914 1 434 914. 

İkinci kısım - Yönetim gider
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
Merkez büro giderleri 

1 Kırtasiye 
2 Döşeme ve demirbaş 
3 Aydınlatma 
4 Isıtma 

4 600 
6 800 
3 000 
5 000 

4 600 
fi 800 
3 000 
5 000 

4 600 
6 800 
3 000 
5 000 



w*m mtmttffrtfimmm M 

M. beneğin çeşidi-

1946 
yılı 

ödeneği 
Liftf-

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
V . Lîrâ Bira 

5 Öteberi giderleri 

Bolüm toplamı 

*.?oe». 4 000̂  4 000 

23 400 23 

Basili kâğıt ve deftefrter 8 O0dF 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 

1 Posta ve telgraf ücretleri -2Ö& 161 
2 Telefon ve başka haberleşme 

ücret ve s-i deri eri 12 060 

Kira karşılığı 
Taşıt giderleri 

Bölüm toplamı 212^161: 

28 000 

som 

175 054 

12 000 
il' iı j" • " " ... 

187^05* 

28 000 

23 400 

1 
2 
3 
4 
5 

îller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
Öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

4 000 
10 000 
5 000 

13-0OÖ 
6 000 

3S0Ö& 

4 000 
10 000 
5 000 

1B 000 
6 000 

38 000 

4 000 
18 000 
5 000 

13 000 
6 000 

46 000 

8 000 

175 054 

12 000 

187 054 

36 000 

1 

1 
2 

Taşıt giderleri 
Motorsuz taşıtlar satmalma 
karşılığı 

BeHiırhtoplamı 

I I - Özlük olanlar 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici, görev yolluğu 

BBlüm toplamı 

7 500 

1500 

9 000 

15 000 
7 500 

22 m 

7 500 

1500 

15 000 
7 500 

22 500 

.7 500 

1 500 

9 000 

1 

15 000 
7 500 

22 500 

Giyecekler 10 000 20 000 12 000 



Devlet Meteoroji işleri G. M. 

, 

Ödeneğin çeşidi 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

İstenen kabul edilen 
Lira Lira 

4598 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 3 900 

ikinci kısım toplamı 354 961 

3 900 

339 854 

3 900 

347 854 

Üçüncü hısım - Daire hizmet-
leri 

I - Sürekli olanlar .•.•••<•' 
Meteoroloji istasyonları kurma 
ve onarma giderleri 45 000 
Her türlü rasat, telli ve telsiz 
haberleşme ve dinleme alet ve 
cihazları, gereçleri satmalma, 
kurma, denetleme, onarma ve 
işletme giderleri, gezici istas
yonların işletmesi, nakil vası
talarının işletme ve onarmala
rı ve karoserlerinin yaptırılma
ları giderleri 190 152 

I I - Geçici olanlar 
Meteoroloji Meslek Okulu gi
derleri, diğer okullardaki öğ
rencilerin öğrenim ve memur
larla hizmetlilerin kurs ve staj 
giderleri 20 000 
Meteoroloji Meslek Okulu mas-
raflariyle memleket okulların
daki diğer meteoroloji öğrenci
lerinin her türlü öğrenim gider
leri 
Memıııiai'in ve hizmetlilerin 
kurs ve staj giderleri 

40 000 40 000 

692 213 684 213 

0 

32 000 

5 000 

32 000 

5 000 

Bölüm toplamı 20 000 37 000 37 000 



Devlet Meteoroji îşltri Ö. İl. ' — (& — 

ödeneğin çeşidi 

I I I - Çeşitli olanlar 
Yayın, baskı, kitap, dergi ve 
abone karşılıkları ve giderleri 
Milletlerarası meteoroloji gi
derleri 
Toplantı ve sergilere gönderile
ceklerin yolluk ve başka gider
leri 
Milletlerarası- meteoroloji ku
rumlarına ödenecek katılma 
karşılıkları 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

11 000 

' 5 000 

1 500 

1947 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

10 000 

* 

r> ooo 

3 000 

Komisyonca 
kabul "edilen 

Lira 

( 

10 000 

5 000 

3 000 

Bölüm toplamı 6 500 8 000 8 000 

Staj ve meslek incelemeleri için 
yabancı memleketlere gönderi
leceklerin yollukları ile staj, 
inceleme ve başka giderleri 6 400 
4644 ve 4805 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek emekli ke
seneği karşılığı 

Üçüncü kısım toplamı 

13 000 

292 052 

66 000 

853 214 

66 000 

845 214 

Dördüncü hısım - Borçlar > 

Geçen yıl borçları 1 000 1 000 1 000 
Eski yıllar borçları 
1942 - 1945 yılları borçları 
1928 - 1941 yılları borçları 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 2 800 2 800 2 800 

1 000 
800 

1 800 

1 000 
800 

1 800 

1 000 
800 

1 800 



1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira .1 jjra 

KISIMLA it TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 8«2 471 1 434 914 1 434 914 
İkinci kısım toplamı 354.96.1. 339 854 347 854 
(Tçüncii kısım toplamı. 292 052 853 214 845 214 
Dördüncü kısmı toplamı 2 800 2 800 2 800 

GENEL TOPLAM 1 512 284 2 630 782 2 630 782 

— fâ — İle^t Jfoftê oji İştei^kM-
1946 

-r;.:,,-::;;;,, yılı 
"•'•-:'•••• • '•••••! ödeneği 

i?. M. ÖBdeneğin çefidi Um 

f 



9 - Diyanet İşleri Başkanlığı 



Rapor 
22 .XI . 1946 

Diyanet işleri Başkanlğı 1947 yılı bütçesi incelendi: 

Yüksek komisyona arzını gerekli gördüğüm hususlar bölüm bölüm aşağıda kaydedilmiştir. 

163 ncü bölümün birinci maaş maddesine - L cetveline alman 59 kadronun tutarı 75 300 
lira düşüldükten sonra - 2 148 000 lira ödenek konulması gerekirken 1 990 470 lira konulmuştur. 
4598 sayılı kanunun 4ncü maddesi gereğince terfileri yapıldıktan sonra kadronun aldığı duruma 
göre bu tertibe daha 157 530 lira eklenmesi zaruri görülmüş ve bütçe usulü haricinde olan bu bö
lümün herhangi bir tasarrufatla ıslahı suretiyle bütçenin tevzini imkânsız bulunmuştur. 

Maaş kadrolarında 59 memur tasarruf edilmiştir. Bunlardan 30 u yaş haddini doldurup hizmet 
süreleri uzatılmıyacak olan Vaizlerle 15 i halen münhal bulunan vaizliklere ve 12 si seçim emri ve
rilmiş olup tayinleri elde bulunmuş olan müftülüklere ve 2 si de münhal katipliğe aittir. 

164 ncü hizmetliler ücreti bölümüne konulan ödenek tamamdır. «D» cetvelindeki ücretli kad
rolardan bu yıl düşülen 29 kadrodan 19 zu kur ' an öğretici ve 10 u müftülük odacısıdır. 

«D»~<;etvelindeki 100 lira ücretli doktor kadrosu bu yıl yine 100 lira göstermiş ise de ele geçe
cek ücret geçen yıla nazaran 32 lira kadar noksan olacaktır, sebepsiz yere doktora 32 lira nok
san ücret verilmesini, diğer ücretliler hakkında yapılan işlemle şahsen tecviz edemedim ve ıslâhı 
için çare bulamadım. 

165 nci geçici tazminat bölümündeki artış, memurların maaş derecesinin yükseltilmiş olmasında 
ileri gelmiştir. 

166 ncı bölümün birinci Çocuk zammı maddesine, 2000 lirası ücretliler için düşüldükten son
ra - kalanın iki katı olarak 116 000 lira konulmuştur. 

«D» Cetvelindeki maaşlı vaizlere de - emsali diğer memurlar gibi - çocuk zammı verilmesi için 
gerekli kanun tasarısı sunulmuş bulunduğundan bunlar için Çocuk zammı tertibine 29 bin lira öde
nek eklenmesi gerekli bulunduğu mutalaasmdayım. 

176 ncı bölümdeki fazlalık, maaşlı memurlardan 4805 sayılı kanuna göre emekli keseneği ke
silmesi karşılığı olarak bütçeye ödenek konmasından ileri gelmiştir. 

225 180 lirası 1947 bütçesiyle kaldırılan aynı yardım maddesinden ve 14 346 lirası da muhte
lif masraf tertiplerinden tasarruf edilmiş olmak üzere 239 526 lira ödenek tertiplerinden düşül
müştür. 

Diyanet İşleri Reisliği teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 2800 sayılı kanunun 4 ncü maddesinde 
(Her vilâyet ve kaza merkezinde Diyanet İşleri Reisliğine bağlı birer müftü bulunur) denilme
sine ve sonradan teşkil olunan 60 dan fazla ilceiçin müftülük kadrosu alınmamış bulunmasına 
rağmen bu kadrolardan yapılan bu kesintiler üzerinde de durmak ve kanun hükümlerini ciddi şe
kilde düşünmek lâzımgelir. 

Bendenizce 429 numaralı kanun gereğince mânevi büyük vazifeleri yüklenmiş bulunan Diya
net İşleri Başkanlığının, vazifesini hakkiyle yapabilmesi için kadrosunun daha ziyade genişletil
mesine ve esaslı ödevlerle ödevlenmesine lüzum vardır. 



— 67 — 
Yüksek Komisyondan aldığım direktife istinaden bütçeyi inceledikten ve muktazasını yerine 

getirdikten sonra, gün geçtikçe Önemi artan ve üzerinde hassasiyetle durulması gereken bu çok 
temelli düşünceyi, bir temenni mahiyetinde de olsa, raporumda arzetmeden geçemedim. Derin 
hürmetlerimle... 

Baportör 
Diyarbakır Milletvekili 

Şeref JJluğ 



— 68 — Diyanet îşleri Başkanlığı 

B. M. ödeneğin çeşidi 

164 

165 
166 

167 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük haklar 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

T - Aylıklar ve ücretler 
163 Aylıklar 

1 
2 
3 

1 
2 
3 
4 
0 

Memurlar aylığı 
Açık aylığı 
Müstehikkini ilmiye aylık ve 
olağanüstü ödeneği 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücreti 

I I - Başka haklar 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
Çocuk zammı 
Yakacak zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Aynı yardım 

î»20 973 
200 

18 854 

940 027 

116 305 

8 921 

60 000 
4 506 
5 000 
8 000 

225 180 

1 990 470 
2 000 

18 854 

2 011 324 

174 845 

9 461 

116 000 
4 500 
5 000 
8 000 

2 148 000 
2 000 

18 854 

2 168 854 

175 445 

9 461 

116 000 
4 500 
5 000 
8 000 

0 

Bölüm toplamı 302 680 133 500 133 500 

Birinci kısım toplamı 1 367 933 2 329 130 2 487 260 

tkinci kısım - Yönetim gider
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 

1 
.2 
3 
4 

Merkez büro giderleri 
Kırtasive 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 

1 500 
3 500 

350 ı-r 

1 500 
3 500 

350 
1 

1 500 
3 500 

350 
1 



Üiytınet îşleri Başkanlığı — 69 — 

B. M. 

5 

168 
1 
2 
3 
4 
5 

ödeneğin çeşidi 

öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

İller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

1946 
yıh 

ödeneği 
Lira 

1 000 

6 351 

5 000 
25 000 

900 
17 500 

3 000 

51 400 

1947 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

1 000 

6 351 

4 100 
17 000 

900 
17 500 

3 000 

42 500 

• için 
Komisyonca 

kabul edilen 
Lira 

1 000 

6 351 

4 100 
17 000 

900 
17 500 
3 000 

42 500 

169 

170 

171 

172 

173 
174 

Basılı kâğıt ve defterler 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 

6 000 6 000 6 000 

1 
2 

1 
2 

Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 

I I - özlük olanlar 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
4598 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 

4 040 

1 500 

5 540 

20 000 

6 000 
1 854 

7 854 

6TKK) 

7 000 

2 394 

1 500 

3 894 

20 000 

3 000 
1 854 

4 854 

6 000 

7 000 

2 394 

1 500 

3 894 

20 000 

3 OOC 
1 854 

4 854 

6 000 

7 000 

İkinci kısım toplamı 110 145 96 599 96 599 



Diyanet İşleri Başkanlığı 

ödeneğin çeşidi 

Üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

I - Sürekli olanlar 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Dinî eserleri satmalına, yazdır
ma, tercüme, bastırma ücret ve 
giderleri 14 000 13 200 13 200 
4644 ve 4805 sayılı kanunlar ge
reğince verilecek emekli kese
neği karşılığı 5 091 115 547 115 547 

Üçüncü kısım toplamı 19 091 128 747 128 747 

Dördüncü hısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 500 500 500 
Eski yıllar borçları 
1942 - 1945 yıllan borçları 
1928 - 1941 yılları borçları 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

KISIMLAR TOPLAMI 

500 
2 500 

3 000 

3 500 

500 
2 500 

3 000 

3 500 

500 
2 500 

3 000 

3 500 

Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

1 367 933 
110 145 

19 091 
3 500 

1 500 669 

2 329 130 
96 599 

128 747 
3 500 

2 557 976 

2 487 260 
96 599 

128 747 
3 500 

2 716 106 



10 - Adalet Bakanlığı 



Rapor 
22 . XI . 1946 

Adalet Bakanlığının 1947 yılı Bütçe tasarısı üzerinde yaptığımız inceleme sonuçlarını aşağıda 
arzediyoruz. 

1947 yılı Adalet Bakanlığı bütçesi 38 milyon 14 bin 840 lira olarak teklif edilmiştir. Bu miktar 
1946 yılı bütçesine göre 17 milyon 387 bin 359 lira fazladır. 

Fazlalık sebepleri 

1. — Memurlar aylığı karşılığı olarak 180 nci bölümün birinci maddesine konulan 11 milyon 927 bin 
140 lira fazlalıktan 11 milyon 787 bin 640 lirası memur aylıkları tutarlarında yapılması teklif edilen 
artışa aittir. Mütebaki 139 bin 500 lira fazlalık ta, 3656 sayılı kanuna bağlı 1 sayılı cetvele eklenme
si teklif edilecek olan 100 lira maaşlı sekiz yargıç ve savcı ve 1 aded 125 lira maaşlı Yargıtay İkin
ci daire Başkaniyle 4 aded 100 lira aylıklı Yargıtay üyesinin ve Ankara Hukuk Fakültesi Talebe 
Yurdu memurlarının bir senelik maaşları karşılığı olarak konulduğu anlaşılmıştır. 

2. —• Yargıçlara verilecek ödenek karşılığı olarak 180 nci bölümde yeniden açılan 3 ncü madde
ye 4 milyon 121 bin 640 lira konulmuştur. 

Çok önemli olan yargı işlerini bilgili ve seciyeli yargıçlara vermeği sağlıyabilmek için Yar
gıçlık mesleğini çekici bir hâle koymak ve böylece yüksek vasıflı ve değerli yargıçları bulmak ve 
çoğaltmak ve Anayasa gereğince genel ve özel başka bir ödev almıyan bu kurul mensuplarını 
korumak zarureti vardır. 

Bu sebeple kaydolunan yargıç ödeneği kabule şayan bulunur. 

3. — Hükümetçe teklif olunan temsil ödeneği Kanunu dolayısiyle aynı bölümün 4 ncü madde
sine temsil ödeneği olarak 1 500 lira ödenek konulmuştur. 

4. — Hizmetliler ücreti : Bu tertipte geçen seneye göre 585 bin 917 lira fazlalık görülmekte ise 
de hakikatta bu fazlalık yoktur. Çünkü 1946 yılı bütçesinde hizmetliler ücreti için konulmuş olan 
1 milyon 439 159 lira ödeneğe aynı yıl bütçesiyle hizmetlilere verilen 22 bin lira çocuk zammı ile 
473 bin 940 lira aynı yardım eklenmiş ve ayrıca Bakanlık bütçesinin masraf tertiplerinden indiri
len 76 bin 577 lira da bu tertibe zammedilmiştir. Bundan başka 1 . I . 1947 gününden itibaren 
Adalet Bakanlığı kadrosuna eklenmesi gereken Hukuk Fakültesi yatılı Talebe Yurdu hizmetlile
rinin 14 bin 400 lira tutamdaki ücreti de bu tertibe ilâve edilmiştir. Bu suretle hizmetliler ücreti 
2 milyon 26 bin 76 lira olarak tesbit edilmiştir. Bununla beraber 1946 yılı içinde hizmetlilerin el
lerine geçen miktarda para almalarını sağlamak üzere Maliye Bakanlığınca hazırlanan cetvelde ya
zılı tutarlar yine temin edilememiş ve bunu sağlamak için daha 285 bin 304 lira miktarında ödeneğe 
ihtiyaç bulunduğu anlaşılmıştır. 

Bütçe müzakeresi sonunda varidat fazlası elde edilirse Adalet Bakanlığı hizmetlilerinin diğer 
Bakanlıklardaki hizmetliler seviyesine çıkarılmaları ve geçen yıl ellerine geçtiği kadar para al
maları sağlanmak üzere arzedilen miktarda ödeneğin bu tertibe ilâvesi temenniye şayan görül
müştür. 

5. — Çocuk zammı : Bu tertibe konulan 676 bin lira fazlalık memurlara verilmekte olan 5 lira 
çocuk zammının 10 liraya çıkarılması teklif edilmesinden ileri gelmiştir. 



i. — lüfer kntaâycıA: SSateketa&tertfceki % h^tfftfröft! ftrtföası ve yefti totaöi î§le1#de a$alot 
teşkilâtı vücuda getirilftsess y&«&ffideıb feötaSİy* iJftîyJUsYnıll k&fşûllfâtö&ıMeBİ f M M i y l e ' btf Wf-
tibe 32 bin lira ilâve edildiği, anlaşılmıştır. 

7. — llle% nteiraiMrti: Ada»M teykilâtıti&fci yaâı M»feiı$$etöft*tert tftöî'^A W hsiûi î$ĞBm bîr 
hale geldiği için bunlardan tamiri kabil olanların onarılması, olmıyanların yerine yentferlf Sİfffâ;-
bilmesi ve bu arada mahkemelere imkân nispetinde mefruşat temini maksadiyle bu tertibe 200 
bin lira fazla ödenek konulduğu görülmüştür, 

8. — Basılı kâğıt ve defterler: Bir - tercftffft tâb* figrafel«flııfi ârtma&î ve" nrrökem^eMe İ£ı$-
lanılan basılı kâğıt ve defterler mevcudu azaldığı için yenilerinin tedarikine lüzum görülmesi se
bebiyle, diğer taraftan Bakanlıkça mahkemelerde tatbiki kararlaştırılan dosya usulünün bu yıl 
kısmen olsun uygulanabilmesi maksadiyle bu teriibeî 947 seneye göre ÎÖÖ bin lTra fazla ödenek 
keföraM<e$w göratarüatü'ir. Jtne#fc stataçle1 ka^şslaft&n dosyü uMîü<nün> Bütfirî ri&lffl&ti&ef fr $$m*rf bir 
surette uygulanabilmesi için konulan bu ödeneğin yetmiyeceği de anlaşılmıştır. Bu bakımdan 
bütçe müzakeresi sonunda varidat "fazlası elde edilirse bu tertibe ihtiyacı karşılayacak miktarda 
ödenek ilâvesi temenniye şayan görülmüştür. 

9. — Kıra karşılığı: Yeniden kurulan ilçelerdeki' adalet ninaîarmın kffal'arı fearşılVgi olarak 
bu tertibe 10 bin lira fazla ödenek konulmuştur. 

10. — Başka taşıtlar: Taşıtların tamir b«rd«eMeri i$w Î85 No. lu bölümün 3 ncü maddesine 
1 720 lira fazla ödenek konulduğu görülmüştür. 

lık — Müfietti^îer ydilıağıı -.. 1946 yihndâ L cdtttâîhtteh' ç ı toı iâfc 1 Mü$£ttfişM' y^llufcfes^ iç&t 
o yıl bütçesine ödenek konulmadığı için fiilî kadrodaki müfettişlerin yoilttklsi'r- k&r-şîlaiıa%atni$ifc-
Bu sebeple zikredilen tertibe 50 bin lira ilâve edildiği anlaşılmıştır. 

1& —• Yaba&cn memleketler yolluğu-: 1946» y-rlm'dat. 3 bini lî^g btı tetftitfcteM» ödenefc esafstefh ih
tiyacı karşıhyamadığı ve buna para farkı da inzimam ettiği cihetle bu yıl bütçesine 10 bin lira 
fazlasiyle 13" Bin lira ödenek konulcUğû anlaşi İ mistir. 

13. — Ankara Hukuk Fakültesi Talebe Yurdu genel giderleri: Adâiet Bakanlığı Kcsafomri' 
Ankara Hukuk Fakültesinde yatılı olarak okuyan öğrencilerin genel masrafları Üniversitenin 
muhtariyeti dolayısiyle Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinden çıkarücîıgi için (Ânlara Öıİkü^' Faluftesi 
talebe yurdu genel giderleri) adı altında Adalet Bakanlığı bütçesinde bir bölüm açılmış ve bu b& 
lüme 149 bin liî'â Ödenek kÖüülöîüğu görülmüştür. 

14. — CeM ve tafvktfevlerii y-apma* ve esaslı onarma işleri: Bütün yuçtta yapılması gereken ceza
evleri inşaat masrafmffle liMa^ıan plân ve projelere göre 45 milyon lira miktarında ödeneği sarfettir-
diği ve bu projenin 15 yılda tahakkuk, ettirilmesi hâlinde her yıl bütçesine 3 milyon lira ödenek ko
nulması gerektiği anlaşılmıştır. Ancak bütçenin imkânları nazara alınarak 1947 yılı bütçesine bu 
husus için 32 bin lira fazlasiyle 100 bin lira tahsisat konulduğu anlaşılmıştır. Bütçe müzakeresi 
sonunda gelir fazlası elde edilmesi halinde bu ödeneğin de yeter dereceye çıkarılması uygun ve temen
niye değer görülmüştür. 

15. — Yabancı memleketler staj masrafı: 9 . I X . 1946 tarihli Bakanlar Kurulu karariyle ya
bancı memleketlerdeki öğrenci ödeneği iki misilden fazla artırılmış ve ayrıca altı ayda bir ödenekten 
gayri para verilmesi kabul edilmiş bulunduğu içm 4489 sayılı kanuna göre yapılacak ödemeleri kar
şılamak üzere bu tertipteki ödeneğin 8 bin 160 lira artırıldığı görülmüştür. 

16. — Emekli keseneği: 4805 sayılı kanun gereğince memurlar için Devlet bütçesinden % 5 nis
petinde emekli keseneği verümesi gerektiğinden bu bolüme 1 milyon 210 bin 639 lira fazla ödenek 
konulduğu anlaşılmıştır. 
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17. -— Eski yıllar borçları: Düyun ilmühaberlerine göre ödenmesi gereken borçların 60 bin 666 lira 

olduğu anlaşıldığından bu tertibe 32 bin 760 lira fazla ödenek konulmuştur. 

18. — Ceza ve tevkifevleri ve hükümlü çocuklar döner sermayesi iş esası üzerine yeniden kuru
lan cezaevlerine döner sermaye verilmek üzere bu tertibe 11 bin 500 lira fazla ödenek konulduğu 
görülmüştür. 

19. — 3827 sayılı kanun gereğince satmalınacak taşıtlar bedeli ile ceza ve tevkifevleri hükümlü 
ve tutuklarının nakline mahsus arabalara yaptırılacak karoser karşılığı olmak ve Maliye Bakanlığı 
bütçesine nakledilmek üzere 31 bin lira ödenek konulmuştur. 

20. -r- Yeniden inşası gereken Ankara Hukuk Fakültesi talebe yurdunun inşa masrafı için Ba
yındırlık Bakanlığı bütçesine nakledilmek üzere 50 bin lira ödenek konulmuştur. 

Bu vesile ile İstanbul Adalet Sarayı inşaatının da biran evvel ikmalini kayda şayan görmekteyiz. 

Yukardanberi sayılan bu fazlalıkların ihtiyaçlardan ve kanunların tatbikmdan doğduğu anla
şılmış ve uygun görülmüştür. 

1946 yılı bütçesine göre bu yıl ödenekleri eksiltilen bölümler gelince bu bölümlerden indirilen. 
miktar 1 milyon 914 bin 617 liradır. 

• * ' ' ' _ 

Eksiltme ve sebepleri 

A) Teklif edilen yeni kanunla memurlara verilmekte olan aynı yardımın kaldırılması istenilmiş 
olmasından dolayı 1946 yılı bütçesinde bu husus için konulmuş olan 1 milyon 836 bin 900 lira bu 
yıl bütçesinden çıkarılmıştır. 

B) Posta ve Telgraf ve Telefon Genel Müdürlüğünce bu yıl bütçesine 18 bin 252 lira noksaniyle 
ödenek konulmsaı bildirilmiş olduğundan bu tertipteki ödenek o kadar noksaniyle tesbit edilmiştir. 

C) 1947 yılı bütçesi 3. ncü kısım yekûnunun 1946 yılı yekûnuna göre % 5 noksaniyle teklif 
edilmesi Bakanlar Kurulunca kararlaştırılmış olduğundan bu karara uyularak bu kısımdan 59 bin 
lira indirildiği anlaşılmıştır. 

Keyfiyeti saygılarımızla arzederiz. 

istanbul Milletvekili Diyarbakır Milletvekili 
O. N. Koni 180 nci bölümün üçüncü maddesindeki 

yargıç ödeneğine muhalifim 
Ş. Uluğ 



Adalet Bakanlığı — 75 — 

B. 

179 
180 

M. 

1 
2 
3 
4 

ödeneğin çeşidi 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük 

haklar 

I - Bakan ödeneği, aylıklar ve 
ücretler 

Bakan ödeneği 
Aylıklar 
Memurlar aylığı 
Acık aylığı 
Yargıç ödeneği 
Temsil ödeneği 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

5 320 

10 877 517 
10 000 

0 
0 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

5 320 

22 804 657 
10 000 

4 121 640 
1 500 

5 320 

22 686 157 
10 000 

4 121 640 
1 500 

Bölüm toplamı 10 887 517 26 937 797 26 819 297 

181 Hizmetliler ücreti 

I I - Başka haklar 
182 Geçici tazminat 
183 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

1 Çocuk zammı 
2 Yakacak zammı 
3 Doğum yardımı 
4 ölüm yardımı 
0 Aynı yardım 

1 439 159 2 026 076 2 144 576 

218 350 218 350 218 350 

720 000 
27 900 
70 000 
50 000 

1 836 900 

1 396 000. 
27 900 
70 000 
50 000 

0 

1 396 000 
27 900 
70 000 
50 000 

0 

Bölüm toplamı 2 704 800 1 543 900 1 543 900 

Birinci kısım toplamı 15 255 146 30 731 443 30 731 443 

184 

İkinci kısım - Yönetim gider
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
Merkez büro giderleri 

1 Kırtasiye 
2 Döşeme ve demirbaş 

23 500 
45 000 

23 500 
45 000 

23 500 
45 000 
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M. Ödeneğin çeşidi 

194C 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

3 Aydınlattım 
4 Isıtma 
5 Öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

îller büro giderleri 
1 Kırtasiye 
2 Döşeniş, ve demirbaş 
3 Aydınlatma 
4 Isı^ıifi 
5 (îteberi giderleri 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 

1 Posta ve telgraf ücretleri 
2 Telefon ve başka haberlerine 

ücret ve giderleri 

Bölüm toplamı 

Kir.a. kargılığı 
Ta§ıt giderleri 

1. Bakanlık otomobili 
2 Yargıtay Başkanlığı ve Baş

savcılık otomobilleri 
3 Başka taşıtlar 

4 500 
21 000 
7 900 

4 500 
21 000 
7 900 

101 900 101 900 

148 000 
137 000 
30 000 
180 000 
35 000 

Bölüm toplamı 530 000 

90 000 

817 127 

20 000 

837 127 

70 000 

4 800 

180 000 
337 000 
30 000 
180 000 
35 000 

762 000 

250 000 

798 875 

20 000 

818 875 

80 000 

4 800 

4 500 
21 000 
7 900 

101 900 

180 000 
337 000 
30 000 
180 000 
35 000 

762 000 

250 000 

798 875 

20 000 

818 875 

80 000 

4 800 

billeri 

Bölüm toplamı 

(> 200 
18 Q0Q 

29 000 

6 200 
19 720 

30 720 

6 200 
19 720 

30 720 

I I - özlük olanlar 
Yolluklar 

1 Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici görev yolluğu 
3 Müfettişler yolluğu 

180 000 
(>8 000 
80 000 

180 000 
68 000 

13Q 000 

180 000 
68 000 

130 000 
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Ödeneğin çeşidi 

1943 
yıh 

ödeneği 
Lire. 

1947 yılı için 
Öükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
kira Lira 

Yabancı memleketler yolluğu ' 3 000 13 000 13 000 

8s££, 

Meşhut Suçlar Kanunu gere
ğince çalışma saatleri dışında 
nöbet beklemeğe, ödevli olaıt 
yargıç, savcı ve kâtipler ücreti 

Bölüm toplamı 331 000 33(1000 391 000 

Giyecekler m 000 9&OO0 90 000 
459$ sayılı kanun gereğince 
yağılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 54 00Q 54 000 54 000 

îldnci kısım toplamı 2 133 027 2 578 495 2 578 495 

Üçikmh Itysvm - Dmre hizmet
leri 

I - Bürekli alanlar 
Güdüm giderleri 
Meşhut suçlar giderleri 500 ÖÖO 474 735 474 735 
Hukuk mahkemeleri, usulü ge
reğince adliye müzalıareti gi
derleri 3 OÖO 3 om 3 ooo 
Yabancılar istinabe giderleri 100 100 100 
Medeni, Kanunla Nüfus Ka
nunu gereğince savcılar tara
fından açılacak dâvalar gider
leri 2 » 200 200 
Medeni Kanunla ve başka ka
nunlar gereğince yargıcm ken-
diliğ&d&n. gütmeğe ve yapma
ğa ödevli bulunduğu dâva ve 
işler, giderleri 2 ÖÖ0 2 000 2 000 

Bölüm toplamı 505 300 480 035 480 035 
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Ödeneğin çeşidi 

195 Adli Tıp Kurulu 
1 Müşahade evi yiyecek gider

leri 
2 Demirbaş âletler ve gereçleri, 

otopsi sandıkları ve kimyevi 
ecza ve gereçleri satmalına, 
onarma ve başka giderleri 

3 Yönetim giderleri 

Bölüm toplamı 

196 Ankara Hukuk Fakültesi Ta
lebe Yurdu genel giderleri 

197 Ceza ve tevkifevleri 
1 Yiyecek giderleri 
2 Doktor ve tedavi ücreti ve ilâç 

karşılığı 
3 Yönetim giderleri 
4 Hükümlü, mücrim ve mevkuf

ların gönderme ve geri gön
derme giderleriyle götürmeğe 
memur edilenlerin yollukları 

5 Ceza ve tevkifevleriyle bü
kümlü çocuk ıslahevlerinde alı
nacak sağlık tedbirlerine iliş
kin genel giderler 

Bölüm toplamı 

198 Ceza ve tevkifevleri yapma ve 
esaslı onarma işleri 

199 Hükümlü çocuk ıslahevleri gi
derleri 

I I I - Çeşitli olanlar 
200 Adalet dergisi ve Yargıtay Ka

rarları dergisi, yazı, tercüme 
ve baskı giderleriyle Hukuk 
eserleri satmalına karşılığı 

1946 1947 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

14 000 13 300 13 300 

10 000 9 500 9 500 
15 000 14 250 14 250 
39 000 37 050 37 050 

0 149 000 149 000 

1 800 000 1 800 000 1 800 000 
40 000 38 000 38 000 

410 000 389 500 389 500 

70 000 66 500 66 500 

25 000 23 750 23 750 
2 345 000 2 317 750 2 317 750 

68 000 100 000 100 000 

100 000 95 000 95 000 

50 000 50 000 50 000 
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Ödeneğin çeşidi 

Pasif korunma ve tahliye ve 
tahrip talimatnamesine göre 
yapılacak hizmetler giderleri 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Staj için yabancı memleketle
re gönderileceklerin aylıkları 
tutarı, öğrenci ödeneğinden az 
olanlara 4489 sayılı kanun ge
reğince verilecek fark ile baş
ka giderler 6 800 14 960 14 960 
4644 ve 4805 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek emekli ke
seneği karşılığı 70 000 1 280 639 1 280 639 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım - Borçlar 

G-eçen yıl borçları 

Eski yıllar borçları 
1942 - 1945 yılları borçları 
1928 - 1941 » » 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

3 184 102 

23 800 

24 006 
3 900 

27 906 

51 706 

4 524 436 

23 800 

51 766 
8 900 

60 666 

84 466 

4 524 436 

23 800 

51 766 
8 900 

60 666 

84 466 

Altıncı kısım - Sermaye, kredi 
ve tesisler 

Ceza ve tevkif evleri ve hüküm
lü çocuklar ıslahevleri döner 
sermayesi 3 500 15 000 15 000 
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ödeneğin çeşidi 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 15 255 146 30 731 443 30 731 443 
İkinci kısmı toplamı 2 133 027 2 578 495 2 578 495 
Üçüncü kısım toplamı 3 184 102 4 524 436 4 524 436 
Dördüncü kısım toplamı 51 706 84 466 84 466 
Altıncı kısım toplamı 3 500 15 000 15 000 

GENEL TOPLAM 20 627 481 37 933 840 37 933 840 

3827 sayılı kanun gereğince 
satıaalıaaeak taşıtlar karşılığı 
olup Maliye bütçesine nakle
dilmek üzere 
Ankara Hukuk Fakültesi Ta
lebe Yurdu inşaat bedeli olup 
Bayındırlık bütçesine nakle
dilmek üzere 

0 

0 

GENEL TOPLAM 20 627 481 

31 000 

50 000 

38 014 840 



11 - Tapu ve Kadastro G. M. 



Rapor 
2 . XI . 1946 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1947 yılı bütçesi tetkik olundu: 

Bütçenin muhtelif bölümlerine konulan ödenek merbuti gerekçede açıklanmış olup tarafı
mızdan yapılan inceleme sonunda uygun görülmüş ve ödeneklerde mevcut azaltma ve çoğaltma
ların mucip sebepleri arzedilen gerekçede kâfi derecede aydınlatılmış olduğundan bunlar hak
kında ayrıca izahat arzetmeğe lüzum hissedilmemiştir. 

Memleket ölçüsünde gayrimenkul tasarrufuna ait işlemler ile meşgul olan Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü bir taraftan gayrimenkuller üzerinde cereyan eden günlük muameleleri yap
makla beraber diğer taraftan da bütün memleketi kapsayacak olan kadastro çalışmalarına devam 
etmektedir. 

işinin konusu ve teşkilâtının genişliği itibariyle dar bir bütçe içinde ve zor şartlar altında ça
lışan bu idarenin on sene evvel yapılan teşkilât, kanunu o tarihtenberi değişen şartlara uymak 
imkânını bulamamış buna karşılık diğer idareler bu müddet içerisinde ahvalin icaplarına göre 
teşkilâtlarında bir çok değişiklikler yapmış ve memurlarına bazı imkânlar sağlamfış olmaları itiba
riyle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü; teşkilatındaki personellerinin bu idarelere geçmesinin 
önünü alamamış ve bu hal iş randımanına müessir olmaktan hali kalmamış olduğundan teşkilâ
tının mümasil teşkilâtların gerek kadro maaşları ve gerek bunlara temin edilen haklara müte
nazır olmak üzere muadeleti sağlıyacak bir teşkile mazhar kılınması temenniye şayan görül
müştür. 

Gayrimenkul ihtilâflarını önliyecek ve vatandaşların mülkiyet haklarını şümul ve emniyetle 
kullanabilmelerini sağlıyacak olan kadastro çalışmalarının memleket ölçüsünde genişletilmesi su
retiyle bu anlaşmazlıkların doğurduğu ekonomik ve sosyal mahzurların giderilmesi bakımından 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün gerek âlet ve malzeme ve gerek eleman cihetinden ve
rimi arttıracak şekilde teçhiz edilmesi ve bu idarenin yegâne kaynağı olan Kadastro Okulunun 
daha müsait şartlar altında mesleğe daha çok eleman yetiştirecek surette takviye edilmesi uy
gun olacağı mütalâa edilmektedir. 

Yapılan incelemeye göre bu güne kadar Türkiyede kadastro ve tapu tahriri çalışmaları sonun
da (599 535) gayrimenkulun Medeni Kanunun emrettiği şekilde sicilleri, plân ve paftaları vü-
cude getirilmiş, harç ve rüsum olarak da 2 560 808 lira tahakkuk ettirilmekle beraber vergi kıy
metlerine göre, 13 626 481 lira değerinde Devlete ait (33 249) parça mektum ve mahlûl gayrimen
kul meydana çıkarıldığı görülmüştür. Binaenaleyh, kadastro çalışmalarının artırılmasına matuf 
tedbirler en az kendi masraflarını çıkartacak ve belki de Devlet için ayrıca gelir membaı teşkil 
edecek mahiyette olduğundan kadastro işlerinin daha hızli yürümesini sağlıyacak maddi yardım
lar yapılmasının teşvika değer bir mahiyet arzettiğine şüphe yoktur. 

Bütçe münasebetiyle yapılan tetkikat neticesinde 150 ye yakın yerlerde bulunan tapu daire
lerinin kira ile tutulan binalarda iş gördükleri anlaşılmıştır. Gayri menkul haklarına taallûk 
eden tapu sicillerinin emin yerlerde muhafaza edilmesi ve bundan başka sık sık yer değiştirilmesi 
mecburiyeti karşısında evrak, defter ve dosyaların karışarak veya ziyaa uğrıyarak sicil intiza
mını ihlâl eylemesi bakımından biran evvel Tapu dairelerinin kiradan kurtarılması zarureti ken
disini hissettirmektedir. 
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Esasen 2015 sayılı kanunun 9 ncu maddesi tapu sicilleri tesis olunan mahallerde bina yaptırıl

masını âmir olup Muhasebei Umumiye Kanununun 45 nci maddesi ise ifası kanunla emredilen hiz
metler karşılığının behemehal senesi bütçesine konulmasını tasrih etmiş olduğundan tapu sicilleri 
vüeude getirilmiş mahallerde bina yaptırılması kanuni zarureti de mevcuttur. 

Salifülarz kanuni hükümlerin biıanevvel yerine getirilmesi için tapu binaları yaptırılması hu
susunun bir programa bağlanması faideli olacaktır. 

Üzerine aldığı hizmetler bakımından Hükümet teşkilâtı arasında önemli bir mevkii olan ve 
yukarıda zikredilen kadastro harçlarından maada her sene gelir bütçemize tapu harcı olarak (6) 
milyon liralık bir hasılat temin eden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ihtiyaçlarının önümüz
deki yıl bütçelerinde daha elverişli bir tatmine mazhar kılınacak surette takviyesi hususunun te
mini temennisiyle bu rapor sunuldu. 

Diyarbakır Milletvekili istanbul Milletvekili 
Ş. Uluğ O. N. Koni 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

Birinci hısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük haklar 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

207 

208 
209 

210 
211 

1 
2 

1 
2 
3 
4 
0 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 
Memurlar aylığı 
Açık aylığı 

Bölüm toplamı 
• w . "-• 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 

II - Başka haklar 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı kannular 
gereğince verilecek zamlar ve 
yardımlar 
Çocuk zammı 
Yakacak zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Ayr" yardım 

1 811 741 
6 500 

1 818 241 

132 549 
3 400 

30 800 

185 000 
10 000 
12 000 
8 500 

348 480 

3 892 95B 
6 500 

3 899 456 

240 530 
112 097 

30 800 

360 000 
10 000 
12 000 
8 500 

0 

3 841 046 
6 500 

3 847 546 

292 440 
112 097 

30 800 

360 000 
10 000 
12 000 
8 500 

0 

İkinci kısım - Yönetim gider 
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
212 Merkez büro giderleri 

1 Kırtasiye 
2 Döşeme ve demirbaş 
3 Aydınlatma 
4 Isıtma 

Bölüm toplamı 563 980 390 500 390 500 

Birinci kısım toplamı 2 548 970 4 673 383 4 673 383 

2 100 
1 000 

250 
1 000 

4 000 
3 000 

250 
1 000 

4 000 
3 000 

25ü 
1 000 
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B. 

213 
ti 

214 
215 

M. 

5 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
<) 

Ödeneğin çeşidi 

öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

İller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1 500 

5 850 

1.3 000 
10 500 
2 000 

28 700 
7 000 

61 200 

38 000 

24 393 

2 950 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

2 500 

10 750 

27 000 
30 500 
2 500 

36 000 
12 000 

108 000 

43 000 

20 743 

2 950 

2 500 

10 750 

27 000 
30 500 
2 500 

36 000 
12 000 

108 000 

43 000 

20 743 

2 950 

216 

Bölüm toplamı 27 343 

Kira karşılığı 18 000 

23 693 

20 000 

23 693 

20 000 

217 
I I - özlük haklar 

Yolluklar 

- • * 

218 
219 

1 
2 
3 

Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
4598 sayılı kanun gereğince 

35 000 
30 000 
30 000 

95 000 

3 000 

35 000 
80 000 
30 000 

145 000 

6 000 

35 000 
79 000 
30 000 

144 000 

6 000 

yapılacak tedavi giderleri ve 
vollukları 14 000 14 000 14 000 

ikinci kısım toplamı 262 393 370 443 369 443 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

220 

221 

1 - Sürekli olanlar 
Kadastro, tapu yazma heyet
leri giderleri 

0 Ücretler 
1 Teçhizat, fennî gereçler ve 

âletler satınalma ve onarma 
giderleri 

2 Yönetim giderleri 
3 Belediye ve köy temsilcileri 

tarafından seçilecek komisyon 
üyeleriyle vukuf erbabı, ame
le ve geçici jaloneu gündelik-

37 479 0 

4 000 
20 000 

24 000 
30 000 

24 000 
30 000 

leri 
Taşıt giderleri T 

Bölüm toplamı > 

I I - Geçici olanlar 
Kurs ve mektep giderleri 
Ücretler 
O-enel giderler 

Bölüm toplamı 

68 301 
0 

129 780 

30 000 
35 300 

65 300 

68 301 
9 000 

131 301 

0 
136 000 

0 

68 301 
9 000 

131 301 

0 
136 000 

0 

I I - Çeşitli olanlar 
222 Staj, eğitim, kongre giderleri 

1 Yabancı memleketlere gönde
rilecek müfettiş ve memurlar 
yolluğu 

2 Uluslararası meslek kongrele
rine katılacakların giderleri 

Bölüm toplamı 

223 Hukuk ve meslek eserleri sa
tınalma, baskı ve başka gider
leri 2 500 5 000 5 000 
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ödeneğin çeşidi 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonea 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

4644 ve 4805 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek emekli ke
seneği karşılığı 7 920 215 869 215 869 

Üçüncü kısım toplamı 205 502 488 172 488 172 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 1 000 1 000 1 000 
Eski yıllar borçları 
1942 - 1945 yuları bordan 
1928 - 1941 » » 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplanıl 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 

2 000 
500 

2 500 

3 500 

4 000 
1 001 

5 001 

6 001 

4 000 
1 001 

5 001 

6 001 

2 548 970 
262 393 
205 502 

3 500 

4 673 383 
370 443 
488 172 

6 001 

4 673 383 
369 443 
488 172 

6 001 

GENEL TOPLAM 3 020 365 5 537 999 5 536 999 

Satınalınacak 2 kamyonet be
deli olup Maliye bütçesine nak
ledilmek üzere 0 16 000 0 

GENEL TOPLAM 3 020 365 5 553 999 0 





12 - Millî Savunma Bakanlığı 



Rapor 
29 . XI . 1946 

Millî Savunma Bakanlığının 1947 bütçesi tetkik edildi. 

1947 bütçesi 1946 bütçesine nazaran 96 643 615 lira fazladır. Bütçenin müfredatı hakkında Ko
misyonda tafsilâtlı malûmat verilecektir. 1453 sayılı kanun gereğince Millî Savunma Bakanlığınca 
hazırlanmış olan fiilî kadrolar Başbakanlık taraiından Büyük Millet Meclisine takdim edilmek 
üzere bulunduğu arzolunur. 

Aydın Milletvekili 
Gî. Refet Alpman 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük haklar 

227 Bakan ödeneği 4 800 5 320 5 320 

228 Aylıklar 
1 Kara 33 644 831 71 905 330 71 905 330 
2 Hava 2 714 235 10 092 809 10 092 809 
3 Deniz 2 953 812 7 373 014 7 373 014 
4 As. Fb. 903 664 2 170 063 2 170 063 
5 Harita 458 452 1 186 778 1 186 778 

Bölüm toplamı 40 674 994 92 727 994 92 727 994 

229 Temsil ödeneği 
1 
2 
3 

30 
1 
2 
3 
4 
5 

31 

32 

1 
2 
3 
4 
5 

Kara 
Hava 
Deniz 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fb. 
Harita 

Bölüm toplamı 

Geçici hizmetliler ücreti (Ka
ra, Hava, Deniz, As. Fb. Hari
ta) 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanların ücretleri 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fb. 
Hari ta 

Bölüm toplamı 

0 
0 
0 

0 

1 157 520 
564 432 
220 765 
302 220 
51 835 

2 296 772 

13 959 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

89 200 
6 900 
3 900 

100 000 

1 960 653 
594 952 
387 112 
302 220 
51 835 

3 296 772 

63 959 

39 950 
299 109 
69 506 
7 200 
5 000 

420 765 

89 200 
6 900 
3 900 

100 000 

1 960 653 
594 952 
387 112 
302 220 

51 835 

3 296 772 

63 959 

39 950 
299 109 

69 506 
7 200 
5 000 

420 765 
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B. 

233 

234 

235 

236 

237 

M. 

Millî Savunma Bakanlığı 

1946 

Ödeneğin çeşidi 

yılı 
ödeneği 

Lira 

1947 yılı için 
ükümetee Komisyonca 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

1 
2 
o o 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

Geçici tazminat 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fİ). 
Harita 

Bölüm toplamı 

4598 sayılı kanun gereğince 
verilerek çocuk zammı 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fb. 
Hari ta 

Bölüm toplamı 

4598 sayılı kanun gereğince ve
rilecek doğum yardımı 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fb. 
Harita 

Bölüm toplamı 

4598 sayılı kanun gereğince ve
rilecek ölüm yardımı 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fb. 
Harita 

Bölüm toplamı 

Ateşeler temsil ödeneği (Kara, 
Hava, Deniz) 

274 285 
19 885 
11 560 
45 210 
45 000 

395 946 

1 200 000 
128 052 
110 000 

38 420 
16 004 

1 492 476 

291 428 
29 000 
40 000 
30 000 

4 000 

394 428 

60 000 
5 000 

15 000 
8 500 
2 000 

90 500 

174 262 

274 285 
19 885 
11 560 
45 216 
45 000 

395 946 

2 482 000 
269 052 
270 000 

79 420 
33 004 

3 133 476 

291 428 
29 000 
40 000 
30 000 

4 000 

394 428 

60 000 
5 000 

15 000 
8 500 
2 000 

90 500 

524 262 

274 285 
19 885 
11 560 
45 216 
45 000 

395 946 

2 482 000 
269 052 
270 000 

79- 420 
33 004 

3 133 476 

291 428 
29 000 
40 000 
30 000 

4 000 

394 428 

60 000 
5 000 

15 000 
8 500 
2 000 

90 500 

524 262 



— 93 — 
1947 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 

B. M. ödeneein cesidi Tjira Lira Lira 

239 

Millî 

ödeneğin çeşidi 

Savunma Bakanlığı 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

238 3779 sayılı kanunun 10, 11 ve 
1059 sayılı kanunun 5 nci mad
deleri gereğince gedikli ve er
başlara verilecek ikramiye ve 
mükâfat 

1 
2 
3 

1 
2 

Kara 
Hava 
Deniz 

Bölüm toplamı 

657, 3485, 4334 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek zamlar ve 
tazminatlar 
Hava 
Harita 

15 000 
1 500 
1 500 

18 000 

687 943 
49 714 

15 000 
1 500 
1 500 

18 000 

744 443 
143 214 

15 000 
1 500 
1 500 

18 000 

744 443 
143 214 

Bölüm toplamı 737 657 887 657 887 657 

240 4335 ve 4688 sayılı kanunlar ge
reğince verilecek uzmanlık üc
ret ve gündelikleri 

1 Kara 24 300 24 300 24 300 
2 Hava 25 700 25 700 25 700 
3 Deniz 6 000 6 000 6 060 
4 As. Fb. 22 286 22 286 22 286 
5 Harita 6 654 6 654 6 654 

Bölüm toplamı 84 940 84 940 84 940 

241 1144 ve 4145 sayılı kanunlar 
gereğince denizaltı ve dalgıç 
ödeneği ° 197 000 232 000 232 000 

Birinci kısım toplamı 46 575 734 102 376 019 102 376 019 

İkinci kısım - Yönetim gider
leri 

242 Kırtasiye 
1 Kara 68 160 68 160 68 160 
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B. 

243 

244 

«. 

245 

246 

M. 

2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

ödeneğin çeşidi 

Hava 
Deniz 
As. Fb. 
Harita 

Bölüm toplamı 

Tersim gereçleri 
Kara 
Hava 
Harita 

Döşeme ve 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fb. 
Harita 

Basılı kâğıt 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fb. 

Bölüm toplamı 

demirbaş 

Bölüm toplamı 

ve defterler 

! 

Harita 

Bölüm toplamı 
. . . ' ' ' i ! 

öteberi giderleri 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fb. 
Harita 

Bölüm toplamı 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

5 570 
8 060 
4 285 
1 715 

87 790 

9 950 
500 

1 000 

11 450 

100 000 
5 000 
8 000 
2 500 

850 

116 350 

107 300 
10 000 
6 000 
3 000 

500 

126 800 

133 400 
8 000 
8 000 
7 250 
3 000 

159 650 

1947 yılı 
Hükümetçe 

istonen 
Lira 

5 570 
8 060 
4 285 
1 715 

87 790 

9 950 
500 

1 000 

11 450 

100 000 
5 000 
8 000 
2 500 

850 

116 350 

105 300 
10 000 

6 000 
3 000 

500 

124 800 

133 400 
8 000 
8 000 
7 250 
3 000 

159 650 

• için 
Komisyonca 
Iabul edilen. 

Lira 

5 570 
8 060 
4 285 
1 715 

87 790 

9 950 
500 

1 000 

11 450 

100 000 
5 000 
8 000 
2 500 

850 

116 350 

105 300 
10 000 

6 000 
3 000 

500 

124 800 

133 400 
8 000 
8 000 
7 250 
3 000 

159 650 



B. 

"247 

248 

249 

. . . .,_._ . 

250 
251 

r Trr-

252 

M. 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 

ödeneğin çeşidi 

Posta ve telgraf ücretleri 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fb. 
Harita 

Bölüm toplamı 

Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fb. 
Harita 

Bölüm toplamı 
9vr: 

Kira karşılığı 7 

Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fb. 
Harita 

Bölüm toplamı 

Bakanlık otomobili giderleri 
Sürekli görev yolluğu 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fb. 
Harita 

Bölüm toplamı 

Geçici görev yolluğu 
Kara 
Hava 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1 491 428 
7 063 
7 414 
1 843 , 

634 

1 508 382 

84 000 
8 000 
6 500 
6 500 

500 

105 500 

274 300 
14 530 

1 
5 600 

500 

294 931 

1 950 

420 800 
15 000 
15 000 
3 000 
1 000 

454 800 

259 700 
49 900 

1947 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

1 927 043 
7 063 
7 414 
1 843 

634 

1 943 997 

92 900 
8 000 
6 500 
6 500 

500 

114 400 

274 300 
14 530 

1 
5 600 

500 

294 931 

1 950 

420 800 
15 000 
15 000 
3 000 
1 000 

454 800 

325 400 
77 600 

. için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

1 927 043 
7 063 
7 4İ4 
1 843 

634 

1 943 997 

92 900 
8 000 
6 500 
6 500 

500 

114 400 

274 300 
14 530 

1 
5 600 

500 

294 931 

1 950 

420 800 
15 000 
15 000 
3 000 
1 000 

454 800 

325 400 
77 600 



— 96 -

R M. 

3 
4 
5 

253 
1 
2 

~ JJillî Savulma ] 

Ödeneğin çeşidi 

Deniz 
As. Fb. 
Hari ta 

Bölüm toplamı 

Müfettişler yolluğu 
Kara 
Hava 

Bölüm toplamı 

bakanlığı 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

24 850 
24 850 

7 000 

366 300 

64 000 
2 500 

66 500 

1947 yıh 
Hükümetçe 

isteneni 
Lira 

31 450 
24 850 

7 000 

466 300 

34 000 
2 500 

36 500 

için 
Komisyonca 

kabul edilen 
Lira 

31 450 
24 850 

7 000 

466 300 

34 000 
2.500 

36 500 

254 

255 

Yabancı memleketlere gönde
rileceklerin yolluğu (Kara, Ha
va, Deniz, As. Fb. Harita) 98 390 128 390 128 390 

1 
2 
o 
4 
5 

Yabancı uzman ve hizmetliler 
îe tercümanların yolluk ve baş
ka gerekli giderleri 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fb. 
Harita 

Bölüm toplamı 

ikinci kısım topların 

; " ! f • 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

3 398 793 

40 000 
62 400 
18 200 
5 000 
5 000 

130 600 

4 071 908 

40 000 
62 400 
18 200 
5 000 
5 000 

130 600 

4 071 908 

Üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

256 Taymat 
1 Kara 
2 Hava 
3 Deniz 
4 As. Fb. 
5 Harita 

46 643 000 
1 710 000 
1 941 000 

161 000 
65 000 

47 643 000 
1 710 000 
1 941 000 

161 000 
65 000 

47 
1 
1 

643 000 
710 000 
941 000 
161 000 
65 000 

Bölüm toplamı 50 520 000 51 520 000 51 520 000 



Millî Savunma Bakanlığı — 97 — 

B. M. ödeneğin çeşidi 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

257 

258 

259 

260 

261 

2852 sayılı kanunla verilecek 
yemek karşılığı 

Yem 
100 000 100 000 100 000 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
o O 
4 
5 

Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fb. 
Harita 

Bölüm toplamı 

Mutabiye 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fb. 
Harita 

Bölüm toplamı 

Yakacak, aydınlatma, ısıtma 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fb. 
Harita 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fb. 
Harita 

' . ' . . - . < . - » * _ - i » . 

Bölüm toplamı 

6 604 000 
1 

8 600 
13 000 

117 000 

6 742 601 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

4 638 000 
150 000 
50 000 
14 000 
12 000 

4 864 000 

5 972 350 
450 000 

,232 000 
68 250 
40 000 

6 762 600 

6 604 000 
1 

8 600 
13 000 

117 000 

6 742 601 

100 000 
1 

1 000 
1 000 
1 000 

103 001 

5 138 000 
150 000 
50 000 
14 000 
12 000 

5 364 000 

10 972 350 
450 000 
232 000 
68 250 
40 000 

11 762 600 

6 604 000 
1 

8 600 
13 000 

117 000 

6 742 601 

100 000 
1 

1 000 
1 000 
1 000 

103 001 

5 138 000 
150 000 
50 000 
14 000 
12 000 

5 364 000 

11 972 350 
450 000 
232 000 
68 250 
40 000 

12 762 600 
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B. 

262 

M. 

1 
2 
3 
4 
5 

ödeneğin çeşidi 

Teçhizat 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fb. 
Harita 

Bölüm toplamı 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1 304 610 
200 000 
141 200 
30 000 

6 100 

1 681 910 

1947 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

1 504 610 
200 000 
141 200 
30 000 

6 100 

1 881 910 

için 
Komisyonca 

kabul edilen 
Lira 

1 504 610 
200 000 
141 200 

30 000 
6 100 

1 881 910 

263 

264 
265 

Harb gereçleri ve teçhizat ve 
tahkimat karşılık ve giderleri 

1 Kara 
2 Hava 
0 As. Fb. 
3 Harita 

Bölüm toplamı 

rı işçi ücreti • 

4 708 000 
1 100 000 

800 
42 900 

5 851 700 

1 400 000 

5 916 800 
11 792 000 

0 
32 900 

17 741 700 

1 560 000 

5 916 800 
11 792 000 

0 
32 900 

17 741 700 

1 560 000 
Denize ait harb gereçleri, teç . . 
hizat, çeşitli gereçler ve devri _ . _... 
çark 
Torpido paravan, sis cihazları, 
denizaltı talim cihazları 175 000 675 000 675 000 
Mayın arama, tarama 326 000 276 000 276 000 
Ağ işleri 100 000 110 000 110 000 
Mühimmat, tahkimat, top işle
ri ve mutabiye 250 000 750 000 750 000 
Gemi yapma ve onarma 1 051 200 2 541 200 2 541 200 
Telsiz ve elektrik ve seyir iş
leri ' 175 000 425 000 425 000 
Çeşitli gereçler 400 000 700 000 700 000 
Devriçark 715 000 1 715 000 1 715 000 

Bölüm toplamı 3 192 200 7 192 200 7 192 200 

266 Askerî fabrikalar genel gider
leri 

1 îlk madde ve müstehlek gereç
ler 3 049 000 7 849 000 7 849 000 
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B. 

267 

268 

269 

M. 

2 
3 
4 
5 

ödeneğin çeşidi 

İşçi ücretleri 
Demirbaş 
Taşıma giderleri 
3284 sayılı kanun gereğince sa-
tınalınacak hurdalar karşılığı 

Bölüm toplamı 

Ecza ve sıhhi gereçler giderleri 
(Kara, Hava, Deniz, As. Fb. 
Harita) 
Tedavi giderleri (Kara, Hava, 
Deniz, As. Fb. , Harita) 
4598 sayılı kanun gereğince te
davi giderleri ve yollukları 
(Kara, Hava, Deniz, As. Fb. 
Harita) 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1 604 300 
49 700 

250 000 

1 

4 953 001 

310 800 

25 000 

19 400 

1947 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

1 604 300 
49 700 

250 000 

1 

9 753 001 

310 800 

25 000 

19 400 

. ıçm 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

1 568 580 
49 700 

250 000 

1 

9 717 281 

310 800 

25 000 

19 400 
270 

271 

272 

273 

Veteriner ecza ve gereçleri gi
derleri (Kara, Hava, Deniz, 
As. Fb. , Harita) 
Hayvan satınalma ve tazmini 
(Kara, Hava, Deniz, As. Fb. 
Harita) 

66 100 

15 000 

66 100 

15 000 

66 100 

15 000 

1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 
4 
5 

Gaz ve 
leri 
Kara 
Deniz 
As. Fb. 
Harita 

Taşıma 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fİ). 
Harita 

gazdan korunma gider -

Bölüm toplamı 

giderleri 

Bölüm toplamı 

74 900 
3 000 

1 
1 

77 902 

2 588 750 
199 000 
39 000 
10 000 
24 850 

2 861 600 

66 000 
3 000 

1 
1 

69 002 

2 588 750 
199 000 
39 000 
10 000 
24 850 

2 861 600 

6Q 000 
3 000 

1 
1 

69 002 

2 588 750 
199 000 
39 000 
10 000 
24 850 

2 861 600 
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B. 

274 

275 

276 

277 

278 

279 

280 

M. 

1 
2 
3 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 

1 
2 

1 
2 
3 

ödeneğin çeşidi 

Taşıtlar 
(Harita) 

satınalma karşılığı 

Motorlu vasıtalar giderleri 
Kara 
Deniz 
Harita 

Bölüm toplamı 

Yapı ve onarma işleri 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fb. 
Harita 

Bölüm toplamı 

Hava meydanlariyle yolları ve 
depoları yapımı 
Okullar giderleri 
Kara 
Hava 
Deniz 

Bölüm toplamı 

Basımevi genel giderleri 
Deniz 
Harita 

Bölüm toplamı 

Pasif koruma giderleri 
Kara 
As. Fb. 
Harita 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

2 000 

4 700 000 
1 500 
5 140 

4 706 640 

2 000 000 
367 000 
300 000 
49 717 
24 000 

2 740 717 

524 750 

120 00 
32 000 
50 000 

202 000 

4 285 
2 000 

6 285 

1 000 
500 

1 

1947 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

2 000 

7 900 000 
1 500 
5 140 

7 906 640 

i 446 900 
367 000 
300 000 
49 717 
24 000 

2 187 617 

474 750 

120 000 
32 000 
50 000 

202 000 

4 285 
2 000 

6 285 

1 000 
500 

1 

L için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

2 000 

7 900 000 
1 500 
5 140 

7 906 640 

1 446 900 
367 000 
300 000 
49 717 
24 000 

2 187 617 

474 750 

120 000 
32 000 
50 000 

202 000 

4 285 
2 000 

6 285 

1 000 
500 

1 

Bölüm toplamı 1 501 1 501 1 501 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

281 2441 sayılı kanun gereğince 
Tekel Genel Müdürlüğüne öde-

282 

283 

0 

1 
2 
3 
4 

necek eşya ve malzeme taksiti 
Manevra giderleri (Kara) 
Staj ve tahsil giderleri (Kara, 
Hava, Deniz, As. Fb., Harita) 

Yabancı uzman ve hizmetlilerle 
tercümanların ücretleri 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fb. 

515 
150 000 

391 140 

39 950 
148 900 
19 715 
7 200 

515 
150 000 

391 140 

o 
o 

o 
o 

515 
150 000 

391 140 

o o o o 

286 

Bölüm toplamı 215 765 0 0 

1 
2 
3 
4 

Yabancı uzman ve hizmetlilerle 
tercümanların yolluk ve başka 
giderleri 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fb. 

Bölüm toplamı 

40 000 
40 000 
5 000 
5 000 

90 000 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

284 Fen ve Sanat Genel Müdürlü
ğü deneme ve muayene gider
leri 17 150 17 150 17 150 

285 
1 
2 

1 
2 

Askerlik müzeleri giderleri 
Kara 
Deniz 

: " Bölüm toplamı 

Yazı, tercüme ve yayın, kitap, 
dergi ve abone karşılıkları 
Kara 
Hava 

2 000 
1 

2 001 

0 
10 000 

2 000 
26 500 

28 500 

2 000 
10 000 

2 000 
26 500 

28 500 

2 000 
10 000 
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B. 

287 

288 

M. 

3 
4 
r> 

1 
2 
3 
4 
5 

ödeneğin çeşidi 

Beniz 
As. Fb. 
Harita 

Bölüm toplamı 

Sınırlama komisyonu giderleri 

Sanık olarak askerî mahkeme
lere gönderileceklerle şahit ve 
vukuf ehli olarak gönderilecek
lerin giderleri 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fb. 
Harita 

Bölüm toplamı 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

2 000 
500 
500 

13 000 

4 000 

15 000 
500 

1 000 
1 000 

1 

17 501 

1947 yıb 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

2 000 
500 
500 

15 000 

1 000 

15 000 
500 

1 000 
1 000 

1 

17 501 

L için 
Komisyonca 

kabul edile'ı 
Lira 

2 000 
500 
500 

15 000 

1 000 

15 000 
500 

1 000 
1 000 

1 

17 501 

289 

290 

291 

4511 sayılı kanun gereğince ve
rilecek ikramiyeler (Kara, Ha
va, Deniz, As. Fb., Harita) 26 500 26 500 26 500 

1 
2 
3 

1 
2 
3 
4 

3575 sayılı kanun gereğince As. 
Fb. emekli ve yardım sandığı 
keseneği karşılığı 
Hava 
Deniz 
As. Fb. 

Bölüm toplamı 

4644, 4805, 4806, 4807 sayılı ka
nunlar gereğince verilecek 
emekli keseneği karşılığı 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fb. 

48 000 
23 000 
94 000 

165 000 

126 850 
25 710 
17 150 

0 

48 000 
33 000 
94 000 

175 000 

5 212 330 
525 710 
387 150 
120 000 

48 000 
33 000 
94 000 

175 000 

4 212 330 
525 710 
387 150 
120 000 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

5 Harita 2 400 126 400 126 400 

292 
293 

1 
2 
3 

Bölüm toplamı 

Tersaneler giderleri 
Spor giderleri 
Kara 
Deniz 
As. Fb. 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

172 110 

1 000 850 

1 
1 
1 

3 

99 893 242 

6 371 590 

1 000 850 

1 
1 
1 

3 

136 063 457 

5 371 590 

1 000 850 

1 
1 
1 

3 

136 027 737 

Dördüncü kısım - Borçlar 

294 

295 

296 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

Geçen yıl borçları 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fb. 
Harita 

Bölüm toplamı 

Eski yıllar borçları 
Kâra 
Hava 
Deniz 
As. Fb. 
Harita 

Bölüm toplamı 

3395 sayılı kanun karşılığı 

Dördüncü tısına toplacı 

2 000 
10 000 

850 
] 000 

10 

13 860 

4 140 
2 500 
1 370 

350 
10 

8 370 

1. 

22 231 

2 000 
10 000 

850 
1 000 

10 

13 860 

4 140 
2 500 
1 370 

350 
10 

8 370 

1 

22 231 

2 000 
10 000 

850 
1 000 

10 

13 860 

4 140 
2 500 
1 370 

350 
10 

8 370 

1 

22 231 
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M. ödeneğin çeşidi 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
îkinci kısım toplamı 
üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 

46 575 499 102 376 019 102 376 019 
3 398 793 4 071 908 4 071 908 
99 893 477 136 063 457 136 027 737 

22 231 22 231 22 231 

GENEL TOPLAM 149 890 000 242 533 615 242 497 895 

Olağanüstü 
Çeşitli savunma hizmetleri 

Bu ödeneğin hizmetlere dağıtılması 
ve maddelere ayrılması ve gerek mad
deler arasında, gerek askerî ihtiyaç
lar için lüzumlu görülecek miktarla
rının ilgili Bakanlıklar bütçelerinde 
mevcut veya açılacak bölümlere akta
rılması Bakanlıklar bütçelerinde mev
cut veya açılacak bölümlere aktarıl
ması Bakanlar Kurulunca yapılır. 115 000 000 115 000 000 115 000 000 

GENEL TOPLAM 264 890 000 357 533 615 357 497 895 



13 - içişleri Bakanlığı 



Rapor 
22 . XI . 1946 

İçişleri Bakanlığının 1947 yılı bütçe tasarısı geçen senekinin 6 682 146 lira fazlasiyle 18 210 564 
lira olarak hazırlanmıştır. Büyük kısmı aynı yardım karşılığından olmak üzere 1946 bütçesinden 
indirilmiş olan 1 359 512 lira da hesap edilince bu yıl zam gören tertiplere 8 041 658 lira eklen
miş olduğu anlaşılır. Bu miktarın ancak 50 000 lirası hizmetle ilgili maddelere ait olup üst ta
rafı mevcut veya tasarı halindeki kanunlara dayanan maaşlar ve ücretlerle çeşitli zamlar, yol
luklar ve emekli keseneği, kabilinden personel masrafı mahiyetindeki ödenekleri teşkil etmekte
dir. Hükümetin bütçe gerekçesi yeter derecede açıklayıcı olduğu için burada yalnız üzerinde du
rulması gereken noktalar hakkında mütalâa yürütülecektir. 

1. — Eksik görülen ödenekler: 

a) «L» cetveline alınmış 568 memurluğun karşılığı olan 1-080 000 lira maaş faslından dü
şülmüştür. Kadro dışı kalan memurlardan açıklara yerleştirilemiyecekler bulunabileceğine göre 
bu gibilere kanun mucibince verilecek açık aylığı epeyce bir yekûn tutabilir. Buna karşı, «açık 
aylığı'» maddesi geçen seneki gibi 6 800 liradan ibarettir. 

b) 4598 sayılı kanun gereğince yapılan terfilerin karşılığı olarak, aylıklar maddesinin ye
kûnu içinde, 264 105 liralık bir hisse göze çarpmaktadır. 

Halbuki yapılan terfilerin bütçeye inikası 720 000 lira kadardır. 

c) Mevcut hesabına göre çocuk zammı maddesi 150 000 lira kadar noksandır. 

e) Doğum yardımı da biraz eksiktir. 

f) Bakanlık, pek isabetli olarak, teftiş heyetini bu sene tanı kadro ile çalıştırmak kararın
da olduğuna göre bunun ödeneği de 50 000 liralık bir zamma ihtiyaç gösterecek demektir. 

Yukarda kısaca temas edilen eksiklerin ilerde maaş tertibinden, her bütçede her yıl vukuu 
tabiî olan tasarruflarla ve bu defa kadro dışı kalacak olanların açıkta bırakılmamalarınm te
mini suretiyle karşılanması imkânı mevcut olmakla beraber bugünkü durumu olduğu gibi belirt
mek de zaruri görülmüştür. 

2. — Bütçenin diğer kısımlarındaki ödenekler hakkında Bakanlık gerekçesinde verilen izah
lar, incelemelerimden edindiğim kanaata uygundur. 

3. — Son yıllarda her bütçede yeniden bir miktar ilce kurulması için ödenek ayrılması yolun
da vücuda gelen ve yüksek Meclisçe daima takdir ve tasviple karşılanmış olan geleneğe bu se
ne riayet edilememiştir. Bakanlıktaki malûmata nazaran yeniden kurulması gereken 25 ilçe var
dır. Bunlar için yüksek komisyon, evvelce de olduğu gibi, bir miktar ödenek ayırmak imkâ
nını sağlıyabilirse halk için de, idare cihazımız için de faydalı bir harekette bulunmuş olur ka
naatindeyim, 

içişleri bütçe tasarısını bu düşüncelerimle yüksek tasvibinize lâyik bulmakta olduğumu saygı 
île arzederim. 

Samsun Milletvekili 
Mehmet Ali Yörüker 
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ödeneğin çeşidi 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük haklar 

I - Bakarı ödeneği, aylıklar ve 
ücretler 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Bakan ödeneği 5 320 5 320 5 320 
Aylıklar 
Memurlar aylığı 6 601 484 12 500 205 12 977 205 
Açık aylığı 6 800 6 800 6 800 
Temsil ödeneği O 884 200 884 200 

Bölüm toplamı 6 608 284 12 841 205 13 318 205 

Hizmetliler ücreti 403 113 810 686 810 686 
Geçici hizmetliler ücreti O 49 000 49 000 

I I - Başka haklar 
Geçici tazminat 67 000 67 000 67 000 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
Çocuk zammı 
Yakacak zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Aynı yardım 

Bölüm toplamı 1 752 920 1 092 000 1 092 000 

Birinci kısım toplamı 8 886 687 14 865 211 15 842 211 

İkinci kısım - Yönetiri gider
leri 

I -Hizmete ilişkin olanlar 
Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 

500 000 
42 000 
25 '000 
17 000 

1 168 920 

1 000 000 
50 000 
25 000 
17 000 

0 

1 000 000 
50 000 
25 000 
17 000 

0 

7 980 
45 000 

7 980 
45 000 

7 980 
45 000 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

3 Aydınlatma 
4 Isıtma 
5 öteberi gider] e eri 

Bölüm toplamı 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

9 940 
24 000 
15 000 

101 920 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

12 940 
24 000 
15 000 

104 920 

12 940 
24 000 
15 000 

104 920 

304 

305 
306 

îller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri. 

Basılı kâğıt ve defterler 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 

120 000 
69 000 
16 400 
140 000 
37 700 

Bölüm toplamı 383 100 

70 000 

683 018 

40 000 

120 000 
69 000 
16 400 
140 000 
37 700 

383 100 

70 000 

578 526 

40 000 

120 000 
69 000 
16 400 
140 000 
37 700 

383 100 

70 000 

578 526 

40 000 

307 
308 

309 
1 

3 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 
Genel Müfettişlikler yönetim 
giderleri 
Taşıt giderleri 
Bakanlık otomobili 
Başka taşıtlar 
Gene] müfettişlikler taşıtları 

Bölüm toplamı 

723 018 

62 000 

30 000 

5 000 
3 100 

17 000 

25 100 

618 526 

67 000 

30 000 

7 000 
3 100 

17 000 

27 100 

618 526 

67 000 

30 000 

7 000 
3 100 

17 000 

27 100 

II - Özlük olanlar 
310 Yolluklar 

1 Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici görev yolluğu 
3 Müfettişler yolluğu 

140 000 
73 700 

129 700 

170 000 
100 700 
129 700 

170 000 
100 700 
129 700 



içişleri Bakanlığı — İH — 
1946 1947 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen İcabul edilen 
Ödeneğin çeşidi kira Lira Lira 

Genel müfettişlikler yolluğu 17 100 17 100 17 100 

Bölüm toplamı 360 500 417 500 417 500 

Giyecekler 11000 11 000 " 11000 
4598 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 42 800 42 800 42 800 

İkinci kısım toplamı 1 809 438 1 771 946 1 771 946 

Üçüncü kîsım - Daire hizmet
leri 

I - Sürekli olanlar 
2850 sayılı kanun gereğince 
köy ve mahallelerde yapılacak 
askerlik yoklamasında bulu
nan nüfus memurları yolluk
ları 40 000 40 000 40 000 
Nüfus işleri 
Nüfus defterlerinin ve kâğıt- . \ 
larının satmalma karşılıklariy-
le bastırma, onarma ve ciltle
me giderleri ve nüfus kayıtla
rının yeni defterlere geçiril-
mesi için verilecek ücretler 
Nüfus yazımı 

Bölüm toplamı 

özel idareler bütçelerini ince-
liyen temsilcüer ücreti 
Devir yollukları «> 
Valiler 
Kaymakamlar 
4465 sayılı kanun gereğince 
bucak müdürlerine verilecek, 
devir ve teftiş giderleri 

87 100 
5 000 

92 100 

1 680 

60 000 
140 000 

169 200 

50 000 
5 000 

55 000 

1 680 

60 000 
162 000 

169 200 

50 000 
5 000 

55 000 

1 680 

60 000 
162 000 

169 200 
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1946 1947 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
IV M. Ödeneğin çeşidi -Lira Lira Lira 

4 Nüfus müdürleri O 10 000 10 000 

Bölüm toplamı 369 200 401 200 401 200 

316 A Seçim giderleri 

I I - Geçici olanlar 
317 Kaymakamlık ve bucak mü

dürlüğü kursları ve içişleri 
meslek kursu 

0 Öğretmen konferansçı, memur 
ve hizmetliler ücreti 

1 Kursa gelecek memurların yol-
luklariyle gündelikleri ve ince
leme gezileri yolluklar], ve her 
çeşit uygulama genel giderleri 

2 Yönetim, sınav, ders notlarını 
yazdırma, çoğaltma vesair tür
lü giderleri 

Bölüm toplamı 

I I I - Çeşitli olanlar 
318 4644 ve 4805 sayılı kanunlar 

gereğince ödenecek emekli ke
seneği karşılığı 

319 Tercüme ve yazı ücretleri, ki
tap ve dergi karşılığı, yönetim 
dergisi giderleri, kanun, tü
zük ve yönetmeliklerin tertip 
ve telif giderleri 

320 Kongre, staj ve öğretim gider
leri 

1 içerde ve dışarda açılacak kon
gre giderleri ve bunlara gön
derilecek memurlar yollukları 

2 4489 sayılı kanun gereğince 
staj için yabancı memleketlere 
gönderilecek memurların yol-
luklariyle tahsil giderleri 

0 0 300 000 

49 000 0 0 

94 000 94 000 94 000 

7 000 7 000 7 000 

150 000 101 000 101 000 

21 330 683 994 707 844 

32 500 32 500 32 500 

1 6 001 ti 001 

3 430 10 930 10 930 
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ödeneğin çeşidi 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kaVul edilen 
Lira Lira 

0 Siyasal Bilgiler Okulunda o-
kutturulacak öğrenci giderleri 

Bölüm toplamı 

Brüksel'de Milletlerarası îdarî 
İlimler Enstitüsüne katılma 
payı 
Yabancı uzmanlar 

1 Ücretler 
2 Yolluklar ve başka gerekli gi

derler 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

m ooo 
99 431 

0 

96 000 0 

112 931 

1 000 

16 931 

1 000 

1 

1 

2 

806 243 

15 001 

5 001 

20 002 

1 449 307 1 

15 001 

5 001 

20 002 

677 157 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

1 1942 -1945 yılları borçları 
2 1928 - 1941 yılları borçları 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

30 000 30 000 30 000 

38 700 
2 400 

41 100 

71 100 

58 700 
2 400 

61 100 

91 100 

58 700 
2 400 

61 100 

91 100 

Altıncı kısım - Sermaye, kredi 
ve tesisler 

1437 sayılı kanun gereğince 
verilecek avans 5 000 12 000 12 000 



İçişleri Bakanlığı 

ödeneğin çeşidi 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplama 
Altıncı kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

Birinci Genel Müfettişlik için 
alınacak otomobil bedeli 
Bakanlık ile kaymakamlık 
kursu için alınacak dört moto
siklet bedeli 

GENEL TOPLAM 

8 836 637 
1 809 438 

806 243 
71 100 
5 000 

11 528 418 

0 

0 

0 

14 865 211 
1 771 946 
1 449 307 

91 100 
12 000 

18 189 564 

15 000 

6 000 

18 210 564 

15 342 211 
1 771 946 
1 677 157 

91 100 
12 000 

18 894 414 

0 

0 

0 
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Rapor 
22 .XI . 1946 

Emniyet Genel Müdürlüğünün 1947 Bütçe tasarısı 30 936 949 liradır, Geçen yıldan fazla
lığı 12,5 milyon liradır. Aradaki fark aylıklarla çocuk zamlarının artmasından ileri gelmekte
dir. Geçen seneki bütçede mevcut olup bu yıl kaldırılmış olan aynî yardımdan ve bir kaç mad
deden ele geçen 1,5 milyon lirayı mütecaviz ödenek de en çoğu emekli keseneğine olmak üzere 
giyecekler teçhizat bölümüne, Polis Kolleji inşasına ve diğer bazı maddelere konulmuştur. Çoğalt
malar ve azaltmalar yerindedir. Hükümet gerekçesi bütün bunlar hakkında geniş açıklama
ları ihtiva ettiği için burada onlara iltihak ettiğimi zikriyle iktifa ederek yalnız dikkati çeken 
bir iki nokta üzerinde maruzatta bulunacağım: 

1. — İçişleri bütçesinde olduğu gibi bunda da 4598 sayılı kanun gereğince yapılan terfilere 
ve çocuk zammına ait hesaplarla bütçede derpiş edilen miktarlar arasında hayli fark vardır. 
Ancak bu bütçede «L» Cetveline alınanlardan açıkta kalanlar olmıyacağma göre bu farkın se
ne içinde aylıklardan hasıl olacak tasarrufla kapatılması mümkün olacak gibi görünüyor. 

2. — Şimdiye kadar 167 ilçede polis teşkilâtı yapılmıştır. Yeni bütçe ile alman kadro ile 
daha 15 ilçede aynı teşkilâtı yapmağa imkân elvereceği anlaşılmıştır ki, memnunlukla kaydetmeğe 
değer görmekteyim. Polis Kolleji inşası için 100 000 lira ayrılmış olmasını da takdirle karşıla
mamak mümkün değildir. ı 

3. — 3201 Sayılı kanunun 89 maddesi gereğince Emniyet mensupları resmî hastanelerde mecca-
nen tedavi edildikleri için lüzumsuzluğu ile beraber tatbikatta tereddüdü mucip olabileceği de 
anlaşılan 353 neü bölümün 1 nci maddesine ait formülden «öğrencilerin resmî ve özel sağlık mü
esseselerinde tedavi giderleri» kaydının kaldırılması muvafık olacaktır. 

4. — Giyecekler arasında bel kayışı gibi bazı teferruatın da bulunduğunu açıklamak maksadiy-
le 342 nci bölümün 1 nci maddesi unvanına «donatılar» kelimesinin ilâvesini teklif ediyorum. 

5. — Bütçenin sonunda 100, 000 liralık inşa ödneğinc ait yazıda baskı hatası olmuştur. Bu 
yazının 2 nci satırı «konulması gerken» kelimesiyle bitecek, bundan sonrası alt taraftaki 60, 000 
liralık taşıt ödeneğinin karşısına gelecektir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçe tasarısını yüksek tasvibinize saygı ile sunuyorum. 

Samsun Milletvekili 
Mehmet Ali Yöruker 
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Ödeneğin çeşidi 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük haklar 

I - Aylıklar ve ücretler 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı içm 
Hükümetçe Komisyonca 

istenrr. kabul edilen 
Lira Lira 

Aylıklar 
Memurlar aylığı 9 507 704 21 098 519 21 098 519 
Açık aylığı 5 000 5 000 5 000 

Bölüm toplamı 9 512 704 21 103 519 21 103 519 

Hizmetliler ücreti 194 653 296 871 296 871 
Geçici hizmetliler ücreti 0 35 781 35 781 

I I - Başka hak I ar 
Geçici tazminat 285 000 285 000 285 000 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
Çocuk zammı 
Yakacak zammı 
Doğum yardımı 
Oliim yardımı 
Aynı yardım 

Bölüm 

1475 sayılı kanun gerej 
rilecek tazminat 

toplamı 

jince ve- > 

784 000 
35 000 
87 000 
12 640 

1 638 180 

2 556 820 

2 500 

1 607 760 
35 000 
87 000 
12 640 

0 

1 742 400 

2 500 

1 607 760 
35 000 
87 000 
12 640 

0 

1 742 400 

2 500 

Birinci kısım toplamı 12 551 677 23 466 071 23 466 071 

İkinci kısım - Yönetim gider
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 

17 500 
7 500 

17 500 
7 500 

17 500 
7 500 
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B. 

333 

334 
335 

336 
337 

338 

M. 

o 
o 

1 
2 
• > 
o 4 
5 

1 
2 

1 

Ödeneğin çeşidi 

Öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

İller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
Öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret" 
ve giderleri V 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 
Taşıt giderleri 
Satınalma karşılığı (Motorsuz) 
İşletme ve onarma 

Bölüm toplamı 

I I - Özlük olanlar §, 
Yolluklar ? 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

7 000 

32 000 

35 000 
40 000 
50 000 
70 000 
20 000 

215 000 

25 100 

j * - S - " ' > - - ; 

462 123 

25 000 

487 123 

100 000 
ı * • : ' • ' •• . 

10 000 
80 000 

90 000 

—:- -
t . < - . • - : ; • - , - - • - - • 

1947 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

7 000 

32 000 

40 000 
45 000 
55 000 
75 000 
20 000 

235 000 

25 000 

453 724 

25 000 

478 724 

100 000 

20 000 
80 000 

100 000 

için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

7 000 

32 000 

40 000 
45 000 
55 000 
75 000 
20 000 

235 000 

25 000 

453 724 

25 000 

478 724 

100 000 

20 000 
80 000 

100 000 

1 Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici görev yolluğu 
3 Emniyet müfettişleri ve emni

yet polis müfettişleri yolluk
ları 

156 550 
65 000 

24 000 

Bölüm toplamı 245 550 

156 000 
65 000 

24 000 

245 000 

156 000 
65 000 

24 000 

245 000 

339 Giyecekler 10 000 12 000 12 000 
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ödeneğin çeşidi 

Tedavi giderleri 
4598 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 
Görev sırasında yaralanan ve 
hastalanan meumrlarla kazaya 
uğrayanların ve yaralıların te
davi giderleri 

Bölüm toplamı 

İkinci kısım toplaım 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edil-n 
Lira Lira 

15 000 

25 000 

40 000 

10 000 

25 000 

35 000 

10-000 

25 000 

35 000 

1 244 773 1 262 724 1 262 724 

Üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

I : Sürekli olanlar 
Teknik giderler 
Polis telefonlarının satınalma 
karşılık ve giderleriyle işletme 
ve değiştirme giderleri 
Fotoğraf ve daktiloskopi ku
rumu makine ve gereç gider
leri 

Bölüm toplamı 

Giyecek ve teçhizat 
Giyecek 
Silâh, cephane, maske, haber
leşme araçları ve yedek parça
ları 

40 000 

30 000 

70 000 

25 000 

40 000 

30 000 

70 000 

35 000 

Gözetim altında bulunanlarla 
hudut dışına çıkarılacakların 
gönderme, iaşe giderleri, iskân 
mıntakasını terkedenlerden 
geldikleri yerlere geri gönderi
leceklerin ve bunlara memur 
edilenlerin gerekli giderleri 34 200 U 000 

39 000 

30 000 

69 000 

608 500 1 000 000 1 000 000 

35 000 

Bölüm toplamı 633 500 1 035 000 1 035 000 

34 000 



Emniyet G. M. 

Ödeneğin çeşidi 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Onarma işleri 400 000 300 000 300 000 
Süvari polis hayvanları ve po
lis köpekleri 
Satmalına karşılığı 15 000 1 1 
Yem, mııytabiye, nal, mıh ve 
başka gereç; karşılıkla fiyle te
davi ve ilâçve köpekler i cin yi
yecek giderleri ' ' 78 000 80 000 80 000 

Bölüm toplamı 

4367 sayılı kanun gereğince 
verilecek er tayın karşılığı 
4644 ve 4805 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek emekli ke
seneği karşılığı 
Haber alma giderleri 
Polis dergisi giderleri 
Yabancı uzmanlar 
Ücretler 
Yolluk ve banka gerekli gider
ler 

Bölüm toplamı 

Uluslararası kurumlara katıl
ma giderleri 

93 000 

2 633 700 

12 000 
203 500 

6 800 

4 200 

800 

5 000 

600 

80 001 

2 721 000 

1 069 770 
203 500 

6 800 

13 000 

2 000 

15 000 

1 500 

80 001 

2 721 000 

1 069 770 
203 500 

6 800 

13 000 

2 000 

15 000 

2 500 

Kongre, staj, tahsil giderleri 
4489 sayılı kanım gereğince 
staj için yabancı memleketlere 
gönderilecek memurların yol
lukları ve tahsil giderleri 5 000 5 000 5 000 
Uluslararası kongre ve konfe
ranslara gidecek ve inceleme 
için yabancı memleketlere gön
derilecek memurların yolluk
ları 5 000 5 000 5 000 



B. M. ödeneğin çeşidi 

afiyet & M. 
1943 
yıh 

ödeneği 
Lira 

1947 yüı 
Hükümetçe 

istoneu 
Lira 

- I » — 
için 
Komisyonca 
Kabul edilen. 

Lira 

353 

3 Yüksek öğrenim kurumlarında 
okutturulacak öğrenci gider
leri 15 000 13 000 13 000 

1 

2 
3 

Bölüm toplamı 

Polis okulları giderleri 
Polis memur ve adayları, öğ
rencileri yiyecek ve giyecek 
giderleriyle harçlık ve yolluk
ları 
Yönetim ve sınav giderleri 
illerde açılacak polis kursları 
giderleri 

Bölüm toplamı 

25 000 

230 000 
60 000 

30 000 

320 000 

23 000 

240 000 
60 000 

1 383 

302 383 

23 000 

240 000 
60 000 

2 383 

302 383 

354 Prevantoryum ve sanatoryum 
giderleri 140 000 160 000 160 000 

355 3201 sayılı kanunun 86 ncı 
maddesi gereğince verilecek 
para mükâfatı 10 000 10 000 10 000 

Üçüncü kısım toplamı 4 587 300 6 031 954 6 031 954 

Dördüncü kısım - Borçlar < 

356 Geçen yıl borçları • 8 500 8 500 8 500 
357 Eski yıllar borçları 

1 1942 - 1945 yılları borçları 
2 1928 - 1941 » » 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

6 000 
1 700 

7 700 

16 200 

6 000 
1 700 

7 700 

16 200 

6 000 
1 700 

7 700 

16 200 
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M. ödeneğin çeşidi 

Emniyet 0. M. 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

yılı için 
Komisyonca 

kabul edileli 
Lira 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 12 551 677 23 466 071 23 466 071 
İkinci kısmı toplamı 1 244 773 1 262 724 1 262 724 
Üçüncü kısım toplamı 4 587 300 6 031 954 6 031 954 
Dördüncü kısım toplamı 16 200 16 200 16 200 

GENEL TOPLAM 18 399 950 30 776 949 30 776 949 

Polis kolleji inşası için Bayın
dırlık Bakanlığı bütçesine ko
nulması gereken 
Aşağıda yazılı taşıtlar bedeli 
olup 3827 sayılı kanunla Mali
ye bütçesine konulması gere
ken 

100 000 

60 000 0 

Aded Cinsi 

25 Motosiklet 
4 Otomobil 
2 Kamyonet 

GENEL TOPLAM 0 30 936 949 0 
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Rapor 
22 . XI . 1946 

Jandarma Genel Komutanlığı 1947 yılı bütçe tasarısı 37 300 140 liradır. Geçen yıldan altı buçuk 
milyon lira kadar fazlası vardır, aradaki fark, bu yıl yapılan aylık zamlarına bile yetişmemek
tedir. Bundan başka bütçe içinde geçen yıla nazaran, en büyük kısmı aynı yardımın kalkmasından 
hâsıl olma, iki milyon liraya yakın bir tasarruf yapılarak yeni bütçede aşağıda gösterilen şekilde 
muhtelif bölümlere eklenmiştir : 

Temsil ödeneği 
Aylıklar 
Hizmetliler ücreti 
Çocuk zammı 
İller büro giderleri 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Harp gereçleri 
Tedavi ve ilâç 
Taşıma 
Taşıt 
Onarma 
Emekli keseneği 
Geçen yıllar borçları 

1 500 
239 778 
76 288 

275 000 
3 000 

50 000 
5 000 

200 000 
36 000 

102 542 
66 000 

250 000 
638 584 

18 200 

1 961 992 

Zam ve tenzillerin mucip sebepleri Hükümet gerekçesinde iyice açıklanmıştır. Bunların hepsini 
hesaplara ve ihtiyaçlara uygun bulmakla beraber, geçen yılların bütçelerine ait raporlarımda da 
arzettiğim veçhile yalnız jandarmanın değil tekmil memleketin faydalanmış olduğu jandarma telefon 
şebekesinin esaslı surette islâh ve takviye hususunun Hükümetçe biranevvel ele alınması temennisi
ni bu defa da tekrar etmekten kendimi alamıyorum. 

Emniyet bütçesinde gösterilen sebeple bu bütçede de (372) nci (okullar giderleri) bölümüne ait 
formülden «öğrencilerin resmî ve özel sağlık müesseselerinde tedavi giderleri» tâbirinin çıkarıl
masını, 370 nci bölümün tâyinat maddesine ait formülde erzak taşıma giderleri için mevcut oldu
ğu gibi - Millî Savunma bütçesinin yem ve yakacak formülüne de uyulmak üzere - aynı bölümün 
ikinci yem ve üçüncü yakacaklar, aydınlatma, ısıtma maddelerine mahsus formüllerin sonuna «yem 
maddelerinin taşıma giderleri» «yakacak, ısıtma maddelerinin taşıma giderleri» ibarelerinin ilâvesini 
teklif eder ve Genel Komutanlık bütçe tasarısının bu ufak değişikliklerle kabul Duyurulmasını saygı 
ile rica ederim. 

Samsun Milletvekili 
Mehmet Ali Yörüker 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

358 

359 

36a 
361 

362 

Birinci hısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük haklar 

I - Aylık ve ücretler 
Aylıklar 

1 Aylıklar 
2 Temsil ödeneği 

5 981 700 12 667 360 12 667 360 
O 1 500 1 500 

Bölüm toplamı 5 981 700 12 668 860 12 668*860 

Hizmetliler ücreti 227 312 303 600 303 600 

I I - Başka haklar 
Geçici tazminat 58 000 58 000 58 000 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek zamlar ve 
yardımlar 

1 
2 
3 
4 
0 

1 
2 
3 

Çocuk zammı 
Yakacak zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Aynı yardım 

Bölüm toplamı 

Birinci kısım toplamı 

İkinci k%svm - Yönetim gider
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

275 000 
28 990 
24 000 

6 000 
36 000 

369 990 

6 637 002 

3 000 
850 

2 000 

5 850 

550 000 
28 990 
24 000 

6 000 
0 

608 990 

13 639 450 

3 000 
850 

2 000 

5 850 

550 000 
28 990 
24 000 

6 000 
0 

608 990 

13 639 450 

3 000 
850 

2 000 

5 850 
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369 

M. Ödeneğin çeşidi 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

364 Basılı kâğıt ve defterler 

365 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 

30 000 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

30 000 

Bölüm toplamı 350 000 

Giyecekler 

İkinci kısım toplamı 

30 300 

994 354 

405 000 

30 300 

991 243 

363 
1 
2 
3 

îller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

27 000 
30 000 
30 000 

87 000 

30 000 
30 000 
30 000 

90 000 

30 000 
30 000 
30 000 

90 000 

30 000 

1 
2 

366 

367 
1 
2 

368 
1 
2 
3 

Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 

Taşıt giderleri 
Komutanlık otomobili 
Başka taşıtlar 

Bölüm toplamı 

I I - özlük olanlar 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 

375 704 

10 000 

385 704 

95 000 

2 500 
8 000 

10 500 

200 000 
125 000 
25 000 

314 593 

10 000 

324 593 

95 000 

2 500 
8 000 

10 500 

250 000 
130 000 
25 000 

314 593 

10 000 

324 593 

95 000 

2 500 
8 000 

10 500 

250 000 
130 000 
25 000 

405 000 

30 300 

991 243 
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Ödeneğin çeşidi 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

I - Sürekli olanlar 
Muayyenat 
Tayinat 15 435 540 13 770 660 13 770 660 
Yem 888 912 788 912 788 912 
Yakacaklar, aydınlatma, ısıt
ma 440 000 440 000 440 000 

Bölüm toplamı 

Askerî gereçler 
Giyecekler 
Teçhizat 

Bölüm toplamı 

16 764 452 

3 786 000 
783 000 

4 569 000 

14 999 572 

3 686 000 
783 000 

4 469 000 

14 999 572 

3 686 000 
783 000 

4 469 000 

Harb gereçleri ve teçhizatı kar
şılık ve giderleri 488 000 688 000 688 000 
Sağlık gereçleri ve tedavi gi
derleri 
Ecza ve sağlık gereçleri 
Tedavi 

Bölüm toplamı 

Veteriner ecza ve gereçleri gi
derleri 
Hayvan satmalma ve tavizi 
Taşıma giderleri 
Taşıt giderleri 
Onarma işleri 
Okullar genel giderleri 

55 000 
17 000 

72 000 

6 000 
20 000 

329 000 
60 000 

710 000 
115 000 

78 800 
30 000 

108 800 

6 000 
20 000 

431 542 
126 000 
960 000 
115 000 

78 800 
30 000 

108 800 

6 000 
20 000 

431 542 
60 000 

960 000 
115 000 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

380 

381 

382 
383 

384 

I I - Çeşitli olanlar 
4644 ve 4805 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek emekli ke
seneği karşılığı 
Kurumlar ve komisyonlar ge
nel giderleri 
Satmalma k< 
Muayene heyetleri 
Dikim evleri 
Ambarlar 

Basımevi giderleri 
ikramiye ve tazminat 

1 1493 sayılı kanun gereğince 
verilecek ikramiye 

2 1861 sayılı kanun gereğince 
verilecek ikramiye 

3 1471 sayılı kanun gereğince 
verilecek tazminat 

4 1475 sayılı kanun gereğince 
verilecek tazminat 

Bölüm toplamı 

10 000 

3 400 

3 000 

6 800 

10 000 

4 990 

24 790 

648 548 

3 400 

3 000 

15 000 

20 000 

4 990 

42 990 

648 548 

isyonları 
leri 

Bölüm toplamı 

500 
300 

10 000 
6 700 

17 500 

500 
300 

10 000 
6 700 

17 500 

500 
300 

10 000 
6 700 

17 500 

3 400 

3 000 

15 000 

20 000 

4 990 

42 990 

Spor giderleri 3 490 3 325 3 325 

Üçüncü kısım toplamı 23 192 632 22 639 677 22 573 677 

Dördüncü kısım - Borçlar 

385 Geçen yıl borçları 
386 Eski yıllar borçları 

1 1942 - 1945 yuları borçları 

25 000 

4 300 

25 000 

4 300 

25 000 

4 300 



Jandarma 4k X. — İ 2 Ö -
1946 1947 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

•deneği istenen kabul edilen 
ödeneğin çeşidi Lir* Lira Lira 

1928 - 1941 yılları borçları 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

KISIMLAR TOPLAMI 

470 
4 770 

29 770 

470 
4 770 

29 770 

470 
4 770 

29 770 

Birinci kısım toplamı 6 637 002 13 639 450 13 639 450 
İkinci kısım toplamı 994 354 991 243 991 243 
Üçüncü kısım toplamı 23 192 632 22 639 677 22 573 677 
Dördüncü kısım toplamı 29 770 29 770 29 770 

GENEL TOULAM 30 853 758 37 300 140 37 234 140 







Rapor 
M . XI . Î9İ6 

Dışişleri Bakanlığının 1947 yılı bütçe tasarısını inceledim. Tasarı genel toplamı; geçen yıl top
lamı olan 4 777 298 liradan 7 341 872 lira fa/J asiyle 11 989 998 liradan ibaret olup bu fazlalı
ğın ne sebeple vücuda geldiği gay«t açık olarak bütçe tasarısının gerekçesinde gösterilmiştir. 

Onun için bütçede her bölümün, her maddesine dair verilmiş olan izahat artma ve eksilme se
beplerini açıkça göstermekte olduğundan bu hususta ayrıca açıklamıya lüzum görmüyorum. 

Yalnız şu kadarını areztmeliyim k i : 1946 yılı bütçesiyle yeni bütçe toplamları arasındaki 7 
milyon küsur lira farkın yalnız beş milyona yakın olan kısmı; birinci bölümün ikinci maddesini 
teşkil eden memurlar aylığında en kabarık bir had göstermektedir. Bımun da sebebi; hem maaş
lara yapılan zam ve hem de döviz farkından hasıl olan neticeden ibarettir. 

Bu döviz farkı hariciye bütçesi kabarıklığı üzerinde mühim bir âmil teşkil etmiş ve hattâ bu 
sebeple vukuu zaruri olan artış karşısında hesap icaplarına rağmen bütçe lehine bazı noksanlar 
ihtiyar edildiği de olmuştur ki, bunların nerelerde, yani hangi bölüm ve maddelerde yapıldığı ge
rekçede ayrı ayrı işaretlidir. 

Bundan sonra büyükçe kabarıklık olan üçüncü kısım yardır ki buradaki fark da bir buçuk 
milyondan fazladır ve bu fazlalık kongre, konferans ve komisyonlar genel gideri ile Uluslararası 
müesseselere ve Uluslar Derneğine katılma payı ve 4644, 4805 sayılı kanunlar gereğince ödene
cek emekli keseneği karşılığı gibi üç madde bulunmaktadır. 

Burada ifadeye değer bir hakikat vardır k i ; bu zamlardan ilk ikisini katî ve hakiki ihtiyaç 
olmayıp geçen yıllardaki olay ve tecrübelere göre sene içinde alınacak hususi munzam tahsisat
larla bu rakamların daha çok kabarabileceği keyfiyetidir. '* 

Daha sonra da evvelkilerden daha az fazlalık taşımakta olan ikinci kısmm toplam artış tutarı 
toparlak hesapla 800 bin liradır. 

Bunun büyük rakamlarla serpişik görüldüğü maddelerde; arsa, bina satmalma, yaptırma ve 
kira karşılıklariyle sigorta, belediye vergi ve resimleri ve küçük onarma, telefon ve başka haber
leşme ücret ve giderleri. Sürekli ve geçici görev yolluğu gibi maddelerdir. 

Bu maddelerdeki artışın sebebi daha ziyade döviz farkından ileri geldiği anlaşılmaktadır. 

Bu vesile ile Cumhuriyet Hükümetimizin yabancı memleketlerdeki Sefaret ve Konsoloshane 
binalariyle kira ile temin edilen sefaret ve konsoloshanelerimizin nerelerde bulunduğu ve icarla 
tutulanların icar bedellerini gösteren bir cetveli raporuma eklemiş bulunuyorum. 

Bana verilen bütçenin incelemeleri »ırasında görüşülen ve bir bakımdan dikkate değer öne
mi olduğu kanaatime göre mühim olan bir eiheti de Bütçe Komisyonu sayın heyetine açıkça ar-
zetmeliyim: 

Dışişleri Bakanlığı bütçesinin tanziminde şu iki hususiyet göze çarpıyor: 

1. — Taşradaki memurların maaş ve tahsisatları geçim mülâhazasını karşılıyacak hadde gö
rüldüğü için bütün Devlet memurlarının maaşlarına yapılan muayyen formül dahilindeki zamlar
dan bu memurlar hariç tutulmuştur. 
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2. — Memleket dâhilinde bulunan hariciye memurlarımızdan ancak 126 memurun ötedenberi 

almakta oldukları temsil tahsisatları kesilerek yalnız memurlar maaşlarına yapılan zam ile iktifa 
edilmiştir. 

Bu kısım memurların ötedenberi almakta oldukları tahsisat miktarı yekûnu ise - vergiler ke
silmeden yani brüt olarak - ancak (95 261) lira tutmaktadır. 

Geçim mülâhazasiyle Devlet memurları maaşlarına yapılması düşünülen zamların haddizatında 
ancak geçim zaruretine verilen karşılık olduğuna ve temsil tahsisatı ise vazifelerinin hususi
yetinden doğan fevkalâde masrafları karşılamak gibi zaruri bir mülâhazaya mesned olduğu için 
yekdiğerinden ayrı ve herbiri bir lüzum ve zaruret icabı iken bu kesilişin dâhildeki Hariciye 
memurları hizmet ve faaliyetleri üzerinde iyi tesir yapmıyacağı mülâhazası bütçenin incelenmesi 
sırasında ehemmiyetle bahis mevzuu olmuştur. Filhakika memleket içinde, Dışişleri Bakanlı
ğında çalışmakta olan bu memurların yine memleketimiz içinde bulunan yabancı Devletler mües-
sesat memurlariyle olan karşılıklı temas ve münasebetlerinin istilzam ettiği fazla masrafları 
karşılamak bakımından sarfı zaruri görülen bu tahsisatın tutarı da pek mühim olmadığı cihetle 
bunun Bütçe Komisyonu Umumi Heyetince üzerinde durulması faydalı olacağı şahsi kanaati 
Bütçe Heyetine arzediyorum. Takdir Büyük Komisyonumuzundur, saygılarımla. 

Balıkesir Milletvekili 
S. örgeevren 
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B. M. 

• 

ödeneğin çeşidi 

1946 
yıh 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük haklat 

387 
388 

389 

1 

2 

1 
2 

I - Bakan ödeneği, aylık ve üc
retler 

Bakan ödeneği 
Aylıklar 
Memurlar aylığı ve temsil öde^ 
neği 
Açık aylığı 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Hizmetliler ücreti 
Elçilik ve konsolosluklar hiz
metlileri ücreti 

Bölüm toplamı 

5 321 

2 642 000 
2 700 

2 644 700 

136 337 

383 376 

519 713 

5 321 

6 896 840 
2 700 

6 899 540 

192 660 

855 600 

1 048 260 

5 321 

6 896 840 
2 700 

6 899 540 

192 660 

855 600 

1 048 260 

389 A Geçici hizmetliler ücreti 

I I - Başka haklar 
390 
391 

1 
2 
3 
0 

Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm vardımı 
Aynı yardım 

52 211 

15 000 
2 000 
3 000 
55 000 

14 520 

52 211 

28 800 
2 000 
3 000 

0 

14 520 

52 211 

28 800 
2 000 
3 000 

0 
Bölüm toplamı 

Birinci kısım toplamı 

75 000 33 800 
3 296 946 8 053 652 

33 800 
8 053 652 



B. 

392 

M. 

1 
2 
3 
4 
5 

Biâislâri B&ha&lıAı 

ödeneğin çeşidi 

îkind kısım - Yömtim gider
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Böltrm toplamı 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

6 000 
6 800 
4 500 
6-000' 
7 000 

30 300 
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1947 yılı için 

Hükümetçe 
istenen 

Lira 

6 000 
6 800 
4J00 
6(000 
.7 000 

30 300 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

6 000 
6 800 
4 500 
6 000 
7 000 

30 300 

393 Elçilik V0 konsolosluklar gider
leri 

1 Arsa, bina satınalma, yaptır
ma ve kira karşılıklariyle si
gorta, belediye vergi ve resim-

394 
395 

'396 
397 

2 
3 
4 

5 
6 

1 
2 

leri ve kü§ük onarma 
Döşeme ve demirbaş 
Ziyafet 
Taşıtlar satınalma karşılığı ve 
onarma, işletme giderleri 
Başka giderler 
Yardım ve geri verme 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Para taşıma giderleri 
Kim karşılığı 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Posta ve telgraf üeretleri 
Telefon ve başka haberleşme 
.ücret ve giderleri 

Bölüm toplamı 

208 003 
60 000 
42 857 

60 000 
150 600 

12 000 

532 860 

6*000 
17 000 

1 200 

1 427 
320 000 

321 427 

440 000 
100 000 
75 000 

80 000 
225 000 

12 000 

932 000 

6 000 
1 678 
1 200 

1 137 
600 000 

601 137 

440 000 
100 000 
75 000 

80 000 
225 000 

12 000 

932 000 

6 000 
1 678 
1 200 

ı m 
600 000 

601 137 



Dışişleri Bakanlığı 

ödeneğin çeşidi 

Taşıt giderleri 
Bakanlık otomobilleri 
Başka taşıtlar 

Bölüm toplamı 

II - özlük olanlar 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

6 800 
11 000 

17 800 

150 000 
44 000 

194 000 

1947 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

6 800 
11 000 

17 800 

250 000 
94 000 

344 000 

için 
Komisyonca 

kabul edilen 
Lira 

6 800 
11 000 

17 800 

250 000 
94 000 

344 000 

Giyecekler 10 000 10 000 10 000 
4598 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 9 000 9 000 9 000 

ikinci kısım toplamı 1 139 587 1 953 115 1 953 115 

Üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

I - Sürekli olanlar 
Kongre, konferans ve komis
yonlar genel giderleri 103 772 115 000 115 000 
Hakem mahkeme ve heyetle
riyle uzlaşma komisyonları gi
derleri 
Yabancı elçilerle konukların 
ağırlanma giderleri 
Fahri konsolosluklar keseneği 

II - Geçici olanlar 
Himaye giderleri 

1 

100 000 
3 000 

" - : . - : : 

12 000 

1 

90 000 
3 000 

• = • -

500 

1 

90 000 
3 000 

€ 

«00 
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ödeneğin çeşidi 

m - Çeşitli olanlar 
Telif, tercüme, yazı, yayım ve 
abone ücret ve giderleri 
Basımevi giderleri 
Uluslararası müesseseler ve 
Uluslar Derneğine katılma 
payı 
4644 ve 4805 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek emekli ke
seneği karşılığı 
Yaşıyan diller kursu her türlü 
giderleri 

1946 
yıh 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı iğin 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

9 000 
2 500 

3 800 

40 000 

9 000 
2 500 

120 230 

2 840 

9 000 
2 500 

40 192 1 613 560 1 613 560 

120 230 

2 840 

Üçüncü kısım toplamı 314 265 1 956 631 1 956 631 

Dördüncü kısvm - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 20 000 
Eski yıllar borçları 
1942 - 1945 yılları borçları 6 500 
1928 - 1941 yuları borçları 100 

Bölüm toplamı 6 600 

Dördüncü kısım toplamı 26 600 

20 000 

6 500 
100 

6 600 

26 600 

20 000 

6 500 
100 

6 600 

26 600 

KISIMLAR TOPLAMİ 

Birinci kısım toplamı 
îkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

3 296 946 
1 139 587 

314 265 
26 600 

4 777 398 

8 053 652 
1 953 115 
1 956 631 

26 600 

11 989 998 

8 053 652 
1 953 115 
1 956 631 

26 600 

11 989 998 





17 - Maliye Bakanlığı 



Rapor 
2 .XII . 1946 

Maliye Bakanlığının 1947 yılı bütçe tasarısı üzerinde yaptığımız incelemelerin neticelerini aşa
ğıda sırası ile tesbit ve izah eyledik:. 

Bu bütçe 59 878 915 lira eksiltme ve 47 082 065 lira artma neticesinde 12 796 850 lira farkla 
1946 senesinin 108 850 769 lirasına karşı 96 053 919 lira olarak tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Artırmaların en yüksek rakamını komisyonumuzca kabul edilerek Kamutaya arzedilmiş bulu
nan kanun tasarısı hükümlerine göre aylıklara yapılan zamlar teşkil etmektedir. Gerek aylık 
miktarlarının ve gerek diğer çeşitli masrafların Maliye Bakanlığının teşkilâtını idame ve yük
lendiği işleri ifa için yapılması gerekli giderlere karşılık olarak ve ihtiyatlı hesaplanarak kon
muş olduğu, bazı maddelerden mümkün olan tasarrufun yapıldığı ve bazı maddelere de zaruri 
görülen miktarda ödenek ilâve edildiği görülmüştür. 

Birinci Kısım 

Aylıklar ve temsil ödeneği: 

1946 senesin^,aykk tüteri 10 873 801 lira idi, 1$47 için yapılan teklif 26 143 024 liradır. Ay
lıkları artıran tasarı mucibince aynı yardımlarla fevkalâde zamlar da maaşa ilâve olunmakta ve 
halen mer'i mevzuata göre vergiye tâbi bulunmıyan bu ödenekler maaşa ilâve olununca malûm 
vergilere tâbi tutulmakta olduğuna göre maaş zammı olarak ilâve olunan miktardan aynı yar
dımla fevkalâde zammın ve bunlara ait vergilerin ayrılması suretiyle yapılacak hesap neticesin
de bulunacak miktarın bütçe yükünü artıran hakiki zam olması tabiîdir. 

1946 senesinde çıkau 4910 sayılı kanun ile Maliye teşkilâtında yapılan değişiklik sonunda me
mur adedi 9993 e baliğ olduğundan 1947 tahsisatının bu fiilî kadro üzerinden hesaplanmış olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Bu esasa ve yapılan zamlara göre tesbit edilen aylıkların senelik tutarı 26 143 024 liradır. 
Bundan yukarıda işaret edildiği üzere aynı yardımla fevkalâde zam ve vergilerin artan miktar
ları çıkarılınca aylıklara yapılan zammın hakiki miktarı şöyle olur. 

1947 de fiilî kadrosunun yeni aylık tutarına göre baliği 
Aynı kadroların eski aylık tutarına göre baliği 

> » » » » » fevkalâde zammı 
» » » » » » aynı yardımı 

11 439 180 
1 639 431 
1 798 740 

23 346 700 

Vergi hesaba katılmaksızın artan maaş miktarı 
1947 kadrolarının yıllık vergi tevkifatı 
1947 kadrolarının 1946 senesi vergi tevkifatı 

14 877 351 14 877 351 

6 280 055 
2 435 994 

10 469 349 

3 844 061 

Hakikî zam miktarı 

3 844 061 

6 625 288 
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Bu kadroya görülen lüzuma sonra mebni (L) cetvelinden yekifott â26 bin-lir» tütaa 21 hesap 

uzmanı ile 6 kişilik bir vergi itiraz Komisyonu kadrosu ve.yiae Yea^rTeşiyfe Kx)iüisyohuna iki 
âza naklolımmuştur. Buna mukabil (L) cetveline yeniden bir miktar memur alınmış olmakla 
tahsisat farkı olan 142 800 lira bu maddede dâhildir. Bundan başka yabşîici memİeketieriîe ec
nebi parasiyİe ödenecek aylıklara ait kur farkı olan 86' 572 İîra ile yerinde terfi' edeceklere ait 
bulunan 709 752 lira da umumi tutar arasındadır, feü maddede gprijlen temsil ücrett'öri yabâhci 
memleketlerde vazife gören malî müşavirlere ve memurlarına veriİecelı olan ödene&'erclır. 

• "" Ücretler 

Bu bölümün birinci maddesindeki hizmetliler ücreti 725 423 lira eksilmiştir. Fark 1946 senesi 
kadrosunda tahsisatları bu madde arasında bufunari tal&ildarların Teşkilât Kanunu hükmünce 
maaşa geçirilmiş olmalarından dolayı ücretlerinden olan 1 585 094 liranın indirilmişve yine »«ne 
içinde yapılan bazı ilâveler dolayısiyle tahsisatın kısmen artmış olmasından mütevellittir. Bu kad
rodaki ücretler aynı yardımla fevkalâde zamların ilâvesi, ücretlerin cüzî huktaır artırilmaSi su
retiyle tertip olunmuştur. 

Geçici hizmetliler ücreti: 

Masraf tertiplennden lüzum görüldükçe muhtelif îşlçr için kadro atınarak sarfiyat yapûmâsı-
nı önlemek üzere bu yolda yapılması gerekli masraflar tur yere topjaitâ'rak ve mümkün olan ta
sarruflar da yapılarak o tertiplerden nakil suretiîyre W$* seheri o^rieğttıe ğore (İ5Ö 6o6) İirâ 
fazlası ile 205 000 lira konmuştur. 

409/A bölümündeki 34 Ö32 513 lira tahsisat bir derece; ustun maaş̂  ̂ ^ e ' T O h>üp^n kitmâk 
üzere 48Ö5 numaralı kanun gereğince kabul edilmiş oltip bu taİfsTsfat İ947 feut^Smd|6 İlgili Ba
kanlıklar bütçelerine dağıtılmış ve özel idare ve belediyeler îÇÎii Icaİml ed^infş' olan 4 000 'ÖDÖ 
liraya yardım da aşağıda mahsus maddesindeki yardımlar arasiMa âtîümîş öldüğün&an iftiradan ta
mamen kaldırılmıştır. 

411 zamlar ve yardımlar: 

Bu bölümdeki çocuk zammı ödeneği serie içinde yapılan İÜÖ ÜÖÖ lira zimlâ İ$w senesinde 
770 000 liraya varmış olup bundan 220 000 lirası mütefernk mustan^mlere naklediİinîş olmakla 
kalan. 550 000 liranın bir misli fazlası ile 1 100 000 liraya iblağı zftimri göfcülimiştür. Bu Üeis&ba 
göre maddeye ,430 000 lira bir zam yapılmıştır. Bu bölümdeki 2 162 000, lirfthk aynı yârdıiJL'yu
karıda arzedildiği üzere aylıklar maddesine geçtiğinden tamamen ka®4tftûm^tır. 

Ikvnci ktitni 

Yönetim giderleri.: 

Bu giderleri tenkil eden maddelerdeki ödeneklerin vâki sarfiyat n i ık ta^h g$zdeh%e^ 
retiyle yapılan incelemeler sonunda isabetli tahminlere dayânifiltı âttla^furofittr. âöö fflO İîrVrMde-
sinde mühimce bir zammı ihtiva eden memur konutları genel giderieri, ödeneği biJhasSA Saraçoğ
lu Mahallesini teşkil eden konutların ısıtma vesair ihtiyaçlarına karşılık olarak konmuş ve bu 
konutlardım alınacak gelirler de bütçede yer almıştır. Bu mahalieclsn alınacak kiranın 845'240 
lira raddesinde olduğu anlaşılmıştır. 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri : 

Bakanlık bu işte 323 000 küsur liralık bîr tâ&arruf %sa$aritoğı ğ&fe aİn ı#r . iÖttött<öği üzşere 
posta masrafları posta idâresinin tuttuğu îsfetistöğe göre fesbît ottffltâtrftk î"&7 ŷ XÖ&ı posta üc
retlerinin tam tarife üzerinden ödenmesi lâzımgelmesine râ*ğüen Bâka t̂Btk ^attStffc r^amİârmâ 
göre muhammen masrafın yarısını esas tutmuş ve Ziraat Bankâsû** ödenmesi mtihtfelr^r^K) 000 
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lira ücreti de ilâve etmek suretiyle 1 126 031 lira ödenek koymuştur. Kanunun bahşeylediği mu
afiyetler haricinde bütçeye malolan telefon kalmamıştır. 

Yolluklar bölümündeki hesap uzmanları yolluğu maddesine yapılan 97 000 lira zammın hizmet
lerinden fayda görülen hesap uzmanları sayısının yukarıda da arzedildiği üzere artırılmış olma
sından ileri geldiği anlaşılmış ve yabancı memleketlere gönderilecek müfettişler yolluğu da ya
pılan hesaba göre 8 500 lira eksiltilmiştir. 

Tedavi giderleri ve yollukları maddesine seneiçinde vâki sarfiyat itibariyle 13 000 lira bir zam 
teklii edilmiştir. 

Üçüncü kmm 

Daire hizemtleri : 
Vergi tahsil giderleri bölümünün 1 nci maddesindeki kıymetli kâğıtlar maddesine yapılan 

10 000 lira ilâve bu kâğıtlar artışının artmasından ve 5 nci maddesindeki menkul ve gayrimenkul 
mallara ait bazı masrafların 2 000 lira artırılması da yine sene içindeki masraflar miktarına göre 
hesap yapılmasından ileri gelmiştir. Yine bu bölümdeki nebati yağ istihsal eden müesseselerden 
alınacak muamele vergisi takip ve tahsil giderlerini teşkil eden 4 ncü maddesinin 335 000 lira ek
siği ile 15 000 lira olarak tesbit edilmesi bu verginin aynen alınması usulü kaldırılmış bulunması 
sebebiyle yalnız ilân ve murakabe için yapılacak masrafları karşılayacak bir miktara lüzum görül
mesinden ileri gelmiştir. 

Hazine işleri bölümündeki faiz ve aciyo miktarları 140 000 liradan 118 500 lira eksiği ile 
21 500 liraya indirilmiştir. Bu paralar Hazinenin Merkez Bankasına açtıracağı avans hesaplarına 
ait olup bu hesaplardan 1947 senesinde kullanılması muhtemel miktara göre ancak 21 bin küsur 
liralık bir faiz ye aciyo verilmesi lâzım geleceği verilen izahlardan anlaşıldığından bu indirme 
de uygun bulunmuştur. 

Para taşıma giderlerinde 5 000 lira fazla konması gerekli bulunmuştur: 

424/A bölümüne elçilikler Maliye Müşavirlikleri için masraf ve yolluk olarak konmuş bulu
nan 83 900 lira fazla da verilen hesaba göre uygundur. 

Millî mülkler işleri bölümünün 1 nci maddesindeki belirtme işleri ödeneği 35 000 ve ikinci mad
desindeki kamulaştırma ve satmalma giderleri 200 000 lira eksiği ile konmuştur. Belirtme işleri 
kadastro ve postaları ile birlikte çalışan komisyonlar tarafından yapılmakta ve bunlara icabeden 
bilirkişiler terfik edildiği takdirde yalnız bunlara ücret verilmesi icabetmekte olduğu cihetle 
bunlara verilecek ücretlere ve komisyonların bütün âzalarının yol giderlerine karşılık olarak ko
nan paraların sene içinde vâki olabilecek işe göre tahmin edildiği ve kamulaştırma ve satmalma 
giderleri de Hükümet konakları olmayan yerlerde Hükümet konağı yapılması başta gelmek üzere 
plânları mucibince yapılacak istimlâk ve satmalma işleri için bütçe müsaadesine göre 300 000 
lira konduğu verilen izahlardan anlaşılmıştır. 

428 nci bölümün 1 nci maddesine beyiye aidatı olarak konan para geçen üç yıla ait sarfiyat 
mukayeyesi neticesine göre 321 400 lira, 4 ncü maddesine mahkeme harçları olarak konan para 
yine bu hesapla 92 900 lira ve 5 nci maddesindeki vergiler miktarı da 17 000 lira eksiltilmiş ve 
yalnız geri verilecek paralar maddesini teşkil eden 3 ncü maddesi aynı suretle yapılan muka
yeseye dayanılarak 171 300 lira artırılmıştır. 

433 ncü bölümdeki 11 maddeyi teşkil eden taşıtlar ödeneğinin geçen yıla nazaran 53 009 lira 
eksiği ile konduğu görülmüştür. Bu ödeneklerden nakil vasıtaları tedarikindeki müşkilâta bi
naen 1946 senesinde sarfiyat olmadığı anlaşılmıştır. 

432 nci bölümün 1 nci maddesindeki muallim ücretleri yekûnu olan 83 750 lira öğretmenlerin 
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4910 sayılı kanunla maaşa geçirilmiş olmalarından dolayı tasarruf edilmiştir. 

434 neü bölümde ilce teşkili karşılığı olarak 1946 bütçesinde mevcut olan 250 000 lira 1947 se
nesinde ilce teşkil edilmiyeceği cihetle tasarruf olunmuştur. 

Toprak mahsulleri vergisi kaldırılmış olduğundan yanlız mevcut bakiyenin takip ve tahsili için 
gerekli görülen 50 000 lira alıkonularak 2 750 000 lira tasarruf edilmiştir. 

435 nci bölümdeki emekli keseneği karşılığı maaşların artırılmış olmasından dolayı bilhesap 
1 187 461 lira artırılmıştır. * ' , • 

436 ncı bölümdeki staj için yabancı memleketlere gönderilecek Maliye Müfettişleri yolluğu 
101 000 lira artırılmıştır. Harp içerisinde gönderilemiyen müfettişlerden 10 kişinin İsviçre ve Fran
sa'ya gönderilmesi kararlaştırıldığı cihetle günde 40 lira hesabiyle bir sene müddet için verilecek 
para ile yollukların tutarı olarak hesaplı bir para konulmuştur. 

441 nci maddede talebe ödeneği olarak konulmuş bulunan 25 700 lira 1947 de talebe okutulma
sına lüzum görülmediğinden kaldırılmıştır. 

446 ncı maddedeki taşıt bakım giderleri ödeneği 19 650 lira indirilmiştir. 

Beşinci kıstm 

Yardımlar 

Devlet Havayollarına yardım olarak 1946 bütçesine konmuş bulunan para bu idarenin açığına 
karşılık olduğundan idarenin 1947 bütçesiyle mütenazır olarak 1 000 000 lira fazlasiyle konduğu 
anlaşılmıştır. t 

459 ncu maddedeki 8 031 681 lira 4599 sayılı kanunla aynı yardım karşılığı olarak verilmiş idi. 
Bu miktar mütaakıp maddeye alınmıştır. 

459 - A) Bu maddeye muhtelif mevzuatla aylıklara yapılan artırılmaları karşılamak üzere yar
dım olarak 21 281 681 lira konmuştur. 

Bunun terkibi şöyledir: ^ 
Fevkalâde zam karşılığı 5 250 000 (Bölüm ; 454) . 
Aynı yardım 8 031 681 ( > 459) 
Üst derece farkı olarak özel idare ve 
belediyelere 4 000 000 ( > 409-A) 
Aylıkların artması dolayısiyle eklenen 4 000 000 

21 281 681 

v r- y.- * t * B -*T Hayır Kurumlarına Yardımlar 

Yirmi bölümde toplanan bu yardımlardan Kızılaya esasen 1946 yılında münakale suretiyle 
500 000 lira verilmiş olması gözönüne alınarak 1947 için de bu miktar konmuştur. Bazı milletlerarası 
dernekler için konan miktar 9 000 lira fazlasiyleteklif edilmiş ise de bunun 30 000 liraya iblâğı is
tenilmekte olduğundan uygun görülen bu teklif Yüksek Komisyonun tasvibine arzolunmuştur. 

Diğer hayır kurumlarına ve başka dernek ve kumumlara ait yardımlardan da tasarruf maksa-
diyle ehemmiyetli miktarlarda indirmeler yapıldığı görülmüş olup esasen bu yardımlar diğer Ba
kanlıklar bütçeleriyle ilgili bulunmaktadır. 

480 nci bölümdeki ödenek Zonguldak kömür ocaklarında yapılmış olan istimlâk bedelleri kar
şılığı bonoların senelik taksiti olup 1947 senesinde 1 609 000 liralık taksit ödenmesi gerekli bulun-
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duğundan bunu karşılamış üzere 3.76 000 lira fazla ödenek konmuştur. 

488 neü bölümdeki karşılığa lüzum kalmadığından 90 691 lira tamamen kaldırılmıştır. 

484 ncü bölümdeki 100 000 lira Ereğli Kömür Şirketi satrnalma taksiti evvelce Etibank tarafın
dan ödenmiş ve bu miktar bakiye kalmış olduğundan bütçeye 100 000 lira ödenek geçirilmiş ve 1946 
senesi ödeneğine göre 472 £00 lira tasarruf gösterilmiştir. 

486 ncı maddeye-Etibank'a sermayesine mahsuben 5 000 000 lira ve mütedavil sermayeli Devlet 
Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğüne de yine sermaye karşılığı olarak 1 000 000 lira ödenek kon
t t u r . 

Son olarak yabancı memleketlerdeki öğrenciler için Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine katılmak 
üzere 60 GQ0 lira ayrı bir ödenek konmuştur. 

Değişiklik olmayan maddelere konmuş bulunan ödenekler de ayrı ayrı incelenmiş ve 1946 
senesinin kayda geçen sarfiyat miktarları ile ve lüzumunda daha evvelki sene veya senelerdeki 
miktarlarla mukayese edilerek yapılmış olan tahminlerde dikkatli hareket edildiği anlaşılmıştır. 

Yukarıda ayrı ayn açıklanan eksik ve fazlalar aşağıdaki tabloda toplu olarak gösterilmiştir. 

Birinci kısım: ' 

1946 1947 Eksiği Fazlası 

JBirinci kısım 
ikinci > 
Üçüncü * 
Döı$üncü » 
Beşinci > 
Altıncı » 

§2 262 441 
3 740 750 
16 128 005 

142 001 
25 8S1 681 
10 895 691 

108 850 769 
96 053 919 

12 796 850 

30 308 698 
3 861 281 
13 386 758 

142 001 
31 596 181 
16 709 000 

50 000 

96 053 919 

37 820 466 
332 469 

4 301 908 

16 861 381 
562 691 

59 878 915 
47 082 065 

15 866 723 
453 000 

1 560 661 

22 775 681 
6 376 000 

50 000 

47 082 065 

12 796 850 
Saygılarımızla,,. ar |^eriz. 

Çorum Milletvekili 
İsmet Eker 

Ankara Milletvekili 
CevdetMMet 

Urfa Milletvekili 
Esat Tekeli 

Kocaeli Milletvekili 
İsmail Rkştü Aksal 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1946 
yılı 

ödeneği 
Bira 

1947 yıü için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük 

haklar 

I - Bakan ödeneği, aylıklar ve 
ücretler 

414 
415 

416 

1 

2 
3 
4 

1 
2 

Bakan ödeneği 
Aylıklar ve temsil ödeneği 
Memurlar aylığı ve temsil öde
neği 
Açık aylığı 
Temsil ödeneği 
4910 sayılı kanunun 15 nci 
maddesi gereğince verilecek 
kasa tazminatı 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Hizmetliler ücreti 
Millî Piyango İdaresi denetçi
si ve üyesi ücreti 

Bölüm toplamı 

5 320 

10 873 801 
25 000 

0 

0 

10 898 801 

3 073 497 

5 790 

3 079 287 

5 320 

26 143 024 
25 000 
1 500 

0 

26 169 524 

2 348 064 

5 790 

2 353 854 

5 320 

25 843 024 
25 000 
1 500 

300 000 

26 169 524 

2 348 064 

5 790 

2 353 854 

417 Geçici hizmetliler ücreti 
418 Yabancı uzmanlar ücret, yol

luk ve başka giderleri 
1 ücretler 
2 Yolluk ve başka giderleri 

Bölüm toplamı 

0 4805 sayılı kanun gereğince 
yapılacak ödemeler. (İhtiyacı 
bulunan özel îdare ve Beledi
yelere xtört "milyon liraya* ka
dar yapılacak yardımlar - da-
hü) 

55 000 

12 000 
3 000 

15 000 

205 000 

12 000 
3 000 

15 000 

205 000 

12 800 
3 000 

15 000 

34 932 513 



146 — Maliye Bakanlığı 
1946 1947 yılı için 
yılı Hükümetçe Komfeyoaea 

ödeneği iıtenen kabul edilen 
M. ödeneğin çeşidi Lir* Lir* Lira 

1 
2 
3 
4 
0 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

H - Başka haklar 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
Çocuk zammı 
Yakacak zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Aynı yardımı 

Bölüm toplamı 

Birinci kısım toplamı 

ÎMnci kısım - Yönetim gider
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

îller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 
Memur konutları genel gider
leri 

300 000 

670 000 
34 000 
60 000 
50 000 

2 162 520 

2 976 520 

52 262 441 

... .. 

40 000 
20 000 
17 000 
12 000 
20 000 

109 000 

117 000 
170 000 
30 000 

170 000 
60 000 

60 000 

300 000 

1 100 000 
50 000 
60 000 
50 000 

0 

1 260 000 

30 308 698 

40 000 
20 000 
20 000 
12 000 
25 000 

117 000 

117 000 
170 000 
30 000 

170 000 
70 000 

260 000 

300 000 

1 100 000 
50 000 
60 000 
50 000 

0 

1 260 000 

30 308 698 

••• - • 

40 000 
20 000 
20 000 
12 000 
25 000 

117 000 

117 000 
170 000 
30 000 

170 000 
70 000 

242 500 

Bölüm toplamı 607 000 817 000 799 500 
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Maliye Bakanlığı 

Ödeneğin çeşidi 

1946 
71lı 

ödeneği 
Lira 
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1947 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

423 

424 

425 
426 

Basılı kâğıt ve defterler 412 000 537 000 537 000 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 1 450 000 1 126 031 1 126 031 
Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 75 000 75 000 75 000 

Bölüm toplamı 1 525 000 1 201 031 1 201 031 

Kira karşılığı 
Taşıt giderleri 

1 Bakanlık otomobili 
2 Başka taşıtlar 

Bölüm toplamı 

80 000 

4 500 
10 000 

14 500 

80 000 

4 500 
10 000 

14 500 

80 000 

4 500 
10 000 

14 500 

427 

428 
429 

I I - özlük olanlar 
Yolluklar 

1 
2 
3 
4 
5 

Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Hesap uzmanları yolluğu 
Yabancı memleketlere gönde
rilecek müfettişler ve memur
lar yolluğu 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
4598 sayılı kanun gereğince 
yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 

173 000 
90 750 

235 000 
343 000 

""' 52 500 

894 250 

32 000 

67 000 

173 000 
90 750 

235 000 
440 000 

44 000 

982 750 

32 000 

80 000 

173 000 
90 750 

235 000 
440 000 

44 000 

982 750 

32 000 

80 000 

İkinci kısım toplamı 3 740 750 3 861 281 3 843 781 



İ4& — Maliye Bakanlığı 
1946 İ947 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

üçüncü kısım - Daire hizmet^ 
leri 

I-Sürekli olanlar 
Komisyonlar ücretleri 
Vergi, komisyonlarında aylıklı 
olmıyanlann huzur ücretleriy
le vukuf ehli ücretleri 73 000 73 000 73 000 
Malî müşavere Komisyonu üc
retleri 22 000 22 000 22 000 

Bölüm toplamı 95 000 95 000 95 000 

Vergr tahsil giderleri 
1 Kıymetli kâğıtlar gereçleri 

karşılığı ve baskı giderleri 110 000 120 000 120 000 
2 Görevleri dışında tahsil işlerin

de çalıştırılan memurlarla 
muhtarlar ve ihtiyar heyeti 
üyeleri keseneği 5 000 5 000 5 000 

3 Tatil günlerinde ve çalışma sa
atleri dışında sinemalarda ça
lıştırılacak memurlar günde
likleri 70 000 70 000 70 000 

4 Nebati yağ istihsal eden mü
esseselerden alınacak muamele 
vergisinin her türlü takip ve 
tahsü giderleri 350 000 15 000 15 000 

5 Menkul ve gayrimenkul malla
rın haciz, satış, ilân ve taşıma 
giderleri 6 000 8. 000 8 000 

6 Tahsil komisyonlariyle artır
ma ve eksiltme ve ihale komis
yonlarında bulunacak belediye 
üyeleri huzur ücretleri 10 000 10 000- 10 000 

Bölüm toplamı 551 000 228 000 228 000 
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Ödeneğin çeşidi 

Hazine işleri 
Faiz ve aciyo 
Para taşıma giderleri 

Bölüm toplamı 

Elçilikler Maliye müşavirlik
leri 
Genel giderler 
Geçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

Millî mülkler işleri 
Belirtine işleri 
Kamulaştırma ve satınalma gi
derleri 
Menkul ve gayrimenkul genel 
giderleri 

Bölüm toplamı 

Onarma giderleri 
Devir ve teftiş yollukları 
Merkez kontrolörleri 
Defterdar, Malmüdürleri, Ge
lir Müdürleri, Millî Mülkler 
Müdürleri ve Denet memurları 
Vergi Kanunlarının uygulan
ması için köylere gönderile
cekler 

Bölüm toplamı 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

140 000= 
15 000 

155 000 

0 
0 

0 

50 000 

500 000 

50 000 

600 00 

2 730 818 

110 500 

160 000 

60 000 

330 500 

1947 yılı 
Hükümetçe 

istiînen 
Lira 

21 500 
20 000. 

41 500 

61 150 
22 750 

83 900 

15 000 

300 000 

50 000 

365 000 

2 730 818 

110 500 

160 000 

60 000 

330 500 

, için 
Komisyonca 
kabul ediUo 

Lira 

21 500 
20 000 

41 500 

61 150 
22 750 

83 900 
—.— 

15 000 

300 000 

50 000 

365 000 

2 730 818 

110 500 

160 000 

60 000 

330 500 

Genel Muhasebe Kanununun 
48 nci maddesini ilgilendiren 
giderler 
Beyiye aidatı 1 371 400 1 050 000 1 050 000 
Nispeti kanunla belirtilmiş ke- ~ 
senek ve ikramiyeler 1 200 000 1 200 000 1 200 000 



İ6Ö Maliye Bakanlığı 

M. Ödeneğin çeşidi 

3 Geri verilecek paralar 
4 Mahkeme harçları 
5 Gerçekleşmiş ve gerçeleşecek 

Devlete ilişkin bina ve arazi 
verpileri 

Bölüm toplamı 

4353 sayılı kanunun 36 ncı 
maddesinin gerektirdiği gi
derler 

3827 sayılı kanun gereğince 
satmalmacak taşıtlar karşılığı 

1 Başbakanlık 
2 Basın ve Yayın Genel Müdür

lüğü 
3 içişleri Bakanlığı 
4 Emniyet Genel Müdürlüğü 
5 Jandarma Genel Komutanlığı 
6 Sağlık ve Sosyal Yardım Ba

kanlığı 
7 Adalet Bakanlığı 
8 Bayındırlık Bakanlığı 
9 Ekonomi Bakanlığı 

10 Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
11 Tarım Bakanlığı 
12 Ulaştırma Bakanlığı 
0 - Ticaret Bakanlığı 
0 Çalışma Bakanlığı 

13 Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü 

Bölüm toplamı 

Damga Basımevi giderleri 
1 işletme ve işçi ücretleri 
2 Demirbaş eşya satmalma, onar

ma karşılık ve giderleri 
3 ilk madde 

1946 1947 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

1 828 700 2 000 000 2 000 000 
342 900 250 000 250 000 

257 000 240 000 240 000 

5 000 000 4 740 000 4 740 000 

80 000 80 000 80 000 

12 000 

6 000 
0 

171 428 
50 000 

94 998 
7 714 

150 000 
0 

12 000 
113 785 

0 
2 500 
16.500 

0 
636 925 

12 000 

6 000 
0 

162 857 
47 500 

90 249 
7 714 

142 500 
0 

7 000 
108 096 

0 
0 
0 
0 

583 916 

18 000 
6 000 
21 000 
222 857 
113 500 

90 249 
38 714 
887 500 
6 000 
7 000 

108 096 
15 000 

0 
0 

16 000 

1 549 916 

120 000 120 000 120 000 

10 000 10 000 10 000 
86 000 86 000 86 000 
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ödeneğin çeşidi 

1946 
yüı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

îşçi Sigortaları Kurumuna ve
rilecek prim 7 500 7 500 7 500 

Bölüm toplamı 

II - Geçici olanlar 
Okul ve kurs genel giderleri 
"Ücretler 
Genel giderler 

Bölüm toplamı 

Kanunları gereğince özel İda
relere yapılacak ödemeler 
2871 sayılı kanunun 9 ncu mad
desi gereğince yapılacak öde
meler 
Bina ve arazi tadilat komisyon
ları giderleri karşılığı olarak 
yapılacak ödemeler 

223 500 

0 
83 750 

294 000 

377 750 

1 200 000 

1 

223 500 

V 

0 
0 

294 000 

294 000 

1 200 000 

1 

223 500 

__, 

294 000 
0 
0 

0 

1 200 000 

1 

Bölüm toplamı 1 200 001 1 200 001 1 200 001 

îlce teşkili giderleri 250 000 0 200 000 
4644 ve 4805 sayılı kanunlar ge
reğince ödenecek emekli ke
seneği karşılığı 137 000 1 324 461 1 324 461 
Kaldırılan Toprak mahsulleri 
vergisi cibayet gideri 2 800 000 50 000 50 000 

HI - Çeşitli olanlar 
Staj için yabancı memleketlere 
gönderilecek Maliye müfettiş
lerinin yolluk ve ödenekleri 60 000 161 000 161 000 
Malî Kanun, Tüzük ve Yönet
meliklerin toplama ve düzen
lenmesi giderleri 8 500 8 500 8 500 



Maliye Bakanlığı 

1946 1947 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
ödeneğin çeşidi L i r a Lira Lira 

Yazı ve tercüme ücretleri, ki
tap ve dergi karşılığı ve Mali
ye dergisi giderleri 23 500 23 500 23 500 
Atlı tahsildarlara verilecek 
hayvan ve yem karşılığı 247 160 247 160 247 160 
Siyasal Bilgiler Okulu gider
leri 245 000 245 000 0 
Kanun gereğince Ticaret Oku
lunda okutturulacak öğrenciler 
genel giderleri 25 700 1 1 
1351 sayılı kanun gereğince 
îmar Müdürlüğüne 
Düşünülmiyen giderler 
İhtiyat ödeneği 
Fort sözleşmesi gereğince öde
necek prim karşılığı 1 1 1 
3827 sayılı kanun gereğince 
teslim alman taşıtların bakım 
giderleri 33 150 13 500 13 500 
Temsil giderleri 2 500 2 500 2 500 

175 000 
100 000 
40 000 

175 000 
100 000 
40 000 

175 000 
100 000 
40 000 

Üçüncü kısım toplamı 16 128 005 13- 386 758 14 307 758 

Dördüncü hısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 85 000 85 000 85 000 
Eski yıllar borçlan 
1942 - 1945 yılları borçları 57 000 57 000 57 000 
1928 - 1941 yılları borçları 1 1 1 

Bölüm toplamı 57 001 57 001 57 001 

Dördüncü kısım toplamı 142 001 142 001 142 001 
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B. 

458 

459 

460 

461 

M. ödeneğin çeşidi 

Beşinci kısım - Yardımlar 
I - Katma bütçeli idarelere 

Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğüne 
Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğüne 
Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğüne 
Vakıflar Genel Müdürlüğüne 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

3 265 000 

290 000 

720 000 
1 714 000 

1947 yü: 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

4 265 000 

290 000 

720 000 
1 714 000 

ı için 
Komiıyonta 

kabııl edilen 
Lira 

3 965 000 

460 000 

720 000 
2 400 000 

II - özel idare ve belediyelere 
O 4178 sayılı kanun gereğince 

özel idare ve belediyelere yar
dım 

462 Hastaneler yiyecek giderlerine 
yardım 

O 4357 sayılı kanun gereğince İlk 
öğretim öğretmenlerinin bi
rikmiş hakları karşılığı 

463 Mezarlık için Ankara Beledi
yesine 

464 Şehir yolları için Ankara Bele
diyesine 

O 4599 S. K. dolayısiyle özel ida
re ve belediyelere yardım 

465 özel idareler ve belediyelere 
yardım 

466 Ankara Üniversitesine 
467 İstanbul Üniversitesine 
468 îstanbul Teknik Üniversite

sine 

III - Hayır kurumlarına 
469 Yardım Sevenler Derneğine 
470 Darülacezeye 
471 Kızılşy Kurumuna 
472 Çocuk Esirgeme Kurumuna 

5 250 000 

500 000 
ti *"><e — • * — • 

808 200 

250 000 

250 000 

8 031 681 

0 
0 
0 

0 

10 OŞO 
10 000 
15 000 
30 000 

0 

250 000 

0 

100 000 

125 000 

0 

21 281 681 
0 
0 

0 

10 000 
10 000 

500 000 
5 000 

0 

250 000 

0 

100 000 

125 000 

0 

17 926 108 
5 000 000 

11 022 500 

3 555 369 

10 000 
10 000 

500 000 
5 000 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

473 
474 
475 
476 
477 

Darüşşafakaya 
Türk Eğitim Derneğine 
Yeşilay Derneğine 
Balıklı Rum Hastanesine 
Manisa'da Moris Şinasi Hasta
nesine 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

120 000 
100 000 

10 000 
35 000 

15 000 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

120 000 
50 000 

5 000 
15 000 

5 000 

120 000 
50 000 

5 000 
15 000 

5 000 

IV - Başka dernek ve kurum-
a ra 

478 
479 

480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 

0 
487 

Halkevlerine 
Türk Tarih Kurumuna yardım
lar 

1 Türk Tarih Kurumuna 
2 ivazı ve Yayın işlerine 

Bölüm toplamı 

Türk Dil Kurumuna 
Türk Hukuk Kurumuna 
Türk Coğrafya Kurumuna 
Tiftik Derneğine 
Ağaç Koruma Derneğine 
Yarış ve Islah Komisyonuna 
Millî Ekonomi ve Tasarruf 
Derneğine 
Kambiyo Borsasına 
Bazı Milletlerarası Derneklere 

Jk\şinci kısım toplamı 

3 900 000 

118 000 
0 

118 000 

115 000 
13 000 

5 000 
25 0Q0, 
20 000 
33 000 

9 000 
14 000 
6 000 

25 (İ81 881 

1 950 000 

59 000 
0 

59 000 

57 500 
3 000 
2 500 

12 500 
10 000 
16 500 

4 500 
0 

15 000 

;il 59fi 181 

1 950 000 

59 000 
50 000 

109 000 

57 500 
3 000 
5 000 

12 500 
10 000 
16 500 

4 500 
0 

30 000 

48 441 977 

Altıncı kısmı - Sermaye, kredi 
ve tesisler 

488 3867 sayılı kanun gereğince 
yapılacak ödemeler 

489 Sermayesine mahsuben Devlet 
Tarım İşletmeleri Kurumuna 

1 233 000 1 609 000 1 609 000 

2 000 000 2 000 000 2 000 000 
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B. 

490 

0 

491 

492 

493 

494 

495 

496 

M. ödeneğin çeşidi 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 
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1947 yılı iğin 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 

Lira Lira 

Sermayesine mahsuben Tarım
sal Donatım Kurumuna 
3827 K. gereğince teslim olu
nacak taşıtlar atelyesine veri 
lecek belirli ve döner sermaye 
Ereğli kömür Şirketinin satm
alına taksitlerine karşılık ol
mak üzere Etibanka 
Ziraat Bankasına ödenecek ih
tiyat sermaye karşılığı 
Sermayesine mahsuben Türki
ye Emlâk Kredi Bankasına 
Sermayesine mahsuben Eti
banka 
Sermayesine mahsuben Devlet 
let Kâğıt ve Basım G-enel Mü
dürlüğe 

90 691 

572 000 

500 000 

5 000 000 

0 

0 

Altıncı kısım toplamı 10 895 691 

Genel bütçeye alınacak özel 
idare hastaneleri giderleri 0 

0 

100 000 

500 000 

0 

1 500 000 1 500 000 1 500 000 

0 

100 000 

500 000 

5 000 000 5 000 000 

5 000 000 5 000 000 

1 000 000 1 000 000 

16 709 000 16 709 000 

500 000 

KISIMLAR TOPLAMI 
Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı ' 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 
Hastaneler gi derleri 

52 
>> 

16 

25 
10 

262 
740 
128 
142 
681 
895 

441 
750 
005 
001 
881 
691 

0 

30 

3 
13 

31 
16 

308 

861 
386 
142 
596 
709 

698 
281 
758 
001 
181 
000 

0 

30 308 698 
3 843 781 

14 307 758 
142 001 

48 441 977 
16 709 000 

500 000 

GENEL TOPLAM 108 850 769 96 003 919 114 253 215 
Yabancı memleketlerdeki öğ
renciler için Millî Eğitim Ba
kanlığı bütçesine 0 50 000 0 

Toplam 108 850 769 96 053 919 





18 - Devlet Borçları 



Rapor 
2 . XII . 1946 

Devlet borçları bütçe tasarısı üzerinde yaptığımız tetkikatm neticelerini aşağıda arzediyoruz: 

1947 bütçe tasarısında, geçen senelerde olduğu gibi, Devlet borçları üç büyük grupa ayrıl
mıştır. (İraplardan birincisi iç borçların, ikincisi dış borçların, üçüncüsü kişi aylıklarının müret
tebat ve karşılıklarını ihtiva etmektedir. Devlet borçları hakkında esaslı bir fikir edinebilmek ve 
bu borçlar üzerinde tahlil ve mukayeseler yapabilmek için Devlet borçları bütçesinin; 

A) İç ve dış borçlar. 

P>) Kişi aylıkları. 

Olmak üzere iki ayrı bölümde mütalâası faydalı görülmüş ve rapor bu tasnif esas tutularak 
tanzim edilmiştir. 

A) îç ve dış borçlar: 

/ - Umumi mahiyetteki tahlil ve mukayeseler: 

1. — 1946 ve 1947 yılları ödeneklerinin genel olarak mukayesesi: 

İç ve dış borçlar için 1947 yılı bütçe tasarısı ile teklif olunan ödenekler yekûnu, 146 977 924 
liradır. Bu yekûn 1946 bütçesine konan ödenekler yekûnuna nazaran 51 416 791 lira noksandır. 

Muhtelif bölüm ve maddeler nazarı itibara alındığı takdirde, 1947 bütçesinde 1946 ya naza
ran ceman 37 001 530 liralık bir artış ve buna mukabil 88 418 321 liralık bir eksiliş görülmek
tedir. 

Artışların 25 144 627 lirası dış borçlara ve 11 856 903 lirası ise iç borçlara taallûk etmektedir. 
Dış borçlarda mevcut 25 144 627 liralık artışın 23 278 817 lirası para ayarlanmasından müte
vellit kur farklarından, 1 865 810 lirası ise, itfa tabloları iktizasından ve bölüm ve maddesi 
sırasında ayrıca izah edilecek sebeplerden ileri gelmektedir. îç borçlar mürettebatmdaki artışın 
belli başlı sebeplerini, 1946 sonlarında çıkarılacak yeni istikraz tertipleri mürettebatiyle, hu
susi kanunlarına göre ve muayyen ölçülere göre hesaplanan ödemelerdeki artışlar teşkil etmek
tedir. 

Eksilişlere gelince: yekûnu 88 144 627 lira tutan bu eksilişlerden 85 565 270 lirası iç borçlara,, 
2 853 048 lirası da dış borçlara taallûk etmektedir. îç borçlara taallûk eden azalışın 84 küsur milyon 
lirası, 1946 da dalgalı borçlar itfa ve faizine tahsis edilen ödeneği bu yıl bütçesinde 50 000 liraya 
indirilmiş olmasından ileri gelmektedir. 
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2. — Borçlarımızın 30 . I X .• 1946 tarihi itibariyle durumu : 

A) Umumi muvazeneye dâhil borçlar: 

Borçların nevi Miktarı îcmal Umumi yekûn 

J Dahili : 332 347 913 
Konsolide ^ Harici : 558 796 510 891 144 423 

\ Dahili : 762 844 509 
algalı ^ H a r i c i ; 7 6 2 8U 5 0 9 1 6 5 3 9 g g g 3 2 

B) Diğer bütçelere ait borçlar: 
5 Dahili : 396 000 

Konsolide ^ HarİQİ ; J 9 2 l g g 2 5 g ı g 2 5 g 5 2 5 g 

3. — 30 . IX . 1946 durumiyle, gecen sene bütçe raporunda esas olarak alman 31 . 5 .1945 du
rumları arasında mukayese : 

~*~ *" ' Miktar Fark 
Borçların nevi 31 .5 .1945 30 .9 .1946 Artış Eksiliş 

A) Umumi Muvazeneye dâhil borçlar: 
Dahilî konsolide : 298 912 554 332 347 913 33 435 359 
Harici » : 268 594 782 558 796 510 290 201 728 
Dahilî dalgalı : 827 527 893 762 844 509 64 683 384 
Harici » : 2 919 999 2 919 999 

Toplam 1 397 955 1 653 988 932 323 637 087 67 603 383 

B) Diğer bütçelere ait borçlar: 
Dahilî konsolide : 397 758 396 000 1 758 
Harici : 90 748 202 192 189 258 101 441 056 

Toplam 91 145 960 192 585 258 101 441 056 1 758 

Yukarıdaki tablonun tetkikinden anlaşılacağı üzere borçlarımızın yekûnu (Diğer bütçelere 
ait olanlar hariç olmak üzere, iç, dış, konsolide, dalgalı) 31 . V . 1945 tarihinde 1 397 955 228 lira 
olduğu halde, 30 . IX . 1946 tarihinde bu miktar, 1 653 988 932 liraya baliğ olmuş, diğer bir 
ifade ile, bazı borç nevilerinde artış ve bazılarındaki eksilişlerin farkı olarak, 256 033 704 liralık 
bir tezayüt keydedilmiştir. 

Borçların nevi itibariyle artışlar iç ve dış konsolide borçlarda, eksilişler de iç ve dış dalgalı 
borçlarda görülmektedir. Dış konsolide borçlardaki artış miktarı olan 290 201 728 liranın kısmı 
âzami para ayarlanmasından mütevellit kur farkından, mütebakisi de, 25 milyon Sterlinlik teslihat 
kredisinin o tarihte kullanılmamış olan kısmının bilâhara istimal edilmiş olmasından ileri gel
mektedir. 

iç konsolide borçlardaki 33 435 359 lira artış, Millî Müdafaa tahvilleri dördüncü ve 1941 
Demiryolu istikrazının beşinci tertiplerinin ihracından neşet etmiştir. 

Eksilişlere gelince; iç dalgalı borçlardan bu devre zarfındaki yapılan itfaların ve dış dal
galı borçların tamamen ödenmesinin neticesidir. 
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4. — 30 . IX . 1946 T. le 31 . VI . 1939 tarihindeki durumun mukayesesi: 

, i*' Miktar 
Borçların nevi 31 . V . 1939 

A) Umumi muvazeneye dâhil borçlar: 
Dahilî konsolide 206 158 465 
Harici > 55 051 128 
Dahilî dalgalı 124 587 050 
Harici » 57 820 851 

[/ 443 617 494 

B) Diğer bütçelere ait borçlar: 
Dahilî konsolide 408 809 
Harici » 94 397 376 
Harici dalgalı 16 526 833 

30. IX . 1946 

332 347 913 
558 796 510 
762 844 509 

1 653 988 932 

396 000 
192 189 258 

- • 

Fark 
Artış 

126 189 448 
503 745 382 
638 257 459 

1 268 192 289 

97 791 882 

Eksiliş 

57 820 851 

57 820 851 

12 809 

16 526 333 

Yukarıdaki cetvelin tetkikından anlaşılacağı üzere 31 . V . 1939 tarihi mebde ittihaz edilecek 
olursa, 30 . IX . 1946 tarihinde Umumi Muvazeneye dâhil bilûmum Devlet borçları (îç, dış, kon
solide dalgalı) 443 617 494 liradan 1 653 988 932 liraya çıkmış yani yüzde 375 nispetinde bir ar
tış kaydetmiştir. Miktar itibariyle en fazla artışiç dalgalı borçlarda olmuştur. Nispet bakımından 
en fazla artış ise haricî borçlarda husule gelmiştir. Haricî borçlardaki bu artışın yarısına yakın 
miktarının para ayarlanmasından ileri geldiği malûmdur. 

5. — Para ayarlanmasının dış borçlarımız yıllık mürettebatı bakımından doğurduğu neticeler. 

Para ayarlanmasından mütevellit dış borçlarımızdaki artış miktarının 276 milyon lira vicarm-
da olduğu yukarıda işaret edilmişti. Yıllık mürettebat bakımından bu artış 1947 bütçesinde 
23 278 817 liraya baliğ olmuştur. Bu borçların nevileriyle eski ve yeni kurlara göre yıllık mü
rettebatını ve artış miktarlarını gösteren müfredatlı cetveli aşağıya dercediyoruz. 



Ödenecek tak
sitler kambiyo 

1947 yeni kur 
Eski yıllara gö- lara nazaran 

re bütçeye ko- bütçeye ko-

Vâdesi 
nulması gere
ken tahsisat 

nulması gere
ken tahsisat 

1 833 1 . 6 . 1 9 4 1 2 420 5 184 

348 221 

A. 584 335 
127 925 

2 370 094 

1 002 813 

133 709 
X 

F. P. 
17 699 651 

30. 

30. 
31. 
30. 
31. 
30. 
31 
30. 
8, 

30. 
31. 

6 

6 . 
12 
6 , 
12 
6 . 
.12 
7 . 
12 

6 , 
12 

.1947 

.1947 

. 1 9 4 7 ••*:•• 

,1947 
. 1947 
,1947 
. 1947 
.1947 
.1947 

,1947 
.1947 

771 322 
670 327 

••-

12 366 069 

5 214 628 

695 278 

191 784 

1 652 500 
1 457 936 

26 834 413 

11 315 742 

1 508 772 

416 091 

19 911 821 43 190 638 

Yeni kurların 
tatbiki münase- Tatbik edilen 
betiyle artış kor 

881 178 
787 609 

14 468 324 

6 101 114 

813 485 

2 746 132/282,80 30 
ri 
ce 
24 
m 

132/282,80 
527/1139,68 O 

ve 
520/1128,40 25 

ve 
520/1128,40 O 

ve 
520/1128,40 tk 

ve 
le 

224 343 92307 26 
42538 ti 

ba 

23 278 817 T 
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6. — Muhtelif senelerdeki mürettebatın masraf bütçeleriyle nispeti (Zat maaşları hariç) : 

Her yıl Devlet borçları mürettebat karşılığı olarak bütçelere konan ödeneklerin masraf bütçeleri 
yekûnları ile mukayesesine medar olmak üzere son sekiz sene zarfındaki masraf bütçeleri ye
kûnları ile mürettebat karşılığı olarak bütçelere konan miktarları ve bunlardan katı hesap neti
celerine göre vukubulan değişiklikleri gösteren cetvel aşağıya dercedilmiştir: 

Kesin 

;çe yılı 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 

Yılı başında 
gider toplamı 

261 064 192 
268 476 321 
309 740 396 
394 326 938 
486 717 349 
952 434 417 
603 404 824 
990 572 884 

Devlet borç
ları Ödenekleri 

33 084 499 
48 226 480 
65 547 219 
76 881 704 
97 929 739 
84 552 826 
64 457 856 

198 394 715 

Kesin 
hesaba göre 
gider toplamı 

387 229 372 
535 863 786 
574 594 472 
885 102 331 

1 019 036 909 
1 077 456 281 

hesaba göre 
Devlet borç
ları giderleri 

34 338 267 
53 539 484 
57 726 350 
82 000 011 
99 187 064 
87 212 883 

1947 ye gelince; bütçe tasarısındaki masraf yekûnu 1 134 000 000 olmasına ve Devlet borçları 
mürettebatı da 146 977 924 tutmasına göre, borçlarımıza ayrılan ödenekler toplamı bütçemizin 
yüzde 12,9 nispetindedir. Bu nispetin bütçemizi fazla tazyik eder mahiyette olmadığı aşikârdır. 

7. — Dalgalı borçların itfa veya konsolide edilmesi bakımından Maliye Bakanlığınca takibe-
dilen politika ve 1947 bütçesinde bu politikanın tatbikatı: 

Harbin başmdanberi dalgalı borçlarımızın gittikçe arttığı ve son bir iki senede bir miktar 
tenezzül keydedilmekle beraber yine ehemmiyetini muhafaza etmekte olduğu, muhtelif tarihler
deki borç miktarlarını gösteren mukayeseli tabloların tetkikmdan kolaylıkla anlaşılabilir. 

Nitekim, 30 . IX . 1946 tarihindeki duruma göre dalgalı borçlarımızın yekûnu, bilûmum 
Devlet borçlarının % 46 sim teşkil etmektedir. Bu itibarla dalgalı borçlarımızın itfa ve konso
lide edilmesi bakımından Maliye Bakanlığınca tutulan yolun, ana çizgileri ile belirtilmesinde 
fayda mülâhaza edilmiştir. 

1. 4060 sayılı kanun gereğince çıkarılan bonoların uzun vadeli tahvillere çevrilmesi. 

% 5 faizli Hazine tahvilleri ihracına mütedair olan 4060 sayılı kanunun birinci maddesi ge
reğince, memleketimizde çalışan imtiyazlı şirketlerle bankalar, 2999 sayılı Bankalar Kanunu 
mucibince Ticaret Kanununa tevfikan ayırmak mecburiyetinde bulundukları kanuni yedek akça
larının tamamını ve bankalar ayrıca muayyen müddetler sonunda, tanzim ettikleri hesap hülâsa
larında gösterdikleri mevduatın % 20 sine muadil munzam bir miktarını ve safi kârlarından 
muhtemel zarar karşılığı olarak ayıracakları % 5 leri ve aynı kanunun 2 nci maddesi gereğince, 
umumi ve mülhak bütçe ile idare edilen dairelerle hususi idare ve belediyelere ve sermayesi 
bunlar tarafından temin olunan mütedavil sermayeli teşekküllere ve 3659 sayılı kanuna tâbi 
müesseselerle imtiyazlı şirketlere ait tekaüt sandıkları ve tekaüt yardım sandıkları normal te
diyelerinin dışında kalan fazla paralarını % 5 faizli Hazine tahvillerine ve bu tahviller basılm-
caya kadar, yine % 5 faizli Hazine bonolarına yatırmaktadırlar. 

Bu tip tahvillerde ihraç limitinin mevcut olmayışı ve diğer taraftan itfa müddeti ve yıllık 
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itfa taksiti miktarının da muayyen bulunmayışı yüzünden, bunlar dalgalı borç mahiyetinde telâk
ki edilmekte ve bu borçlar meyanında yeralmakta idiler. Maliye Bakanlığı bu bonoların, % 6 
faizli uzun vadeli borca kalbini teminen bir kanun tasarısı hazırlamıştır. Bu tasarı Meclise sevkedil-
mek üzeredir. Encümende inceden inceye tetkik konusu olacağı tabiî bulunan bu tasarı üzerinde, 
bu raporda mütalâa dermeyanına lüzum görülmemiştir. Ancak tasarının kanuniyet kesbetmesi tak
dirinde, halen borç meyanında yer alan ve 180 küsur milyon liraya baliğ bulunan bu borç, kendili
ğinden konsolide edilmiş olacaktır. 

2. — Diğer taraftan son para ayarlanması kararını takiben Merkez Bankasmda mevcut olan 
altm ve dövizlere para kararma göre yeniden kıymet biçilmesinden dolayı Hazineye 260 milyon 
lira civarında bir fayda sağlanmıştır. Bakanlıkça sağlanan bu kazancı halen 30 . IX . 1946 da 234 
milyon liraya baliğ olan altm karşılığı avansın kapatılmasına ve mütebakisini diğer dalgalı 
borçların itfasına hasır ve tahsisini teminen Bütçe Kanunu tasarısı ile bir madde teklif edildiği 
görülmektedir. 

Binnetice; halen 762 küsur milyon liraya baliğ olan dalgalı borçlardan 180 küsur milyonu kon-
konsolide edilmek ve 260 milyon lirasının da itfasına gidilmek suretiyle, dalgalı borç miktarı: 

762 — (180 + 260 = 440) = 322 milyon liraya inmiş bulunacaktır. 

3. — Geri kalan dalgalı borçlar meyanında yer alan ve miktarı 137 milyon liraya (30 . IX . 
1946) baliğ olan plasman bonoları ile, tasarruf bonoları mahiyetleri icabı tedavül hacminin ar
tırıcı değil, bilâkis daraltıcı tesir yaptığından bunların derhal itfasına gidilmekte Bakanlıkça 
amelî bir faide olmadığı mütalâa edilmektedir. Bu da nazarı itibara alındığı takdirde, acilen 
itfası lâzımgelen dalgalı borç miktarı 188 milyon lira civarına düşmektedir. Hazine her yıl büt
çesine konacak muayyen tahsisat ile bunların kısa bir zamanda itfasını kararlaştırmıştır. Nite
kim bu yıl bütçesinde farklı itfa plânlarına tevfikan itfası derpiş edilen bu borçlar için ayrı ay
rı ödenekler konulmuş ve ayrı bir itfa plânına bağlanmamış olanlar için de 25 milyon lira civa
rında bir ödenek tahsis edilmiştir. 

8. — Devlet borçlanmalarında faiz politikası: 

Uzun ve kısa vadeli Devlet borçlanmalarımızda, faiz miktarlarının diğer birçok memleketlere 
nispetle çok yüksek olduğu malûmdur. Türlü iktisadi, içtimai ve malî sebeplerin mevcudu olan 
bu durumun Devlet borç yükünü ağırlaştırıcı mahiyetini izaha hacet yoktur. Memnunlukla mü-
şahade ettiğimize göre Bakanlık, uzun ve kısa vadeli Devlet borçlanmalarında para kirasını 
azaltmıya mütemayil bir politikanın ilk tatbikatını bu yıl bütçesinde vermiş bulunmaktadır. 

a) Uzun vadeli borçlat': Bilindiği üzere uzun vadeli borçlarımız (Konsolide) ötedenberi % 7 
faizli ve % 5 ihraç tenzilâtlı idi. Bu yıl ilk defa olarak çıkarılacak olan kalkınma ve demiryolu 
istikrazlarında ihraç tenzilâtlı % 5 kalmakla beraber faiz % 6 ya indirilmektedir. 

b) Kısa vadeli (Dalgalı) borçlar: Kısa vadeli borçlardan bir kısmında da faizlerin tedricen in
dirildiği görülmektedir. Bu meyanda tasarruf bonolarının faizleri % 6 dan % 4 e, plasman bonola
rının faizleri % 5 ten % 4 e indirilmiştir. Diğer taraftan Merkez Bankası ile olan avans hesbı-
nm faizi % 2 den % 1 e ve bilcümle Hazine bonalarınm faizi % 11/4 den % 1 e indirilmiştir. 

9. — Emisyon durumu: Her yıl Devlet borçları için hazırlanan raporda, bazı kısa vadeli borç
lanmalarla alâkası bakımından emisyon vaziyeti üzerinde de durulması âdet olmuştur. Bu bakım
dan 1946 yılı başındaki emisyon miktarı ile bugünkü durumun mukayesesi aşağıdadır: 

Cumhuriyet Merkez Bankasının 5 Ocak 1946 tarihli vaziyet cetveline nazaran aynı tarihte teda-
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vülde bulunan bankonotların yekûnu, 895 324 731 lira idi. 23 Kasım 1946 da bu miktar 915 157 641 
liraya baliğ olmuştur. Binnetice bu iki tarih arasında bazı iniş ve çıkışlardan sonra 21 833 000 li 
ralık bir artış mevcuttur. Bu da altın avansından 3 ve Hazine bonolarından 5,5 milyon liralık bir 
azalışa mukabil zirai ve ticari senetler portföyündeki 12 ve Hazine kefaletini haiz bonolarda 17,5 
milyon liralık bir artıştan ileri gelmiştir. 

10. — Bazı temenniler: 1946 yılına ait raporda türlü iç istikrazların itfaları için Maliye Bakan
lığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasında yapılmış olan anlaşmalara tevfikan Bankaya 
verilmekte olan kura çekilişi masrafları işin icabına göre fazla görüldüğünden tenzili tavsiye edil
miştir. Memnunlukla müşahede ettiğimize göre Bakanlık bu tavsiyeye uyarak aşağıda gösterilen 
miktarlarda indirmeler yapmıştır. 

Eskiden Şimdi 

Ergani keşide masrafları 2 500 2 000 
1938 ikramiyeli tahviller keşidesi için 5 000 2 000 
1921 demiryolu keşideleri için 6 000 3 000 
Millî Müdafaa 7 000 3 000 

Komisyonumuzca da iştirak edilen diğer temennilerin gelecek yıl bütçesinde nazarı itibara alın
ması yerinde olur. 

II. — Bölümler itibariyle 1947 ödeneklerinin tetkik ve tahlili: 

a) İç istikrazlar: 

Devlet borçları bütçe tasarısının iç istikrazlara taallûk eden 491 - 495 nci bölümlerindeki öde
nekler, muayyen itfa tablolarına tevfikan hesaplanmış mukannen mürettebatı ifade ettikle
rinden herbiri üzerinde ayrı ayrı durulmağa lüzum görülmemiş ve sadece bunlardan 1946 
yılına nazaran bu yıl bütçesinde fazla veya eksik ödenekleri ihtiva edenlerin miktar ve sebepleri
nin belirtilmesi ile iktifa olunmuştur. 

B. : 492 - % 7 faizli Sivas - Erzurum demiryolu 1934 istikrazı karşılığını ihtiva etmekte olup 
geçen seneye nazaran 5 000 lira fazladır. Bu istikrazın hususi kanunlarına göre, kıymetler başa-
baştan dun olduğu zaman piyasadan mubayaa, başabaştan fazla olduğu takdirde kura keşi
desi yapılmak iktiza eder. Şimdiye kadar piyasadan mubayaa suretiyle itfa olunan bu istikraz 
tahvilleri son zamanlarda başabaş bedelden dûn fiyatla piyasadan tedarik edilemediğinden bu 
yıl ayrıca yedi tertibin kura keşide masrafları karşılığı olmak üzere 10 000 lira konmuştur. 
Artışın 10 000 yerine 5 000 lira olması itfa tablosuna göre bu yıl mürettebatının 1947 ye naza* 
ran 5 000 lira noksan olmasından ileri gelmektedir. 

B. : 493 - 6 000 lira azalış itfa tablosunun icaplarındandır. 

B. : 494 - 1941 demiryolu istikrazı için 4057 sayılı kanunla 35 milyon liralık tahvil ihracına 
mezuniyet verilmiş ve bilâhara 4625 sayılı kanunla bu miktara 50 milyon lira daha ilâve edi
lerek ihraç salâhiyeti 85 milyon liraya çıkarılmıştır. Şimdiye kadar bu salâhiyete istinaden beş 
tertipte olmak üzere 50 milyon liralık tahvil ihraç edilmiştir. Sene sonuna kadar % 6 faizli 
daha 10 milyon liralık tahvil ihraç edilecektir. Bu itibarla bu yıl bütçesindeki artıştan 867 407 
lirası yıl sonuna kadar ihraç edilecek 10 000 000 liranın 1947 mürettebatına karşılık teşkil etmekte 
ve mütebakisi de keşide masraflarından 1947 yılma nispetle yapılan tenzilât ile bazı tertiplerdeki 
muhtemel keşide masrafları arasındaki farktan ileri gelmektedir. 

B. : 495 - 10 000 liralık fark kura keşide masraflarından ileri gelmektedir. 
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Bölümsüz 4 350 000 lira - hasılatı iktisadi iş\n*e karşılık tutulmak üzere 4938 sayılı kanunla 

156 milyon liraya kadar uzun vadeli iç istikraz akdine salâhiyet verilmiş 1946 yılı Bütçe Ka
nununun 3 ncü maddesinde de bütçe açığının 50 000 000 lirasının bu istikraz hâsılı ile kapatıla
cağı kaydedilmiştir. Bu hükümlere istinaden sene sonuna kadar birinci tertip olarak 20 senede 
ve kırk taksitte itfa edilmek üzere 50 milyon liralık tahvil çıkarılacaktır. Bütçeye konulan 
4 350 000 lira itfa tablosu mucibince 50 milyon liralık istikrazın 23 . VI . 1947 ve 23 . XII . 
1947 taksitleri karşılığıdır. 

b) Dalgalı borçlar : 

B. : 498 — Fevkalâde tahsisat karşılıklarından ve 1715 sayılı kanun ve ekleri ile diğer ka
nunların belirttiği hadler dahilinde çıkarılan Hazine bonolarından doğan borçların faiz ve itfa 
karşılıkları olarak bu yıl bütçesine 1946 ya nazaran 84 439 660 lira noksan ödenek konmuştur. 
Bu azalışın sebebini umumi mütalâa sırasında dalgalı borçların itfa veya konsolide edilmesi ba
kımından Maliye Bakanlığınca takip edilen politika kısmında açıklamış olduğumuz için burada 
tekrarına lüzum görmüyoruz. Ancak bu bölüme giren dalgalı borçlar itfa ve faiz karşılığı olarak 
konan 50 milyon lira ödenekten 25 milyon liraya yakın kısmının itfa ve mütebakisinin faiz karşı
lığı olduğunu belirtmekte fayda görüyoru. 

B. : 499 — 2425, 2980, 3395 sayılı kanunlar, Millî Müdafaa ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
Millî Savunma Bakanlığına muayyen miktarlarda taahhüde girişmeğe ve Maliye Bakanına da 
bu miktarda bono çıkarmağa salâhiyet vermiştir. Halen bu kanunlara istinaden yapılmış işlerden 
mütevellit borç kalmadığından 1947 bütçesine ödenek konmamıştır. 

B. : 500 — Yurdumuzun muhtelif yerlerindeki sulardan istifade etmek ve bataklıkları kurut
mak maksadı ile 3132, 3483, 3906, 3980 ve 4649 sayılı kanunlarla verilen salâhiyete dayanılarak 
çıkarılan bonoların itfa karşılığıdır. Geçen sene bütçesine nazaran 2 342 000 lira bir fazlalık ar-
zetmektedir. Yekunu 81 milyon liraya baliğ olan bu borcun 1958 senesine kadar tamamen itfası 
için Maliye Bakanlığınca 1945 senesinde bir itfa plânı yapılmıştır. Fazlalık itfa plânından doğ
maktadır. 

B. : 501 — Türkiye Zirai Donatım Kurumunun teşkiline dair 4604 sayılı kanunun muvak
kat birinci maddesi ile Millî Korunma Kanununun 43 ncü maddesine müsteniden temin olunan 
sermayeden tenzil edilecek 14 600 000 liranın bu kuruma sermaye olarak tahsisi ve bunun her 
yıl Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak tahsisatla kapatılması kabul edilmiştir. îtfa plânı muci
bince konulması lâzım gelen ödenek 2 milyon liradır. Ayrıca kuruma tahsis edilen 14 600 000 
lira sermaye dolayısiyle 1946 yılı sonuna kadar faiz muamele vergisi vesaire olarak ödenecek 
1 019 000 lira fazlası ile teklif edilmiştir. 

Fasılsız 1 100 000 lira 4911 sayılı kanunun geçici maddesi, 509 sayılı Koordinasyon Heyeti kararı 
ile kâğıt stoku vücuda getirmek için Millî Korunma sermayesinden Maliye Bakanlığına tahmil edil
miş olan 10 000 000 liranm, Millî Korunma sermayesinden tenzil edilerek Devlet Kâğıt ve Basın 
Genel Müdürlüğü sermayesine mahsup olunmasını ve 1 000 000 liradan aşağı olmamak üzere her yıl 
Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödeneklerle bu borcun kapatılmasını emretmiştir. Kanunun 
bu hükmüne uyularak, asgari miktardan 100 000 lira fazlasiyle 1 100 000 lira ödenek konmuştur. 

C) Çeşitli borçlar : 

B. : 502 - 503 — 502 nci faslın 1 ve ikinci maddeleriyle, 503 ncü faslın 1 ve ikinci maddelerin
deki miktarlar muayyen kanunlara ve kanunlardaki muayyen esaslara göre hesaplanan ödenekler
dir. Bunlardan 502 nei faslın 1 nci maddesiyle 503 ncü faslın 1 nci maddesindeki ödenekler,ge-
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nel bütçe masraf yekûımmın, Komisyonca bağlanacak katı miktarına göre değişecektir. 

B. : 504 — Bu fasıldan, devair bütçelerinde, tertibi bulunmıyan veya tertibinde ödenek bakiyesi 
kalmıyan ilâma bağlı borçlar ödenmektedir. Bu fasıldan 1944 senesinde 439 193, 1945 yılı 7 aylık 
bütçesinde 33!) 888 lira tediye edilmiş, ve 1946 bütçesine konulan 450 000 liranın bu. sebeple kâfi gel-
miyeceği anlaşılmıştır. Bu itibarla bu yıl 50 000 lira fazlasiyle 500 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

B. : 505 — Cezaevleri inşaatı için açılmış olan kredinin faizlerini ihtiva etmektedir. Faiz, Maliye 
Bakanlığı bütçesinde, itfasına tahsis edilen paralar Adalet Bakanlığı bütçesinde yer almaktadır. 
1946 yılı ödeneğinin fazla olması müterakim faizlerden ileri gelmiştir. Bu borç için 1946 raporunda 
yapılan tavsiyelere Komisyonumuzca da iştirak edilmektedir. 

C) Dış borçlar : 506 - 509 ncu fasıllara konulan ödenekler, muhtelif dış borçlarımızın itfa tab
lolarına göre muayyen yıllık mürettebat karşılıklarıdır. 1946 yılına nazaran 1947 bütçesiyle teklif 
edilen ödeııeklerdeki fazlalık başlıca para ayarlamasından ileri gelmektedir. Ancak 509 ncu bölümün 
2 nei maddesindeki 25 Sterlinlik faiz ve itfa karşılığı olan miktar sadece ayarlamadan mütevellit 
olmayıp, bu krediden geçen yıl kullanılmıyan kısmının istimal edilmiş olmasından neşet etmektedir. 

Diğer taraftan, erken ödemiye tâbi tutulan 1933 Türk borcu tahvillerinden Merkez Bankasının 
banknot karşılığı portföyünde bulunan kısım için verilmiş olan % 5 faizli bonoların 25 . VII . 1947 
tarihindi1 ödenecek taksiti karşılığı olarak 506 ncı fasla konan tahsisatın, bu borç, bir iç borç haline 
kaydedilmiş olduğundan iç borçlar meyanmda yeralması lâzımdır. 

B. - Kişi aylıkları 

7 - Umıımi mukayese ve tahliller '' ' ; • • 

1. — - Kişi aylıkları için 1947 bütçe tasarısı ile teklif olunan ödenekler yekûnu, 51 056 499 lira
dır. Bu yekûn geçen yıl bütçesine nazaran 15 164 499 lira fazladır. Artış başlıca; mütekait, dul 
ve yetim aylıklarına yapılması derpiş edilen zam karşılığı olarak bu yıl bütçesine konan 10 000 000 
lira ile, 1946 Bütçe Kanununun 17 nei maddesi mucibince mütekait, dul ve yetimlere yapılan ayın 
yardımın yedi buçuk liradan 15 liraya çıkarılması için Hükümete verilmiş bulunan salâhiyete istina
den senesi içinde alman ve 1946 bütçesinde görülmiyen 5 500 000 liradan ileri gelmiştir. 

2. — 1. 1 . 1946 vaziyetine göre, zat maaşı alan mütekait, dul ve yetimlerin adetliyle, aylık 
ve yıllık maaş tutarlarını, askerî ve mülki ayrı ayrı aşağıya dercediyoruz. 

M Ü L K İ 
Aylık Yıllık 
tutarı tutarı 

440 773 5 289 276 
231 146 2 773 752 

A S K E R Î 
Aylık Yıllık 

Aded tutarı tutarı Aded 

Mütekait 19 328 856 907 10 282 884 . 8 925 
Yetim 20 546 377 950 4 535 400 17 831 

Toplam 39 874 1 234 857 14 818 284 26 756 671 919 8 063 028 



İ C M A L 
Miktarı Aylık tutar Yıllık tutar 

Askerî 39 874 1 234 857 14 818 284 
Mülki 26 756 671 919 8 063 028 

Toplam 66 600 1 906 776 22 881 312 [*] 

a) Fevkalâde zamlar 

b) Tekaüt Kanunu mucibince yapılan toptan tediyeler. 

c) 4222 numaralı kanunun 18 nci maddesi gereğince Tekaüt Sandığına ödenen mebaliğ dâhil 
değildir. 

? . İl - Fasıl ve maddelerin tahlil ve mukayesesi - ; - ..* 

B. : 510 — Vatani hizmet karşılığı bağlanan aylık ve ödenekler için 1946 yılma nazaran bu yıl 
6 000 lira noksan teklif edilmiştir. Bu azalış vefat, tahsil ikmali ve evlenme sebepleriyle bazı maaş 
sahipleri haklarının sakıt olmasından ileri gelmiştir. 

B. : 511 — Katî sarfiyata nazaran yılda vasati olarak 500 000 lira bir artış kaydeden mütekait, 
dul ve yetim aylık ve ödenekleri yekûnunun 1946 ya nazaran değişmemişi olması, bu tahsisat rneya-
nına geçen yıl mütekaiden müstahdem olanların tekaütlüğe ircaı halinde yeniden bağlanacak müte
kait mbaaşlarını karşılamak için 600 000 civarında fazla bir para konmasından ileri gelmiştir. 
Halbuki, sene içinde bütçedeki tahsisler, konan tahsisata nispetle az olmuştur. Bu yıl tahsisatı he
saplanırken yine aynı ihtimali karşılamak için 290 küsur bin lira konmıışsa da, Komisyonumuzca 
bu miktar da fazla görülmüş ve buradan 100 000 liranın tenzil edilerek ödeneği kifayet etmiyeceği 
anlaşılan 514 ncü fasla ilâvesi uygun görülmüştür. Biıınetice bu fasıldaki ödenek 28 900 000 liraya 
indirilmesinde Bakanlıkla mutabakat temin edilmiştir. 

Fasılasız olarak konan 10 000 000 lira, mütekait, dul ve yetim aylıklarına muayyen nispet ve 
miktarlarda yapılması derpiş edilen zammın toptan karşılığım teşkil etmektedir. 

B. : 512 — Bu faslın aynı yardıma taallûk eden 2 nci maddesindeki artışın sebebi umumi 
mukayese ve tahlil kısmında izah edildiğinden burada tekrarına lüzum görülmemiştir. 

B. : 513 — 551 sayılı kanun mucibince harb malûllerine verilecek arazi karşılığı; son yıllar
da tahsis seyri, muhtelif sebeplerle azalmış bulunduğundan, gecen yıla nazaran 30 000 lira nok
san konulmuştur. İstanbul hariç olmak üzere 2741 malûl henüz arazi almamıştır. Bu bakım
dan bu mevzu etrafında gieçen yıl bütçesi raporunda izhar edilen temenniye komisyonumuzca da 
iştirak edilmektedir. 

B. : 514 — 1683 sayılı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek emekli ikramiyesi, 1946 
yılı bütçesine konan 1 200 000 lira ödenek, 441 kişiye tamamen ödenmiş ve bu tahsisat Eylül
de bitmiştir. 19 . X I . 1946 tarihinde elde mevcut evraka nazaran 313 560 liranın daha öden
mesi lâzımgelmektedir. Yıl sonuna kadar bu miktarın daha da fazlalaşacağı anlaşılmaktadır. Bu iti
barla yukarıda işaret edildiği üzere 511 nci fasıldan yapılan 100 000 lira tasarrufun bu fasla ilâ
vesi uygun görülmüştür. 
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[*] Bu miktarın içinde : 
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Devlet borçları bütçesinin borçlara ait birinci ve ikinci kısımlarına konan ödeneklerin, yıl

lık mürettebat karşılıklarına ve muayyen bir itfa plânına tâbi olmıyan borçlarda da güdülen itfa 
maksadına yeter miktarlarda olduğu ve kişi aylıklarına ait üçüncü kısmı için teklif edilen öde
neklerin de geçen birkaç yıllık tediyelere nazaran kâfi miktarlarda olduğu yapılan tetkik netice
sinde anlaşılmıştır, arzolunur. 

Çorum Milletvekili Ankara Milletvekili Urfa Milletvekili Kocaeli Milletvekili 
îsmet Eker Cevdet Gölet Esat Tekeli tsmaü Rüştü Aksal 
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1946 
yılı 

•dene#i 
Lire 
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1947 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen 
Lira 

kabul edilen 
Lir» 

• 

2094 sayılı kanun gereğince ya- i 
pılan istikrazın faiz ve itfa 
karşılıklariyle komüsyon, si
gorta ve başka her türlü gider
leri 1 135 000 1 135 000 1 135 000 
2463, 2614 sayılı kanunlar ge
reğince yapılan istikrazın faiz 
ve itfa karşılıklariyle, komüs
yon, sigorta ve başka her türlü 
giderleri 2 845 000 2 850 000 2 850 000 
3322 sayılı kanun gereğince çı
karılan tahvillerin faiz ve itfa 
bedelleriyle, komüsyon sigor
ta ve başka her türlü giderleri 791 000 785 000 785 000 
4057 ve 4625 sayılı kanunlar ge
reğince yapılan istikrazın faiz 
ve itfa karşılıklariyle, komüs
yon, sigorta ve başka her türlü 
giderleri 4 765 000 5 633 300 5 633 300 
4275 sayılı kanun gereğince ya
pılan istikrazın faiz ve itfa 
karşılıklariyle, komüsyon, si
gorta ve başka her türlü gider
leri 12 790 000 12 800 000 12 800 000 
4938 sayılı kanun gereğince ya
pılan istikrazın faiz ve itfa 
karşılıklariyle, komüsyon, si
gorta ve başka her türlü gider
leri 0 4 350 000 4 350 000 

B - Dalgalı borçlar 
Genel Mahsup Kanunu gere
ğince verilecek tahvillerin 1932 
-1947 yılları faiz ve itfa karşı
lıklariyle nakten verilecek 
tahvil kesirleri, komüsyon, si
gorta ve başka her türlü gider
leri ' 80 000 30 000 80 000 



— 168/2 — Devlet Borçlan 

B. M, ödeneğin çeşidi 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonea 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

506 

507 

508 

509 

1513, 2248, 2354, 2701, 2808 ve 
3523 sayılı kanunlar gereğince 
nakten ödenecek borçlarla kal
dırılmış Hatay Devletinden 
devredilen borçlar 50 000 
Olağanüstü ödenek karşılıkla
rından ve 1715 sayılı kanun ve 
ekleriyle diğer kanunların be
lirttiği kerteler içinde çıkarı
lan Hazine bonolarından doğan 
borçların faiz ve itfa karşılık
ları 134 439 663 
2425, 0980 ve 3395 sayılı kanun
lar gereğince çıkarılan bonolar 
ve bu mahiyetteki borçlar 
4649 sayılı kanun gereğince 
ödenecek büyük su işleri bono
larının amortismanları 
4604 sayılı kanunun birinci ge
çici maddesi gereğince yapıla
cak ödemeler karşılığı 
4911 sayılı kanunun geçici 
maddesi gereğince yapılacak 
ödemeler karşılığı 

634 595 

50 000 50 000 

50 000 000 50 000 000 

0 

658 000 3 000 000 3 000 000 

2 000 000 3 019 000 3 019 000 

0 1 100 000 1 100 000 

511 

512 

C - Çeşitli bo i vitir 
Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasına yapılan ödemeler 

1 Kâğıt para amortismanı S (>31 1.8.1 
2 Kağıt para karşılığı verilmiş 

olan bonoların faizi. 1 255 885 

10 039 583 10 061 410 

1 217 345 1 217 345 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasına yapılan ödemeler 
3202 sayılı İvanım gereğince ve
rilecek sermave 4 315 590 019 791 

Bölüm toplamı 9 887 066 11 256 928 11 278 755 

5 030 704 



Devlet Borçları — 168/3 —• 

B. M. ödeneğin çeşidi 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

513 
514 

2 3491 sayılı kanunun gçici 4 
ncü maddesi gereğince yapılan 
ödemeler 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Hükme bağlı borçlar 
Cezaevleri inşaat kredisi faiz
leri 

450 000 

541 155 

500 000 

94 680 

Bölüm toplamı 5 315 590 6 019 791 6 030 704 

500 000 

94 680 

İçborçlar toplamı 176 382 069 102 673 699 102 706 439 

II - Dış borçlar 
515 1943 yılı bütçe kanununun 25 

nci maddesi gereğince çıkarı
lan bonoların itfa karşılıkla-
riyle faizleri 1 065 091 

516 3022 sayılı kanun gereğince 
Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümetine verilecek taksit 2 500 

517 2434 sayılı kanun gereğince 
temin olunan kredi taksiti 

518 3525, 3738 ve 4171 sayılı ka
nunlar gereğince temin olunan 
kredi ve istikrazlar 

1 10 milyon sterlinlik kredinin 
faiz ve itfa karşılıklariyle baş
ka giderleri 4 205 614 

2 25 milyon sterlinlik kredinin 
faiz ve itfa karşılıklariyle baş
ka giderleri 

3 15 milyon sterlinlik istikrazın 
faiz ve itfa karşılıklariyle baş
ka giderleri 

4 2 milyon sterlinlik istikrazın 
faiz ve itfa karşılıklariyle baş
ka giderleri 695 284 

1 113 587 1 113 587 

5 184 

1 457 936 

5 184 

803 571 1 652 500 1 652 500 

1 457 936 

9 504 497 26 834 413 26 834 413 

5 214 628 11 315 742 11 315 742 

1 508 772 1 508 772 



— İ68/4 — fieviet Öorçîarl 

1946 1947 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. ödeneğin Çeşidi kira Lira Lira 

5 264 750 000 franklık istikrazın 
faiz ve itfa karşılıklariyle baş
ka giderleri 521 461 416 091 416 091 

Bölüm toplamı 20 141 484 41 532 954 41 532 954 

Dışborçlar toplamı 22 012 646 44 304 225 44 304 225 

IH - Kişi aylıkları 
519 Vatani hizmet karşılığı bağla- * • 

nan aylık ve ödenekler 62 000 56 499 56 499 
520 Emekli, dul ve yetim aylık ve 

ödenekleri 29 000 000 29 000 000 28 900 000 
521 özel kanunlar gereğince yapı

lacak zamlar 0 10 000 000 10 000 000 
522 4178 ve 4599 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

1 Çocuk zammı 250 000 250 000 250 000 
2 Aynı vardım 5 300 000 10 200 000 10 200 000 

Bölüm toplamı 5 550 000 10 450 000 10 450 000 

523 551 sayılı kanun gereğince 
harp malûllerine verilecek ara
zi karşılığı 80 000 50 000 50 000 

524 1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi gereğince verilecek 
emekli ikramiyesi 1 200 000 1 500 000 1 600 000 

Kişi aylıkları toplamı 35 892 000 51 056 499 51 056 499 

TOPLAM 

îçborçlar 176 382 069 102 673 699 102 706 439 
Dışborçlar 22 012 646 44 304 225 44 304 225 
Kişi aylıkları 35 892 000 51 056 499 51 056 499 

flENBJ, TOULAM 234 286 715 198 0Ş4 423 ^Ş 067 163 



- Millî Eğitim Bakanlığı 



Rapor 
25 .XI . 1946 

Millî Eğitim Bakanlığının 1947 yılı bütçesi incelenmiş ve varılan sonuçlar aşağıda arzedilmiştir. 

Bütçe tasarısının genel dutumu 

Yüksek Komisyonun tasdikma arzedilen 1947 yılı bütçe tasarısı, Bayındırlık Bakanlığı büt
çesindeki 3 405 000 liralık Bakanlığın ve 2 896 308 liralık Ankara Üniversitesinin ki, ceman 
6 301 308 liralık inşaat ödeneği hariç olmak üzere 117 323 755 liradır. Bundan katma bütçe ta
sarısı olarak Yüksek Meclise sunulan Üniversitelerin Bakanlık hesabına giren 17 079 643 liralık 
ödeneği çıkarıldıktan sonra Bakanlığın 1947 bütçe toplamı 100 244 121 liradır. 

Millî Eğitim Bakanlığının 1946 bütçesi Üniversiteler dâhil olmak üzere 97 030 428 lira tut
makta idi. 

Üniversiteler dâhil olmak üzere 1947 bütçesi toplamının 117 323 755 lira olduğuna göre 1946 
bütçesine nazaran 1947 bütçesinde 20 293 329 liralık bir fazlalık bulunmaktadır. Bakanlığın esas 
bütçesini teşkil eden 100 244 121 liralık ödeneği üç bölüme ayırmak mümkündür, istenilen bu 
ödeneğin bir kısmı mevcut hizmetlerin devamı için sarfedilecektir ki, bunun toplamı 43 528 274 
liradır. Bir kısmı çeşitli zamlariyle beraber maaş ve ücretlerdir ki, bunun toplamı da 52 072 439 
liradır. Üçüncü kısım ise görev kanunlarına ve Hükümet programına göre yeniden yapılacak hiz
metlere aittir. 4 643 408 liradan ibaret olan bu ödeneğin nevileri aşağıda gösterilmiştir : 

Lira 

Üniversitelerin ve yüksek okulların muhtaç öğrencileri için giyim eşyası: 
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve kültür Kurumuna katılma payı ile millet
lerarası her türlü eğitim bilim ve kültür münasebetlerinin gerektirdiği giderler, 
yollukları; 
ilk okul yapıları için illere yar dun; 
özel okullardaki kültür dersleri öğretmenlerinin aylıkları için yardım: 
Bursa'da açılacak Güzel Sanatlar Akademisi ile istanbul Konservatuvarı yatı kıs
mının Bakanlık bütçesine alınması ve Bale şubesi küşadı için ve saire... 

Bu maksatlarla bütçe tasarısında yeniden bazı bölüm ve maddeler ihdas edilmiştir. 

1946 yılı bütçe tertibine göre 1947 yılı bütçe tasarısında 200 000 liralık askerlik dersleri öğ
retmenleri ücretinin ve 8 259 670 lira tutarındaki üniversiteler genel giderleri ödenekleri bölüm 
ve maddelerinin tamamen kaldırıldığı görülmüştür. 

Bütçe tasarısının bölüm ve maddelerinde ayrıca zam gören veya azaltılan ödeneklerin gerek
çeleri, bu bölüm ve maddelerin müzakeresi sırasında arzedilecektir. 1946 yılı bütçe ödenekleri
nin kâffesinin yılı içinde harcandığı tesbit edilmiştir. Millî Eğitim Bakanlığının 1947 teklif 
bütçesindeki (Üniversiteler hariç) 100 244 121 liralık ödeneğin servisler ve hizmetler bakımın
dan bakanlıkça tahsis edildiği yerleri gösteren dağılış cetveli ilişik olarak sunulmuştur. 1947 
bütçe kanununda geçen yıla göre bir değişiklik yoktur. (D) cetvelinde yalnız bir şoförün 120 
liralık ücretinin 170 liraya çıkarılmasından başka bir değişiklik görülmemiştir. (R) cetvelinde ise 
müzelerin «4-rkeolojik» kelimesinin yanma «Etnoğrafik» kelimesi eklenmiş ve bir de Birleşmiş 

80 000 
176 400 

4 000 000 
61 758 
325 250 
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Milletler için tahsis edilen ödeneğin formülünün ilâve olunduğu anlaşılmıştır. 

î lk öğretim 

Bakanlıkça 1947 ödeneği olarak îlk öğretim için ayrılan para, 9 509 759 lirası maaş ve ücret
ler, 26 156 476 lirası genel giderler olmak üzere 35 666 135 liradır. 

1. — Köy Enstitüleri: 

A) Halen mevcut olan köy enstitülerinin yerleriyle kuruluş tarihlerini ve bugünkü öğrenci 
mevcutlarını gösteren bir cetveli arzetmeği faydalı bulduk. 

Köy Enstitülerinin bulunduğu yer 

1. — Kşpirtepe Köy Enstitüsü 
2. — Arifiye Köy Enstitüsü 
3. — Kızılçullu Köy Enstitüsü 
4. — Savaştepe Köy Enstitüsü 
5. — Gönen Köy Enstitüsü 
6. — Aksu Köy Enstitüsü 
7. — Çifteler Köy Enstitüsü 
8. — Düzici Köy Enstitüsü 
9. — Pazarören Köy Enstitüsü 

10. — Akpmar Köy Enstitüsü 
11. — Beşikdüzü Köy Enstitüsü 
12. — Cılavuz Köy Enstitüsü 
13. — Akçadağ Köy Enstitüsü 
14. — Kasanoğlan Köy Enstitüsü 
15. — Gölköy Köy Enstitüsü 
16. — İvriz Köy Enstitüsü 
17. — Yıldızeli Köy Enstitüsü 
18. — Pülür Köy Enstitüsü 
19. — Dicle Köy Enstitüsü 
20. — Ortaklar Köy Enstitüsü 

Lüleburgaz 
Kocaeli 
îzmir - Buca 
Balıkesir 
İsparta 
Antalya 
Mahmudiye - Hamidiye 
Bahçe - Seyhan 
Keyseri 
Samsun - Lâdik 
Trabzon 
Kars 
Malatya 
Ankara 
Kastamonu 
Konya 
Sivas 
Erzurum 
Diyarbakır 
Aydın 

Kuruluş 
tarihi 

1938 
1940 
1937 
1940 
1940 
1940 

» 1937 
1940 
1940 
1940 
1940 
1940 
1940 
1941 
1940 
1941 
1942 
1942 
1944 
1944 

Bugünkü 
öğrenci 
mevcudu 

582 
866 -
801 
950 
701 
705 
866 
983 
970 
843 
750 
761 
724 
531 
790' 
595 
804 
490 
298 
400 

B) 1946 yılında Köy Enstitülerinden ve kurslardan: . 

Köy Enstitülerinden çıkan öğretmenler. (Henüz imtihanını bitirmiyeiı enstit&ler 
vardır.) 1751 

Kurstan çıkan eğitmen 1032 
Gezici sağlık memuru olarak 296 

Öğretmen, eğitmen ve sağlık memurunun mezun olduğu; 
C) 1947'yılında ise: 
Köy enstitülerinden çıkacak öğretmen sayısı 
Köy Enstitülerinden çıkacak eğitmen sayısı 
Köy Enstitülerinden çıkacak sağlık memuru sayısı 

3079 

2fÖÖ 
1ÖÖÖ 
300 

mezun olacağı; 
4000 



— ifâ — 
D) Köy Enstitülerinin öğrenci mevcutlarının 1945 - ÎÖ46 yıllarında farksız olarak 16 685 ol

duğu ve bu müesseselere 1946 yılında 2000 öğrencinin alındığı ve bu miktarın biraz daha artırıl
ması için bazı tedbirlerin alındığı; 

E) Köy Enstitülerinin kurulduğu tarihlerden itibaren bu yıl dâhil olmak üzere: 

öğretmen 5542 
Eğitmen 8756 
Sağlık memuru 521 

nin diploma alarak görevlendirildikleri. 
2. — ilk öğretim: 

A) Memleketimizde pansiyonlu ve pansiyonsuz bölge okulları da dâhil olduğu halde 13 665 
ilk okul mevcut olduğu ve bunlardan köylerdeki pansiyonlu bölge okulları sayısının 119 ve 
pansiyonsuz bölge okullarının da 390 dan ibaret bulunduğu; 

B) Genel olarak daha 27 930 ilk okula ihtiyacımız olduğu; 

C) ilk okullardaki öğrenci sayısının 1945 te 1 244 386 ve 1946 da da 1 359 034 olduğu; 

D) Kanunen ilk okula gitmek zorunda olan öğrenci sayısının da 3 749 909 bulunduğu; 

3. — öğretmen durumu: halen ilk okullardaki öğretmen ve eğitim sayısının 28 409 olduğu ve 
gelecek ihtiyacm da 43 889 dan ibaret bulunduğu; 

4. — Köylerde 1 503 yeni ilk okulun faaliyete geçirildiği de 1947 yılında ise on yıllık plâna gö
re şehir ve kasabalarda 66 ve köylerde ise 2 650 ilk okulun yeniden yapılarak veya dâhil edilerek 
faaliyete geçirileceği öğrenilmiştir. 

5. — 1946 yılında Devlet bütçesinden yapılan yardımla 768 okul (öğretmen evi, işlik dâhil ol
mak üzere), 775 müstakil öğretmen evi, 263 müstakil işlik, 185 sağlık memuru evi yaptırılmış ve 
öğretmenlerin geçimine yarıyacak arazı tahsisi işinin Bakanlıkça önemli takip edilmekte olduğu 
anlaşılmıştır. 

6. — İlk öğretim için 1946 yılında Devlet bütçesinden 29 789 450 
özel idarelerden 29 369 473 

59 958 923 
lira sarf edildiği tesbit olunmuştur. 

7. — 4274 ve 4357 sayılı kanunlar gereğince kurulan ilk öğretmen yardım ve yapı sandıklarının 
çalışmaları üzerinde kısaca durmayı faydalı buluduk. Bu sandıklardan 1946 yılında ; 

A) Köy öğretmen ve eğitmenlerine kaza, ölüm, doğum, evlenme ve tedavi gibi sebeplerle 
3817 öğretmen ve eğitmene 233 415 lira; 

B) özel idareden aylık alan ilk okul öğretmenlerinden 2 399 kişiye 126 160 lira yardım yapıldı-
ftli 

Ö) Yapı sandığı tarafından 30 yerde 30 arsa alınarak 16 yerde 41 evin ayrıca Ankara mer
kezinde sekizer daireli iki apartmanm yaptırıldığı öğrenilmiştir, Bu hayırlı tesisin orta, meslek ve 
yüksek Öğretim mensuplarına da teşmilini sağlıyacak müeyyideler üzerinde durulmasının her yön* 
den faydalı olacağını teemmül etmekteyiz» 

Orta öğretim 

Bakanlıkla 1947 yılı ödeneği olarak Orta Öğretim Genel Müdürlüğüne ayrılan para 18 384 335 
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lirası maaş, ücret ve Û 256 498 lirası da genel masraf oİmak üzere 21 640 833 liradır. 

Son zamanlarda bilhassa orta okullar için yetiştirilmesi icabeden öğretmenler dolayısiyle Ba
kanlıkça alman tedbirler memleket ölçüsünde önemli bir konu teşkil ettiğinden bu durumun aydın
latılması amaciyle yaptığımız inceleme sonucunun arzını muvafık bulduk, öğrendiğimize göre: 

1. — Memlekette 52 lise ve bağımsız 170 orta okul ile ilk okullara öğretmen yetiştiren 11 öğret
men okulu mevcuttur. 

2. — 1946 - 1947 yılı başında bu okullardaki öğrenci sayısı : 

Kız Erkek Toplamı 

Liselerde 4 096 17 891 21 987 
Ortalarda 16 820 51564 68 384 
öğretmen 
okullarında 818 403 1 221 

21 734 69 858 91 592 dir 

3. — 1946 - 1947 öğretim yılında orta okullardan diploma alanlar: 

Kız Erkek Toplamı 

3 377 13 331 16 708 dir 

4. — Aynı Öğretim yılında liselerden bitirme diploması alanlar: 

Kız Erkek Toplamı 

1 488 5 695 7 183 tür 

5. — Bunlardan olgunluk diploması alanlar ise: 

Kız Erkek Toplamı 

1 021 3 836 4 857 dir 

Son iki öğretim yılı içinde orta okulların birinci sınıflarına kaydolunan öğrenci sayısı: 

1945 - 1946 yılında 19 930, 1946 - 1947 yılında da 16 740 tır. 

Buradaki azalışın ilk okulardan çıkan Öğrencilerin meslek ve teknik okullarına rağbet göster
mesinden ileri geldiği anlaşılmıştır. Çerçekten meslek ve teknik okullar kısmında görüleceği veç
hile bu okullara rağbet çoğalmıştır. 

7. — Bugünkü öğretmen durumuna gelince i 

Asil Yardımcı 
• i ı l ı r » - • ' * • 

A) Liselerde 1763 
B) Ortaokullarda 2062 712 

I ıtrt t f 'ir fi' i 

4044 ?12 öğretmen bulunmaktadır. 

7İ2 yardımcı Öğretmenden 2İ0 u yüksek okul melunu ve salahiyetli esas öğretmen vasıflarını 
haiz olmakla beraber 582 si lise mezunu ve yüksek okul öğrencileridir. Bu sonunculara ehliyetli 
öğretmen nazariyle bakmaya imkân yoktur. Mühim bjr kısmı orta okullarda olmak üzere bugün 
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84 öğretmenin okutacağı ders münhal bulunmakta ve bunların kapatılmasına gayret edilmektedir. 
Yapılan incelemelere göre eski yıllara nazaran öğretmen sayısında bir çoğalma vardır. 

1933 yılında 1683 öğretmen 
1940 l» 3375 » 
1946 » 4044 » fakat buna rağmen orta öğretim kadroları he

nüz ikmal olunamamıştır. Salâhiyetsiz oldukları halde muvakkaten yardımcı öğretmen olarak ça
lıştırılanlar kadrolardan uzaklaştırıldığı ve münhaller de kapatılmak istenildiği takdirde ilk 
adımda 504 orta okul öğretmenine ihtiyaç olacağı bakanlıkça tesbit edilmiştir. Yurdumuzun 325 
kazasında orta okul bulunmamaktadır. Bu okullarla diğer ihtiyaç olan yerlerde de gereken orta 
okulların açılabilmesi için en aşağı bir hesapla ilk hamlede 3250 orta okul öğretmenine ihtiyaç 
hâsıl olacaktır. Bu suretle orta öğretim kadrolarında tasfiyesi icabeden 502 öğretmenle beraber 
3752 öğretmene lüzum vardır. Her yıl ölüm, emeklilik gibi türlü sebeplerle meslekten ayrılan
larla Meslekî ve Teknik Öğretim okullariyle köy enstitülerinin de öğretmen ihtiyacı gözönünde 
tutulursa yukarıki rakamın daha çok yükseleceği tabiîdir. Bu bakımdan öğretmen yetiştirilmesi 
meselesi ön plâna alınması gerekli bir konu olarak meydana çıkmaktadır. 

Bu sebeple Hükümet programına uygun olarak bakanlıkça bu konu üzerinde alman yeni tedbir
lerle Ankaıa, istanbul, Balıkesir'de birer Eğitim Enstitüsü 1150 mevcutla faaliyete geçirilmiştir. 
önümüzdeki yıllarda Konya, Erzurum, Sivas, Adana, izmir öğretmen okulları da Eğitini 
Enstitüleri haline getirilecektir. Bugün mevcut bulunan liselerimizin öğretmen kadrolarında da 
noksanlar vardır. Lise sınıflarının bir kısım zaruret karşısında dersleri orta öğretmenleri tara
fından idare edilmektedir. Bu durum kaliteli lise mezunu yetiştirilmek bakı »undan mahzurlu 
görülmektedir. Mevcut liselerin bugünkü haliyle kadrolarını tamamlamak için 101 lise öğretme
nine ihtiyaç vardır. Bu eksikler tamamlanmadıkça yeni lise açılması Bakanlıkça uygun görülme
mektedir. Bakanlık bugünkü eksikleri ile ileride açılacak yeni liselerin öğretmen ihtiyacını bir
an evvel karşılamak üzere tedbirler almak zorundadır. 

8. — 1946 - 47 öğretim yılında Alaşehir, Darende, Dörtyol, Çarşamba, (iediz, Mudanya ve 
Pasinler'de birer orta okul açıldığı öğrenilmiştir. Bu okulların binaları halk tarafından tamamen 
kendi arzu ve imkânlariyle yapılmış olduğu ve öğretmen durumunun müsaadesizliğine rağmen bu vazi
yette Bakanlık da öğretmenleri tâyin ve masraflarını yüklenmek zorunda kaldığı, Çorum, Ur-
fa, Giresun orta okullarında da yalınız lise birinci sınıflarının faaliyete geçirildiği anlaşılmıştır. 

9. — 1946 yılı bütçesindeki ödenekle yapılan inşaat ve yardım listesi de aşağıda arzedilmiştir: 

Okulun adı Yapılan iş 

Elâzığ Lisesi 

Malatya Lisesi 
Kastamonu Lisesi 
Amasya Orta Okulu 
Bayburt Orta Okulu 
Ordu Orta Okulu 
Erzincan Orta Okulu 
Salihli Orta Okulu 
Erenköy Kız Lisesi 
izmir Karşıyaka Lisesi . 
izmit Lisesi 
Yozgad Lisesi 
Diyarbakır Lisesi 

Yeni binası, kalorifer ve sıhhi tesisattı hariç oi-
mak üzere tamamlanmıştır. 
Yeni binası tamamlanmıştır. 

» » » 
» » » 
» » » 

» >> » 
Yeni binasına başlanılmıştır. 
Yeni bir pavyon yaptırılmasına başlanılmıştı r.. 

» » » » . 
» » » » 
» >: » » 
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Manisa Lisesi 
Kars Lisesi 
Van Orta Okulu 
Görele Orta Okulu 
Ankara Saraçoğlu Orta O. 
Hakkâri Orta Okulu 
Urfa Orta Okulu 
Tarsus » » 

Silifke » » 
Lüleburgaz » 
Alanya Orta Okulu 
Fethiye » » 
Acıpayam» » 
Bafra » » 
Akseki » » 
Alaşehir » » 
Turgutlu » > 
Validebağı prevantoryum - sanatoryum 
Siverek Orta Okulu 

Yeni bir pavyon yaptırıl masın» ba^aöalaıjgtjr. 
» » » » 

Yeni binasına başlanılmıştır. 
» » » 

Yeni binasma başlanmıştır. 
Binasına bir kat çıkılmıştır. 
Mahalli yardımlarla yaptırılan binaya Bakanlıkça 
yardımda bulunulmuştur. 

Binasının üçüncü kısmının inşasına başlanılmıştır. 
Mahallî yardımlarla yaptırılan binaya Bakanlıkça 
yardımda bulunulmuştur. 

Yüksek öğretim 

Bakanlıkça 1947 ödeneği olarak yüksek öğretim için ayrılan para 1 154 158 lirası maaş ve ücret 
ve 1 611 248 lirası da genel giderler olmak üzere 2 743 606 liradır. Üniversite dışında kalan yük
sek öğretim müesseseleriyle son iki yıl içindeki öğrenci mevcutları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 

A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

Siyasal Bilgiler Okulu 
Gazi Eğitim Enstitüsü 
Balıkesir Eğitim Enstitüsü 
istanbul Eğitim Enstitüsü 
İstanbul Yüksek öğretmen Okulu 

1945 -1946 

468 
530 
209 

177 

1946 -1947 

455 
600 
375 
175 
120 

Bu yüksek okullardan 1946 yılında çıkanlarla 1947 yılında çıkacak 
rilmiştir : 

olanlar da aşağıda göste-

A) Siyasal Bilgiler Okulu 
B) Gazi Eğitim Enstitüsü 
C) B-jlıkesir Eğitim Enstitüsü 
D) İstanbul Eğitim Enstitüsü 
E) İstanbul Yüksek öğretmen Okulu 

1945 -1946 

106 
174 

37 

22 

1946 -1947 

92 
391 

58 

Yukarıda orta öğretim kısmında izah edildiği veçhile gittikçe daha çok öğretmen ihtiyacını kar
şılamak için Bakanlıkça mevcut öğretmen okullarını üç yıllık bir plânla Eğitim Enstitüsü haline 
sokmak prensipinin kabul edildiği ve bunun gerçekleşmesi için de 1946 yılında 1150 öğrenciyle kad-
rolaştırılan Ankara Gazi Eğitim Enstitüsiyle" Balıkesir ve İstanbul Enstintülerinden başka 1947 yı
lında Edirne ve Doğu Anadoludaki üç öğretmen okulunun Eğitim Enstitüsü şekline sokulacağı ve 
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aynı operasyonun 1943 de de diğer öğretmen okullarının eğitim enstitüsü şekline sokulmak suretiyle 
devam ettirileceği anlaşılmıştır. Yukarıda arzedilen yüksek okullardan Siyasal Bilgiler Okulu için 
özel bir kanun hazırlanmak üzere bulunduğu öğrenilmiştir. 

Resmî ve özel olarak yabancı memleketlerde bulunan öğrenci sayısının da: 

Resmî özel 

Amerika'da 207 290 
İngiltere'de • 80 42 
İsviçre'de 221 204 
Macaristan'da 1 

509 536 
ibaret olduğu öğrenilmiştir. 

Meslekî ve Teknik öğretim 

Meslekî ve Teknik öğretim için 1947 bütçe tasarısında genel giderler için ayrılan ödenek 
14 677 318 liradır. 1946 yılında 27 299 840 liralık genel giderler ödeneğiyle çalışan meslekî ve tek
nik öğretim teşkilâtının: 

1946 ödeneğinden : 
1. — Yeni yapılara 
2. — Tamirlere 
3. — Makine ve avadanlıklara 
4. — Tesislere 
5. — Bina ve arsaların kamulaştırılmasına 
6. — Teknik okullar mütedavil sermayesine ilâve 
7. — Okulların müteferrik işleriyle nakil işlerine 

- • - . . . . . . . . 

12 423 793 
1 117 038 
4 250 000 
2 425 000 

247 000 
149 000 

5 137 540 

25 750 040 
lira sarf ettiği anlaşılmıştır. 

1946 yılılnda : 3 511 öğrenci ile 27 erkek teknik öğretim okulu, 439 öğrenci ile 7 kız teknik öğ
retim okulu, 29 öğrenci ile 1 ticaret teknik okulu açtığı anlaşılmıştır. Köy demircilik ve marangoz
luk kurslariyle köy kadınları gezici kursaln dâhil olmak üzere yukarda belirtilen 1946 yeni tesis
lerinin müfredatı bilgi olmak üzere aşağıda arz edilmiştir. 

1946 -1947 öğretim yılı başında yeniden açılan erkek teknik öğretim okulları 

Okul adı öğrenci sayısı [*] 

Bursa 2. Erkek Sanat enstitüsü 42& 
Ankara kimya sanat enstitüsü Faaliyte geçmek üzere olduğundan mevcut henüz 

belli değildir. 

[*] Geçici rakamlar 
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Erkek orta sanat okulları :" 
Adapazarı 
Akşehir 
Amasya 
Bandırma 
Ceyhan 
Edremit 
Gelibolu 
Gümüşanu 
İskenderun 
Kırklareli 
Kilis 
Mardin 
Merzifon 
M. Kemalpaşa 
Nevşehir 
Ordu 
Siird 
Turgutlu 
Yozgad 

248 
169 
120 
144 

94 
107 

42 
92 

125 
98 

115 
142 
294 

98 
156 
440 

78 
125 
150 

2887 

Akşam erkek 
Eskişehir 
İzmir 
Kayseri 
Konya 
Malatya 
Sivas 

sanat okulları : 
160 
110 
68 

106 
128 
107 

674 

Köy demirciliği ve marangozluğu kurulan: 
Kurs sayısı Öğrenci sayısı 

18 Yeni faaliyte geçmek üzere oldu
ğundan mevcut henüz belli değil
dir. 

1946 - 1947 öğretim yılı başında yeni açılan kız teknik öğretim okulları : 
Açılan okul Açıldığı yer öğrenci sayısı 

Kız enstitüsü Çankırı 61 
» > Eskişehir 282 
» > Malatya 96 

Ak§am kız S. Ok. Bodrum Bu okullar henüz faaliyte geç-
» > Erzincan miy olduklarından öğrenci sa-
» & Mardin yıları hakkında daireye malû-
» i» Safranbolu mat gelmemiştir. 

Köy gezici kursu Muhtelif illerde 64 kurs açıl- Henüz öğrenci sayıları hakkm-
iüiştır. da daireye malûmat gelmemiştir. 
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Köy kadınları gezici kursları: 

1944 - 45 
1945 - 46 

Kurs sayısı öğrenci sayısı 

110 
151 

2202 
3664 

1946 yılında yeni açılan Ticaret Okulu ile genişletilen okullar 

a) Yeni açılan okullar , 

• ir-

Adapazarı Orta Ticaret Okulu 

b) Genişletilen okullar 
1. — izmir yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu 
2. — Balıkesir Orta 
3. — Edirne Orta 
4. — Erzurum Orta 
5. — Giresun Orta 
6. — Malatya Orta ; ' , 
7. — İstanbul II. T. L. 
8. — Zonguldak T. L. 

öğrenci sayısı 

29 

3. 
2. 
3. 
3. 
2. 
2. 
3. 
4. 

sınıf açıldı 

1944, 1945 ve 1946 öğretim yıllarındaki meslek okulları adediyle öğrenci sayılarındaki inki
şafı belirtmek için aşağıdaki özetin yüksek komisyona arzını faydalı bulduk. 

1. — Erkek Teknik öğretim 
2. — Kız Teknik öğretim 
3. — Ticaret öğretim 

130 40 4161 

Bundan başka gezici köy demirciliği ve marangozluğu 

1944 - 45 1945 - 46 
Kurs sa. öğ.sa. Kurs sa. öğ. sa. 

1944 - 45 
Okul sa. 

45 
66 
19 

1944 - 45 
öğ. sa. 

14 265 
22 562 
3 589 

1945 - 46 
Okul sa. 

67 
76 
24 

1945 - 46 
öğ. sa. 

21 508 
25 667 
4 147 

167 51 322 

30 379 39 707 
kurs yapıldığı anlaşılmıştır. 

ödenek durumu bakımından 1947 yılında mevcuda ilâve imkânı bulunmamakla beraber 
1946 da taahhüde bağlanan ve tutarı 7 792 152 ye baliğ olan gelecek yıllar geçici ödeneği ile Af -
yon Erkek Sanat Enstitüsü, Ankara pansiyon binası, Antakya Erkek Sanat Enstitüsü, Tekirdağ 
Erkek Orta Okulu, Antakya Erkek Sanat Enstitüsü, Burdur Erkek Orta Sanat Okulu, Manisa Er
kek Sanat Enstitüsü, İzmir Erkek Sanat Enstitüsü, Urfa Erkek Orta Sanat Okulu, İstanbul Tophane 
Erkek Sanat Enstitüsü, Kastamonu Kız Enstitüsü, Akhisar, Rize, Uşak, Maraş Erkek Orta Sanat o-
kulları, Aydın Orta Ticaret Okulu, Ankara Teknik Üniversite büyük hava tüneli, Ankara Teknik 
Üniversitesi, İstanbul Tagkışla Teknik Üniversite binalarının inşaatına devam edileceği anlaşıl
mıştır. 
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~ Güzel Sanatlar 

Bakanlığın bu konu için 1947 yılında tahsis ettiği ödeneğin genel giderleri 841 730 liradır. 1946 
daki müesseseleri : 

öğrenci sayısı 
Yatılı Yatısız Toplamı 

istanbul Güzel Sanatlar Akademisi 579 579 
Ankara Devlet Konservatuvarı 141 21 162 
Cumhurbaşkanlığı Filârmonik Orkestrasıdır. 

1945 - 1946 yılında mezun olanlar : 

Yatılı Yatısız Toplamı 

Ankara Devlet Konservatuvarı 14 1 15 
Güzel Sanatlar Akademisi 79 79 

1946 - 1947 yılında mezun olacaklar: 

Ankara Devlet Konservatuvarı 14 14 

Güzel Sanatlar Akademisi 68 68 

1947 de yapılacak işler : 

1. — İstanbul'da Bakanlığa bağlı olmak üzere bir Bale Okulunun açılacağı; 

2. — İstanbul Belediye Konservatuvarınm yatılı kısmının Bakanlığa bağlanacağı; 

3. — Bursa'da Güzel Sanatlar Akademisinin (Resim, heykel, süsleme) kurulacağı; 
4. — İl merkezlerinde açılması plâna alınan plâstik sanat atelyeleriyle koro ve temsil şeflikle

rinden yalnız bu yıl ikisinin il merkezinde faaliyete geçeceği; 

5. — Devlet Konservatuvarına bağlı olarak folklor, müzikoloji enstitüsü ile İstanbul Güzel San
atlar Akademisine bağlı olarak ta Millî Mimarlık Enstitüsünün kurulacağı anlaşılmıştır. 

Bakanlıkça Devlet Tiyatro ve Operası Kanunu hazırlığına başlandığı ve bu kanun ile bilhassa 
Devlet Konservatuvarınm parasız yatılı olarak mecburi hizmete tâbi yetiştirdiği Devlet artistlerinin 
istikbalini sağlamak amacını güdeceği öğrenilmiştir. 

Neşriyat işleri 

1947 bütçesinde genel gider olarak 889 328 lira tahsis edilmiştir. 1946 yılında tahsis edilen 
1 360 000 liralık genel giderle aşağıdaki işlerin yapıldığı anlaşılmıştır:. 

1. — Okul kitapları: 

1946 yılında 2 200 000 cilt okul kitabı bastırılmıştır. Bu yıl bastırılan kitap miktarı her 
ne kadar 1945 yılında bastırılan 5 200 000 ciltten az ise de stok halinde muhafaza edilen 1945 
in fazlaları ile telâfi edilmiştir. 

2. — Klâsikler: 

1946 yılında Dünya Edebiyatından Tercümeler serisinde 154 cilt klâsik ve modern eser basıl
mıştır. 1941 yılında 13 eserle başlıyan bu yayın işi her yılda daha fazlalaşmak suretiyle bugün 
500 ü aşmıştır. 
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3. — 1946 yılında ayrıca çeşitli konularda 32 cilt kitap basılmış ve sekiz derginin yayımlan

masına devam edilmiştir. 

4. — 1947 programı ise: 

3 500 000 cilt okul kitabı ile 100 ciltten fazla klâsik ve enaz 30 cilt çeşitli konulardaki eserle
rin yayımlanması teşkil edeceği öğrenilmiştir. Bilhassa okul kitapları zamanında ve yeter sayıda 
emre hazır bulundurulacaktır. 

Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü 

Bu genel Müdürlüğe 1947 yılında genel giderler ödeneği olarak 518 900 lira tahsis edilmiştir. 
1946 yılı ödeneği ile: 

1. — Topkapı Sarayı Müzesinde Taht Hazinesi, Çini Hazinesi, Kumaş Salonu, Türk Âvani ve 
Çini Salonlariyle Yazı Salonunun hazırlandığı, 

2. — Konya Klasik Müzesi şubesinin hazırlandığı, 
3. — Bursa'da Yeşiltürbe ile İkinci Murat Evinin ve Murat Türbesiyle Yıldırım ese ilerin in, 
İstanbul'da Mahmutpaşa, Âşıkpaşazade, Hekim oğlu Alipaşa ve Bâlâ Süleynıanağa Tür bel eriy

le Kâtip Çelebi mezarının onarımlarının, 
Kastamonu Müzesinin onarımı ile Ankara Mahmutpaşa Bedesteni (Eti Müzesi) onarımının; 
Atatürk'ün muvakkat kabri olan Etnografya Müzesinin onarımı; Ankara Mahmutpaşa Bedes

teni çevresinin kamulaştırılması ve EtnografyaMüzesi kat döşemesi onarımının; 
Silifke'de Korikos Bekçievinin ikmalinin, Edirne Arasta ve Alipaşa çarşılarının ve Diyarba

kır Müzesinin onarımiyle Ayasofya Sübyan Mektebi vakfiye anıtlarının onarımının sağlandığı 
ve ayrıca Eskişehir'de yapılan Yunus Emre anıtı inşasına da yardım edildiği anlaşılmıştır. 

1947 de tahsis edilen ödenek ile de Türkiye anıtlarının sayım kütüğüne geçirileceği, Aya
sofya Müzesinin kurşun ve paratoner onarımiyle, Kariye Müzesinin ve Konya ve İstanbul tür
belerinin onarılacağı ve bunlardan başka âcil olarak Bilecik'te Şeyh Edebali ve Mal Hatun Tür
belerinin, Urfa'da Süleyman Şah Türbesinin, Yenişehir'de Şemaki Evinin, Gazianteb'te müze olan 
Nuri Mehmetpaşa Camiinin, Ahlat Türbelerinin,, Sivas'ta Şems Karaahmet Türbesinin, Erzu
rum'da Saltık Türbesinin, Yakutiye Medresesi minaresinin, Tire'de Yeşil imaret Camiinin, An
kara türbelerinin, Diyarbakır'da Kardaş Burcunun, Göynük'te Akşemsettin Türbesi; Sinob'da 
Isfendiyar burcunun onarımlarının yapılacağı anlaşılmıştır. 

Bilhassa müzelerin harp sonrası iç ve dış turizm ihtiyaçlarını karşılıyacak şekilde yeniden 
teşkilâtlandırılmasının ve 10 Nisan 1322 tarihli Asarı Atika Nizamnamesi ihtiyacı karşılamadığın
dan Bakanlıkça hazırlandığı anlaşılan eski eserler kanunu tasarısının biran önce Yüksek Meclise 
sunulmasının muvafık olacağı mütalâasmdayız. Bilhassa bit, bugün sahipsiz görünen ve hangi daire
nin malı olduğu kesin olarak belli olmıyan bir çok kıymetli eski tesis ve anıtların mülkiyet durumu
nu bir an önce tesbit için de zaruri bir ihtiyaçtır. 

Raporumuza son verirken Bakanlığa bağlı kitaplıklar durumunun ıslahı yolundaki çalışmaların 
hızlandırılması ve Hükümet programının da kurulacağı belirtilen ve gerçekten önemli bir ihtiyaç 
olarak kendisini gösteren Millî Kitaplığın biran önce kurulması için gereken hazırlıkların yapılması 
lüzumuna işaret eder, raporumuzu saygı ile Yüksek Komisyona sunarız. 

Tokat Milletvekili Ankara Milletvekili 
Refik Ahmet Sevengil Naki Cevat Akkerman 
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1947 yılı teklif bütçemizdeki ödeneklerin 

Hizmetliler ve 

Dairesi 

Yüksek Öğ. G. Md. 
Orta » » 
İlk » > 
Meslekî ve Tek. öğ. 
Güzel S. Genel Md. 
Teftiş Heyeti fi] 
Seferberlik Md. 
Yayım Md. 
Müzeler ve Eski eserler 
Kitaplıklar 
Zatişleri [2] 
Levazım [3] 
Okul müzesi 
Özel Öğ. Md. 
Talim ve Terbiye D. 
Muhasebe [4] 

Bakan 
ödeneği 
Lira 

5 320 

Memurlar 
aylığı 
Lira 

917 400 
15 940 500 
4 402 800 
9 960 000 
1 159 500 

56 100 
473 700 
278 400 

1 526 100 

532 836 

Açık 
aylığı 
Lira 

4 227 

Temsil 
ödeneği 

Lira i. 

3 000 

Ek görev 
tazminatı 

Lira 

48 505 
563 035 

1 317 266 
510 285 
44 093 

geçici hiz
met ücreti 

Lira 

116 453 
910 800 

1 156 928 
2 592 160 

133 920 

150 144 
251 940 
102 073 
90 360 

• * -

Toplam 5 300 35 316 336 4 227 3 000 2 483 184 5 554 778 

[1] İlk öğretim müfettişleri de dâhildir. 
[2] Merkez : Aylık, ücret, yolluklar ve tedavi gibi giderler. 
[3]Merkez bürfo giderleri, kira, P. T. T. ücretleri gibi müşterek giderler. 
|4] 4598 ve 4805 sayılı kanunlara göre maaş, terfi farkı, çocuk yakacak, doğum, ölüm zam ve 
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daireler itibariyle dağıtımını gösterir cetveldir. 

Köy öğretmen
leri ücretiyle Ders Konferans 
aynı yardım ücreti ücreti 

Lira Lira Lira 

Geçici 
tazminat 

Lira 

Genel 
giderler 

Lira 
Toplam 

Lira 

2 632 765 

— - ... 

" 

970 000 

978 000 
30 000 

8 800 

* • 

185 272 

1 602 448 
3 256 498 
26 156 476 
14 677 318 

841 730 
270 600 
72 000 
889 828 
518 900 
65 120 
223 100 
482 145 
1 492 
66 758 
176 400 

2 772 126 

2 743 606 
21 640 833 
35 666 235 
28 726 763 
2 209 243 
270 600 
72 000 

1 095 572 
1 244 540 
445 593 

2 097 379 
482 145 
1 492 
66 758 
176 400 

3 304 962 

2 632 765 1 978 000 8 800 185 272 52 072 439 100 244 121 

yardımları, borçlar, emekli keseneği. 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

Millî Eğitim 

idi 

Bakanlığı 

1946 
yılı 

ödeneği 
l/ıra 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

iitenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci 'kısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük haklar 

525 
526 

527 

528 
529 

I - Bakan ödeneği, aylıklar ve 
ücretler 

Bakan ödeneği 
Aylıklar 

1 Memurlar aylığı ve temsil öde 

5 320 5 320 5 320 

2 
3 

1 
2 

neği 
Açık aylığı 
Temsil ödeneği 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Hizmetliler ücreti 
Köy öğretmenleri ücreti 

Bölüm toplamı 

1!) 803 696 
16 230 

0 

19 819 926 

4 318 506 
1 342 275 

5 660 781 

35 316 336 
4 227 
3 000 

35 323 563 

5 286 673 
1 442-275 

6 728 948 

35 236 336 
4 227 
3 000 

35 243 563 

5 286 673 
1 442 275 

6 728 948 

2 483 182 2 483 182 
1 000 000 925 000 

Geçici hizmetliler ücreti 0 268 107 288 107 
Kanunları gereğince verilecek 
ücretler ve tazminatlar 
4644 sayılı kanım gereğince 
verilecek görev tazminatı 2 117 208 
Öğretmen ders ücretleri 990 000 
Meslekî ve Teknik öğretim *"* ' . . . - ' • 
Okulları öğretmenlerinin ders, 
ekzersiz ve şeflik ücretleri 548 000 978 000 903 000 
Askerlik dersleri öğretmenleri 
ücreti 200 000 0 150 000 
Konferans ve devrim tarihi 
dersleri ücreti 18 800 8 800 8 800 

Bölüm toplamı 3 874 008 4 469 982 4 469 982 



BSHİ JBgttim Bfdnudıgr : —. Igg - ~ 

1946 1947 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. Ödeneğin ÇdŞİdİ Li&a iırâa Lira 

532 

533 

II - Başka haklar 
530 Geçici tazminat 267 600 185 272 185 272 
,531 4178, ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince ̂ yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

Çocuk zammı 
Yakacak zammı 
Doğvtm yardımı 
ölÜBi^afdımı 
Aynı yardım 

Bölüm toplamı 

Birinci kısım ı toplamı 

İkinci kısım - Yönetim gider
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

îller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

420 000 
40 000 
80 000 
40 000 

3 476 880 

4 056 880 

33 683 915 

8 000 
10 000 
3.500 
9 000 

11 300 

41 800 

11 400 
23 600 

5 700 
20 760 

9 300 

70 760 

710 000 
40 000 
69 000 
30 000 

1 190 490 

2 039 490 

49 020 682 

8 000 
10 000 

3 500 
14 500 
11 300 

47 300 

11 400 
23 600 

5 700 
20 760 
9 300 

70 760 

710 000 
40 000 
69 000 
30 000 

1 190 490 

2 039 490 

48 960 682 

8 000 
10 000 
3 500 

14 500 
11 300 

47 300 

11 400 
23 600 

5 700 
20 760 
9 300 

70 760 

534 Basık »ağtfc ve defterler 10 m 10 500 10 500 
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541 

Üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

I - Sürekli olanlar 

B. 

535 

536 
537 

538 

539 
540 

M. 

1 
2 

1 
2 
3 

Ödeneğin çeşidi 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 
Bakanlık otomobili giderleri 

II - özlük olanlar 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
4598 sayılı kanun gereğince 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

244 037 

18 300 

262 337 

125 000 
7 000 

98 500 
72 500 

230 600 

401 600 

9 000 

1947 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

259 345 

24 000 

283 345 

125 000 
7 000 

98 500 
101 100 
270 600 

470 200 

9 000 

için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

259 345 

24 000 

283 345 

125 000 
7 000 

98 500 
101 100 
270 600 

470 200 

9 000 

yapılacak tedavi giderleri ve ". 
yollukları 29 500 23 500 23 500 

îkinci kısım toplamı 957 497 1 046 605 1 046 605 

1 

2 
3 

inceleme, kitaplıklar, derleme 
ve yayın giderleri 
İnceleme ve Bakanlık kitap
lıkları 
Derleme giderleri 
Yayın giderleri 

Bölüm toplamı 

15 800 
1 200 

928 000 

945 000 

10 480 
1 140 

668 208 

679 828 

10 480 
1 140 

668 208 

679 828 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1946 
yılı 

•deneği 
Lire 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edüen 
Lira Lira 

542 özel İdare bütçelerini incele
yecek eğitim temsilcisi ücreti 840 840 840 

Ö İstanbul Üniversitesi ve buna 
bağlı fakülte ve kurumların 

543 

1 
2 
3 
4 

1 
2 

3 
4 

5 

genel giderleri 
Ankara Fakülteleri genel gi
derleri 
Dil, Tarih - Coğrafya Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Fen Fakültesi 
Tıp Fakültesi 

Bölüm toplamı 

Yüksek Okullar genel giderleri 
Yüksek öğretmen Okulu 
Gazi Orta öğretmen Okulu ve 
Eğitim Enstitüsü 
Siyasal Bilgiler Okulu 
Ankara Devlet Konservatuva-
rı ile İstanbul Konservatuvarı 
ve Bale Okulu 
Balıkesir Orta öğretmen Oku- > 
lu 

1 497 000 

184 000 
169 000 
170 670 
550 000 

1 073 670 

143 400 

344 000 
31 000 

189 000 

127 725 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

136 230 

326 800 
29 450 

229 550 

121 339 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

136 230 

326 800 
370 450 

229 550 

121 339 

Bölüm toplamı 835 125 843 369 1 184 369 

544 Lise, orta okullar ile öğretmen 
okulları ve eğitim enstitüleri 
genel giderleri 1 268 000 1 304 600 1 304 600 

545 Yatılı, yarım yatılı ve gündüz
lü meslek okullariyle akşam 
okulları ve kursları genel gi
derleri 

0 İstanbul Teknik Üniversitesi 630 000 0 0 
1 Teknik Okulu 555 900 528 125 528.125 
2 Yüksek Ekonomi ve Ticaret 

okulları ile diğer meslek okul
ları ve enstitüleri 4 774 040 4 535 338 4 571 058 



Wm Eğitim Bakanlığı 

1946 1947 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
ödeneğin çeşidi £fr* Lira Lira 

Kurslar 

Bölüm toplamı 

3238, 3704, 3803, 4274, 4357, 
4459 sayılı kanunlar gereğince 
ödenecek köy okulteryle ensti
tüleri ve köy eğitmenleri ücret 
ve giderleri 
Köy enstitüleri 
Köy eğitmenleri kursları 
Gezici başöğretmenlerin yol
lukları. 
öğretmen okullarını bitirenle
rin donatım karşılığı 
Köy öğretmenleri gerekli yol 
paraları, donatım ve çalışma 
vasıtaları karşılıkları ve tazmi
nat 

326 000 

6 285 940 

11 432 900 
459 600 

298 300 

44 640 

3 994 805 

309 700 

5 373 163 

12 361 255. 
81 636 

588 385 

42 408 

4 548 066-

309 700 

5 408 883 

12- 361 255 
231 636 

588 385 

42 408 

4 548 066 

Bölüim. toplamı 16 230 245 17 621 750 17 771 750 

G-üzel Sanatlar Akademisi ge
nel giderleri 90 800 96 662 96 662 
Cumhurbaşkanlığı Filârmonik 
Orkestrası genel giderleri 20 000 20 000 20 000 
İstanbul Kandilli Rasathanesi 
genel giderleri 25 000 23 750 103 750 
Prevantoryum ve Sanatoryum 
genel giderleri 
Kitaplıklar genel giderleri 
Müzeler ve anıtlar genel gider
leri 162 000 513 900 513 900 
Yabancı memleketlere gönde
rilecek öğrencilerin tahsil ve 
yol paraları 
Basın ve-Yayın Genel Müdür-

177 500 
74 800 

200 000 
65 120 

200 000 
65 120 

Maliye Bakanlığı 
Adalet Bakanlığı 

33 000 
66 600 
28 500 

..- 74 950 
123 670 
52 075 

74 950 
123 670 
52 075 
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M. ödeneğin çeşidi 

4 Ekonomi Bakanlığı 
5 Millî Eğitim Bakanlığı (Hars 

ve meslek) 
6 BapjadüPİik Bakanlığı 
7 Ulaştırma Bakanlığı 
8 Tarım Bakanlığı 
9 MİM Savunma Bafetnlığı (De

niz kısmı) 
10 Askerî Fabrikalar Genel Mü

dürlüğü 
11 Harita Genel Müdürlüğü 
12 Çalışma Bakanlığı 
13 ÇeşMi giderler 

Bölünr toplamı 

Yabancı memleketlerdeki öğ
renci müfettişliği giderleri 

1 Yolluklar 
2 Yönetim ve haberleşme gider

leri 

Bölüm toplamı 

I I - Geçici olanlar 
Orta öğretim öğretmenleri 
kursları ile memleket içinde 
yapacakları ilmî! incelemeler 
genel giderleri 
Gezici sinema satmalına ve 
karşılığı ile başka giderler 
Üniversite ve yüksek okulların 
muhtaç öğrencilecfc içinu giyim 
eşyası giderleri 

İ Ü - Çeşitli olanlar 
Resim ve heykel sergilerinin 
açılış giderlerine yardım ile 
mükafat ve satınahnacak eser
ler karşılığı 

1946 1947 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
kırar Lka Lira 

6 400 

ısa ooo 
29 20& 
8 500 
17 900 

3 000 

7 300 
IX) 500 
36 000 

1 

37ff 9ÖÎ 

10 080 

2S& OOO 
50-740 
14 575 
30 005 

4 350 

12 935 
17 975 
68 700 
5 000 

753 055 

10 080 

288 000 
50 740 
14 575 
30 005 

4 350 

12 935 
17 975 
114 180 
5 000 

79ST535 

38 700 36 765 36 765 

32 800 38 160 38 160 

71 500 74 925 74 925 

40 000 38 000 38 000 

1 I 1 

0' m ÖD0> 80 000 

6 000* 5 700 5 700 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

559 Birleşmiş Milletler Eğitim, Bi
lim ve Kültür Kurumuna katıl
ma payı ile Milletlerarası her 
türlü eğitim bilim ve kültür 
münasebetlerinin gerektirdiği 
giderlerle yolluklar 

560 Uluslararası meslekî öğretim 
derneğine katılma payı 

0 Devletler Hukuku Türk Ensti
tüsü giderleri 

561 Okul kitaplıklarına alınacak 
kitap ve dergi karşılıkları ve 
bunlara ilişkin giderler 

562 Okul müzeleri giderleri 
563 Yabancı uzmanlar ücret ve gi

derleri 
1 Lise, Grazi öğretmen Okulu ve 

Eğitim Enstitüsü, Siyasal Bil
giler Okulu, Eski Eserler ve 
Müzeler yabancı uzman ve öğ
retmenler ücreti 

2 Cumhurbaşkanlığı Filârmo
nik Orkestrası ile Güzel Sanat
lar Akademisi, Bale Okulu ve 
Devlet Konservatuvarı yabancı 
iızman ve öğretmenleriyle geçi
ci olarak getirilecek- yabancı 
orkestra şef ve virtiozlara veri
lecek ücretler 

3 Meslek okulları yabancı uz
man, yardımcı ve tercümanla-
riyle öğretmen ve ustaları üc
reti 

0 Üniversite yabancı profesör
leriyle yardımcıları ücreti 

0 Dil, Tarih - Coğrafya Fakül
tesi yabancı profesörleriyle 
lektörleri ücreti 

0 istanbul Teknik Üniversitesi 
yabancı öğretmenleri ücreti 

0 Ankara Fen Fakültesi yabancı 
profesörler ücreti 

400 

2 000 

7 850 
1 570 

176 400 

380 

7 458 
1 492 

200 100 152 000 

147 000 

134 500 

592 900 

112 000 

137 000 

90 060 

375 758 

127 775 

0 

0 

0 

176 400 

380 

0 

7 458 
1 492 

152 000 

375 758 

127 775 

0 

0 

0 

0 

0 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

O Ankara Hukuk Fakültesi ya
bancı profesörler ücreti 24 100 0 0 

4 Yabancı uzmanlarla öğretmen
lerin ve ustaların yolluk ve ge-

564 
565 

0 

1 

2 

rekli başka giderleri 
Ankara Tıp Fakülesi yabancı 
profesörler ücreti 

Bölüm toplamı 

Kamp giderleri 
Devletin üzerine aldığı gider
ler 
Parasız yatılı talebenin pansi
yon ücretleriyle başka gider
leri 
Memur çocuklarının pansiyon 
ücretlerinden yapılacak indir
meler 

Bölüm toplamı 

28 800 

57 400 

1 523 860 

285 000 

917 000 

40 000 

957 000 

34 060 

0 

689 593 

72 000 

916 150 

38 000 

954 150 

34 060 

0 

689 593 

72 000 

916 150 

38 000 

954 150 

566 Liseler, orta ve öğretmen okul
ları ve eğitim enstitüleri tesi
sat giderleri 

1 Dershane, yatakhane, mutfak 
ve hastanelere ilişkin her tür
lü gereç, döşeme, demirbaş, 
ders ve yangın aletleri karşı
lığı 237 300 225 435 225 435 

2 Taşıtların hayvan ve gereçleri 
karşılığı ve giderleri 1 590 1 510 1 510 

Bölüm toplamı 238 890 226 945 226 945 

567 İzmir Fuarında açılacak eğitim 
pavyonunun bütün giderleri 10 000 9 500 9 500 

568 Kamulaştırma ve satınalma 
karşılık ve giderleri 

1 Kamulaştırma ve satınalma 
karşılığı 65 800 62 510 62 510 



MÜİÎ Eğitim Bafetniıfiı 

ödeneğin çeşidi 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
JHükünıetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Devletçe intifa edilen binaların 
onarma giderleri 324 458 308 235 308 235 

Bölüm toplamı 390 358 370 745 370 745 

Staj için yabancı memleketlere 
gönderileceklerin aylıkları tu
tarı öğrenci ödeneğinden az 
olanlara 4489 sayılı Kanun ge
reğince verilecek fark ile baş
ka giderler 50 000 19 499 19-480 
4644 ve 4805 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek emekli ke
seneği karşılığı 133 600 1871458 1671458 

Üçüncü kısım toplamı 32 780 751 32 094 283 32 746 483 

DÖrdüneü femm - Burçlar 

Geçen yıl borçları 33 865 33 868 33 868 
Eski yıllar borçları 
1942 - 1945 yılları borçları 
1928 - 1941 yılları borçları 

17 000 
1 000 

18 000 

51 865 

16 900 m 
17 800 

51 668 

16 900 
900 

17 800 

51 668 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

Beşinci kısım - Yardımlar 

İllere yardım 
Millet okulları için 28 000 28 000 8 000 
ilk okullarla köy eğitmenleri 
için 2 151 000 2 151 000 2 151 000 
ilk okul yapıları iç^ı 0 4*090 000 4 000 WQ 
öğretmen okulu mezunlarmın 
yollukları 46 950 46 9§0 46 950 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

5 4599 sayılı kanun gereğince 
yapılacak aynı yardım 

Bölüm toplamı 

574 Makine ve kurma gereçleriyle 
yapı, genişletme, taşıma ve ye
niden kurma işlerinde kullanıl
mak üzere Eğitim Basımevi 
döner sermayesine yardım 

575 2133 sayılı kanun gereğince 
Devlet kitapları döner serma
yesine yardım 

0 Öğretimi ilgilendiren giderler
le yemek karşılığı için istan
bul Üniversitesince hastane
lere yapılacak yardım 

0 öğretimi ilgilendiren giderler
le yemek karşılığı için Ankara 
Tıp Fakültesince hastahane-
lere yapılacak yardım 

576 Prevantoryum ve Sanatoryum 
pansiyonuna yardım 

577 Yabancı memleketlerdeki Türk 
özel okullarına yardım 

578 3803,4274 ve 4357 sayılı kanun
lara göre kurulan sandıklara 
yardım 

579 Özel okullardaki Türk dili ve 
Türkçe kültür dersleri öğret
menlerinin aylıkları için yar
dım • 

Beşinci kısım toplamı 

1946 1947 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

1 521 800 1 521 800 1 521 800 

3 747 750 7 747 750 7 727 750 

150 000 75 000 75 000 

250 000 125 000 125 000 

906 970 0 0 

76 625 0 0 

8 500 30 000 30 000 

5 000 5 000 5 000 

455 840 525 375 525 375 

0 61 758 61 758 

5 600 685 8 569 883 8 549 883 



» — MUU Bi&ta Bataıiftı 

:Jt ödeneğin çeşidi 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
kira Lira 

Altıncı kısım - Sermaye, kredi 
ve tesisler 

Çe§#li temekler ~ 
1 Köy Enstitüleri ve eğitmen 

kur la r ı &jı*er sermayesi 190 000 
2 Meslek ve teknik okulları açıl- _ 

ması ve eldekilerin büyütülme
si hakkındaki 4304 sayılı ka
nun gereğince yapılacak hiz
metler 

0 özel kanunu gereğince yaptı
rılacak istanbul Üniversitesi 
yapısı her türlü giderleri 

3 Müzeler yayın işleri döner ser
mayesi 

4 Ankara Bevlet Konser^atuva-
rı ve Cumhurbaşkanlığı Filâr
monik Orkestrası döner serma
yesi 110 715 

190 000 

100 000 
wmv^wm^*^m-

40 000 

20 650 000 

3 000 000 

5 000 

9 m.0QQ. 

0 

5 OOO' 

9 166 000 

0 

5 000 

100 000 

Bölüm toplamı 23 955 71$ 9t 4831 OOO 9 311000 

Altıncı kısım toplamı 23 95& 715 # 4M 000 9 311 000 

KTSIMLAR TOPLAMİ 

Binjatfi kısım toplam 
İkinci kısım toplamı 
üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısmı toplamı 

GENEL TOPLAM 

Üniversiteler 

33 683.915 
957 497 

32 780 751 
51 865 

5: 600 685 
23 965 715 

49..02a 682 
1 046 605 
32 094 283 

51 668 
B.fm 883 
9 401 000 

48 960 682 
1 046 605 
32 746 483 

51 668 
8 549 883 
9 311 000 

97 030 428 100 244 121 100 666 321 

0 17 079 634 

GENEL TOPLAM 97 030 428 117 323 755 
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Rapor 
26 .XI. 1946 

I - Bayındırlık Bakanlığının 1947 bütçe tasarısına umumi bir bakı§ 

Bayındırlık Bakanlığının 1947 yılı teklif bütçesi 84 431 023 liradır. 1946 bütçesi 79 394 953 
lira olduğuna göre arada 5 036 072 liralık bir fark vardır. Yekûnların mukayesesiyle beliren bu 
rakam iki yıl ödeneğinin tam bir kıyaslamasını ifade etmez. Filhakika 1946 bütçesine Elektrik 
Etüd İdaresine yardım ve Hidroelektrik tesisleri için, konulan 292 000 + 2 000 000 = 2 292 000 
lira, bu işlerin Ekonomi Bakanlığına devri dolayısiyle, 1947 yılma ait bütçe tasarısında yeralma-
mıştır. Şu halde, hakikî fark 7 328 072 liraya ulaşmaktadır. 

Sözü edilen fazlalığın gruplar itibariyle hangi nevi giderlere taallûk ettiği aşağıdaki tabloda 
görülmektedir. 

Lira % 

3 782 281 
12 629 

1 117 138 
1 718 194 
1 066 132 

7 696 374 
368 304 

V 

7 328 070 

49.1 
0.2 
14.5 
22.3 
13.9 

100 

49.1 Maaş, ücret, yolluk, emekli keseneği vesaire gibi personel giderleri. [*] 
Büro ve yönetim giderleri. 
Demiryollar ve limanlar inşaatı. 
Şose ve köprüler inşaatı. 

' Sular tesisatı. 

Yekûn. 
Yapı ve imar işleri tertiplerin deki tenzillerden yukarıki tertiplere eklenenler. 

Tablonun tetkikinden de anlaşılacağı üzere fazlalığın yarısına yakın bir kısmı personel ve yöne
tim masraflarına aktarılmıştır. Bunu zaruri kılan sebeplere bundan sonraki bölümde temas olun
muştur. 

1947 yılı bütçe tasarısında yeralan (84.4) milyon liranın % 30.83 ü yapı ve imar işlerine, % 
25.90 nı demiryollar ve limanlar inşaatma, % 18. 24 dü su işlerine, % 14.77 si yollar ve köprüler 
yapımına ve nihayet % 10.26 sı da personel giderlerine taallûk etmektedir. Şu tasnif, ödeneklerin 
% 89.74 nün, uzun vadeli olmakla beraber, tamamen verimli işlere tahsis edildiğini göstermekte 
ve Bakanlığın bünyesi ve fonksiyonu itibariyle de bunun böyle olması tabiî ve zaruri bulunmaktadır 

Bütçe yekûnunun en başta olarak % 31 inin yapı ve îmar işlerine ait oluşu daha sonraki ba
hislerde görüleceği üzere, diğer Bakanlıklara ait resmî Devlet yapılarına mahsus ödeneklerin Ba
yındırlık Bakanlığı bütçesinde yeralmasmdan ileri gelmektedir. Bu hususiyet gözönünde tutulunca 
verimli bir gider olarak birinci sırayı demiryollar ve limanlar inşaatının aldığı ve onu su işleriyle 
yollar ve köprüler yapımının takip ettiği görülür. 

[*] Bu yekûna dâhil olan 1 257 136 lira bu yılın hakikî bir ilâvesini tazammun etmemektedir. Ge
çen yıl (E) cetveline dâhil geçici müstahdemlerin ücretleri muhtelif giderler tertibinden ödenmekte 
iken bu yıl bütün bu giderler doğrudan doğruya personel giderleri arasında yeralmiğtır. Esasen bu
na, bölümler üzerinde konulurken, ayrıca ve tafsilâtiyle temas edilecektir. 



î î - Personel ve yönetim giderlerinin tetkik ve mukayesesi : 
ıw ̂ * 

Umumi olarak verilen bu bilgiden sonra birinci derecede ehemmiyetli ve personel ve yönetim 
giderleriyle ilgili bölümler itibariyle söylenebilecek hususlara da aşağıda, bütçe tasarısı gerekçe
sinde lüzumlu tafsilât olduğu cihetle, kısaca dokunulmuştur 

a) 583 ncü bölümün birinci maddesi memurlar aylığında, 272 880 liralık aynı yardım nazara 
alınmamak kaydiyie, geçen seneye göre 2 319 322 liralık bir fark arzetmektedir. Bu fark, yük
sek malumları olduğu ve tetkik edilen diğer bütçelerde de görüldüğü üzere, memur maaşları tuta
rının «Emsal hasılının» artırılması derpiş olduğundan ileri gelmiş bulunmaktadır. Gerçek sözü 
edilen artış nazara aiınmıyarak bir tetkik yapılmak suretiyle geçen yılla mukayeseye gidilince, 
kadro bakımından, 284 959 liralık bir tasarruf sağlandığı neticesine varılır. Bu tasarruf münha-
lâttan 169 adedük bir kadronun (L) cetveline a^tarıimasiyle sağlanmıştır. 

b) Geçici hizmetliler ücretini ifade eden ve 585 nei bölümünde görülen 1 257 056 liraya baliğ 
ödenek fazlalığı bu yıl yeni bir gider mahiyetini taşımamakta ve hattâ fiili duruma göre bu tertip-
de de bir tasarruf mevcut bulunmaktadır. Nitekim dana evvelki yularda (E) cetveli namı altında 
Bakanlar Kurulu karariyle kadrosu alman geçici hizmetlerle ödevli müstahdemlere verilegelmekte 
olan aylıklar bütçenin demiryollar ve limanlar, yapı ve imar, yol ve köprüler ve su işleri gibi inşa 
ve tesis tertiplerinde yeralan ödeneklerden karşılanmak suretiyle 1 867 540 liraya baliğ olmakta 
iken bu yıl bütün bunlar sözünü ettiğimiz bölümde toplanarak giderler 1 257 136 liraya indiril
miştir. 

Diğer bir deyimle % 33 nispetinde bir tasarruf vardır. Mevzua temasımız yalnız bu tasarrufu 
belirtmek maksadına dayanmamakta ve geçici hizmetlere inhisar etmesi gereken bu mahiyetteki iş
lerin hakikatta ve fiiliyatta heman heman daimî bir mahiyet almış olmasmdan sarfınazar bu türlü 
giderler için böylecee bir tahdide de, yerinde olarak, imkân verilmiş olmasına işaret etmek isteme
mizden ileri gelmektedir. 

Personel konusunda iken Bakanlığın kadro durumu üzerinde de kısaca durmakta fayda vardır. 

Bakanlığın Teşkilât Kanunu 1624 kişilik bir kadroyu derpiş etmiştir. 1946 yılında bunun % 
6,65 şi yani 108 adedi mevkuf kalmıştır. 1947 yılında bu nispet 17 ye çıkarılmış böylece 277 aded-
lik bir kadro tasarrufu yapılmıştır. Şu hale göre Bakanlık 1947 yılı içinde 1347 kişilik bir kadro 
ile çalışabilecektir. Tetkikte bulunduğum tarihlerde bunun % 10.5 ni teşkil eden 142 sinin açık 
olduğu tesbit edilmiştir. Bu açığın ne kadarının Bakanlığın pek muhtaç olduğu teknik eleman
larda olduğu ve ne kadarının idari elemanlara taallûk ettiği araştırıldıkta aşağıdaki neticelere 
varılır. 

Bugün 1347 kişilik kadrodan 939 zu teknik elemanlara tallûk etmekte ve bunlardan 159 zu ek 
görev verilmek suretiyle doldurulmuş ve 81 de açık bulunmaktadır. Bu suretle fiilen çalışan tek
nik elemanların sayısı 699 dan ibaret olduğuna göre bunların fiilî teknik kadroya nispeti % 74 
dü ancak bulmaktadır. 

iş hacminin gün geçtikçe genişlemesi ve dışarıdan teknik eleman bulunamaması yüzünden, iş
lerin mevcutlara gördürülmesi lüzumu karşısında bugün için ve bugünün mevzuatı dâhilinde bir 
kısım kadroların ek görevlere tahsisi zaruri olsa dahi şayanı dikkattir. 

Geçen yıl bütçesi üzerinde tetkikler yapan raportörün «maaş ve ücret miktarlarının günün fi
yat şartlarına uymaması, mühendislik gibi geniş iş ve başka iş sahalarına intiakl imkânlarına mâ
lik meslek sahiplerini, Devlet hizmetinde tutmayı güçleştirdikten maada bugünkü barem mevzula
rının, büroda çalışanlarla, büro dışı iş yerlerinde hattâ mesai zaman ve saati gözetmeksizin, çalış
mak zorunda olanlar arasında bir fark gözetmemesi, her istenen vazife için eleman bulmak ve tut-
niakta güçlük doğurmaktadır.» şeklindeki görüşüne tamamen iştirak ediyorum, 



-m-
Sayın Bakan, bir yandan mevcutları işe bağlamak, diğer yandan da açıkları doldurmak için Ba

kanlığın bu konu üzerinde ehemmiyetle durduğunu ve büroda çalışanlarla, büro dışı iş yerlerinde 
çalışanlar arasında bir fark gözetilmek suretiyle teknik elemanların terfihi cihetine gidileceğini 
ve bunun için bir kanun tasarısı hazırlanmış bulunduğunu ifade eylemişlerdir. Ki yerinde bir 
tedbir olur. 

Ecnebi mütehassıslar; 

Bütçe tasarısının 602 nci bölümüne, ecnebi mütehassıslar ve yollukları adı altında 193 350 
lira fazlasiyle 305 000 liralık ödenek konulmuştur. 

ilgililerden alınan izahata göre, bu yıl 10 mütehassısa ilâveten, liman işleri, yapı işleri, 
köprü ve deprem işleri için 4 mütehassısın celbi için teşebbüse geçildiği anlaşılmıştır. 

III - Bakanlığın belli başlı çalışma konularının kısaca tekiki ve bu sahalara 1947 yılında tahsisi 
düşünülen ödenekler 

Bundan sonra mütalâa edeceğimiz bölümler yapı, imar, demiryol ve limanlar, şose ve köp
rüler ve su işleri inşaası ve tesisi gibi verimli mevzulara taallûk etmekte olduğundan bir taraf
tan bütçe tasarısında yer alan ödeneklerin geçen yıl ile mukayesesi imkânı elde edilecek ve diğer 
taraftan Bayındırlık Bakanlığının belli başlı çalışma konularının değişik yönlerden tetkik ve 
tahlilide sağlanmış olacaktır. 

Bütün bu işleri yapı ve imar grupu, demiryollar ve limanlar grupu, yollar ve köprüler 
grupu ve su işleri grupu olmak üzere dört kısımda mütalâa etmek mümkündür. 

A) Yapı ve imar grupu: 

Esaslı faaliyet mevzuları Ankara Gençlik Parkı, zelzele bölgesinde yapılacak işler ve yardım
lar, diğer Bakanlıklara ait Devlet yapıları, Atatürk Anıtı inşaatı ve genel müfettişlikler bölge
sinde yapılacak imar işleri gibi noktalarda toplanabilecek olan yapı ve imar grupunu ilgilendi
ren konular için, yekûn itibariyle, geçen yıldan 368 308 lira eksiği ile, 26, 03 milyon liralık bir 
ödenek teklif edilmektedir. Daha uzun seneler yapı ve imar işlerinin istilzam edeceği giderlerin 
büyüklüğü karşısında geçen yıldan da eksik bir ödenek isteği ancak umumi bütçe imkânları ve 
zaruretleri ile kabil izahdır. 

Yapı ve imar grupu ile ilgili konular aşağıda ayrı, ayrı tetkik olunmuştur: 

1. — Ankara Gençlik Parkı : 

Ankara Gençlik Parkının türlü bakım ve tesis giderleri için bu yıl 190 630 lira fazlasiyle 
315 630 liralık bir ödenek derpiş olunmuştur. 1938 yılında yapılmasına başlanan Gençlik Parkının 
esas plânına nazaran inşaat ve tesisatının henüz tamamlanmadığı veya tamamlanamadığı ve bi
naenaleyh inşa ve tesis maksadının hâlâ tahakkuk edemediği gözönüne alınır ve bu durumun 
hiç de müsait ve muvafık telekki edilmemesi lâzımgeldiği düşünülürse teklif deki isabete işaret 
yerinde sayılır. 

Yapılan tetkika ve alman izahlara göre 1938 den 1946 yılı sonuna kadar alınan ve sarfolunan 
Ödenekler 1 120 037 liraya baliğ olduğu halde daha 1 868 300 liraya ihtiyaç bulunduğu anlaşılmak
tadır. Bu ihtiyacın bir kısmı daha bir müddet kabili tehir olsa dahi parkın esas hüviyetini alması 
için hiç olmazsa 500 - 600 bin lira kadar bir paranın harcanması zarureti vardır. Halbuki önümüz
deki yılda, bakım gideri nazara alınmayınca, inşa ve tesis için ancak 225 000 liralık bir ödenek ay
rılabilmiştir» 

Yabancı misafirlerin dahi hayret ve takdirle andığı Türkiye Cumhuriyeti Başkentinin belli-
başlı bir ihtiyacmı karşılıyacak olan bahse konu ettiğimiz parkın aradan sekiz yıl geçmiş olmasına 



rağmen, velev türlü şartların tesiri ÜB yaratı kalışı ayrıca mânevi bir-üzüntü dahi teşkil etse yeri
dir sanırım. Bu itibarla yapılan ve önümüzdeki yılda yapılması derpiş olunan masrafların daha; 
ancak dörtte biri kadar bir masrafa ihtiyaç gösteren işbu inşaat ve tesisat için bu yıl olmazsa gele
cek yıl lüzumu kadar bir ödenek ayrılması uygun olur düşüncesindeyim. 

2. — Zelzele bölgesinde yapılacak işler ve yardmaiar: 

Erzincan depremini takip eden 1940 yılından 1946 yılı sonuna kadar muhtelif deprem bölgele
rinde yapılan ve Hükümet konağı, okul, cezaevleri, dispanserler, karakollar inşası ve hususi idare ve 
belediyelere ve halka yardım gibi masrafların tabam 23,6 milyon lirayı bulmuştur, ihtiyaç progra
mına göre ön saftaki işler için 5,6 ve geri kalan işler içinde 10,5 olmak üzere cenr'an 16,1 miîyoft 
liraya ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır. Buna karşılık 1947 yılı bütçe tasarısında, geçen yıldan 
1 750 000 lira eksik olmak üzere, 3 325 000 liralık bir ödenek düşünülmüştür. Erzincanm mes
ken ihtiyacına olan şiddeti dikkatte tutularak doğuda bazı şehir ve kasabalarda olduğu gibi burada 
da 100 kadar memur evi yaptırılması programa alınmış ise- de bütçenin bu seneki imkânsızlığından 
dolayı tahsisat teminine muvaffak olunamadığı ve böylece bu programın 1947 de tatbikına başlan
ması işinin geri kaldığı bu mevzuun tetkiki sırasında alınan izaMardsan öğrenilmiştir. 

3. — Diğer Bakanlıklara ait Devlet yapıları: ~~ - - — . 

Metooroloji istasyonları, Adalet binaları ve cezaevleri, emniyet ve jandarma karakolları, Hükü
met konakları ve Malîye tahsil şubeleri, memur evleri, çeşitli okul binaları, hastane ve sağlık yurt
ları, Ankara Tıp Fakültesi, gümrük binaları, islâh istasyonları ve liman binaları gibi Devlet yapıla
rını ilgilendiren mevzular için bütçe tasarısında geçen yilin 19 750 480 lirasına mukabil bu yıl 
19 416 408 liralık bir ödenek yeralmıştır. 341 072 liralık fark, daha çok yukarda da bilvesile söylen
diği gibi, bu tertipten aylık alan ve geçiei hizmetliler giderlerinin buradan tenzil edilecek 585 bölü
müne aktarılmasından ileri gelmektedir. 

Bahse mevzu olan 19,4 milyon liralık inşaatın 2,8 milyon lirası Ankara Tıp ve Fen Fakülteleri 
inşaatı ve 500 bin lirası istanbul'da yaptırılacak Adalet Sarayı içindir. Bakiye, diğer Bakanlık
ları alâkadar eden resmî yapılara ve memur evlerine karşılık teşkil etmektedir. Bunlar işbu Ba
kanlıklar bütçelerinin tetkikmda ve bilhassa, 1945 yılı bütçesi üzerinde tetkik yapan raportörün de 
söylediği gibi bugünkü malî ve maddi imkân ve ihtiyaçlara uygunluk zaviyesinden gözden geçi
rilebilir. Ancak bu konuyu bitirmeden önce av an projesinden katî kabulüne kadar Bayındırlık 
Bakanlığının mesuliyeti altında yürütülüp meydana getirilen binaların alakadarlarca tesellümün
den sonraki bakımı işlerine dokunmak muvafık ohır. Gerçek, hepimizin bildiği gibi resmi binala
rın bakımlarını tatmin edici olarak vasıflandırılabilmek çok güçtür. Bunu kısmen ilgili Devlet 
dairelerinin kayıtsızlığına atfetmek varit olmakla beraber esas itibariyle bakım işlerinin bir teş
kilâta bağlanıp taazzuv ettirilmemiş olmasına da yer vermek icap eder. Her ne kadar Maliye Ba
kanlığı bütçesinde 2 730 818 liralık bir ödenek mevcut ise de bu paranın cihazlanmış ve yetkili 
bir elden idare edilmesindeki fayda açıktır. Hulâsa bulunabilecek tetbir ne olursa olsun mesele 
Devlet yapılarının bakım işlerinin düzenlenmesinde ve bidayette ufak bir masraf ihtiyarı ile gide
rilebilecek eksikliklerin sonradan büyük yekûnlarda masraf istemelerini behemhal önlemeyi 
sağlamadadır. 

4. — Anıt - Kabir inşaatı: 

Beynelmilel bir müsabakaya ve yine beynelmilel bir jüri heyetinin tetkikma mevzu olan 
Anıt - Kabir inşaatı sözleşmesi gerelince 1949 yılı sonunda bitirilmek üzere 7 639 000 liraya ihale 
edilmiştir, inşaatın heyeti umumiyesi 10 milyon liraya mal, olacaktır. 1946 senesi sonuna kadar 
yapılan tediyat 2 571 000 liradır. 1947 yılı bütçe tasarısı da işbu iş için 2 472 138 lira derpiş ey
lemiştir. 



5. — Birinci, Üçüncü ve Dördüncü Genel Müfettişlikler bölgesinde yapılacak yollar ve imar 
işleri: 

1944 yılından beri kısmen memur evleri inşaatına ve kısmen mahallî imar işlerine sarfedilmek 
üzere bu üç Genel Müfettişlik bölgesi için Bayındırlık bütçesine en az 2,2 ve en çok 3,5 milyon 
olmak üzere ödenek konagelmektedir. 1946 yılı sonuna kadar verilen ödeneklerin baliği 8,2 mil
yon liradır. Bunun 5,4 milyon lirası memur evleri inşaatına, 2,8 milyonu da imar işlerine ayrıl
mış ve harcanmıştır. 

Mevzubahis bölgelerde bu güne kadar yapılan memur evlerinin adedi 159 dur. 286 ev taah
hüde bağlanmıştır. Bunlarda kısmen 1947 ve kısmen 1948 de ikmal edilecektir. Beher evin vasati 
olarak 18 583 liraya mal olduğu anlaşılmaktadır. 

1947 yılı için düşünülen ödeneklere gelince : 

Yüksek tetkik ve tasvibinize sunulan bütçe tasarısının 612 nci bölümüne memur evleri 2,5 mil
yon lira - ki esasen taahhüde bağlanan işlerin yürütülmesini sağlıyacaktır - ve imar işleri için ise 
500 000 lira konmuştur. Birinci, üçüncü ve dördüncü Umumi Müfettişlikler bölgesinin vüsati 
yanında bu bölgeler belediyeler ve hususi idareleri bütçesinin kifayetsizliği kadar hepinizin 
pek yakından bildiği gibi, yapılacak asgari bir ölçüde imar işlerinin çokluğu ve zarureti de göz-
önünde tutulursa bu beşyüz bin liralık ödeneği küçümsememek mümkün değildir. Sayın Bakan 
umumi bütçenin imkân darlığı ve yokluğu karşısında dırki, işbu mütevazi ödenekle yetinmek zo
runda kaldığı ve ileriki senelerde bu ödeneğin artırılmıya çalışılacağının Hükümetçe gözönünde tu
tulmakta bulunduğunu ifade etmiştir. Yüksek Komisyon maruzatımın dayandığı sebepleri prensip 
itibariyle varit ve isabetli gördüğü takdirde Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin inşa ve tesise ait bö
lümlerinin her birerinden pek cüzi bir miktarın tefriki yoluyla birkaç yüzbin liranın temini ve bu
na umumi gelir, en son duruma göre, imkân verirse ondan da bir miktarın eklenmesi ile beşyüz bin 
liranın bir milyon liraya iblâğı kolaylıkla mümkün olabilir sanırım. 

B) Demiryollar ve Limanlar grupu : 

Geçen seneden 1 117 138 lira fazlasiyle 21 860 688 liralık bir ödenek istenen bu grupun faaliyet 
sahası demiryolları, limanlar ve iskele inşaatını içine almaktadır. 

a) Demiryollar : 

Demiryollar kısmına ait çalışmaları eldeki işlere ve Hükümet programında yeralan onbeş sene
lik çalışmalara mütaallik ve şamil olmak üzere şöylece tetkik edebiliriz : 

aa) Muhtelif kanunlarla yapılması esasen karar altına alınmış olan ve hâlen üzerinde çalışıl
makta bulunan demiryolları şunlardır : 

1. —• Diyarbakır - Cizre 

2. — Elâziğ - Van 

3. — Erzurum - Sarıkamış 

4. — Gazianteb ve Maraş şube hatları 

a) Diyarbakır - Cizre hattı 

Bu hattın Kurtalan'a kadar olan 14,3 milyon lira maliyetli 160 kilometrelik kısmı 1944 tari-
hindenberi işlemeye açılmıştır. Geri kalan ve 40 - 50 milyon liralık bir gidere ihtiyaç gösteren 
170 kilometrelik kısmı üzerinde ise çalışılmaktadır. Her ne kadar 1937 senesinde çıkan 3262 ve 
1940 ve 1944 yıllarındaki 3813 ve 4643 sayılı kanunlarla inşası lüzum ve vücubu ifade ve kabul 
edilmiş ve tahsisat ve taahhüt salâhiyeti alınmış bulunan bu hakkın tamamlanması tabiî ve zaruri 
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ise de Bakanlık Irak Hükümetince işbu hattın Irak hududundaki mukabil kısmına henüz baş
lanmış olduğundan ötürü bu teşebbüse intizar ettiğini ve Irak Hükümeti teşebbüs aldığı tak
dirdedir ki hattın Kurtalan - Cizre kısmı üzerinde yeniden faaliyete geçilmesinin mukarrer bu
lunduğunu ifade eylemektedir. 

Durumun teşrihinden de anlaşılacağı veçhile 1937 yılında neşrolunan kanun (Diyarbakır -
Cizre hattını kül olarak ele almış ve bunun Diyarbakır'dan Cizreye kadar inşasını derpiş ey
lemiştir. Binaenaleyh mevzu üzerinde daha fazla durmıya mahal görmeden lâzımgeliyorsa, Irak 
Hükümeti nezdinde de -teşebbüs alınmak yoluyla mahsus kanununun derpiş ettiği üzere, maksut 
olan faydaya biranevvel ulaşılması lüzumunun açıklığına işaretle yetilinmiştir. 

b) Elâzığ - Van hat t ı : 

Yine 1937 senesinde çıkan 3262 numaralı kanunla yaptırılmasına izin verilmiş olan 456 kilo
metrelik Elâzığ - Van hattının Palo'ya kadar 70 kilometrelik kısmı 1946 Haziranında işletmeye 
açılmıştır. 1947 yılı sonuna kadar 65 kilometrelik bir kısım da - Drahini'ye kadar olan kısım -
işletmiye açılabilecektir. Halen taahhüde bağlanmış 15 kilometrelik diğer bir kısım da 1948 so
nunda bitobilecektir. Şu halde geriye kalan 306 kilometrelik bir kısım kalmaktadır. Bununda 
inşasına başlanması Diyarbakır - Cizre ve Elâzığ - Van hatları için muhtelif tarihlerde alınmış 
olan 90 milyon liralık tahsisatın artırılmasına bağlı bulunmaktadır. Filhakika; 1946 yılı sonu
na kadar Diyarbakır - Cizre hattı için, daha evvelden arzedildiği gibi 14,3 milyon ve Elâzığ -
Van hattı için de, demiryol malzemesi ile birlikte, 59,7 milyon lira sarfedilmiştir. 12 milyon 
lira da 1947 yılı bütçesine konmuştur. Binaenaleyh tahsisat bakiyesi 4 milyon lira kadardır. 

Diyarbakır - Cizre hattı için ileri sürülen mülâhazalar bu hat içinde varittir. 

3. — Erzurum - Sarıkamış hat t ı : 

4643 sayılı kanunla yaptırılmasına 4 . VIK . 1944 tarihinde müsaade edilmiş olan 168 kilomet
relik Erzurum - Sarıkamış hattının Erzurum'dan itibaren 87 kilometrelik kısmı, 1948 yılı orta
sına kadar ikmal edilmek üzere, taahhüde bağlanmıştır. Çeri kalan 81 kilometre taahhüde bağ
landığı tarihten itibaren üç senede tamamlanabilecektir. Bu hat için alman tahsisat 40 milyon 
lira olduğuna ve 1946 yılı sonuna kadar 5 - 6 milyon lira sarf edilmiş bulunduğuna göre tahsi
sat darlığı mevzuubahis değildir. 

4. •— ("fazianteb ve Maraş şube hatları: 

Yine 4643) sayılı kanunla yaptırılmasına ve 20 milyon liralık tahsisatına izin verilen bu şube 
hatlarının her ikisi de taahhüde bağlanmıştır. Birincisinin - 84 kilometre - 1949 ve ikincisinin -
30 kilometre - 1948 yılı sonlarına kadar, sözleşmelerine nazaran, tamamlanmaları lâzımgelmek-
tedir. 

b) Onbeş sene zarfında yapılması programlaştırılmakta olan demiryolları: 

Bu mevzuu şöylece hulâsa etmek mümkündür: 

Doğu bölgemizi batıya ve önemli yurt içi iktisadi merkezleri birbirine ve en kısa yollardan 
deniz yollarına bağlamak, mevcut şebeke üzerinde ulaştırmada çekilegelmekte olan çeşitli zorluk
ları hafifletmek, ekonomik ve sosyal alanlarda tatbikine geçilen ve yeniden yeniye geçilmekte 
olan kalkınma plân ve programlarının hızla yürütülme ve gerçekleştirilmesini sağlamak amaçla-
riyle 15 yıl içinde 2300 küsur kilometrelik demiryolunun yeniden yaptırılması derpiş edilmekte 
ve bunun için 700 - 800 milyon liralık bir masraf ihtiyarı gerekeceği hesaplanmaktadır. 

Demiryolları bahsini bitirirken şu hususa da temas muvafık olur: 

Cumhuriyet idaresi 4138 kilometrelik bir demiryolu şebekesi devir almıştır. Bu tarihten itiba-
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ren ikinci cihan harbinin başladığı tarihe kadar gittikçe artan bir tempo ile senede vasati 200 
kilometre demiryolu yapılmıştır. Harp yılları içinde memleket ölçüsünde önemi haiz olan bu iş 
durdurulmamakla beraber malzeme, işçi ve nakil vasıtaları tedarikindeki imkânlar nispetinde 
ancak yılda vasati 36 kilometre yapılabilmiştir. Hulâsa Cumhuriyet devrinde 3475 kilometrelik 
demiryolu inşa edilmiş, ve yabancı şirketler elinde bulunan hatlar satın alınmak suretiyle bugün 
Devlet eliyle işletilmekte bulunan hatların uzunluğu 7613 kilometreye varmış bulunmaktadır. 

b) Limanlar: 

Halen üzerinde çalışılmakta olan limanlar şunlardır: 

1. — Ereğli limanı, 

2. — Trabzon limanı; 

3. — İnebolu ve Amasra ara limanları. 

4. — Antalya küçük taşıt limanı; 

1. — Ereğli limanı: 

1933 tarihinde çıkan 2214 sayılı kanunla yaptırılmasına izin verilen Ereğli limanı - ki tahsisatı 
10 milyon liradır - inşaatı taahhüde bağlanmıştır. Yapılacak iş 775 metrelik bir dalga kıran ile 
yanaşma için 700 metrelik rıhtımları ve limanın taranması hususlarını ihtiva etmektedir. Bütün 
bunlar 1950 sonuna kadar 'tamamlanabilecektir. 

Ereğli limanının gelecekteki ihtiyaçlara göre genişletilmesi işi on senelik büyük programa 
alınmıştır. 

2. — Trabzon limanı : 

1944 tarihinde çıkan 4643 sayılı kanunla yine on milyon liralık tahsisattı Trabzon limanı 
işleri de taahhüde bağlanmıştır. 

700 metrelik bir dalgakıran ve 400 metre uzunluğunda rıhtım inşası ve limanın taranması yapı
lacak işleri teşkil etmekte ve bütün bu işlerin 1951 yılı sonunda tamamlanması icap eylemektedir. 

3. — inebolu ve Amasra ara limanları : 

1946 yılında çıkan 4870 numaralı kanunla 3,5 milyon lira tahsisatı kabul edilen İnebolu ve Amas
ra liman işleri de, 1949 yılı sonlarında bitirilmek üzere, taahhüde bağlanmıştır. 

4. —• Antalya mendireği yapılması işi 1947 senesinde tamamlanmış bulunacak ve yekûnen 
300 000 liraya mal olacaktır. 

Demiryol ve Kara yolları şebekelerimizin kendi programları dâhilinde tamamlanmasına çalışılır
ken bu yolların, yurdumuz için büyük değer arzcden Deniz yollariyle bir arada ve yekdiğerini ta-
mamlıyacak surette çalışmalarına imkân vermek, büyük bir fedakârlık ihtiyariyle büyütülmekte 

olan deniz ticaret filomuzun seyrüsefer güvenini ve kabiliyetini artırmak, böylece dünya ticaret 
merkezleriyle daha geniş ölçüde münasebetlere girişmeyi sağlamak bakımından büyük önemi olan 
limanlarımızın inşası işi de esaslı bir surette ele alınmış olup inşa halinde bulunanlardan maada 
başlıca liman ve iskelelerimizi içine alan ve başladığı tarihten itibaren 10 senede tahakkuk edecek 
bir plân gereğince bu dâvanın da gerçek!eştirilmealanma sokulması Hükümetçe derpiş edilmekte ve 
bunun için takriben 200 milyon liralık bir masraf yapılması gerekeceği hesaplanmaktadır. 

Demiryollar vo limanlar grupu hakkındaki mâruzâtıma son vermeden evvel 611 nci bölümün 14 
ncü maddesine mevzu 250 100 liralık öd en eğin Alanya İskelesinin inşasına tahsis edilmesi düşii-
nüldüğüno de yer vermek isterim. 
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0 - Yollar ve köprüler grupu : 

Bayındırlık Bakanlığı yollar ve köprüler dairi si; Devlet yollarının yapım ve bakımı, büyük köp 
rüler inşası ve bakımı ve il yolları yapımının umumi nazaret ve murakabesi ile iştigal etmekte oldu
ğuna göre iş hacmi, itibariyle hayli yüklü bulunmaktadır. Bununla beraber Yüksek Komisyona, 
bütçeye mevzu ve 1 718 194 lira fazlasiyle 12 471 694 lira ödenek bakımından, aydınlatıcı bir fikir 
verebilmek için aşağıdaki hususlara, kısa olsa dahi, yer verilmesinde fayda mülâhaza edilmiştir. 

1923 denberi 2541 kilometrelik yeni yol ve ceman 9 300 metre boyunda 148 büyük köprü yapıl
mıştır. Daha evvel yılda ancak 1 200- 3 600 kilometrelik yol bakıma alınabilirken 1946 yılında 
4 800 kilometrelik yol bakım altına alınmış ve 1947 de bunun 10 000 kilometreye çıkarılması ka
rarlaştırılmıştır. 

Bu günki ihtiyaçlar ve yakın bir ati göz önünde tutularak Devlet eliyle yapılması lâzım ge
len yolların 20 000 küsur kilometre olduğu nazara alınırsa yirmi küsur senedenberi yaptığımız 
2 541 kilometrelik yolun ihtiyaçlara cevap vermekten ne kadar uzak kaldığı kolaylıkla anla
şılabilir. Ancak bu konuda aynı zamanda Bayındırlık Bakanlığının yol işlerine ayırdığı veya 
ayırabildiği ödenekleri de gözden geçirmek icap eder. Filhakika 1930 senesini mebde alırsak o 
yi İki yollar ve köprüler tahsisatının 1, 5 milyon lira olduğunu ve bunun tetricen artmak suretile 
1946 da 10, 7 milyona ulaştığını gözden uzak tutmamak muvafıkı insaf olur. 

Diğer bir deyimle bu on altı senede genel bütçeden verilen ödeneklerin yekûnu ancak 68 kü
sur milyon lirayı bulmakta ve seneye vasati 4, 2 milyon lira isabet eylemektedir. Yüksek Komis
yona bir ferahlık vermek için derhal şunu da arz etmek lâzımdırki Hükümet beyannamesinde te
mas mevzuu olmadığı gibi Bakanlık önümüzdeki on beş sene zarfında 20 000 kilometrelik bir yolun 
her türlü vasıtanın her mevsimde geliş ve gidişe müsait bir hale getirilmesini sağlayacak bir 
program hazırlamıştır. Bu günkü ekonomik, idari ve askerî ihtiyaçlar göz önünde bulundurul
mak suretiyle Edirneden istanbul ve Ankaradan geçerek Erzurum, Kars ve Doğu, Bayazıta giden 
ve doğuyu batıya, kuzeyi güneye ve iç Anadolu'yu Akdeniz, Karadeniz, Ege denizi iskele ve liman
larına bağlayan ve demiryolları ile irtibat ve uyarlık sağlayan yollar, bu programın esasını teşkil 
etmektedir. 

Mevzuubahis programa göre ve bugünkü konjöktüre nazaran senede 40 milyon liranın sarfı 
lâzım gelmektedir. Şartların bu programı tahakkuk ettirmeğe imkân bahşolmasmı yürekten dile
rim. 

Aldığını izahat Bakanlıkça hazırlanan işbu programın bakını işlerine şimdiye kadar olduğun
dan çok daha fazla önem ve itina derpiş ettiği ve bakım işinin düzeni bozulmayacak prensiplere 
bağlanacağının kararlaştırıldığı merkezindedir. Bu arada geçen yıl 2,4 milyon lira olan bakım 
işlerine muhassas ödenneğin 1947 yılı için beş milyon lira olarak teklif edildiği de söylenebilir. 

Devlet yolları ve köprüleri yapım ve bakımı için Genel bütçeye konan ödenekten başka yol 
vergisi yüzde onbeşlerinden de para harcanmaktadır. 1937 yılından 1946 yılma kadar on yılda 
yirmibeş milyon yediyüz altmışdokuz bin lira sağlanmıştır, önümüzdeki yıl içinde de 4, 5 milyon lira 
temin edileceği tahmin edilmektedir. 

Yekûnu 15 000 kilometreye baliğ olan İl yolları için de on beş senede tamamlanmak üzere Ba
kanlıkça illerde müştereken bir program hazırlanmakta olduğunun ifade edildiğini ve bunun fil
hakika birinci derecede ehemmiyetli işler arasında bir plâna bağlanmasının lüzumu kadar zaruri 
bulunduğunu söyliyerek yollar ve köprüler bahsini bitirmiş olacağım. , 

D - Silişleri grupu : 

1 - Büyük suişleri : 

1937 yılında çıkan 3132 sayılı kanunla 31 milyon lira ve 1941 ve 1944 yıllarında çıkan 4100 ve 
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4649 sayılı kanunlarla 40 ve 50 milyon liraki, cem'an 121 milyon liralık ödenek mezuniyeti alınmış 
ve yurdun muhtelif bölgelerinde sulama, kurutma ve taşkınlardan korunma işlerine başlanmıştır. 

Sulama, bataklıkları kurutma ve taşkınlardan, korunma için yapılması lâzımgelen inşa ve tesis 
işleri Susığırlık, Bakırçay, Gediz, Büyük ve Küçükmenderes, Seyhan, Ceyhan, Berdan, Sakarya ve 
Yeşilırmak havzalariyle Erzincan, Malatya ve Niğde bölgeleri gibi yurdun dağınık ve muhtelif kı
sımlarına taallûk etmektedir. 

Sulama işleri için bugüne kadar 47 milyon lira , su baskınlarından korunma için 17 milyon lira 
ve bataklık kurutulması için de 6,5 milyon liraki, cem 'an 70,5 milyon lira harcanmıştır. Buna müte
ferrik ve umumi masraflarla bakım ve onarma giderlerini ilâve ettiğimiz takdirde sarfiyatın ba
liği 85 milyon lirayı bulmaktadır. 

Başlanan bütün bu işlerin ikmali için daha 136 milyon liraya ve yedi sekiz yıla ihtiyaç olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Bu kısa izahlar ilk nazarda bir taraftan çalışmaların muayyen bölgelere teksifi suretiyle hedefe 
çabuk ve kolay ulaşılması yolunda bir istikamet takip edilemediğini ve diğer taraftan 85 milyon 
lira sarfedilmiş ve on senelik bir emek almış olmasına rağmen bu tesislerden tam ve kâmil bir isti
fadenin henüz istenen ve beklenen derece ve nispette, sağlanamadığını açıklamaktadır. Yarım ka
lan tesislerin harici tesislere mâruz bulunmasından doğabilecek zarar da başkadır. 

Sözünü ettiğimiz bu her üç işin Devlet ve memleket çapındaki iktisadi ve içtimai faydaları ve 
vaidli ve bol meyveli neticelerinin ne kadar sevindirici olduğu üzerinde uzun uzun durmaya hiç te 
ihtiyaç olmadığı kanaatmdayım. Esasen mevzuun bu yönden arzettiği büyük ehemmiyet ve değerli 
hususiyet karşısmdadırki işin, vaktin ve imkânın müsaade ettiği kadar, her cepheden tetkiki iltizam 
ve öne sürülen bu mülâhaza ve endişeler muvacehesinde ilgililerin tamamlayıcı izahlarına müracaat 
olunmuştur. Bu izahat şu merkezdedir. 

(îşe başlama tarihi olan 1937 yılının gerek işçi ve makina tedariki bakımından arzettiği kolaylık 
ve gerekse fiyatların bugünün şartlarına nazaran çok daha müsait bir durum göstermesi başlanan 
bu muhtelif işlerin süratle toparlanıp bitirilmesini mümkün kılmakta idi esasen mevcut ödeneğin 
muayyen bir iki bölgeye inhisarı da teknik bakımdan imkânsızdır. Çünkü bir havzaya ait kurutma 
ve taşkınlardan korunmayı istihdaf eden bu su düzenlemesi işi teknik bakımdan bir sıra takip 
etmek zaruretini doğurmakta ve netice itibariyle bit* havzanın on, onbeş seneden evvel bitiril
mesi mümkün bulunmamaktadır. Bununla beraber halen Bakanlık, son şartların ortaya koydu
ğu zaruretler karşısında, istisnai hal ve ihtiyaçlar dışında, yeniden herhangi bir bölgede bu 
türlü ıslah işine el atmamayı kati bir prensip olarak kabul etmiş ve bu gayeden inhiraf etmiye-
rek bütün çalışmalarını başlanan işlerin kül halinde tamamlanmasına ve böylece bunlardan 
beklenen fayda ve verimlerin tanı ve kâmil bir şekilde sağlanmasına ve yarım iş bırakarak ha
rici tesirlerin tahribatına mâruz herhangi bir tesis bırakılnıanıasına yönelmiş bulunmaktadır. 

Filhakika 1947 yılı için istenen ödeneğin ilgililerin ileri sürdüğü bu istikâmetlerde kullanıl
ması için bir program hazırlandığı gibi önümüzdeki yedi sene zarfında yapılacak işlerin de yine 
mevzuubahs esaslar dâhilinde bir plâna bağlanma yoluna gidildiği anlaşılmıştır. 

Bugüne kadar yapılan işleri hulâsa etmek lâzımgelirse 60 bin hektarlık sahanın sulanmasınıu 
sağlandığım 30 bin hektarlık arazinin su baskınlarından korunduğunu, 15 bin hektarlık bataklık 
kurutulduğunu söylemek icabeder. Yukarda söylendiği gibi daha 136 milyon lira sarfı ile düşünü
len tesisler ve işler tamamlandığı ve yapıldığı takdirde sulanacak saha yekûnu 190 bin hekta
ra, baskından korunacak arazi 130 bin hektara ve kurutulacak bataklıklar 36 bin hektara ba
liğ olacaktır. 

Su işleri için 1947 yılı bütçe tasarısına geçen yıla nazaran 566 132 lira fazlasiyle 13 367 632 
lira ödenek konmuştur. 
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2. — Küçük su işleri: 

1947 yılı bütçe tasarısının 614 ncü bölümünün 15 nei maddesine, yeni bir mevzu olmak üzere 
küçük su işleri ve her türlü giderleri adı altında bir milyon liralık bir ödenek konmuştur. 

Bahse mevzu ödenek talebi büyük su işleri mevzuları dışında ufak masraf ve emeklerle köy, 
kasaba ve şehirleri tehdit eden su tahriplerinin önüne geçmek, umumi sağlık durumu üzerinde 
büyük tesir yapan bataklıkları kurutmak ve yine mevzii faydalı sulamaları yapmak hedefini ta
şımaktadır. Köy, kasaba ve hattâ şehirlerin kendi kifayetleri ve mütevazi bütçeleriyle bugün 
ve yarın yapmalarına imkân olmıyan ve fakat yaplıdığı takdirde muhitinin iktisadi ve içti
mai bünyesi üzerinde feyizli bir tesir yapacağı aşikâr olan bu küçük su işleri için Bayındırlık 
Bakanlığının, velev şimdilik az olsun, bir ödenek istemiş olmasını Yüksek Komisyonun takdi
rine arzetmek yerinde olacaktır kanaatindayım. 

Küçük su işlerinin, ehemmiyetlerine göre, muayyen bir program altında ve her sene bütçesine 
konacak ödenekle devam ettirileceği düşünülmektedir. 1947 yılında yapılacak işlerin programa bağ
lanması için etüdlere şimdiden başlandığı öğrenilmiştir. 

3. — Ankara lâğım tesisatı : 

1941 yılında çıkan 4099 sayılı kanunun verdiği imkân üzerine 1942 yılında işe başlanmış ve 1946 
yılı sonuna kadar 2,7 milyon lira harcanmıştır. Fiyatların artışı yüzünden 7 milyon lira olarak tah
min edilen tesisat masrafının 25 - 30 milyon liraya çıkacağı ifade edilmektedir. Mevcut ödenek yet
kisi 1947 yılı sonunda bitmekte olduğundan işe devam edilebilmesi için başkendin âcil ve büyük bir 
ihtiyacını karşılıyacak olan bu işe gerekli öedenk ve yetkinin önümüzdeki yıl içinde sağlanması zaru 
reti vardır. 

4. — 1946 yılı bütçe tasarısını tetkik eden Bütçe Komisyonu raportörünün raporunda temas edi
len konular geçen yılki raportörün raporunda ileri sürdüğü mülâhazalar üzerinde de durulmuş ve 
incelemeler yapılmıştır. Bu incelemelere ve alınan izahlara nazaran Bakanlıkça mevzuubahis mülâ
hazalar gözönünde tutulmak suretiyle teşebbüsler ve tedbirler alındığı memnunlukla anlaşılmıştır. 

5. — Netice: 

Bayındırlık Bakanlığının yukarıda dört grupta mütalâa ettiğimiz bellibaşlı işlerinden yapı ve 
imar grupuna ait işler aynı zamanda diğer Bakanlıkları da alâkadar etmekte olduğundan ve bun
lar için lüzum ve vücubu kati ve aşikâr olan bir programın henüz mevcudiyeti tesbit edilmemiş 
bulunduğundan, burada ancak demiryollar ve limanlar, yol ve köprüler ile suişleri, derpiş olunan 
programları zaviyesinden, toplu olarak gözden geçirilebilecektir. 

Raporumun üçüncü bölümündeki mâruzâtımdan da anlaşılacağı üzere bahse konu olan bu türlü 
yapım ve tesislerin birer programa bağlandığını ifade etmek mümkündür. Bunların son ve kesin 
şeklini alması, katı zaruretler olmadıkça, programlardan inhiraf edilmemesi şüphe yokki plânla ba
şarıya ulaşılma zaviyesinden hususi bir ehemmiyet arzeder. 

Bununla beraber programların gerçekleştirilebilmesi ancak ve elbette her grup için bir miktar 
da senelik ödeneğin ve taahhüt yetkisinin alınmasına bağlı bulunmaktadır. 

Filhakika onbeş senede yapılması tasarlanan 2300 küsur kilometrelik demiryolları 800 milyon 
liraya ihtiyaç göstermekte bulunduğuna göre yılda 55 milyon lira ister. 

On senede ikmali düşünülen liman ve iskeleler yekûnu olarak 200 milyon ve yıllık olarak 20 mil
yon liraya tevakkuf eder. 

Onbeş senede bitirilmesi programa alınmış olan 2000 kilometrelik Devlet yolları ile köprülerin 
inşa ve bakımları 600 milyon liranın harcanmasını istilzam etmekte ve yılda 40 milyon lira iste- • 
inektedir. 
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Yedi senede bitirilmesi tasarlanan suişleri yekûnu olarak 100 milyon ve yıllık olarak 15 milyon 

lira ödeneği istilzam etmektedir. Şuhale göre yalnız bu üç grup için, üzerinde çalışılmakta olan 
konular dışında, programlarına göre 7 - 10 senede harcanmak suretiyle 17000 000 000 liralık bir gi
dere ve yılda 130 milyon liralık bir ödeneğe ihtiyaç mevcut bulunmaktadır. İç ve dış şartların bu
na imkân vermesi başta gelen bir dilektir. 

Raporum saygı ile yüksek huzurlarınıza sunulmuştur. 

Diyarbakır Milletvekili 
Cavit Ekin 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

Birinci kısmı - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük haklar 

I - Bakan ödeneği, aylıklar ve 
ücretler 

I I - Başka haklar 
586 Geçici tazminat 
587 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

1 Çocuk zammı 
2 Yakacak zammı 
3 Doğum yardımı 
4 ölüm yardımı 
0 Avnı yardım 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonoa 

istenen kabul edflcn 
Lira Lira 

582 
583 

584 
585 

1 
2 
• > 

Bakan ödeneği 
Aylıklar 
Memurlar aylığı 
Açık aylığı 
Temsil ödeneği 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 

5 320 

3 349 000 
4 305 

0 

3 353 305 

218 345 
80 

115 000 

115 000 
3 400 

34 000 
10 000 

457 560 

Bölüm toplamı 619 960 

5 320 5 320 

5 668 322 5 668 322 
2 100 2 100 
1 500 1 500 

5 671 922 5 671 922 

106 557 

230 000 
3 400 
34 000 
10 000 

0 

277 400 

295 560 295 560 
1 257 136 1 397 136 

106 557 

230 000 
3 400 
34 000 
10 000 

0 

277 400 

Birinci kısım toplamı 4 312 507 7 613 895 7 753 895 

588 

İkinci kısım, - Yönetim gider 
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
Merkez büro giderleri 

1 Kırtasiye 
2 Döşeme ve demirbaş 
3 Aydınlatma 
4 Isıtma 

8 000 
8-000 
5 000 

14 000 

8 000 
8 000 
5 000 

14 000 

8 000 
8 000 
5 000 

14 000 
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B. M. 

5 

589 
1 
2 

4 
5 

ödeneğin çeşidi 

öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

îller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
İsıtma 
Öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

15 000 

50 000 

6-500 
7 100 
1 000 
7 000 
7 500 

29 100 

1947 yıl] 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

16 000 

51 000 

6 500 
22 000 
2 000 
8 000 
8 500 

47 000 

ı için 
Komisyonca 

kabul edilen 
Lira 

16 000 

51 000 

6 500 
22 000 
2 000 
8 000 
8 500 

47 000 

590 Basılı kâğıt ve defterler 10 000 10 000 10 000 
591 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve giderleri 

592 
593 

594 

1 
2 

1 
2 
*> 
4 

Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 
Bakanlık otomobili giderleri 

I I - özlük olanlar 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Yabancı memleketlere gönde
rilecek memurlar yolluğu 

Bölüm toplamı 

51 426 

15 000 

66 426 

6 000 
4 900 

" 30 000 
50 000 
40 000 

8 500 

128 500 

41 055 

17 000 

58 055 

15 100 
4 900 

30 000 
50 000 
40 000 

8 500 

128 500 

41 055 

17 000 

58 055 

15 100 
4 900 

30 000 
50 000 
40 000 

8 500 

128 500 

595 Giyecekler 14 000 14 000 14 000 
596 4598 sayılı kanun gereğince ya

pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 16 600 16 600 16 600 

ikinci kısmı toplamı 325 526 345 155 345 155 
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Ödeneğin çeşidi 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Kömkyonca 

istenen kabul e<ül«u 
Lira Lira 

Üçüncü hısım - Daire hizmet
leri 

II - Geçici olanlar 
Ankara Gençlik Parkı gider
leri 
Sürekli onarma ve bakım 125 000 90 630 90 630 
Elektrik tesisatı, idare binası '' ' '} 
ve depo, helâ,kaskatlar, gazino 
ve diğer yol ve vapım her türlü 
giderleri' ' 0 225 000 225 000 

Bölüm toplamı 125 000 315 630 315 630 

Zelzele bölgelerinde yapılacak 
işler ve yardımlar (gider şekli 
Bakanlar Kurulunca belirtilir) 
Resmi binalar yapma ve her 
türlü giderleri 
Yardımlar 

Bölüm toplamı 

2 000 000 
1 500 000 

3 500 000 

1 900 000 
1 425 000 

3 325 000 

0 
0 

0 

Zelzele bölgelerinde yapılacak 
resmî binalar yapma ve her 
türlü giderleri (Gider şekli Ba
kanlar Kurulunca belirtilir) 0 0 1 900 000 

III - Çeşitli olanlar 
Fen aletleri ve gereçleri karşı
lıkları 5 300 5 300 5 300 
Telif, tercüme, baskı, yayın 
giderleri, kitap, dergi karşılık
ları ve filim giderleri 42 000 40 000 40 000 
Uluslararası kurum ve dernek
lere katılma payı 100 100 100 
Yabancı uzman, mühendis ve 
tercümanları 
Ücretler 96 650 275 000 250 000 



Bayındırlık Bakanlığı 

Ödeneğin çeşidi 

Yolluk ve başka giderleri 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

15 000 

1947 yılı 
Hükümet çe 

iıtonen 
Lira 

30 000 

için 
Komisyonot 

i abul tdiUt 
Lira 

30 000 

Bölüm toplamı 111 650 305 000 280 000 

10 000 
15 000 

840 
25 000 

12 000 
-— — = 

3 846 890 

1 
0 

840 
20 000 

309 
=_—_==: 

4 321 

542 
===== 
413 

1 
0 

840 
20 000 

309 542 
z==r. ============ 

2 871 413 

Staj için yabancı memleketle
re gönderilecek memurların 
yolluk ve başka giderleri 
Kazı giderleri 
özel idareler bütçelerini ince-
liyecek bayındırlık temsilcisi 
ücreti 
Kurs giderleri 
4644 ve 4805 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek emekli ke
seneği karşılığı 

Üçüncü kısmı toplamı 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 20 000 20 000 20 000 
Eski yıllar borçları 
1942 - 1945 yılları borçları 
1928 - 1941 yılları borçları 

Bölüm toplamı 

.Dördüncü kısım toplamı 

Beşinci kısım - Yardımlar 

2819 sayılı kanuna göre Elek
trik İşleri Etüd İdaresine yar
dım 292 000 0 0 
Mühendisler ve Mimarlar Bir
likleriyle Teknik Okullarını 
Bitirenler Birliğine yardım 3 000 3 000 3 000 

3 000 
1 000 

4 000 
=.===:========== 

24 000 

3 000 
1 000 

4 000 
= ^ z = = = = : 

24 000 

3 000 
1 000 

4 000 
=-=—==—.— 

24 000 
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ödeneğin ce§idi 

Halkm yapacağı su işlerine 
yardım 
Zelzele vesair âfet bölgelerine 
yardım (Gider şekli Bakanlar 
Kurulunca belirtilir) 
Zelzele bölgelerine yardım 
Yangın, sel, yer kayma ve çök
meleri gibi afetlerden zarar gö-, 
ren yerlere yardım 

Bölüm toplamı 

Besinci kısmı toplamı 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komiayonea 

istenen kabul edilea 
Lira Lira 

35 000 35 000 35 000 

0 

0 

0 
— _ •_- _ _ - _ - u r - : 

330 000 

0 

0 

0 
" — = — — 

38 000 

1 425 000 

50 000 

1 475 000 
. — 

1 513 000 

Altıncı kısım - Sermaye, kredi 
re tcMslt")' 

Demiryollar ve limanlar 
istikşaf, etiid, aplikasyon, ka-'î 
mulaştırına ve proje giderleri 
Yapı ve işletme gereçleri karsı-
hklariyle bu işlere ilişkin her 
türlü, giderler 
Keşif, denet, yönetim ve kabul 
işleriyle bilişler için memur... 
edileceklerin yollukları 
3262 ve 3813 sayılı kanunlara 
göre yapılacak Diyarbakır -
Cizre ve Elazığ - Yan hudut 
hatlariyle Bitlis şube hattı yap
ma karşılık ve giderleri 
3879 sayılı kanuna göre yapıla
cak Zonguldak - Kozlu hattı 
yapma karşılık ve giderleri 
Kaza tazminatı, tedavi, teçhiz 
ve tekfin giderleriyle kilometre 
ikramiyesi 
Antalya limanı mendireğinin 
onarma ve uzatma ve rıhtım 
yapma giderleri 
2214 sayılı kanıma göre yapıla
cak Ereğli limanı giderleri 

11 

Q •• «s « 

150 
•*• * * : 

000 

830 000 

45 000 

218 

50 

500 

50 

000 

100 000 

000 000 

350 000 

250 588 

60 000 

100 000 

325 000 

180 588 

60 000 

12 000 000 12 000 000 

0 

100 000 

100 000 100 000 

2 000 000 2 000 000 
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B. M. 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

612 

1 

• 2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 

11 

ödeneğin çeşidi 

4870 sayılı kanun gereğince 
Amasra dalgakıranının onar
ma ve yeni bir dalgakıranın 
yapma genel giderleri 
Erzurum hattı uzatma karşılık 
ve giderleri 
Trabzon limanı yapma karşılık 
ve giderleri 
Gazianteb - Maraş şube hatları 
yapma karşılık ve giderleri 
İnebolu limanı mendireğinin 
onarma ve ıslahı her türlü gi
derleri 
Küçük iskele ve mendireklerin 
yapma, onarma, islâh ve ikmal 
her türlü giderleri 

Bölüm toplamı 

Yapı ve imar işleri yapma, ka
mulaştırma ve esaslı onarma 
giderleri 
Devlet Meteoroloji işleri Ge
nel Müdürlüğü 
Adalet Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Malij^e Bakanlığı 
4646 sayılı kanun gereğince 
yapılacak memur evleri (2,5 
milyon lirası Şark bölgeleri 
için) 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı [1] 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

300 000 

2 500 000 

1 550 000 

1 400 000 

600 000 

0 

20 743 550 

94 000 
708 000 

2 800 
9 000 

260 000 
4 500 000 

3 800 000 
6 510 000 

73 000 

2 578 206 
272 474 

1947 yıl 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

200 000 

2 500 000 

1 350 000 

2 000 000 

700 000 

250 100 

21 860 688 

92 500 
694 000 

2 750 
8 800 

255 000 
4 410 000 

3 725^000 
3 405 000 

71 550 

2 527 000 
267 000 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

200 000 

2 500 000 

1 300 000 

2 000 000 

700 000 

250 100 

21 715 688 

92 500 
744 000 

2 750 
108 800 
255 000 

4 410 000 

3 600 000 
3 405 000 

71 550 

2 527 000 
837 526 

[1] Yukarıda gösterilen ödenekle Bakanlıkça programa alınan inşaat ve onarma 
işleriyle 3096 sayılı kanun gereğince İslâhiye, Mürşitpmar, Derbesiye, Gürbulak, 
Kızılçakçak, Erzurum ve Kapukule'de gümrük memurları için yaptırılacak evlerin 
inşaat bedeli verilir ve aynı kanuna daya narak daha evvel yaptırılmış bulunan ev
lerin onarımı yapılır. 
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B. M. 

12 
13 
14 

15 

-

ödeneğin çeşidi 

Tarım Bakanlığı 
Ulaştırma Bakanlığı 
İstanbul Adalet Sarayı yapımı 
ve her türlü giderleri 
Tapu ve Kadastra Genel Mü
dürlüğü 

Bölüm toplamı 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

917 000 
33 000 

0 

0 

19 757 480 

1947 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

499 000 
62 500 

500 000 

0 

16 520 100 

Komiıyonc* 
kabul edilen 

Lira 

269 000 
142 500 

500 000 

1 000 

16 966 626 

613 Yollar ve köprüler 
1 İstikşaf, etüd, aplikasyon ve 

kamulaştırma 45 000 100 000 100 000 
2 Şose ve köprüler yapma kar

şılık ve giderleriyle her türlü 
makine, aletler, gereçler karşı
lık ve giderleri 8 150 000 7 000 000 7 000 000 

3 Sürekli onarmalar 2 400 000 5 000 000 4 500 000 
4 Keşif, denet, yönetim ve kabul 

işlemleri için memur edilecek
lerin yollukları 150 000 250 000 200 000 

5 Taşıt giderleri 8 500 121 694 121 694 

Bölüm toplamı 10 753 500 12 471 694 11 921 694 

614 Su işleri 
1 İstikşaf, etüd, aplikasyon ve 

kamulaştırma 14 000 14 000 14 000 
0 Yapı ve onarma giderleri 75 000 0 0 
2 İşletme giderleri 113 500 27 887 27 887 
3 Keşif, denet, yönetim ve ka

bul işlemleri için gönderilecek
lerin yollukları 150 000 150 000 150 000 

4 Meriç su işleri 20 000 . 10 467 10 467 
5 Taşkın sulara ve su baskınla-

rma karşı 4373 sayılı kanun 
gereğince yapılacak korunma 
giderleri 26 000 26 000 26 000 

6 Taşıt giderleri 20 000 120 000 120 000 
7 Şamram kanalı yapma ve 

onarma giderleriyle Van hu
dudu dâhilinde bulunan batak
lık ve suların ıslahı 300 000 250 000 200 000 



Bayındırlık Bakanlığı 

Ödeneğin çeşidi 

3132, 4100 ve 4649 sayılı ka
nunlar gereğince yapılacak su 
işleri giderleri 
Küçük su işleri her türlü gi
derleri 

1946 
yılı. 

ödeneği 
Lira 

12 083 000 

0 

1947 yıl 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

11 769 278 

1 000 000 

ı için 
Komisyonca 

kabul edilen 
Lira 

11 669 278 

1 000 000 

Bölüm, toplamı 12 801 500 13 367 632 13 217 632 

Bölge hidroelektrik tesisleri 
için (özel kanunu gereğince 
harcanacaktır) 
Ankara lağımlarının yapma 
giderleri 
Atatürk Anıtı yapma ve her 
türlü giderleri 
Genel müfettişlikler bölgele
rinde yaptırılacak yollar ve 
imar işleri her türlü giderleri 
Ankara Tıp ve Fen Fakültele
ri yapımına ilişkin her türlü 
giderler 0 2 896 308 2 800 000 

2 000 000 

1 500 000 

2 000 000 

1 000 000 

0 

2 000 000 

2 472 138 

500 000 

0 

2 000 000 

2 472 138 

656 308 

Altıncı kısım toplamı 70 056 030 72 088 560 71 750 086 

KISIMLAR TOPLAMİ 

Birinci kısım toplamı 4 312 507 7 613 895 7 753 895 
İkinci kısmı toplamı 325 526 345 155 345 155 
Üçüncü kısım toplamı 3 846 890 4 321 413 2 871 413 
Dördüncü kısım toplamı 24 000 24 000 24 000 
Beşinci kısım toplamı 330 000 38 000 1 513 000 
Altıncı kısım toplamı 70 056 030 72 088 560 71 750 086 

GENEL TOPLAM 79 394 953 84 431 023 84 257 549 
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Rapor 
38 .XI . 1946 

Ekonomi Bakanlığı 1947 bütçe tasarısı üzerinde yaptığımız tetkiklerin neticelerini aşağıda ar-
zediyoruz: 

1. Ekonomi Bakanlığı bütçesi, geçen senelerde olduğu gibi,bu sene de iki esaslı bölüme ayrılmış 
bulunmaktadır. Bölümlerden birincisi, Bakanlığın kendi kuruluş ve bünyesine taallûk eden ödenek
leri, ikinci bölüm ise, Bakanlık bütçesinden bazı idarelere yapılan yardımları ihtiva etmektedir. 

2. — Ekonomi Bakanlığı bütçesini tahlil ve geçen sene bütçesiyle mukayese yapabilmek için, 
bu bütçeyi, evvel emirde toplu olrak bilahare bölümler itibariyle ele almakta fayda vardır. 

Bakanlığın 1946 yılı ödenekleri yekûnu 8 234 592 lira iken, bu sene, muhtelif fasıl ve mad
delerden 2 610 649 lira tenzil ve muhtelif fasıl ve maddelere 1 124 780 lira ilâve edilmek sure
tiyle 1947 bütçesi 1946 ya nazaran 1 485 869 lira noksaniyle 6 748 723 lira olarak bağlanmış bu
lunmaktadır. 

tik nazarda 1946 ile 1947 bütçe ödenekleri arasında 1947 lehine olmak üzere 1 485 869 liralık 
bir fark görülmekte ise de, bizzat Bakanlık teşkiâtına tallûk eden kısımlar bakımından böyle bir 
tasarruf olmayıp bilâkis bir artış mevcuttur. Şöyleki: 

Bakanlığın münhasıran kendi kuruluş ve bünyesine taallûk eden bütçesi bakımından geçen 
seneki ödenekler yekûnu 2 221 105 lira olduğu halde, bu sene teklif edilen ödenekler yekûnu 
2 498 723 liraya baliğ olmaktadır. Binnetice; 1947 teklifleri, 1946 yılı bütçesine nazaran 277 618 li
ra fazlalık arzetmektedir. 

1947 bütçe tasarısı gerekçesinde 1946 ya nazaran görülen artış ve eksilişlerin sebepleri fa
sıl ve madde itibariyle açıklanmış bulunduğundan, raporumuzda bu hususların tekrarına lü
zum görülmemiştir. Bununla beraber, muhtelif fasıl ve maddelerde Hükümetin koyduğu umumi 
prerısipe uyularak bir takım tasarruflar yapılmış olmasına rağmen bütçe yekûnunun geçen sene
ye nispetle kabarık olmasının sebeplerini belirtmek bakımından, bazı kalemler üzerinde durul
masında fayda mülâhaza edilmiştir. 

Bütçeyi kabarlan en mühim âmili, memur aylıklarına ve bunların çocuklarına yapılan ve ye
kûnu 438, 724 lira tutan zamla, bu sene getirilmesi derpiş edilen ve geçen sene bütçesine naza
ran 110 bin lira bir fazlalık arzeden yabancı uzman ücret ve masrafları teşkil etmektedir. Bu
na mukabil kayda değer en mühim tenkis, 628. inci fasıldaki (Sanat eserleri satın alınması, dağı 
lılması) giderlerinden yapılabilmiştir. Bu fasla geçen sene 295. 000 lira konmuş olduğu halde bu 
sene bu ödenek 235. 000 lira noksaniyle 60. 000 liraya indirilmiştir. 

Binnetiee; memur maaş ve ücretlerine yapılan zammın Bakanlık bütçesine nispetle mühim 
bir yekûna baliğ olması ve buna mukabil esaslı tenzilin yanlız bir kaleme ve muayyen miktara 
inhisar etmiş bulunması muhtelif fasıl ve maddelerden ufak tefek bazı tasarruflar sağlanmış ol
masına rağmen Bakanlık bütçesinin geçen seneye nazaran 277 küsur bin lira bir kabarıklık 
göstermesinde başlıca âmil teşkil etmiştir. 

3. — Ekonomi Bakanlığı bütçesinin ikinci bölümünü, bidayette de arzedildiği üzere bazı Müessese
lere yapılan yardımlar teşkil etmektedir. 1947 yılında Bakanlık bütçesinden yardım gören te
şekküller, 2804 ve 2819 sayılı kanunlarla kurulan Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü ve Elektrik 
İşleri Etüd idaresidir. Bu idarelere yapılan yardımlara ve bunların mukayesine geçilmezden evvel, 
mahiyetleri hakkında kısaca malûmat verilmesinde fayda mülâhaza edilmiştir. 
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Bilindiği üzere, bu İdareler, hükmî şahsiyeti haiz muamelelerinden kendi kanunlariyle hususî 

hukuk hükümlerine tâbi ticarî usullere göre idare edilen Müesseseler olup, sarfiyat ve muamelâ
tında Muhasebei Umumiye, Artırma Eksiltme ve İhale kanunlarına ve Sayıştay'ın vize ve murake-
besine tâbi değildirler. Bunların ne mercide murakebe edileceği hususî kanunlarında tasrih edilmiş
tir. Yine kendi kanunlarına göre bu İdarelerin başlıca varidatı.bağlı bulundukları Bakanlık büt
çesinden yapılacak yardımlarla diğer Hükümet daierleri, Hükümete bağlı Müesseseler ve hakikî 
ve hükmî şahıslar hesabına yaptıkları işlerden alacakları ücretlerden terekküp etmektedir. Bida
yette her ikisi de Ekonomi Bakanlığına bağlı bulunan teşekküllerden, Elektrik İşleri Etüd İdaresi, 
bilâhare Bayındırlık Bakanlığına bağlanmış ve bu seneye kadar yapılan yardımlar da mezkûr Ba
kanlık bütçesinde yer almakta bulunmuştur. İdare. 4850 sayılı kanunla yeniden Ekonomi Bakanlığı
na bağlanmış bulunduğundan busene yapılan yardımın karşılığı da Ekonomi Bakanlığı bütçesine 
konmuştur. 

Bakanlık bütçesinin ikinci bölümünü teşkil eden yardımlar bakımından, geçen sene bütçesi 
ile bu sene bütçesi arasında mukayese yapıldığı takdirde bu sene bütçesindeki yekûnun geçen 
seneye nispetle 1. 763 487 lira noksaniyle 4. 250.000 lira olduğu görülür. 1.763.480 liralık fark ma
den Tetkik ve Arama Enstitüsüne geçen sene yapılan 6. 013. 487 lira yardımın bu sene 3. 800. 000 
liraya indirilmesinden ve buna mukabil, geçen yıl Bayındırlık Bakanlığı bütçesinde yer alan Elek
trik İşleri Etüd İdaresine yapılan yardımın 292. 000 liradan 450. 000 liraya çıkarılmasının netice
sidir. 

Bu İdarelerin bilanço ve iş programları, hususî kanunlarına tevfikan TTmumî Heyetleri tara
fından tetkik edilmekte olduğundan raporda bu noktalara temas edilmesinde umumî bir fayda 
görülmemiştir. Bununla beraber gerek M.T.A. ve gerek Elektrik İşleri Etüd İdaresinin 1946 ve 
1947 seneleri masraflaraına müteallik mukayeseli cetvellerle, M.T.A. mn kuruluşundan itibaren, 
Devletten gördüğü yardım ve ücretle yaptığı işlerden mütevellit hasılatını sene itibariyle göste
ren cetvelin eklenmesinde, teşekküllerin faaliyeti hakkında bir fikir vermesi bakımından fayda 
görülmüştür. 

Arzederiz. 

Kırşehir Milletvekili Kocaeli Milletvekili 
Şevket Torgut İsmail Rüştü Aksal 

E. 1. E. İdaresine 1947 yılı için verilecek ödenek hakkında not: 

1 9 4 .6 1 9 4 7 Düşünceler 

I. Personel giderleri : 
1. Merkez teşkilâtı 200 292 358 269 
2. Taşra teşkilâtı 32 708 20 000 
3. Yabancı uzmanlar 233 000 80 000 358 269 

11 500 10 000 

30 998 55 000 (Sarıyar ve Gediz sondaj
ları, köy elektriklendir

mesi) . 
1000 5 000 (İstatistik işleri ve san

tral işletmeleri tetkiki). 

II. Yönetim giderleri : 
I I I . Etüd giderleri : 

1. Proje işleri 

2. Enerji ekonomisine ait işler 
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1 9 4 ü 1 9 4 7 

fV. 

3 8u kuvvetleri kadastrosu 

4. Bakanlık buyruğu ile 
yapılacak işler veya 
önceden bilinmiyen 
etüdleı* 

5. Yabancı illerde etüd 
gezileri ve enerji kon
gresine iştirak gider
leri 

Demirbaş eşya ve gereç 
giderleri 

1. Sondaj makinaları için 
kuron ve yedek parça 

2. Gezi eşyası, sair gereç 
ve. teknik kitaplar 

.13 500 

2 000 

15 000 

1 000 

3 000 

2 730 

Toplam 292 000 450 000 

Düşünceler 

(Halen mevcut ve Dicle üze
rinde açılacak rasad is
tasyonlarında yapılacak 
hidrografik etüdler). 
(Dıı iş için 1940 yılının .) 
nen ayı sonuna, kadar di
ğer giderlerimizden kesile
rek 2 402,71 lira sarfedil-
mistir. 

Merkez teşkilatındaki memurların adedi 41 
Taşra » » » 60 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 1946 - 1947 Yılları masraf bütçesi mukayese cetveli 

B. B. 
1946 1947 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

12 
13 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 

Tahsisatın nev 'i 

Genel Direktörlük aylık ve 
muhassasatı 
Tekaüt aidatı 
Fevkalâde ikramiye 
Kasa tazminatı 
Harcırahlar 
Tedavi masrafları 
Müstahdemin melbusatı 
Demirbaşlar 
Kırtasiye, büro levazı ve mat
bu evrak 
Tamir, tesis, tâdil ve bakım 
masrafları 
Neşriyat masrafları 
Muhtelif masraflar 
Müteferrik » 

1946 

10.000 

1947 Fare 

10.000 

20.000 
15.000 

111.000 
20.000 

12.000 
15.000 

101.000 
10.000 

Fark 

452.428 
9.001 

40.000 
2.000 

25.000 
10.000 
5.000 

25.000 

588.027 
21.567 
64.000 
6.000 

15.000 
8.000 
5.000 

25.000 

135.599 
12.566 
24.000 
4.000 

10.000 
2.000 

S. 000 

10.000 
10.000 
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B. 

1946 

14 
15 

16 

17 

18 
19 

20 
21 
22 

23 

24 

B. 
1947 

14 
15 

16 

17 

18 
19 

20 
21 
22 

23 

24 

Tahsisatın nov'i 

Gayrimelhuz masraflar 
P. S. ve T. A. G. aylık ve 
muhas. 
P. S. ve T. A. G. diğer mas
rafları 
J. E. P. G. aylık ve muhas-
sasatı 
J. E. P. G. diğer masrafları 
Z. M. T. ve başçavuş m ek. 
ve T. T. h. aylık muhaşsasatı 
Z. M. T. M. diğer masrafları 
işçi sigorta prim karşılığı 
Garaj, atelyo, ambar inşaatı 
karşılığı 
Yardımcı servisler için alına
cak demirbaş masrafları 
Talebe yetiştirme masrafları 

1946 

2,500 

322.256 

5.090.082 

638.560 
695.000 

v ' ' 

88.060 
266.100 

46.000 

400.000 
- . • ' . 

373.500 
300.000 

1947 

2.500 
.' 

350.298 

2.068.285 

1.030.784 
1.050,000 

173.123,16 
161.150 

30.000 

500.000 

102.799,64 
612.702 

Fark 

' 

28.042 

392.224 
355.000 

85.063,16 

100.000 

312.702 

Fark 

3.021.797 

104.950 
16.000 

270.700,36 

8.966.487 6.962.235,80 1.449.196,16 3.453.447,36 

Gelir unsurları 

Hazine yardımı 
Muhtelif tahsilat 
ve gelir 

Gelir unsurları 

1935 1936 1937 1938 

2 032 000 

Gelir unsurları 

28 190 071 Hazine yardımı 3 814 433 6 013 487 
Muhtelif tahsilat 
ve gelir 243 972,72 529 073,40 4 024 042,82 

4 058 405,72 G 542 560,40 32 214 113,82 
Hazine yardımı yekûnu T. L. 28 190 071 
Muhtelif tahsilat ve gelir yekûnu T. L. 4 024 042,82 

Umumi yekûn T. L. 32 214 113,82 

1939 

682 000 1 425 000 1 272 700 2 000 000 2 215 000 

55 034,37 135 495,90 182 599,80 210 372,22 565 716,97 

737 034,37 1 560 495,90 1 455 299,80 2 210 372,22 2 780 716,97 
1940 1941 1942 1943 1944 

2 335 451 Hazine yardımı 2 500 000 1 950 000 1 950 000 
Muhtelif tahsilat 
ve gelir 203 303,66 244 781,31 398 631,91 442 903,10 812 157,46 

2 703 303,66 2 194 781,31 2 348 631,91 2 474 903,10 3 147 608,46 

1945 1946 Yekûn 
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B. M. 

Ekonomi Bakanlığı 

1946 
yılı 

ödeneği 
Ödeneğin çeşidi Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

ittencn kabul edilen 
Lira Lira 

619 
620 

621 
622 
623 
624 

Birinci kısım - Ayhk, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük haklar 

I - Bakan ödeneği, aylıklar ve 
ücretler 

Bakan Ödeneği 
Aylıklar 

1 Memurlar aylığı 
2 Açık aylığı 
3 Temsil ödeneği 

5 320 

1 115 710 
1 
o 

5 320 

1 485 930 
1 

1 500 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak samlar ve 
yardımlar 

1 Çocuk zammı 
2 Doğum yardımı 
3 Ölüm yardımı 
0 Aynı yardım 

176 496 
4 300 

97 158 

5 320 

1 485 930 
1 

1 500 

Bölüm toplamı 1 115 711 1 487 431 1 487 431 

220 000 220 000 
24 000 24 000 
78 750 78 750 

L 

Bölüm toplamı 

i kısım toplamı 

25 000 
8 000 
8 000 

115 740 

156 740 

1 555 725 

50 000 
8 000 
8 000 

0 

66 000 

1 881 501 

50 000 
8 000 
8 000 

0 

66 000 

1 881 501 

İkinci kısım - Yönetim gider
leri 

625 
1 
2 
3 
4 

I - Hizmete ilişkin oh 
Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 

mlar 

6 000 
8 000 
6 000 
8 000 

6 000 
8 000 
5 000 
8 000 

6 000 
8 000 
5 000 
8 000 
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B. M. 

5 

626 
1 
2 
3 
4 
5 

Ödeneğin çeşidi 

öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

îller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

10 000 

38 000 

5 500 
4 500 
3 250 
5 500 
6 000 

24 750 

1947 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

9 000 

36 000 

2 500 
2 000 
2 000 
2 500 
2 500 

11 500 

. için 
Komisyonca 

kabul edilen 
Lira 

9 000 

36 000 

2 500 
2 000 
2 000 
2 500 
2 500 

11 500 

627 Basılı kâğıt ve defterler 
628 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve giderleri 

10 500 10 000 10 000 

629 
630 

1 
2 

1 
2 

Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 
Taşıt giderleri 
Bakanlık otomobili 
Başka taşıtlar 

Bölüm toplamı 

27 435 

20 500 

47 935 

10 250 

4 500 
2 500 

7 000 

21 922 

20 000 

41 922 

8 000 

4 500 
2 500 

7 000 

21 922 

20 000 

41 922 

8 000 

4 500 
2 500 

7 000 

I I - özlük olanlar 
631 Yolluklar 

1 Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici görev yolluğu 
3 Müfettişler yolluğu 
4 Yabancı memleketlere gönde

rileceklerin yolluğu 

7 000 
55 500 
37 000 

1 

10 000 
63 500 
45 000 

1 

10 000 
63 500 
45 000 

1 

Bölüm toplamı 99 501 118 501 118 501 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

632 Giyecekler 
633 4598 sayılı kanun gereğince 

yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 

1946 
yılı 

ödeneği 
T/ira 

14 000 

10 0Q0 

1947 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

10 000 

10 00 

için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

10 000 

10 000 

634 

635 

636 

ikinci kısım toplamı 

Üçüncü hısım - Daire kısmet
leri 

I - Sürekli olanlar 
Teşviki Sanayi Kanunu gere
ğince prim karşılığı 
Sanat modelleri satınalınması, 
dağıtılması giderleri 
Kongrelere ve uluslararası ku-

261 936 

2 

295 000 

252 923 

1 

60 000 

252 ! 

60 ( 

rumİara katılma giderleri 
1 İç kongreler 10 000 
2 Dış kongrelere gönderilecekle

rin yolluk ve başka giderleri 1 
3 Uluslararası kurumlara katıl

ma payı 1 

Bölüm toplamı 10 002 

10-000 

1 

1 

10 000 

1 

1 

10 002 10 002 

II - Geçici olanlar 
637 Krom madenleri ve Ereğli hav-

zası ocakları ve başka maden
lerin ruhsat tezkeresi ve imti-. 

<* yaz sahibine 2818 sayılı kanu
nun 6 ncı maddesinin A. B. C. 
bentleri gereğince verilecek 
tazminat ile aynı maddelerde
ki tesisat karşılığı olarak ruh 
sat tezkeresi veya imtiyaz sa
hiplerine verilecek tazminat 5 000 6 000 6 000 
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1946 1947 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Ö d e n e ğ i n çeş idi Lira Lira Lira 

TIT - Çeşitli -olanlar 
Yazı, yayım ve propaganda gi
derleri 10 000 10 000 10 000 
Yabancı uzmanlar, tercüman
lar ve memurlar ücreti 
Ücretler 
Yolluk ve başka giderleri 

Bölüm toplamı 

Temsil giderleri 
Onarma giderleri 
4644 ve 4805 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek emekli ke
seneği karşılığı 

Üçüncü kısım toplamı 

60 000 
5 000 

65 000 

1 000 
2 500 

7 440 

395 944 

155 000 
20 000 

175 000 

2 000 
2 500 

85 296 

350 799 

155 000 
20 000 

175 000 

2 000 
2 500 

85 296 

350 799 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 5 000 5 000 5 000 
Eski yıllar borçları 
1942 - 1945 yılları borçları 
1928 - 1941 yılları borçları 

Bölüm toplamı 

Dördüncü, kısım toplamı 

Beşinci kısım - Yardımlar 

Kurumlara yardım 
2804 sayılı kanun gereğince 
Maden Tetkik ve Arama Ens
titüsüne yardım 6 013 487 3 800 000 3 800 000 

2 000 
500 

2 500 
---- — - .=^- _—z^ız 

7 500 

2 000 
500 

2 500 
~_-=z=zrz 

7 500 

2 000 
500 

2 500 
— — • _ . . • = . 

7 500 
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B. M. 

Ekonomi Bakanlığı 

1946 
yılı 

ödeneği 
Ödeneğin çeşidi Lira 

2 2819 sayılı kanun gereğince 
Elektrik İşleri Etüd İdaresine 
yardım 

Beşinci kısım toplamı 

KTSrMLAR TOPLAMİ 

0 

6 013 487 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

450 000 450 000 

4 250 000 4 250 000 

Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı. 
Beşinci kısım toplamı 

1 555 725 
261 936 
395 944 

7 500 
6 013 487 

1 881 501 
252 923 
350 799 

7 500 
4 250 000 

1 881 501 
252 923 
350 799 

7 500 
4 250 000 

3827 sayılı kanun gereğince sa-
tmalmacak taşıtlar karşılığı 
olarak Maliye Bakanlığı büt
çesine aktarılacak olan 0 6 000 0 

GENEL TOPLAM 8 234 592 6 748 723 6 742 723 



22 - Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı 



Rapor 

İncelenmek üzere uhdeme tevdi Duyurulan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1947 yılı 
bütçesini, inceledim. Vaktin çok dar ve hemen birkaç güne inhisar etmesi yüzünden bu inceleme
lerimin her mânada geniş ve derin bir şekilde yapılmasına imkân bulunamadığını peşin olarak ve 
özür dileyerek arzederim. 

Sağlık Bakanlığının 1947 yılı bütçesinin genel toplamı 41 807 455 liradır. Geçen 1946 yılı 
bütçe tutarının 32 791 707 lira olduğuna göre,, bu sene bütçesinde, geçen sene bütçesine naza
ran 9 015 748 liralık bir çoğalış olmuştur. 

Tasarının esas ana hatları ile bölümlerinin incelenmesinden anlaşılacağı veçhile bu çoğalış: 
(1947) senesi bütçesile sağlanacak olan bazı hizmet ve işlerin Ödeneklerine yapılan ilâvelerden ve 
bilhassa memur ve hizmetlilerin ödenekleriyle, bunlara ek ve bağlı diğer giderlere yapılan yeni 
zamlardan doğmuştur. 

Bu şekilde yapılan zamların; tutarı 1946 ve 1947 yılı bütçeleri arasında görülen bu farktan 
ibaret olmayıp buna bütçenin bir çok bölümleri üzerinde geçen seneye nazaran yapılmış olan ve 
tutarı (3 366 706) lirayı bulan tasarrufların da katılması gerektir. Bu hesaba göre, (1947) yılı 
bütçesinde, muhtelif bölümlere yapılan ilâvenin toplamı: 

9 015 748 lira 1946 - 1947 yılı bütçeleri farkı 
3 366 706 lira 1947 yılı bütçesindeki tasarruflar. 

12 382 454 lira demektir. 

I 
Yapılan tasarruflar 

Bakanlığın 1947 yılı bütçesinde, evvelki yıla nazaran eksilmiş olan giderler ve bu suretle yapıl
mış olan tasarrufları aşağıda sıra ile arzediyorum: 

Birinci kısımda : 

648 nci yapılacak zamlar ve yardımlar bölümünün, 5 nci Aynı yardım maddesindeki (2 153 797) 
lira tamamen çıkarılmış isede, bunun memurlara taallûk eden (1 196 377) lirası aylıklar maddesine 
ve ücretlilere ait olan (957 420) lirası da hizmetliler bölümüne aynen götürülmüştür. 

Üçüncü kısımda : 

661 nci bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş bölümünün, 2 nci geçici görev yolluğu maddesinden, 
(25 000) lira indirilmiş; 

662 nci trahomla savaş, bölümünün 1 nci genel hizmetler maddesinden; (E) cetveline dâhil hiz
metliler kadrolarında genel olarak yapılan azaltma neticesi (80 304) lira bir eksiltme yapılmış; 

663 neti zührevi hastalıklarla savaş bölümünün 2 nci geçici görev yolluğu maddesinden (5 000) 
liranın tasarrufu mümkün görülerek indirilmiş; 

664 neti sıtma ile savaş bölümünün 1 nci genel giderleri maddesinden (828 188) lira, 2 nci geçici 
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görevler yolluğu maddesinden (160 529) lira tasarruf edilmek üzere cksiltilmiştir. 

665 nei hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım Kurumları bölümünün 2 nci muayene ve tedavi-
evleri maddesinden (5 000) lira 5 nci sağlık merkezleri maddesinden, (10 000) lira, 6 ncı doğum ve ba
kımevi maddesinden (50 000) liranın tasarrufu mümkün görülerek indirilmiş; 

666 ncı okullar ve kurumlar ve yurtlar bölümünün 1 nci Tıp öğrenci Yurdu maddesinden 
(21 287) lira, 4 ncü Tekâmül Öğretimi maddesinden (20 000) liranın tasrrufu kabil olabileceği 
kabul olunarak eksiltilmiştir. 

667 nci Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Kurulu ve Hıfzıssıhha Okulu bölümünün 1 nci ge
nel giderleri mddesinden (125 202) lira kurulun mühim ihtiyaçlarının geçen 1946 senesi içinde 
temin edilmiş olması hasebiyle tasarrufu mümkün görülerek indirilmiş; 

669 ncu Onarma bölümünden (20 000) liranın tasarrufu mümkün görülerek, keza; 

670 nci Millî Tıp Kongresi bölümünden 1947 senesi kongrenin toplanmıyacağı nazarı itibara 
alınarak (14 999) lira; 

676 ncı Yüksek Sağlık Şûrası üyeleri huzur ücretlerinden (2 500) lira, tasarruf edilebileceği 
düşünülerek azaltılmış; 

Beşinci kısımda : 

683 ncü özel okullara, derneklere ve kişilere yardım bölümünden (15 000) lira, yapılan önem
li zam ve ilâveleri karşılamak üzere tenzil edilmiş; 

684 ncü Çok çocuklu ailelere yardım bölümünden (250 000) lira, Yalova Kaplıcalarına yar
dım bölümünden (79 900) lira, aynı mülâhaza ve düşünce ile indirilmiştir. 

Tenkidi : 

1947 yılı bütçesinin hazırlnmasmda Hükümetçe genel ve esas olarak kabul olunan prensiplere 
uyularak, yapılan yeni zam ek ödenekleri karşılamak üzere her bakanlık bütçesinde olduğu gibi 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesinin muhtelif kısım ve bölümlerinde yapılan ve yu
karıda müfredatı, bölümleriyle miktarları gösterilen eksiltme ve azaltmalar içerisinde zaruret 
ve mecburiyetler yüzünden iktiham ve tasamı îa kaabil olanları olmakla beraber Bakanlığın esas 
çalışmaları, önemli görevleri üzerine müessir olabilecekleri de vardır. 

Keza; bu eksiltme ve azaltmalar meyanında gösterdiğimiz ve haddizatında bir azaltmayı 
mucip olmıyan; bütçenin bir bölümünden diğer bölümüne götürülmek suretiyle yapılan; zahirî 
indirmeler de mevcuttur. (650) nci; (yapılacak zamlar ve yardımlar) bölümünden yapılan 
(2 153 797) liralık azaltma bu nevidendir. 

Üçüncü kısmın (661, 663, 666, 667, 669, 670, 676, 683, 684) ncü bölümlerinde yapılan azalt
maları da zaruret ve mecburiyetler yüzünden iktiham ve tasarrufu kaabil telâkki etmek müm
kündür. Fakat : Yurt sağlığının korunma ve savunması yönünden daima artırılmasını ve kuv
vetlendirilmesini istiyeceğimiz ve Ulusumuzun en önemli düşmanları olan (Sıtma, verem, trahom 
ve zührevi hastalıklar) gibi herbiri başlı başına bir belâ olan hastalık ve âfetlerle savaş gider
lerinin indirilmesi ve yurdumuzun daha yüzlerce ve binlereesine muhtaç bulunduğu sağlık 
merkezleriyle, nüfus ve çoğalma dâvamızın başında gelen doğum ve çocuk bakım evlerimizin 
çalışmalarım sekteye uğratacak şekilde ödeneklerinin azaltılması hiçbir zaman düşünülmemeli 
ve tecviz olunmamalı idi. 

Bundan başka: Sayıları yurt ihtiyacının çok dununda olan her çeşit sağlık kurumlarımızın 
çalışma ve verimlerini azaltacak herhangi bir tasarrufu en müşkül durumlarda bile akla geti-
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rilmemeli ve yeni bir varlık haline gelmiye başlıyan, her şeyden çok bir sağlık kurulu ve bir 
şifa kaynağı olan, bugüne kadar Hükümetimizin yaptığı yardımlarla yaşıyan ve rantabl bir 
hale gelebilmek için daha çok himmet ve sahabet isteyen Yalova Kaplıcalarımız; dünyanın henüz 
sükûna kavuşmadğı, hayatın normale dönmediği bir zamanda yardımdan mahrum bırakılmamalı idi. 

Bu itibarla, Bütçenin (662, 664, 000) nci bölümlerinde yapılan eksiltmeleri sağlık dâvamıza uygun 
bulmıyorum. 

Bu husustaki görüş ve düşüncelerimi sırasiyle arzedeeeğim. 

B. : 662 — Trahomla Savaş : 
Türk yurdunun maalesef mühim ve geniş bir kısmını istilâ den ve her sene bir çok vatanda

şımızı körler zümresine katarak en kıymetli görme hissinden mahrum bırakan Trahom hastalı-
ğıyle savaş, Cumhuriyet idaremizin Halk sağlığının korunması, bu dertle muztarip vatandaşları
mızın kurtarılması için kurduğu en güzel eserlerinden birisidir. 

İlkönce, (1925) senesi küçük bir kısım yurt parçası üzerinde kurulan ve bugün; 12 ilimizin 
en çok hastalıklı yerlerinde çalışmakta olan Trahom mücadelesinin faydaları ancak yeni yeni his
sedilmeye başlamış, savaşın tesiri cidden büyük olmuştur. 

Bugün; biri Adana, diğeri Diyarbakır'da olmak üzere iki gurup halinde çalışan 
Trahomla savaş teşkilâtının, (16) hastanesi (32) dispanseri ve (35) köy tedavi evi vardır. Bun
ların yrleri ve yatak sayıları aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. 

Trahom Savaş kurulları, 

Adana Trahom Savaş Kurulu Başkanlığı 
bölgesi 

Diyarbakır Trahom Savaş Kurulu Başkanlığı 
Bölgesi 

tf s 
^ $ 

P< 'fi >> > 
:q çu 

^ r-r 

«3 2 
3 v 

Adana 
Adıyaman 
Antakya 
Besni 
Birecik 
Bozova 
Gazianteb 
Hassa 
Hilvan 
Kâhta 
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Bu kadar geniş bir sahada çalışmakta olan savaş teşkilâtının tabip kadrosu : 

2 Savaş bölge başkanı 
6 Mutahassıs tabip 

40 Tabip 
1 Asistan tabip olmak üzere 

49 tabip olduğu halde, hâlen (24) tabip ile çalışmakta ve kadrosunda (1) mutahassıs tabip 
ile (23) tabip ve (1) asistan tabibi açık bulunmaktadır. 

Keza esas sağlık memuru kadroları : 
19 Hemşire 

128 Sağlık memuru olmak üzere ^ . ; ,'~~, 

147 olduğu halde, hâlen faal mevcudu (73) olup kadrosundan (74) memuru açık bulun
maktadır. 

Tabip ve esas sağlık memuru kadrolarmdaki bu eksikliğe rağmen teşkilât merkezlerinde kısa 
müddet kurs görmek suretiyle yetiştirilen ve hizmetlilerinin muvakkat mahiyette gösterilmesi sebe
biyle ödeneklerini (E) cetvelinden alan diğer bir kısım memurların yardımı sayesindedir ki savaş, 
başarılabilmekte hastalığm savlet ve sirayeti önlenebilm ektedir. Hal böyle iken: Hükümetçe alınan 
genel karar gereğince, (E) cetveline dâhil hizmetlilerden üçte birisinin çıkarılması trahomla savaş 
teşkilâtını bu önemli dayanağından mahrum bırakmıştır. 

Bu durum neticesi olarak, 1947 senesi trahomla savaş kadrosundan bu güzide yardımcı memur
lar çıkarılacak büyük emekler sarfiyle yetiştirilen ve hâlen de yetiştirilmekte olan hizmetliler henüz 
hizmete girmiye imkân bulmadan terkolunacak ve bütün emekler de heder olup gidecektir. 

Binaenaleyh.... Bu bölüm üzerinde yapılan seksen bin liralık tasarruf mukabili bütün bir 
savaş teşkilâtının büyük bir zaafa uğrıyacağmdan hiç şüphe edilmemelidir. 

Bundan başka, (1947) senesi bütçesine trahomla savaş için konulan (275 996) lira giderin 
halihazır teşkilâtın idamesine de kifayet edemiyt>ceğini zannediyorum. 

(1946) senesinin son on aylık sarfiyatı (Ekim gayesi itibariyle) (330 566) lirayı bulmuştur. 
Aynı şartlar içinde ve aynı kadro ile çalışıldığı takdirde, (1947) senesi ödeneğinin on aylık gi
deri dahî karşılıyamıyacağı ve binaenaleyh, kadrosunun ve teşkilâtın daraltılmasına zaruret 
hâsıl olacağı pek kolaylıkla anlaşılır. 

Bu itibarla, tasarruf kasdiyle ve genel esas ve prensiplere uyularak trahom savaş bölümün
den yapılan indirmenin isabetsiz ve yersiz olduğu kanaatindeyim. 

B. : 659 — Sıtma ile savaş: 

Sağlık Bakanlığı 1947 bütçesinde göze çarpan ikinci Önemli azaltma da sıtma ile savaş bölü
mündedir. Bu bölümün: Genel giderlere ait (1) maddesinden: (328 188) lira geçici görevler 
yolluğuna ait (2) maddesinden (160 529) lira olmak üzere, (488 717) lira tasarruf maksadiyle in
dirilmiştir. 

Halbuki: Sıtma belâsının ne müthiş bir âfet ve Türk yurt ve milleti için ne büyük bir 
belâ ve musibet olduğu hepimizce malûmdur. Türkiye Büyük Millet Meclisinin daha dün deni
lebilecek kadar yakın bir geçmişte; üzerinde önemli, konuşmalar yaptığı bir konunun heyaca-
mnı, bu uğurda çok cömertçe verdiği milyonlarca giderin hâtırasını unutmadık sanırım. 

Cunümriyetimizin, vatan sağlığı adına kurduğu en kıymetli kurulların başında gelen sıtma ilo 
savaş dâvası bence Türk vatanının artık tamamen Millî bir savunma dâvası olmuştur. 
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Kurulduğu günden bu yana. Her sene ödeneği biraz daha artırılmak suretiyle gelişmesine ve 

kuvvetlenmesine çalışılan bu savaşın, mutlak olarak zayıflamasını doğuracak olan böyle bir mua
meleye tâbi tutulması, ve ödeneğinden ve giderinden yarım milyona yakın bir paranın kesil
mesi bu Millî dâvanın önem ve azameti, ve bugüne kadar sarfolunan emek ve gayretlerin sami
miliği ile gayrı mütenasiptir denilebilir. 

Sıtma savaşı her medeni memlekette olduğu gibi bizde de senelerce devamı gerektiren asırlık 
bir iştir. Ardasız, arasız, yılmadan ve usanmadan çalışmaya istilzam eden bir savaştır, bir Millî 
savunma davasıdır. Hele, Türk vatanı gibi bir çok bölgeleri baştan başa su ve batak olan bir 
memleket için her şeyden önce düşünülmesi gereken bir konu, her şeye takdimen yapılması ica-
beden bir millî görevdir. 

Sıtma epidemilerinin yurt içinde yer yer yaptığı tahribatı, yurd savunmasına engel olarak 
yarattığı menfi durumları ve bu yüzden uğradığımız maddi ve manevi zararları tekrara ve ta
dada lüzum görmiyorum. 

Geçirdiğimiz 1946 yılının Sıtma savaşı bakımından muvaffakiyetli sonuçlarına bakarak ve al-
danarak savaş kabiliyetimizi gevşetecek olan bu şekil azaltma ve tasarrufları düşünmek ve hoş 
görmek bence çok yanlış bir harekettir, 

Sıtma savaşında yapılan bu şekil gevşetmelerin önümüzdeki seneler içerisinde ansızın çıkması 
çok melhuz büyük epidemilerin önlenmesine mâni olabileceği gibi, yurt ve yurddaş sağlığı 
üzerinde de: Telâfisi kabil olmıyacak kadar derin ve büyük yaraların açılmasına da sebep olabilir. 

Bundan başka, 1947 yılı bütçesinin sıtma ile savaş bölümünün her üç maddesine de konan 
ödenek ve giderler; teşkilâtın bugünkü şekil ve durumu ile kadrolarının genişliği ve bilhassa 194(1 
senesinin son on aylık sarfiyat tutarları gözönüne alınırsa yetersizliği derhal göze çarpar. 

Bugünkü duruma göre sıtma ile savaş teşkilâtı: 

kurdumuzun (53) ilinin, (28S) ilçesi içerisinde bulunan merkezlerle yine bu alanda bulunan 
(13 285) köyünde çalışmaktadır. Kendi bakımından sıhhi bir sürveyyans altında bulundurduğu 
nüfusun sayısı, (6 032 573) dür. 

Bu kadar geniş bir sahada ve (27) si esas ve (12) si tâli olmak üzere (39) bölge başkanlığı ha
linde dağılmış olan sıtma ile savaş teşkilâtının; (293) şube savaş tabibi, (1250): Savaş memuru ve 
ayrıca sivrisinek savaşı içinde (27) sürfe memuru vardır. 

Keza: Görevleri daimî gezici olmak itibariyle süratli taşıt vasıtaları kullanmak zorunda bulu
nan teşkilât doktorları emrinde çalıştırılmak üzere (53) hizmet otomobili ve savaş araç ve ilâçları 
taşımak için de bazı bölge başkanlıkları emrinde ayrıca (17) hizmet kamyonu mevcuttur. 

1938 senesinde: Esas ve tâli (17) bölgeden ibaret olan ve (27) ilin (87) ilçesi içinde (4 238) 
köyde çalışan sıtma savaş teşkilâtı. (1942 )deıı itibaren tedricen genişletilmiş ve malûm olduğu üzere 
(1944) senesi yaz ve sonbaharında yurdun hemen her yerinde şiddetli sıtma epidemileri olması 
1945 senesi için olağanüstü sıtma savaşı yapılmasını gerektirerek; özel kanunla verilen geniş giderler
le bölgelerin sayısı (43) e çıkarılmış ve sıtma savaş sahasına; (54) il, (321) ilce merkeziyle 
(16 934) köy alınmıştır. 

Bugün, olağanüstü sıtma savaş kanunu tatbik mevkiinden kaldırılmış olmasına ve 1946 yılında 
normal mücadele kadroları kurulmuş bulunmasına rağmen savaş alanında: 

(53) ü 
(288) üce 

(13 285) köy vardr. 
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Ve biraz yukarıda arzedüdiği teşkilât içerisinde : 

(293) tabip 
(1 277) Sağlık memuru ve koruyucusu çalışır. 

Demek oluyor ki, bugünkü sıtma savaşı teşkilâtı 1945 yılında bol ödenek ve giderlerle yapılan 
olağanüstü sıtma savaş teşkilâtından (her bakımdan) pekaz farklıdır. 

1946 senesi son on aylık sarfiyatına gelince : 

Bakanlıktaki kayıtlara göre, 664 ncü sıtma ile savaş bölümünün birinci maddesindeki giderlerden 
bugüne kadar sarfa mezuniyet verilenlerin toplamı: 2 424 048 liradır. 

Yine aynı giderden ödenmek üzere sipariş edilip senesi içinde tesellüm ve ödenmesi gereken ve 
toplmaı (687 000) lirayı bulan savaş ilâçlarını butoplama eklersek, bu maddenin yalnız on aya ait 
gider tutar ı ; 3 111 048) lirayı bulur. 

1946 senesi içinde ödenmesi gereken, sıtma ilâç ve araçları ve yolluğu 

Tutarı 
Lira 

532 000 
29 500 
65 000 
61 000 

687 500 
Halbuki; 1947 senesi sıtma ile savaş bölümünün birinci maddesine konan giderin yekûnu 

(2 571 812) liradan ibarettir. 

1947 yılı, her türlü şartlar ve imkânlar bakımından (1946) yılının aynı olarak geçse dahi 
(bunun şimdiden tesbiti imkânsızdır.) konan giderin, yapılacak savaşın gerektirdiği giderleri karşı-
lıyamıyacağı meydandadır. 

1946 yılı, sıtma ile savaş işi: Yalnız yıllık bütçenin bu bölümünün (1) nci maddesine konan 
(2 900 000) lira ile yapılmış olsaydı ödeneği vaktinden çok zaman önce biterdi. Bu ödeneğe yıl 
başında eklenen (250 000) liralık zamdır ki; savaş giderlerini karşılıyabilmek imkânı vermiştir. 

Bundan başka; sıtma ile savaş teşkilâtının hâlen elinde bulunan ve olağanüstü sıtma ile savaş 
kadrosundaki müdevver (34) binek otomobilinin; özel kanununun yürürlükten çıkması hasebiyle 
Maliye Bakanlığı emrine devri talep ve iddiası da mevcuttur. 

Sıtma ile savaş bölgeleri hizmetlerinde yeralmış ve bütçenin taşıt kadroları listesine konmuş 
olan bu otomobillerin hakikaten Maliye Bakanlığının iddiası gibi kanunen Maliye Bakanlığına 
devri tahakkuk ederse bunların yerine yeniden (34) hizmet otomobilinin alınması gerekecektir ki, 
bunların bu maddeden; yani (1947) senesi için konan sıtma ile savaş ödeneğinden ödenmesine im
kân bulunamayacaktır. 

Binaenaleyh, bütçenin sıtma ile savaş giderlerine ait (664) ncü bölümünün birinci ve ikinci 
maddelerinde yapılan (488 717) liranın aynen geri bırakılmasını bu suretle, sıtma ile savaşın (1947; 
yılı içinde de yine önemle yapılabilmesinin sağlanması çok lüzumlu ve yurt sağlığı için çok ha
yırlı bulurum. r̂ 

Sağlık merkezleri 

665 nci hastaneler, Sağılk ve Sosyal Yardım Kurumları bölümünün 5 nci sağlık merkezleri 

4 Ton atebrin parası 
Gezici hastane, malzeme bedeli 
10 ton D. D. T. parası 
20 ton Paris yeşili bedeli 
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maddesinden : (10 000) liranın indirilmesini de ; bütçenin genel toplamı yanında çok küçük ve 
cılız bir rakam olmasına rağmen rikkate şayan gördüm. 

Sağlık merkezleri teşkil ve tesis işi, yurdumuzda yeni ele alınmış yurt ve yurttaş sağlığının 
korunması yönünden en önemli, bir konudur. İlkönce (1926) yılı Etimesgut'da numune olarak 
açılan bu kurumumuzun başarılı çalışmalarından, medenî âlemin ve bilhassa bu teşebbüsün Ame
rikan Devletlerinin sağlık merkezleri teşkilâtından aldıkları önemli sonuçlardan ilham alan Sağ
lık Bakanlığımız, bu merkezlerin çoğaltılmasına ait önemli tedbirler almakta ve uzun vadeli 
pragramlar hazırlamaktadır. 

Halen mevcudu ancak (10) u bulan sağlık merkezlerimizden: 

Orhaneli ve Kandıra sağlık merkezleri 1942 yılında, 
İskilip Sağlık Merkezi 1943 » 
Saimbeyli Sağlık Merkezi 1944 » 
Akdağmadeni, Nevşehir, Tavşanlı, Ve
zirköprü Sağlık Merkezleri 1945 ;» 
Düzce Sağlık Merkezi 1946 yılında, 

açılmıştır. 

Bunlardan Etimesgut'taki (10) yataklı olup diğerlerinden (5) şer yatak mevcuttur. 

Bu merkezlerin henüz esaslı olarak binaları yapılmamış ve gerekli tesis ve ihtiyaçları ta
mamlanmamış. çalışmalarından en çok faydalanacağı en önemli vasıta (seri nakil vasıtası) ol
duğu halde, bu eksikleri dahi ikmal olunamamıştır. 

Sağlık merkezleri, yalınız müracaat eden hastaları bakan ve tedavi eden bir dispanser veya 
haslane değildir. Kendisine başvuran hastaların sosyal durumları, yaşadıkları vasatları ve has
talığın gerektirdiği bütün incelemeleri; bir hasta üzerinde, hasta muhitinde ve hastanın ailesi 
içinde etraflı bir şekilde yapan sosyal bir ijiyen kurumudur. Binaenaleyh bu önemli işlem ve 
görevini görebilmek için seri nakil vasıtasına her teşekkülden çok muhtaçtır. .Bu vasıtalardan 
mahrum bir merkezin maksat ve dâvasına hizmet edemiyeceği aşikârdır. Bu sebepledir k i : 
Bakanlığın bu merkezlerimizin bu şekil nakil vasıtalarını almak için bütçesine koyduğu, onbin 
liranın tay ve tasarrufunu dâva ve maksatla gayrimünasip ve yersiz buldum. 

665 nci doğum ve çocuk bakım evleri: 

Sağlık Bakanlığının 1947 yılı bütçesinde aynı derecede önemli bulduğum indirmelerden birisi 
de, doğum ve çocuk bakımevleri ödeneğinden yapılan (50 000) liralık azaltmadır. 

Tesisleri şerel'i yine Cumhuriyet İdaremize ait olan sağlık kurumlarımızdan birisi de (doğum 
ve çocuk bakım evleri) dir. Bugüne kadar yurdun birçok yerlerinde kurulan bu kurumların ge
rek yurttaş sağlığının korunması ve gerek nüfusumuzun artırılması yönünden haiz oldukları 
önemi takdir etmiş bulunuyoruz ve bu hayırlı kurumlarımızın çalışmalarında elde ettikleri gü
zel sonuçları görmekle kıvanç duyuyoruz. 
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Mevcut doğum ve çocuk bakımı evlerimizle bunların yatak sayısını aşağıda arzediyorum: 

Doğum evlerinin 
bulunduğu yerler 

1. Ankara 
2. Adana 
3. Aydm 
4. Balıkesir 
5. Bursa 
6. Çorum 
7. Erzurum 
8. Kars 
9. Konya 

10. Malatya 
11. Van 
12. Eskişehir 
13. Gazianteb 
14. Maraş 

Yatk 
sayılar 

45 
25 
20 
30 
20 
30 
20 
20 
35 
20 
20 
20 
20 
20 

Toplam 345 yataktır. 

Bunlara ilâve olarak 1937 yılında biri Antalya'da diğeri İstanbul (Süleymaniye) de olmaK 
üzere daha iki doğumevi açılması için bakanlıkça hazırlıklar yapılmış ve fakat 1947 bütçesine 
buna ait ödenek konamadığı için açılmaları geri bırakılmıştır. 

Bundan başka : İnşaatı 1947 yılı içinde bitecek olan Ankara'daki (200) yataklı büyük do
ğum evinin 1948 senesi başında faliyete geçebilmesi için bu seneden tedarik ve temini gerekli 
araç ve sıhhi tesisat ve tefrişatı için bütçeye konmasına lüzum gösterilen ödenek de konamadığı 
için bu iş de ihmal edilmiştir. 

Halbuki halihazır mevcut doğum evlerimizin sayısı ve yatak mevcutları yukarıda arzedildiği 
veçhile cidden çok az ve genel nüfusumuza nispeten çok zayif ve düşüktür. Bu sebeple hemen her 
yerde bu kurumlarımıza yapılan müracaatlar tamamen karşılanamamakta kapıları önünde ih
tiyaç ve ıstırap halinde yüzlerce Türk anası ve yavrusu beklemekte ve bu yüzden çok defa bir 
yatakta iki lohusa veya hasta yatırılmaktadır. 

Binaenaleyh durum bu kadar sıkışık ve ıstırap bu kadar ileri iken, hakikatte sayılarını ve 
yataklarını artırmak için her sene biraz daha fazla ödenek ve gider tahsisi gerekirken, tam aksi
ne olarak, bunlara ait ödeneklerin eksiltilmesi esasen müşkülat içinde bulunan bu kurumlarımı
zın bir kat daha darlığa sokulmasını doğru görmem. 

Ankara'daki, yalnız içinde bulunduğu (ti) in değil uzak yakın civar bütün illerin sağlık ve 
doğum bakımından dayanağı olan bir merkezde bu günkü gibi (45) yataklık'bir doğumevi ile 
çalışmak ve bütün müracaatları ve zaruri iadeleri kabil olmayan vakaları karşılayabilmek bil
mem ne dereceye kadar mümkün olabilmektedir. 

Başkentimizin bu bakıma cidden çok muhtaç bulunduğu büyük doğumevinin biran önce 
inşaatı tamamlanarak gereken tesisatı yapılarak ve lüzumlu araçları hazırlanarak çalışır bir hale 
getirilmesi çok elzemdir. 

Bu sebeple bu bölümden yapılan 50 000 liranın geri bırakılması ve merkez Ankara doğum evi 
için Bakanlık teklifinin de bu meyanda nazarı itibare alınmasını temenni ederim. 
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Yalova kaplıcalarına yardım: 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1946 yılı bütçesine bakarak 1947 bütçesinde ödeneği eksil
tilen; bir de Yalovo kaplıcalarına yardım gideri vardır. 

özel kanunu gereğince ötedenberi yapılagelmekte olan bu yardım ödeneği 1947 senesinde tamamen 
kesilmiştir. 

Gerçi: Yalova kaplıcalarının son seneler içinde gelirinde görülen mahsûs yükseliş bu kuru
mumuzun inkişafına ve tedricen kendi yağiyle kavrulabilecek bir duruma doğru gittiğine bir delil 
sayılabilirse de tam (Rantabl) bir duruma girmiş addedilemez. 

Yalova kaplıcaları işletmesinin 1942 yılından buyana son beş yıllık bütçesini ve bu yıllarda Hü
kümetçe yapılan yardımları gösteren rakamları aşağıda arzediyorum: 

Yapacağı hasılat 
karşılığı Hükümet yardımı Bütçesi toplamı 

Seneler Lira Lira Lira 

1942 176 179 60 000 236 179 
1943 190 300 1}0 000 300 300 
1944 273 316 80 000 353 316 
1945 408 601 46 600 455 201 
1946 452 137 79 900 532 037 

Bu rakamlardan anlaşıldığına göre Yalova kaplıcaları gelirinin son seneler içinde yükselmiş 
olmasına rağmen, senenin ancak beş ayında faaliyette bulunan, diğer aylarında kapalı olan bu 
kaplıcaların bu müddet içinde yapacağı gelir ile kendi kendini idare edebilmesi, mevcut tesisat ve 
kaplıca binalariyle bunlara ek otel, gazino vesair binaların iyi muhafaza edilebilmesi ve bilhassa 
binlerce dekar tutarındaki geniş ormanlık sahanın ve park, bahçelerin yine aynı gelirle bakılması 
- bugünkü şartlar içinde - mümkün olamıyacağı pek tabiîdir. 

Fikrimce, Yalova kaplıcaları. Yurdumuzda bu nevi kaplıcalar içinde amacına en uygun tesisle
ri ihtiva eden, istirahat ve huzur vasıta ve imkânlarına malik olan yegâne sıhhi bir kurumdur ve 
1939 yılında çıkan 3653 sayılı kanunla idaresininSağlık ve Sosyal Yardım. Bakanlığına devrinden 
maksat da hiç şüphesiz yurdun bu bakımda muhtaç olduğu, temiz, asri ve medeni bir sağlık ve şifa 
müessesesi haline getirmek ve onu geniş ve her türlü istirahat ve tedavi vasıtalarına malik bir su 
tedavi merkezine kalbetmek olsa gerektir. 

Halbuki, bu şekilde her türlü ticari gayelerden ve kazanç düşüncelerinden uzak çalışan ve çalış
maları mevsim kovalıyan ve senenin belli aylarında çalışarak kazancı ile bütün, bir sene geçinmek 
idare olmak zorunda bulunan bu gibi müesseselerin başlıbaşma çalışıp yaşıyabilmeleri mümkün 
olamamaktadır. Onun için bu ve benzeri kurumları her yerde Hükümetleri desteklemekte ve yar
dım etmektedir. 

Bizde de vazıı kanun bu ciheti gözönüne alarak özel kanuna Yalova Kaplıcaları İşletme
si için Hükümetçe yardım yapılmasını derpiş etmiş ve 3653 sayılı kanunun sekizinci maddesiyle 
Yalova Kaplıcalarının inkişafı ve kendi geliriylekarşılıyamıyacağı işletme masrafları için mukta-
zi tahsisatın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığıbütçesine açılacak özel bir bölüme yardım ola
rak gider konulacağını belirtmiştir. 

Gerçi, bir bakımdan bu işletmenin külfet ve yardım giderinden kurtulmak, biraz da bundan fay
da temin etmek kasdiyle idaresine talip olacak birkişi veya şirkete devri düşünülebilir ve bu mak
satla yardımdan sarfınazar edilmiş olabilir. Bu takdirde Yalova kaplıcalarının bir sağlık ve şifa 



merkezi olmak karekteri tamamen değişir, kaybolur. Ve kendisinden bugün beklenen faydalar 
da sağlanamaz kanaatindeyim; 

Fikrimce, bugünkü durum karşısında bu işletmenin idaresinde bazı esaslara ait değişiklikler 
yapmak, onu senenin bütün aylarında çahşır bir duruma sokmak, bu müesseseyi ayrıca (Kreno 
ve Fiziyoterapi) vasıta ve araçlariyle teçhiz etmek suretiyle tamamen bir sılihi müessese haline 
koymak ve bundan ayrılacak diğer bir kısım tesisleri işi&de <ke tam bir eğlence ve muadili ya
bancı memleketler müesseselerinde olduğu gibi ber türlü zevk ve arzuları ^atmiae yarar asri Mr 
lokal haline getirmek belki bu kurumun daha çok inkişafına ve daha çok faydalı olmasına ve
sile olur sanırım. 

Bu itibarla Yalova kaplıcaları işletmesine ötedenberi Hükümetçe yapılan yardıma (yeni bir 
durum hâsıl oluroîaya kadar) devam edilmesinin lüzumlu olduğu mütalâasmdayım. 

I I 

Yapûan zam ve eklemeler 

1946 yılı bütçesine nazaran çoğaltma yapılan bolüm ve konular aşağıda gösterilmiştir. 

Birimci kısım 

647 nci aylıklar bölümünün 1 nci memurlar aylığı maddesine (7 640 053) lira zam yapılmakta, 
bunun başlıca sebebi: 

a) Sağlık ve Sosyal Yardım Baaknlığı kadrosunun 4805 sayılı kanun gereğince geçen 1946 
senesi yükselmiş olması ve kanunun, bütçenin tasdikindan sonra çıkması yüzünden, giderlerin 
1946 bütçesinde aksettirilememiş bulunması, fakat: 1947 bütçesine, (L) cetveline almanlar dışın
da kalanların fiilî kadroda yer alması. 

b) Aynı sayılı kanun gereğince yeniden teşkil olunacak kurum ve kurullar memur aylıkla
rının (8) aylık tutarlarının bu sene bütçesine konması. 

e) Memurların aynı yardım tertibinden aldıkları ödeneklerin bu maddeye getirilmesidir, 

Şu hale göre Bakanlık fiilî kadrosu tutarı olan (16 516 -800) liradan (L) cetveline almanlar tu
tarı olan (1 113 600) lira indirildikten sonra geriye (15 403 200) lira kalmakta ve buna yerin
de terfi edeceklerin lira ödenek farkı ve yeni kurum ve kurulların sekiz aylık (165 344) lira 
ödenek karşılığı zamla (15 877 745 ) lira hasıl olur ki, bu da, bölümün (1) nci memur aylık
ları maddesinin genel toplamıdır. 1946 senesinde bu maddenin tutarı (7 640 052) lira noksaniyle 
(8 237 693) lira idi. 

Yine 647 nci bölümün yeni 2 nci temsil ödeneği maddesine Bakanlık müsteşarına verilecek tem
sil ödeneği olarak (3 505) lira konmuştur. 

648 nci ücretler bölümünün: 2 nci hizmetliler ücreti maddesine (1 937 995) lira eklenmiş
tir. Bu fazlalık: 

a) Ücretli aynı yardımı olan (957 420) liranın, 

b) Ücretli aylıklarına yeni esasa göre yapılan (980 575) lira zammın bu maddeye getiril
mesinden doğmuştur. 

Yine aynı bolümün: 3 ncü sağlık memurları ücreti maddesine: 

a) Geçen 1946 senesi «onunda okuldan mezun olup fiilî kadroya girenlerle» sayıları 600 ü 
bulan «ağlık memurlarının bir senelik ödenekleri, 
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b) 1947 senesi okuldan mezun olacak 30ü yağlık .memurunun iki aylık ödenekleri tutarı 

olan (0 101 395) lira eklenmiştir. 

648 nci yine aynı bölümün, 4 ncü geçici hizmet madesine: (E) cetveline dâhil muhtelif bölüm
lerdeki görevliler ödeneklerinin birleştirilip bu maddeye getirilmesinden ötürü bu maddenin 
1947 ödenek tutariyle 1946 yılından (58 168) lira fazla ödenek konmuştur. 

651 nci yapılacak zamlar ve yardımlar bölümünün 1 nci çocuk zammı maddesine, bu zamların 
iki misline çıkrılması sebebiyle (335 312) lira eklenmiştir. 

İkinci kısımda: 

652 nci merkez büro giderleri bölümünün 2 nci döşeme ve demirbaş maddesine, Bakanlık 
merkez kadrosunda yeni kurulan genel müdürlükler ihtiyacı için (10 000) lira, 

652 nci bölümünün 3 ncü aydınlatma maddesine (2 000) lira, 4 ncü sıtma maddesine (4 780) 
lira, 5 nci öteberi giderleri maddesine (6 350) lira. 

Evvelce Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ile birlikte ödenen bu maddelerdeki gider
lerin Genel Müdürlüğün İstanbul 'a nakli sebebiyle le artmasından naşi eklenmiştir. 
tfe*.. 

655 nci posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri bölümünün her iki maddesine: Hükümetçe son 
alman karar gereğince Bakanlığın bu şekil giderleri miktarının Ulaştırma Bakanlığınca takdir olu
nacak miktar üzerine konması gerektiğinden Ötürü, 1 nei posta ve telgraf ücretleri maddesine, 
(37 002) lira, 2 nci telefon ve başka haberleşme ücretleri maddesine, (10 000) lira olmak üzere 
toptan yekûn, (47 002) lira fazla ödenek konmuş, 

656 nci kira karşılığı bölümüne yeni kurulan Hükümet tabipliği binaları kira bedeli olarak, 
(2 600) lira bir zam yapümış. 

658 nci yolluklar bölümünün, 2 nci geçici görev yolluğu maddesine 4459 sayılı kanunun tatbikatı 
zarureti olarak sayıları 900 zü bulacak olan köy sağlık memurlariyle ve yine sayıları 600 zü bulan 
köy ebeleri ve başkaca Hükümet tabiplikleri sağlık memurlarının devir yolluklarını karşılamak 
üzere bu maddeye (167 121) lira fazla ödenek eklenmiş. 

659 ncu giyecekler bölümüne giydirilecek olan 58 müstahdemin bugünkü fiyatlarla giyim eşya
ları alabilmek için, (1 157) lira zam yapılmış. 

"Üçüncü kısımda : . , , , , , 

661 nci bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş bölümünün, 1 nci genel giderler maddesine, savaş 
için alınacak ilâç ve diğer malzeme karşılığı olarak, (190 000) lira ilâve edilmiş 

665 nci hastaneler ve sağlık ve sosyal yardım kurumları bölümünün, 1 nci Devlet hastaneleri madde
sine : 

a) Heybeliada verem sanatoryomunda yeniden açılacak olan 250 yataklı pavyonun açılması; 

b) 100 yataklı İzmir Behçet Uz çocuk hastanesinin açılması; 

c) Trabzon hastanesinin 250 yatağa çıkarılması için (790 000) lira zam yapılmış, 

665 nci aynı bölümün : 3 ncü verem dispanserleri maddesine Adapazarmda yeniden açılacak 
verem dispanseri tesis ve işletme giderini karşılamak üzre (0 016 000) lira fazla ödenek konmuş, 

665 nci Yine aynı bolümün: 4 ncü kuduz tedavi kurulları maddesine gideri çoğalmış olan İs
tanbul Kuduz tedavi müessesesinin çoğalan giderini karşılamak üzere (10 000) lira ilâve yapıl
mış ve 7 nci taşıtlar maddesine hastanelere yeniden alınacak yedi kamyonun işletme giderlerini 
karşılamak üzere (6 115) lira eklenmiş. 
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666 ncı okullar ve kurullar bölümünün 3 ncü Sağlık memurları okulları maddesine bu sene 

yeniden alınacak 300 öğrencinin bakımı karşılığı olarak (100 000) lira zam yapılmış ve 7 nci ya
tılı ebe yurdu maddesine bu yıl yeniden alınacak 20 öğrencinin bakımı karşılığı (14 510) lira fazla 
ödenek konmuş. 

673 ncü sağlık memurları ve sağlık koruyucularının yem bedeli karşılığı bölümüne : Bu sınıf me
murlar kadrolarının yükselmesi hasebiyle artan giderleri karşılamak üzere ödeneği (207 180) 
lira çoğaltılmış. 

679 ncu ödenecek emekli keseneği bölümüne, ödeneklere yapılan zamlar dolayısiyle artan emek
li keseneği giderini karşılamak üzere, (676 029) lira bir ilâve yapılmış. 

680 nci ziyafet giderleri bölümüne, Bakanlıkça lüzumu halinde verilecek ziyafetlerin giderlerini 
karşılamak üzere yeniden açılan bölüme, (5 000) lira ödenek konmuş. 

Yapılan eklemelerin tenkidi: 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1947 yılı bütçesinde 1946 yılına nazaran; farklı görülen 
bölümleri içinde dikkati çeken ve önemi olanları hemen pek mahduttur denilebilir. 

Zamların hem sayısı ve hem de önemi bakımından dikkati çekenleri daha ziyade memur ve ücretli 
ödeneklerine ve bu ödeneklere bağlı diğer giderlere bu defa yapılan zamlardan doğma arızi ve izafi 
yükselişlerdir. Bakanlığın esas görevleri ve idare ve idame etmekte olduğu kurumlarının faaliyet
leri üzerine müessir olacak zamlar nispeten daha az olmakla beraber bugünkü olağanüstü hal ve 
durum karşısında küçüksenmiyecek kadar önemlidir denebilir. 

Toplam: maruzatımızın başında da arzettiğimveçhile : (12 382 454) lirayı bulan bu zamların; 
yarısından çok fazlas olan (7 640 053) lirası memur aylıklarına verildiği gibi iki milyona yakın 
olan (1 937 995) lirası da hizmetliler ücretine : (676 029) lirası da zamların tabiî neticesi olarak 
artan emekli kesenekleri maddesine konmuştur. Bu suretle genel zammın (10 254 077) lirası üç ka
lem üzerinde toplanmaktadır. Geriye kalan (1 928 377) liranın da; yine önemli bir kısmı aynı pren
sip ve esasların tatbiki yüzünden meydana gelmiş veya fevkalâde hallerin icabı tâli ve izafî zamlara 
inhisar edilmektedir. 

Burada; şükranla anacağımız esaslı zamlar: 

661 nci bölümün ihtiva ettiği; bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş bölümünün genel giderler 
maddesine yapılan (190 000) lira, 

665 nci bölümün ihtiva ettiği hastaneler ve sosyal yardım kurumlan bölümünün 1 nci Devlet 
hastaneleri maddesine konan 790 000 lira, ve üçüncü verem dispanserleri mdadesine eklenen 
16 938 lira, 

666 ncı Okullar ve Kurumlar bölümünün 3 ncü sağlık memurları okulları maddesine eklenen 
1Û0 000 lira ve 7 nci yatılı ebe yurdu maddesine konulan 14 510 liraya ki, topyekûn 1 111 448 
liradır. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1946 yılı bütçesine bakarak muhtelif bölümlerinde yapılan 
(3 366 706) liralık tasarrufa karşılık; kazancı netice itibariyle bu bir milyon küsur liraya inhisar 
etmektedir. Bakanlık için bence bu kaybın yegâne tesellisi az veya çok da olsa memurlarının yapılan 
zamlarla kavuşacağı refah ve genişlik ve memleket sağlığına yeniden kazandıracağı; 

Heybeliada Verem SanatÖyomunda (250) yatak 
Trabzon Hastanesinde (150) > 
îzmir Behçet Uz Çocuk Hastanesinde (100) » ile 



Adapazarı Verem Dispanseri : 
Ve bunlara ilâve olarak da : 
Sağlık Memurları Okuluna yeni (300) öğrenci 
Yatılı Talebe Yurduna da yeni (20) » alınması ve bulaşık hastalıklarla sa

vaşta kullanılmak üzere alınacak (190 000) lira değerindeki ilâç ve diğer araçlar olacaktır. Bun
lar da bir bakırrja, ve bugünkü olağanüstü duruma göre hiç şüphesiz ki, millî sağlığımız ve sağlık 
teşkilâtımız adına yine önemli kazanç sayılır. 

m 
Ödenek ve gelirleri 1946 senesininkilerin aynı olan bölümler ve 1947 senesinde yapılacak iş ve görevler 

Birinci kısım da: 

646 ncı Bakan ödeneği bölümü, (5 320) lira. 

647 nci aylıklar bölümünün, 2 nei açık aylığı maddesi, (10 000) lira. 

650 nci geçici tazminat bölümü, (141 435) lira. 

651 nci özel kanunlar gereğince yapılacak zamlar bölümünün, 2 nci yakacak zammı maddesi 
(25 000) lira. 3 ncü doğum yardımı maddesi (30 880) lira. 4 ncü ölüm yardımı maddesi (20 000) 
lira. 

İkinci kısım da: 

652 nci merkez büro giderleri bölümünün, 1 nci kırtasiye maddesi (7 000) lira. 

653 ncü iller büro giderleri bölümünün, 1 - 5 nci maddeleri, (145 000) lira 

657 nci taşıt giderleri bölümünün, 2 nci başka taşıtlar maddesi, (500) lira, 1 nci Bakanlık oto
mobili maddesi (5 000) lira. 

658 nei yolluklar bölümünün 1 nci sürekli görev yolluğu maddesi, (198 338) lira, 3 ncü müfet
tişler yolluğu maddesi (50 000) lira. 4 ncü yabancı memleketlere gönderileceklerin yolluğu maddesi, 
(10 000) lira. 

660 ncı 4598 sayılı kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yollukları bölümü (22 622) 
lira. 

Vçüncü kısım da : 

661 nci bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş bölümünün 3 ncü taşıtlar maddesi (10 000) lira. 

662 nci trahomla savaş bölümünün 2 nci geçici görev yolluğu maddesi (40 000) lira, 3noü ta
şıtlar maddesine (14 000) lira. 

664 ncü sıtma ile savaş bölümünün 3 ncü taşıtlar maddesi (150 000) lira. 

666 ilci okullar, kurumlar, yurtlar bölümünün 2 nci sağır, dilsiz ve körler kurumu maddesi 
(60 000) lira, 5 nci taşıtlar maddesi (8 500) lira, 6 ncı köy enstitülerindeki sağlık memurları ye
tiştirme ve cihazlaştırma giderleri maddesi (10 583 000) lira. 

667 nci Refik Saydam Merkeez Hıfzıssıhha kurumu ve Hıfzıssıhha Okulu bölümünün 2 nci ta
şıtlar maddesi (2 000) lira. 

668 nci iskân işleri bölümü (1 145 143) lira. 

671 nci zehirli ve boğucu gazlardan korunma gereçleri ve satmalına karşılığı bölümü (1) lira» 
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632, nci sağlık propagandası ve yayın işleri bölümü (57 000) lira. 

674 ncü 4489 sayılı kanun gereğince staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin aylıklar 
tutarına göre ödeneğinden az olanlara verilecek fark ile başka giderler bölümü (54 900) lira. 

675 inci 2 nci yabancı uzmanlar ücret ve yollukları bölümü (81 192) lira. 

677 nci özel idare bütçelerini inceleyecek temsilci ücreti bölümü (840) lira. 

678 nci Hükümet tabipleri için alınacak tıp âletleri ve gereç karşılığı bölümü (2 000) lira. 

Dördüncü imim da : 

681 nci geçen yıl borçları bölümü (17 361) lira. 

682 nci Eski yıllar borçları bölümü (5 000) lira. 

Altıncı hısım da : 

685 nci sağlık memurları ve koruyucuları hayvan avansı bölümü (10 000) lira. 

686 nci 1437 sayılı kanun gereğince verilecek avanslar bölümü (16 000) lira. 

Tenkidi : 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1947 yılı bütçesinde ödenek ve giderleri itibariyle 1946 
yılı bütçesinin aynı olarak teklif edilen bölümlerin matuf bulunduğu görev ve işlemler; Bakanlı
ğın genel çalışmaları yolunda esaslı teessüs ve taayyün etmiş ve giderlerinin geçmiş senelerin 
müşahede ve tecrübeleriyle tahminleri nispeten kolaylaşmıştır. 

Bu itibarla tekliflerin, tahminlerin isabeti ve düzenliği ve senesi içinde yapılacak işlemler 
giderlerine kifayeti kabul olunabileceği gibi yapılan incelemelerle bu bölüm ve maddelere 1946 
yılı zarfında bugüne kadar hiçbir taraftan zam ve getirme yapılmaması ve Ekim sonuna kadar 
bu bölüm ve maddelerden vâki sarfiyatın toplamı da yıl sonuna kadar yeterliğini göstermektedir. 

IV 

194? yılı bütçe tasarısına ekli cetveller 

D - Cetveli: 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1947 bütçe tasarısı ekli (D) cetveli; muhteviyat bakı
mından geçen 1946 yılından oldukça farklıdır ve Bakanlık lehine olarak bu cetvele önemli ilâve
ler yapılmıştır. 

Bu ilâvelerin genel olarak toplamı (655) müstahdemden ibarettir. 

Bu müstahdemlerin büyük bir kısmi: 

a) Bu sense faaliyete geçecek olan Trabzon Hastanesinin mevcut kadrosunun genişletilmesi. 

b) Geçen sene özel idarelerden genel bütçeye gecen (9) hastanenin pek noksan olan perso
nel kadrosunun Devlet hastaneleri bünyesine ifrağı. 

c) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü merkezinin İstanbul'a nakli yüzünden mer
kezde azalan müstahdem eksiminin tamamlanması. 

ç) Refiksaydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinin evvelce (E) cetveline dâhil olup bu se
ne (D) cetveline geçiriLen müstahdeminin yerlerinin doldurulması. 
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d) Ankara Numune Hastanesi, İstanbul satmalma Komisyonunun, marangoz ve hamal gibi 

personel noksanlarının bu sene tamamlanması. 

e) Sıtma savaş şubelerinde birer hademe istihdamını mümkün kılmak gibi mühim ve müb-
rem ihtiyaçlara binaen cetvele eklenmiştir. 

L - Cetveli: 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1947 yılı bütçesinden Hükümetçe verilen karar gereğince 
yapılacak tasarrufları karşılamak üzere muhtelif görevlerle vazifeli memur ve ücretliler kadro 
cetvelinden 909 ödevlinin Ödenekleri bütçenin ilgili bölüm ve maddelerinden indirilmiş ve tabi-
atiyle kadroları mevkuf tutulmak üzere (L) cetveline alınmıştır. 

Bunların müfredatını aşağıda arzediyorum. 

L cetveline almanlar: 

Sayı 

3 
9 

96 
265 

25 
200 

40 
4 
8 

23 
200 

36 

909 

Müfettiş 
Mütehassıs 
Tabip 
Sağlık memuru 
Ebe 
Köy ebesi 
Hemşire 
Eczacı 
Asistan tabip 
öğretmen 
Sıtma savaş memuru 
İdare memuru 

Oldukça önemli bir yekûn tutan bu görevlilerin çalışma alanından uzaklaştırılmaları Bakan
lıkça bu sene görülecek esaslı ödevlerin ve yapılacak işlemlerin seyri üzerinde tesiri büyük ola
caktır. Ne çareki fevkalâde hallerin doğurduğu müşkül durum ve bilhassa sabit gelirli Devlet 
memur ve müstahdemlerinin geçimlerinin bir az olsun genişletilmesi zarureti alman bu tedbirle
rin tesirleri, mesai üzerinde menfi dâhi olsa, iktihammı mecbur edecek bir mahiyettedir 

1947 yılı bütçe tasarısına bağlı cetveller meyanmda bulunan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığını ilgilendiren ve taşıt kadrolarım gösteren. 

T. Cetveli : 

Üzerinde yapılan incelemelerde arza şayan bir şey görülememiş, yalnız bu kısım üzerinde, Sıt
ma ile savaş teşkilâtı ve savaş etibbası için yeniden alınması zarurî ve mübrem olan motorlu ta
şıt vasıtaları hakkında Bakanlıkça çok yerinde ve haklı olarak yapılan teklifin kabul edilmemesi 
Savaç araç ve vasıtalarının en başta gelen ve muvaffakiyetin ruhunu teşkil eden bu vasıtadan 
etıbbanın mahrum bırakılması p;enel muayene ve devirlerini hariçten tedarik edilecek halk va-
sıtalariyle yapmağa mecbur tutulması keyfiyetini arza şayan buldum. 

Keza, taşıt vasıtaları meyanmda; belki de derci sehven unutulduğunu zannettiğim bazı Dev
let hastaneleri taşıtlarının bulunmamasını da eksiklik telâkki ederim. Bu yıl hükümet hastanele
ri içine alman ve mevkii de şehire oldukça uzak olan (Şebinkarahisar) hastanesi bu zümreden-
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dir. Bu hastanenin her türlü ihtiyacım karşılayacak olan çift atlı bir arabanın cetvele ithalini 
çok lüzumlu ve faydalı görürüm. 

Netice : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1947 yılı bütçesinin maruzatımın başında da ar-
zettiğim veçhile incelemek için bırakılan çok kısa bir zaman içinde ve imkân nispetinde derin
liğine incelemeğe çalıştım. Bu bütçenin sayın komisyon başkanlığı tarafından tertip edilen esas
lara uyarak; her kısmı üstünde vaktin müsaadesi kadar durarak müşahadelerimi her kısmın ve 
her bölüm.ve maddenin bu yıl yapılan eksiltme ve zamların ve yine bu bütçe ile yapılması ka
bul edilen işlem ve mesuliyetlerin delâlet ve mahiyetini açıkladım. 

Memleketimizin en önemli bir dâvasının tahakkuku görevini üzerine almış, mahiyet itibariy
le çok geniş ve şümullü amacının tahakkuku uğrunda çalışan ve hayat ve sağlığımızla çok yakından il
gili bir Bakanlığın bütçesini incelerken ve onun değer ve kıymetini ve çalışmalarının istikamet 
ve mahiyetini tebarüz ettirecek noktaları açıklamağa uğraşırken; bu büyük dağınık ve çok şü
mullü mesainin, henüz içine almadığı ve yahut alamadığı diğer muhtelif Sağlık ve Sosyal Yardım 
konularını da bu vesile ile burada tebarüz ettirmeyi ve hiç şüphesiz bütçe genel konuşmaları sı
rasında Sayın Komisyon ve Kamutay üylerinin üzerinde hassaslıkla duracağı daha çok balrir ve 
önemli konulara ait tartışma ve konuşmalarını kolaylaştıracak bilgilerle muasır medeniyet dün
yasının bu konulardaki telâkki, düşünce ve çalışmalarını da özet olarak raporuma dercetmek 
isterdim. Bu çok büyük ve önemli işi yapabilmek için, kâfi vakit ve kudret bulamadığımdan ötürü 
özür dilerim; 1947 yılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesinin maruzatım gözönüne alına
rak, sayın komisyonca kabul Duyurulmasını üstün saygılarımla arzederim. 

Bursa Milletvekili 
Dr. M. Talât Simer 
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B. 

646 
647 

648 

_ 

649 
650 
651 

M. 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

1 
2 
3 
4 
0 

ödeneğin çeşidi 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük 

haMar 

I - Bakan ödeneği, aylıklar ve 
ücretler 

Bakan ödeneği 
Aylıklar 
Memurlar aylığı 
Açık aylığı 
Temsil ödeneği 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Ek görev tazminatı 
Hizmetliler ücreti 
Köy sağlık memurları ücreti 

Bölüm toplamı 

Geçici hizmetliler ücreti 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
Çocuk zammı 
Yakacak zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Aynı yardım 

Bölüm toplamı 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

5 320 

8 237 693 
10 000 

0 

8 247 693 

67 131 
3 397 833 

115 035 

3 579 999 

0 
141 435 

335 312 
25 000 
30 860 
20 000 

2 153 797 

2 564 969 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

5 320 

15 877 745 
10 000 
1 500 

15 889 245 

68 364 
5 335 828 

216 430 

5 620 622 

58 168 
141 435 

670 624 
25 000 
30 860 
20 000 

0 

746 484 

5 320 

15 767 745 
10 000 
1 500 

15 779 245 

68 364 
5 335 828 

216 430 

5 620 622 

58 168 
141 435 

670 624 
25 000 
30 860 
20 000 

0 

746 484 

Birinci kısım toplamı 14 539 416 22 461 274 22 351 274 



Sağlık ve Sosyal Vardım Bakanlığı _ £3? _ 
1946 İ947 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edil n̂ 
B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

* 

652 
1 
2 
3 
4 
5 

653 
1 
2 
3 
4 
5 

İkinci kısım - Yönetim gider
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
Öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

îller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
Öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

7 000 
6 000 
4 000 

12 7Q0 
10 000 

39 700 

30 000 
35 000 
10 000 
50 000 
20 000 

145 000 

7 000 
16 000 

6 000 
17 480 
16 350 

62 830 

30 000 
35 000 
10 000 
50 000 
20 000 

145 000 

7 000 
16 000 

6 000 
17 000 
16 000 

62 000 

30 000 
35 000 
10 000 
50 000 
20 000 

145 000 

654 Basılı kâğıt ve defterler 30 000 30 000 30 000 
655 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve giderleri 
1 Posta ve telgraf ücretleri 117 604 154 606 154 000 
2 Telefon ve başka haberleşme 

ücret ve giderleri 16 200 26 200 26 000 

Bölüm toplamı 133 804 180 806 180 000 

656 Kira karşılığı 5 000 37 600 37 600 
657 Taşıt giderleri 

1 Bakanlık otomobili 5 000 5 000 5 000 
2 Başka taşıtlar 500 500 500 

Bölüm toplamı 5 500 5 500 5 500 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kal ul edilen 
Lira Lira 

II - özlük haklar 
658 

659 
660 

1 
2 
3 
4 

Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici göre^ 
Müfettişler 

T yolluğu 
yolluğu 

Yabancı memleketlere 
rileceklerin 

Giyecekler 
4598 sayılı 

yolluğu 

Bolüm 

kanun gf 

gönde-

toplamı 

îreğince 

198 838 
43 000 
50 000 

10 000 

301 838 

7 950 

198 838 
210 121 

50 000 

10 000 

468 959 

9 107 

198 000 
210 000 

50 000 

10 000 

468 000 

9 000 

yapıalacak tedavi giderleri ve 
yollukları 

Üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

22 622 

İkinci kısım toplamı 721 414 

22 622 

962 424 

12 000 

949 100 

I - Sürekli olanlar 
661 

662 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla 
savaş 
Genel giderler 
Geçici görev yolluğu 
Taşıtlar 

Bölüm toplamı 

Trahomla savaş 
Genel giderler 
Geçici görev volluğu 
Taşıtlar 

Bölüm toplamı 

300 000 
270 000 

10 000 

580 000 

356 300 
40 000 
14 000 

410 300 

490 000 
245 000 

10 000 

745 000 

275 996 
40 000 
14 000 

329 996 

490 000 
245 000 

10 000 

745 000 

356 300 
40 000 
14 000 

410 300 
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M. ödeneğin çeşidi 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kab.ıl edilen 
Lira Lira 

Zührevi hastalıklarla savaş 
1 
2 

1 
2 
3 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 

Genel giderler 
Geçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

Sıtma ile savaş 
Genel giderler 
Geçici görev yolluğu 
Taşıtlar 

Bölüm toplamı 

Hastaneler, Sağlık ve Sosyal 
Yardım kurumları 
Devlet hastaneleri 
Muayene ve tedavi evleri 
Verem dispanserleri 
Kuduz tedavi kurumları 
Sağlık merkezleri 
Doğum ve çocuk bakım evleri 
Taşıtlar 

Bölüm toplamı 

Okullar, kurumlar, yurtlar 
Tıp öğrenci yurdu 
Sağır, dilsiz ve körler kurumu 
Sağlık memurları okulları 
Tekâmül öğretimi 
Taşıtlar 
Köy Enstitülerindeki sağlık 
memurları yetiştirme ve cihaz-
landırma giderleri 
Yatılı Ebe Yurdu 

Bölüm toplamı 

175 000 
57 500 

232 500 

2 900 000 
600 000 
150 000 

3 650 000 

6 693 459 
150 000 
107 000 
25 000 

110 346 
623 477 

19 885 

7 729 167 

800 124 
60 000 

284 117 
100 000 

8 500 

563 001 
37 348 

1 853 090 

225 017 
52 500 

277 517 

2 571 812 
439 471 
150 000 

3 161 283 

7 483 459 
145 000 
123 938 
35 000 

100 346 
573 477 
26 000 

8 487 220 

.. 

• 778 837 
60 000 

384 117 
80 000 
8 500. 

563 001 
51 858 

1 926 313 

225 017 
52 500 

277 517 

2 699 975 
439 471 
150 000 

3 289 446 

7 483 459 
145 000 
123 938 
35 000 

110 346 
623 477 
26 000 

8 547 220 

778 837 
. 60 000 

384 117 
.80 000 
8 500 

563 001 
»51 858 

1 926 313 
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ödeneğin çeşidi 

Refik Saydam Merkez Hıfzıs
sıhha Kurulu ve Hıfzıssıhha 
Okulu 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Genel giderler 
Taşıtlar 

Bölüm toplamı 

îskân işleri 
Onarma işleri 
Millî Türk Tıp Kongresi 
Zehirli ve boğucu gazlardan ko
runma gereçleri satınalma kar
şılığı 
Sağlık propagandası ve yayın 
işleri 
Propaganda ve yayın işleri 
Sağlık müzeleri 

Bölüm toplamı 

Sağlık memurları ve sağlık ko
ruyucularının hayvan yemi 
karşılığı 

500 000 
2 000 

552 000 

1 145 143 
137 000 
15 000 

1 

45 000 
12 500 

57 500 

193 680 

424 798 
2 000 

426 798 

1 145 143 
117 000 

1 

1 

45 000 
12 500 

57 500 

400 860 

424 798 
2 000 

426 798 

1 000 000 
117 000 

1 

1 

45 000 
12 500 

57 500 

400 860 
4489 sayılı kanun gereğince 
staj için yabancı memleketlere 
gönderileceklerin aylıkları tu
tarı öğrenci ödeneğinden az 
olanlara verilecek fark ile baş* 
ka giderler 54 900 54 900 54 900 

Yabancı uzmanlar 
Ücretler 
Yolluk ve başka giderler 

Bölüm toplamı 

Yüksek Sağlık Şûrası üyeleri 
huzur ücretleri 

75 192 
6 000 

81 192 

15 000 

75 192 
6 000 

81 192 

12 500 

75 192 
6 000 

81 192 

12 500 
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ödeneğin çeşidi 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

özel idare bütçelerini inceliye-
cek temsilci ücreti 840 840 840 
Hükümet tabipleri için alına
cak tıp aletleri ve gereç karşı
lığı 2 000 2 000 2 000 
4644 ve 4805 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek emekli ke
seneği karşılığı 162 703 838 732 838 732 
Ziyafet giderleri 0 5 000 5 000 

5 000 
600 

5 600 

22 961 

5 000 
600 

5 600 

22 961 

5 000 
600 

5 600 

22 961 

Üçüncü kısım toplamı 16.872 016 18 069 796 18 193 120 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 17 361 17 J61 17 361 
Eski yıllar borçları 
1942 - 1945 yıllan borçlan 
1928 - 1941 yıllan borçlan 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

Beşinci hısım - Yardımlar 

özel kurumlara ve derneklerle 
kişilere yardım 
Çok çocuklu analara yardım 
Yalova kaplıcalarına yardım_ 

Beşinci kısım toplamı 

Altıncı kısım - Sermaye, kredi 
ve tesisler 

Sağlık memurları ve sağlık ko
ruyucularının hayvan avansı 10 000 10 000 10 000 

30 000 
500 000 
79 900 

609 900 

15 000 
250 000 

0 

265 000 

15 Q00 
250 000 

0 

265 000 



Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

1946 1947 yılı içm 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği isteınr* kabul edilen 
ö d e n e ğ i n çeş idi Lira Lira Lira 

1437 sayılı kanun gereğince 
verilecek avanslar 16 000 16 000 16 000 

Altıncı kısım toplamı 26 000 26 000 26 000 

KISIMLAR TOPLAMİ 

Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

14 539 416 
721 414 

16 872 016 
22 961 

609 900 
26 000 

32 791 707 

22 461 274. 
962 424 

18 069 796 
22 961 

265 000 
26 000 

41 807 455 

22 

18 

41 

351 274 
949 100 
193 120 
22 961 

265 000 
26 000 

807 455 



23 - Gümrük ve Tekel 



ftapor 
28 .XI . 1946 

Gümrük ve Tekel Bakanlığiyle Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 1947 bütçesini inceledik: 

Hükümetin gerekçesinde bölüm ve maddelerdeki artış veya eksiliş, ile yeniden açılan bölümler 
hakkında gereken izahat mevcut olduğundan biz bunları tekrarlamaktan ziyade bir kısımları hak
kındaki düşünce ve tekliflerimizi veya daha aydınlatıcı malûmat vermeyi lüzumlu ve faydalı 
bulduk* 

Evvelemirde şunu arzedelim. ki, Genel Komutanlık dâhil olduğu halde Gümrük ve Tekel Ba
kanlığının teklif olunan 1947 bütçesi geçen yıla göre 5 556 780 lira fazlasiyle 19 282 628 lira
dır. Bu fazlalığın 2 066 582 lirası Bakanlığa ve 3 490 195 lirası da Muhafaza Genel Komutanlı
ğına aittir. 

Bundan başka taşıtlar için Maliye bütçesindeki 7 000 ve inşaat giderleri için Bayındırlık Büt
çesinde bulunan 267 000 lira da hesaba katılacakolursa Gümrük ve Tekel Bakanlığına 1947 yılı 
için tahsis edilen ödenek miktarının 19 556 628 liraya çıktığı görülür. 

Bununla beraber geçen yıl taşıtlar ödeneğinin 15 000 ve inşaat ödeneğinin ise 272 474 olduğu
na göre Tekel Bakanlığı bütçesinde 1946 yılına göre hakikî artış miktarının 5 552 306 liradan iba
ret olması lâzımgeleceği anlaşılır. 

Bölüm ve maddeler hakkındaki düşünce ve mütalâalarımıza gelince : 

B. :688 
Bu bölümün birinci maddesini teşkil eden memurlar aylığı ödeneğine karşılık olmak üzere 

3 721 492 lira konmuştur. Bakanlık teşkilâtı kadrosu 1778 memurdan ibarettir. Bunun 307 si (L) 
cetvelinde olduğuna göre fiilî kadro yekûnu 1471 e düşer ki, bunların yıllık tutarı 3 864 600 lira 
eder. Şu halde fiilî kadro karşılığı 143 108 lira noksan olarak konmuştur demektir. 

Bulunduğu yerde müddetini doldurmuş olupta kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyenlere özel 
kanununa göre verilmesi lâzım gelen bir üst derece terfi hakkı karşılığı ise büsbütün açık kal
mış bir konu durumunu alır. Bu miktar 1946 yılı için 250 710 lira olarak hesaplanmış iken bu 
yıl bu nı'ktarın 376 liraya çıkacağı anlaşılmıştır. Bu rakapı hiçbir memurun ayrılmıyacağı ve ter-
fia lâyık bulunması esası üzerine hesap edilmiş olduğuna göre tekaüt, istifa, vefat, Bakanlık em
rine alınma gibi hâdiseler mülâhazasiyle bu rakamın bir miktar azalması icap edeceğini düşün
mek pek yerinde olur. 

İncelemelerimiz esnasında geçen yıl sarfiyatı gözönünde tutularak 692 nci bolümün 3 ve 4 ncü 
maddelerinden 20 000 ve 691 nci bölümün 2 nci maddesinden de 4 500 ki yekûn olarak 24 500 li
ranın tasarruf edilerek bu maddeye eklenmesiyle karşılık tutarının 3 745 982 liraya çıkarılma
sının imkân dâhilinde olduğtı bununla beraber Maliye bir derece terfi karşılığı olarak konması
nı düşündüğü 86 652 lira bir an için kabul edilmiş olsa bile yine mevcut ödeneğin 205 260 lira 
noksan bulunacağı tabiîdir. 

Bu yıl (L) cetveline tasarruf fikir ve tnütalâasüe alman memur yekûnu 86 dır. Şu suretle 
(L) cetveli yekûnu 307 ye baliğ oluyor demektir. Mevkuf tutulan bu 86 memuriyetin 17 si 
merkeze ve 69 u illere ait olup merkezdekiler bir 70 lik ve şimdiye kadar hiç tâyin alunmıyan 
bir kimyager ile 50 liralık Teftiş Heyeti kalem Müdürü, bir 30 luk, dokuz 25 lik, 5 tane de 
20 Jjjç memurdan ibarettir. 
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tilere ait olanları ise 15 - 30 luk memur, veznedar veya kolcular teşkil etmektedirler. 

688 nci faslın 3 ncü maddesi olarak yeniden ihdas olunan 1 500 liralık ödenek ise diğer Ba
kanlıklarda olduğu gibi özel kanunu tasarısında derpiş olunan müsteşarlık temsil ödeneğinden 
ibarettir. 

B. : 689 
Bu bölümdeki 44 432 lira artışın sebebi; Hükümetin gerekçesinde yazılı olduğu ribi Yüksek Mec

lise sunulan tasarı hükümlerine göre olağanüstü zamlarla aynı yardımın kaldırılmasından dolayı ya
pılması zaruri olan bir hesap ameliyesi neticesi olup (D) cetveli mevcudu geçen yıla göre bir 
noksaniyle 141 dir. 

Yukarıda adı geçen hesap ameliyesi dolayısiyle 6 kadar ücretlinin eline bu yıl geçecek olan pa
ra miktarında her ne kadar 56 kuruş kadar ufak bir para noksanlık var ise de diğer bir çoğunda 
300 kuruşa kadar artış mevcut olduğu cetvelin incelenmesinden anlaşılmıştır. 

(D) cetvelinde görülen diğer bir değişiklik ise bir şoför ücretinin 30 lira zam yapılarak 170 li-
* raya çıkarılması ve 170 liralık daire müdürlüğü ücretinin 40 lira zammiyle 210 liraya yükseltilme
sidir. 

(D) cetvelinde mevcut doktor ücretleri eskisi gibi 100 lira olarak bırakıldığına göre yukarıda 
arzolunan ve ücretliler hakkında tatbik edilen birleştirme ameliyesi dolayısiyle doktorların eline 
ancak 74,32 lira geçmediğinden ve bu miktar para ile de dairelere doktor temini imkânı bulunma
dığından bu karşılığın 150 liraya çıkarılarak tediye miktarının geçen yıla göre ayarlandırılması-
nın sağlanması muvafık olur, mütalâasmdayız. 

Gerek Bakanlığın ve gerek Genel komutanlığın (E) cetvelinde hiçbir değişiklik olmadığı gibi bu 
cetvelin yalnız kurs öğretmen ücretlerini ihtiva edip ayrıca başka bir ödeneğin mevcut olmadığı 
da anlaşılmıştır. 

Nitekim geçici hizemtliler adı altında açılan yeni bölüm esasında yeni bir ödenek olmayıp geçen 
yıl 707 nci bölümün 1 nci maddesinde bulunupta tutarı 10 265 lira olan kurs öğretmen ücretleri
nin bu yıl muayyen programın bitirilmesi zımnında cumartesi günleri dahi tedrisatın yapılmasını 
sağlamak üzere 2 054 lira fazlasiyle bu bölüme naklinden ibarettir. 

B. : 692 
Memurların aylıkları karşılığı münasebetiyle yukarıda da arzolunduğu gibi biı bölümün 3 ve 

4 ncü maddelerinden olmak üzere 20 000 lira tasarruf etmek imkânı mevcuttur. Çünkü 1946 sar
fiyat cetveline bakıldığı takdirde 10 ayda 3 ncü madde karşılığından 7 955 ve 4 ncü madde
den de ancak 3 295 liranın sarfolunduğu görülmektedir. 

B. : 696 
Posta ve Telgraf ödeneğini karşılıyan 1 nci madde muhteviyatı bu yıl 5 182 lira fazlasiyle 

113 896 liradır. 

Ulaştırma Bakanlığı 17 . VI . 1946 tarihli yazısında tam tarife üzerinden Tekel Bakanlığına 
bildirilen miktar 227 791 lira ve % 30 olmak üzere istenilen miktar ise 5 182 fazlasiyle 113 896 li
radır. 

Posta tarifelerinde yapılan değişikliklerden sonra yani 16 . XI . 1946 tarihli yazısında Ulaştır
ma Ba*kanlığı tam tarife üzerinden 304 365 lira ve % 50 üzerinden de 252 182 lira ödenek kon
masını istemekte olduğuna göre mevcut karşılığın tasarruf etmek suretiyle kifayet edeceği an
laşılmıştır. 

ikinci madde'^karşılığından da 4 500 lira kadar bir tasarruf yapılabileceği incelemeler neticesin-
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de öğrenilmiş.olduğundan bunun da 684 ncii bölümün memurlar aylığı karşılığına ilâvesi müna
sip olur mütalâasıııdayız. 

B. : 706 
Bu bölüm ödeneği için (R) cetvelinde 1946 yılında mevcut bulunan (Gümrük memurları için 

yaptırılacak olan evler bu bölümden emanet suretiyle yaptırılır.) kaydı kaldırılmış re Bayın
dırlık Bakanlığı bütçesinin f nci bölümünün II nci maddesine şerh suretiyle icap eden inşa 

-salâhiyeti verilmiş olduğuna göre bu maddeye yalnız onarma işi için -''1 000 liranın bırakılarak 
848 000 lirasının Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin 605 nci bölümünün 11 nci maddesine ilâvesi iktiza 
eylemektedir, 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı kısmı 

B. : 715 
Fiilî kadro karşılığı 5 749 082 lira olması 1; zımgeldiğine göre 1 nci madde muhteviyatı her ne-

kadar bu ihtiyacı karşılıyacak miktarda ise de bir üst derece farkının ancak 28 700 liradan ibarel 
kalması ve halbuki terfi hakkı bulunanlar sayısının 1 805 olması ve şu halde konması iktiza eden. 
karşılığın 3.18 200 lira bulunması dolayısiyle 718 nci bölümün 4 ncii maddesinden indirilmesi imkânı 
bulunan 10 000 liranın tenziliyle bu bölümün 1 nci maddesine ilâvesini ve bu suretle tutarının hiç 
olmazsa 5 787 782 liraya çıkarılmasını ve geriye kalan noksanın da tasarrufla sağlanmasını müna
sip görmekteyiz. 

B. : 716 
Hizmetliler ücreti tevhit dolayısiyle 166 800 lira bir fazlalık göstermektedir. (D) cetveline 175 

liralık bir marangoz ilâve ve bir şoföre 25 ve bir odacıya 10 lira zam yapılmıştır. 

Yeni açılan geçici hizmetliler karşılığı 730 ucu bölümün 1 nci maddesinde bulunan öğretmen ve 
yönetim memurları ücretinin Bakanlık kısmında da olduğu gibi bu yıl buraya geçirilmesinden ileri 
gelmektedir ki, kursların beşer aylıktan iki devreli olarak 10 aya çıkarılmış olmasından bu yıl bu öde
nek 1940 lira fazlasiyle 11 440 liraya yükseltilmiştir. 

B. : 719 
715 nci bölüm dolayısiyle de arzedildiği veçhile bu bölümün 4 ncü ölüm yardımı karşılığından 

10 000 lira tasarruf imkânı görülmüştür. Filhakika bölüm yardımı ödeneğinden 1946 yılında .on ay 
içerisinde sarf olunan miktar 2 745 liradan ibarettir. 

• 1 > . ( O O 

Bu bölümde görülen 300 000 lira fazlalık hakkında Hükümetin gerekçesinde deniz araçlarının 
takviyesi için alınacak bir açık deniz motörü ile 4 motor makinesinden bahis olunmakta ise de ay
rıca bu ödenek ile 36 motosiklet ve 8 kamyon daha alınacağı incelemeler neticesinden anlaşıl
mıştır. 

B. : 737 
Bu bölümün 1 nci maddesi karşılığı olan öğretmen ve Yönetim memurları ücreti ödeneği 

yukarda arzolunduğu gibi 737 nci bölümden sonra açılan yeni bölümde tesbit edilmiş oldu
ğundan buradan çıkarılmıştır. Hükümetin programında be3'an olunduğu veçhile değişen dünya 
şartları da gözönüııde tutularak yeni bir gümrük tarife kanunu tasarısının hazırlanmakta oldu
ğunu ve Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı teşkilâtının genişletilmiş, gereç ve araçlarının bu 
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yıl bütçesiyle «skisine nazaran daha rf azla takviye edilmiş olacağını anladık. Yüksek komisyonun 
takdir ve tasvibine arzohmıır. 

Mardin Milletvekili 693 ve 729 ncu bölümlerdeki kırtasiye, döşe-
Rıza Erten me ve demirbaş ves. gibi masraflarla 699 ve 

725 nci bölümlerdeki yolluklar ödeneğine tasar
ruf yapılması iktiza ederken bilâkis işbu öde
neklerin geçen senekine nispeten fazla olması 
ve 1947 bütçesinin 711 nci faslına temsil gider
leri namiyle bir tahsisat konulması tasarrufa ri
ayet edilmediği cihetle yalnız bu noktalara 

muhalifim 
Eskişehir Milletvekili 

Abidin Potuoğhı 



m Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

M. ödeneğin çeşidi 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyona» 

istenen kabul ediloı; 
Lira Lira 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük haklar 

I - Bakan ödeneği, aylıklar ve 
ücretler 

1 
2 
3 

1 
2 
3 
4 
0 

Bakan ödeneği 
Aylıklar 
Memurlar aylığı 
Açık aylığı 
Temsil ödeneği 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
Çocuk zammı 
Yakacak zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Aynı yardım 

Bölüm toplamı 

Birinci kısım toplamı 

5 320 

2 003 828 
8 000 

0 

2 011 828 

106 528 
0 

56 256 

110 000 
4 500 

20 000 
15 000 

307 450 

456 950 

2 636 882 

5 320 

3 721 492 
8 000 
1 500 

3 730 992 

150 960 
12 319 
53 736 

219 200 
4 500 

20 000 
15 000 

0 

258 700 

4 212 027 

5 320 

3 889 200 
8 000 
1 500 

3 898 700 

150 980 
12 319 
53 736 

219 200 
4 500 

10 000 
10 000 

0 

243 700 

4 364 735 

İkinci kısım - Yönetim gider
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
Merkez bjiro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 

2 500 
18 600 
3 500 

2 500 
23 900 
6 000 

2 500 
20 000 
6 000 



Gümrük ve Tekel Bakanlığı — 24Ö — 
1946 1947 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
M: ödeneğin çeşidi kfra kâ* kira 

4 Isıtma 15 500 15 500 15 500 
5 öteberi giderleri 16 000 14 000 14 000 

Bölüm toplamı 56 100 61 900 58 000 

ÎUer büro giderleri 
İ Kırtasiye 16 000 16 000 10 000 
2 Döşeme ve demirbaş 29 000 29 000 29 000 
3 Aydınlatma 12 000 12 000 12 000 
4 Isıtma 37 000 37 000 37 000 
5 öteberi giderleri 28 000 .28 000 28 000 

Bölüm toplamı 122 000 122 000 122 000 

Basılı kâğıt ve defterler 20 000 20 000 20 000 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 

1 Posta ve telgraf ücretleri 108 714 113 896 112 796 
2 Telefon ve başka haberleşme 

ücret ve giderleri. 31 500 36 000 31 500 

Bölüm toplamı 140 214 149 896 144 296 

Kira karşılığı 21 000 21 000 21 000 
Taşıt giderleri 

1 Bakanlık otomobili 6 000 6 000 6 000 
2 Başka taşıtlar 4 000 5 000 5 000 

Bölüm toplamı 10 000 11 000 11 000 

I I - özlük olanlar 
Yolluklar 

1 Sürekli görev yolluğu .55.000 -55.000 55 000 
2 Geçici görev yolluğu 45 000 45 000 45 000 
3 Müfettişler yolluğu 90 000 150 256 150 256 
4 Yabancı memleketler yolluğu 9 000 24 000 24 000 

Bölüm toplamı 199 000 274 256 274 256 

Giyecekler 48 000 45 000 45 000 



OStamk ve* ^ekeî Bafcanfağı 

ödeneğin çeşidi 

1946 
yılı 

Ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

4598 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve 
yolluklarr 35 OOO 35 000 35 000 

" 3 3 3 

îkinci kısım toplamı 651 314 740 052 730 552 

Üçüncü lusım - Daire hizmet
leri 

T - Sürekli olanlar 
Taşıma giderleri 16 000 10 000 10 OÖÛ 
Gümrük İdareleri giderleri 
Kimyahaneler gideri, makine, 
aletler ve gereç satmalına ve 
onarma karşılığı ve giderleri, 
dışarda yaptırılacak, tahlil üc
retleri 
Gümrük Kanununun 9 nen 
maddesi gereğince satmalına-
cak eşya karşılığı 
Satmalınacak örnekler karşı
lığı 
Kaçak eşya ve hayvanların ta
şıma, yiyecek ve bakım ve ko
ruma giderleri 
Kaçak eşya satış giderleri 
Para gönderme giderleri 

Bölüm toplamı 

6000 

1 

300 

7 000 
800 

15 000 

29 101 

(> 000 

1 

300 

5 000 
800 

15 000 

27 101 

f) OÛO 

1 

300 

5 000 
800 

15 000 

27 101 

Gümrük ambarlarında kaybo
lan eşya tazminatı 300 300 300 
Genel Muhasebe Kanununun 
48 nci maddesini ilgilendiren 
giderler 
Geri verilecek paralar 100 000 100 000 100 000 
Nispeti kanunla tâyin edilmiş 
olan ikramiyeler '• 2 800 2 Ş00 2 800 



Gümrük ve Tekel Bakanlığı — 251 — 

ödeneğin çeşidi 

2550 sayılı kanunun 3 ncü mad
desi gereğince verilecek tazmi
nat 

Bölüm toplamı 

Yapı ve onarma işleri 

I I - Geçici olanlar 
Kurs giderleri 
öğretim ve yönetim memur
ları ücreti 
Öğrenci yevmiyeleri 
öğrenci yolluğu 
Genel giderler 

Bölüm toplamı 

1946 
yılı . 

ödeneği 
Lira 

300 

103 100 

400 000 

10 265 
18 540 
3 000 
3 500 

35 305 

1947 yıl] 
Hükümetçe 

istenç ii 
Lira 

300 

103 100 

374 000 

0 
18 540 
3 000 
3 000 

24 540 

ı için 
Komisyonca 

kabul edilen 
Lira 

300 

103 100 

31 000 

0 
18 540 
3 000 
3 000 

24 540 

3 000 

III - Çeşitli olanlar 
TartL aletleri alım ve onarma 
giderleri 
Kitap ve dergi karşılıkları ve 
yazma ve tercüme ücretleri 
Staj giderleri 
4644 ve 4805 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek emekli ke
seneği karşılığı 
Temsil giderleri 

Üçüncü kısım toplamı 605 259 

3 000 

785 435 

3 000 

13 952 
1 

4 500 
0 

13 900 
13 300 

213 694 
2 500 

13 900 
13 300 

213 694 
2 500 

442 435 

Dördüncü hısım - Borçlar 

Gteçen yıl borçlan 5 000 5 000 5 000 



Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

Ödeneğin çeşidi 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Eski yıllar borçlan 
1942 - 1945 yılları borçları 
1928 -1941 yılları borçları 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

2 000 
250 

2 250 

7 250 

2 000 
250 

2 250 

7 250 

2 000 
250 

2 250 

7 250 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

Bayındırlık Bakanlığı bütçe
sine 

2 636 882 
651 314 
605 259 

7 250 

4 212 027 
740 052 
785 435 

7 250 

4 364 735 
730 552 
442 435 

7 250 

227 526 

Toplam 3 900 705 5 972 290 

3 900 705 5 744 764 5 544 972 

0 
0 



Gümrük Muhafaza G. K. — 253 — 

B. M, ödeneğin çeşidi 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komifyonea 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

GÜMRÜK MUHAFAZA 
GENEL KOMUTANLIĞI 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük 

haklar 

I - Aylık ve ücretler 

720 3779 sayılı kanun gereğince ^ 
erbaşlara verilecek para mü -51 
kâfatı 500 500 

715 

716 
717 

718 
719 

1 
2 
3 

1 
2 
3 
4 
0 

Aylıklar 
Subay ve memurlar aylığı 
Açık aylığı 
Temsil ödeneği 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 

I I - Başka haklar 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar > 
Çocuk zammı 
Yakacak zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Aynı yardım 

Bölüm toplamı 

2 968 604 
360 

0 

2 968 964 

421 310 
0 

24 000 

260 000 
21 690 
20 000 
15 000 

424 080 

740 770 

5 777 782 
360 

1 200 

5 779 342 

588 110 
11 440 

24 000 

518 000 
21 690 
20 000 
15 000 

0 

574 690 

5 787 782 
360 

1 200 

5 789 342 

588 110 
11 440 

24 000 

518 000 
21 690 
20 000 
5 000 

0 

564 690 

500 

Birinci kısım toplamı 4 155 544 6 978 082 6 978 082 



Gümrük Muhafaza G. K. 

ödeneğin çeşidi 

İkinci kısım - Yönetim gider
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
Büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
(Heberi giderleri 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Telefon ve başka haberleşme * 
ücret ve giderleri 
Kira karşılığı 

I I - Özlük olanlar 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 

Bölüm toplamı 

1946 
yılı 

Ödeneği 
Lira 

8 500 
12 000 
25 000 

45 500 

12 000 

8 0Ö0~ 
53 000 

72 500 
39 000 
10 000 

121 500 

1947 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

8 500 
15 500 
25 000 

49 000 

12 000 

12 000 
55 000 

92 500 
42 000 
10 000 

144 500 

için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

8 500 
15 500 
25 000 

49 000 

12 000 

12 000 
55 000 

92 500 
42 000 
10 000 

144 500 

4598 sayılı kanun gereğince 
yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 16 000 16 000 16 000 

İkinci kısım toplamı 256 000 288 500 288 500 

Üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

Sürekli olanlar 
Muayyenat 
Tavinat 2 400 000 2 400 000 2 400 000 
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B. 

. 

728 

i 

729 

730 

731 

732 
733 
734 

735 
736 

M. 

• 

2 
o 

1 
2 

1 
2 

ödeneğin çeşidi 

Yem 
Yakacak, aydınlatma ve ısıtma 

Bolüm toplamı 

Süel gereçler 
Giyecekler 
Teçhizat 

Bölüm toplamı 

Harb gereçleri ve teçhizat gi
derleri 
Ecza ve sağlık gereçleri gi
derleri 
Veteriner ecza ve gereçleri 
giderleri 

Hayvan satmalına ve tazmini 
Taşıma giderleri 
Kara taşıtları ve deniz muha
faza vasıtaları giderleri 
Satınalma karşılığı 
işletme ve onarma giderleri 
ve kira karşılıkları 

Bölüm toplamı 

Haber alma giderleri 
Yapı ve onarma giderleri 

1946 
yüı 

ödeneği 
Lira 

290 000 
312 000 

3 002 000 

730 000 
75 000 

805 000 

283 000 

30 000 

3 400 
8 000 

111 000 

257 143 

571 853 

828 996 

50 000 
100 000 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

340 000 
312 000 

3 052 000 

730 000 
75 000 

805 000 

283 000 

30 000 

3 400 
8 000 

130 000 

557 143 

571 853 

1 128 996 

50 000 
100 00 

340 000 
312 000 

3 052 000 

730 000 
75 000 

805 000 

283 000 

30 000 

3 400 
8 000 

130 000 

557 143 

571 853 

1 128 996 

50 000 

100 000 

I I - Geçici olanlar 
1WI Kurs giderleri 

0 öğretmen ve yönetim memur
ları ücretleri 

1 Kurs öğrenci yevmiyeleri 
10 500 
28 000 

0 
36 600 

0 
36 600 
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B M. Ödeneğin çeşidi 

2 Kurs öğrenci yolluğu 
3 Kurs genel giderleri 

Bölüm toplamı 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

5 100 
1 800 

45 400 

1947 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

5 100 
1 800 

43 500 

için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

5 100 
1 800 

43 500 

I I I -Çeşitli olanlar 
738 Vazife esnasında ölen subay, 

er, memur ve hizmetlilerin teç 
hiz ve tekfin ve kabir yapma 
giderleri 560 560 560 

739 

740 

741 

742 
743 

1615 sayılı kanun gereğince 
verilecek yemeklik karşılığı 
3944 sayılı kanun gereğince 
verilecek hayvan yem karşılığı 
4644, 4805, 4806 ve 4807 sayılı 
kanunlar gereğince ödenecek 
emekli keseneği karşılığı 
Mahkeme genel giderleri 
Sigorta ve analık primi kar
şılığı 

25 000 

50 000 
; • • • - . • - . • < • 

20 000 
20 000 

5 443 

25 000 

40 000 
i t ! ' ; : - - ^ ? : î ' i r : 

300~Ö00 
20 000 

3 500 

25 000 

40 000 
! ' 4 j ' • " " P 

300 000 
20 000 

3 500 

Üçüncü kısım toplamı 5 387 799 6 022 956 6 022 956 

744 
745 

Dördüncü hısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 15 000 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

5 800 

15 000 

5 800 

20 800 20 800 

15 000 
Eski yıllar borçları 

1 1942 - 1945 yılları borçları 
2 1928 - 1941 » » 

5 000 
800 

5 000 
800 

5 000 
800 

5 800 

20 800 
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ödeneğin çeşidi 

KISIMLAR TOPLAMİ 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım toplamı 4 155 544 6 978 082 6 978 082 
İkinci kısım toplamı 256 000 288 500 288 500 
Üçüncü kısım toplamı 5 387 799 6 022 956 6 022 956 
Dördüncü kısım.toplamı 20 800. 20 800 20 800 

Toplam 9 820 143 13 310 338 13 310 338 

Bakanlık 3 900 705 5 972 290 5 544 972 

Gümrük Muhafaza Genel Ko
mutanlığı 9 820 143 13 310 338 13 310 338 

GENEL TOPLAM 13 720 848 19 282 628 18 855 310 





24 - Tarım Bakanlığı 



Rapor 
29 . XI . 1946 

Tarım Bakanlığı 1947 yılı bütçesini inceledim. 

Memurlar aylığı maddesinde görülen (5 220 959) lira fazlalık; gerekçede açıklandığı veçhile 
memur aylıklarının yeni barem dereceleri üzerinden hesaplanmasından husule gelen (3 754 130) 
lira ile (L) cetvelinden fiilî kadroya alman (70) aded memuriyetin yeni aylık dereceleri üzerin
den tutarı olan (373 200) lira ve 4598 sayılı kanunun 8 nci maddesi gereğince yerinde terfileri 
karşılamak üzere konulan (1 093 629) liradan terekkübettiği görülmüştür. 

Hizmetliler tertibindeki (1 088 948) lira fazlalığın aynı yardım ve olağanüstü zamların kal
dırılarak yeniden tesbit olunan ücret dereceleri üzerinden hesabolunan tutarlar ile 1946 yılında 
çeşitli masraf tertiplerinden alınmakta olan geçici hizmetlilere ait (E) kadrolarının mühim bir 
kısmının yeni gene teklifinde (D) kadrosu hizmetlileri meyanma katılmış olmasından ileri geldiği 
anlaşılmıştır. 

Diğer bölümlerde görülen fazla ve noksanlık hakkındaki gerekçede açıklanan bilgilere ek 
olarak aşağıdaki hususat tesbit olunmuştur. 

Posta, telgraf ve telefon giderlerinde görülen (18 473) liralık fazlalık, posta telgraf idare
since yıllıklara dayanarak verilen malûmata göre Hükümetçe alman kararlar dairesinde ödeme 
yapılmak üzere bu miktar fazlasiyle teklif olunduğu görülmüştür. 

Tarım merkez savaş enstitüsü ve savaş istasyonları tertibindeki (10 658) liralık fazlalık mev
cut kurumların âlet ve malzeme ihtiyaçlarının satmalmması maksadiyle konulmuştur. Doğu böl
gesinde de aynı mahiyette bir mücadele istasyonunun kurulmasının düşünülmekte olduğu mem
nunlukla öğrenilmiştir. Filhakika memleketin zahire ambarları olan doğu ve güney doğu böl
gelerimizin mühim bir eksikliğini giderecek olan bu kurumların önümüzdeki yıllar zarfında tesisi 
için gelecek seneden itibaren bütçeye tahsisat konulmasını bilvesile şayanı arzu buldum. 

Keza tarla tarımı ıslah ve deneme işleriyle uğraşan D ıslah istasyonu ve 4 deneme tarlası 
giderlerine ilâveten Samsuun'da açılan ıslah istasyonu ile Bolu'da kurulan deneme tarlaları gibi 
kurumların doğu ve güney doğu illerimizde de açılmasının ve önümüzdeki sene bir ıslah is
tasyonu veya Drayfarming tesisatı vücuda getirilmesinin bu bölgelerimiz zirai kalkınması için 
mühim faideler sağlıyacağım burada tebarüz ettirmeğe şayan bulurum. 

Toprak işleri Genel Müdürlüğünün çeşitli genel giderleri bölümündeki miktar; bu teşekkü
lün esaslı ihtiyaçlarını ancak karşılıyabildiği yaptığım tekikattan anlaşılmış ise de; bu giderlerin 
toplu olarak bir bölüm ve maddede gösterilmesini doğru bulmamakta olduğum cihetle önümüz
deki sene bu çeşitli giderlerin Bakanlığın diğer ilgili bölümlerinde olduğu gibi maddelere ayır
mak suretiyle tevziinin lüzumuna kaim bulunmaktayım. 

Tetkikatımız sırasında tasarının 775 - 1 nci yabancı uzmanlar ve tercümanları tertibindeki 
(23 647) liradan (18 647) lirasının mezkûr tertipte bırakarak mütebaki (5 000) lirasının 779 
neu Uluslararası kurumlara katılma payı bölümüne nakli dairesince istenilmektedir. Bu da 
geçen bütçeye mevzu (5 000) liranın bugünkü kura göre farkını karşılamak içindir. Roma'-
daki Beynelmilel Ziraat Enstitüsüne sözleşme mucibince 15 000 İsviçre frangı iştirak hissemiz ol
duğu ve buna nazaran bu ödenek ^ksik bulunduğu cihetle dairesinin bu isteği yerinde bulun
muştur. 
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Yabancı memleketlere ihtisaslarını artırmak üzere gönderilmiş olan memurların aylık farkla-

riyle, yolluk ve başka gerekli giderlerine karşılık olarak 781 nci bölüme teklif edilmiş olan 
(149 250) lira, aylık tutarlarının yeni yükselmiş olmasından dolayı ödenecek farkların azalmış 
olması sebebiyle fazla bulunduğundan bu bölüm giderlerinin (125 000) lira ile karşılanabileceği 
anlaşılmaktadır. Binaenaleyh bu bölümde teklif olunan tutardan (24 250) lirasının tenziliyle 
bunndan (4 250) liranın yeni kur farklarına göre teklif olunan tutarların ihtiyacı karşılıyamıya-
cağı anlaşılan 779 ncu Uluslararası kurumlara ve (15 000) lirasının da 776 ncı iç ve dış kongre
ler ve teknik toplantılar genel giderleri bölümüne eklenmesi ve 752/4 ncü yabancı memleketle
re gönderilenler yolluğu bölümündeki ödeneğe de (5 000) lirasının zammı suretiyle adı geçen bö
lümler arasında tashihat yapılması yolundaki dairesinin isteği yerinde bulunmuştur. 

791 nci tesisler bölümünün 3 ncü köy teknik merkezleri yapmak maddesindeki (403 000) li
ralık indirme hakkında yapılan tetkikat ve alınan izahta bu maddeden yapılan indirmeden 
(230 000) lirasının geçici olarak gösterildiği ve Tarım Bakanlığı adına Bayındırlık bütçesinin 
605/12 bölümüne adı geçen Bakanlıkça konulmuş olan (409 000) liradan (230 000) lirasının in
dirilerek Tarım Bakanlığı bütçesinin işbu 791/3 ncü maddesine naklinin Yüksek Komisyonların
dan rica edileceği öğrenilmiş ve bu bölümün doğru ihtiyacının ancak bu suretle sağlanabileceği 
anlaşılmıştır. 

1947 bütçe formülünde görülen değişiklik; esasa taallûk etmeyip tertip ve tanzim şeklinde 
değiştirilmesinden ibaret olduğu görülmüştür. 

Yalnız küçük su işleri hakkında geçen bütçelerin (R) cetvelinde sarahat olmadığından, bunun 
için yeni bir formül tertip edilmiştir. 

Motorlu ve motorsuz taşıt vasıtaları kadrosunda görülen fazlalık çeşitleri itibariyle aşağıda 
gösterildiği üzere: 

Otomobil Kamyon Kamyenet At arabası 
Aded Aded Aded Aded 

1 102 7 10 dan ibaret olduğu görülmüştür. 

1946 bütçesine göre esaslı değişikliği ihtiva etmiyen ve izahatı 1947 bütçe tasarısı gerekçesin
de mevcut olan bölümler hakkında fazla malûmat vermeği zait görerek yeni bütçe üzerinde tetkika-
tımı bu suretle Yüksek huzurunuza sunarken Memleketin iktisadî ve ziraî kalkınmasını sağlıyacak 
teşebbüsler meyanmda bilhassa teknik ziraat işlerine büyük ehemmiyet verilmesi ve bunun için 
teknik ziraat aletlerinin müstahsil tarafından dahakolay ve müsait şartlarla temini çarelerinin aran
ması ve memleketin en verimli bölgeleri olan ve maalesef teknik teşkilât hususunda da çok geri bu
lunan doğu ve güney doğu illerinde de bu teşkilâtın vücude getirilmesinin çok feyizli neticeler ve
receği hususundaki iman ve kanaatimizi arz etmeği de borç bilirim. 

Sonsuz saygılarımla. 

Diyarbakır Milletvekili 
îhsan Hâmit Tiğrel 
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1946 1947 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

•deneti istenen kabul edilen 
B. M. Ödeneğin çeşidi Lk» Lira Lira 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük haklar 

I - Bakan ödeneği, aylıklar ve 
ücretler 

746 Bakan ödeneği 5 320 5 320 5 320 
747 Aylıklar 

1 Memurlar aylığı 5 262 231 10 483 190 . 10 483 190 
9 Açık aylığı 5 000 5 000 5 000 
3 Temsil ödeneği ' 0 1 500 1 500 

748 

749 
750 

751 
752 

1 
2 

1 
2 
3 
4 
0 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Hizmetliler ücreti 
Ek görev tazminatı 

Bölüm toplamı 

Geçici hizmetliler ücreti 
Askerlik dersi öğretmenleri üc
reti 

I I - Başka haklar 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
Çocuk zammı 
Yakacak zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Aym yardım 

Bölüm toplamı 

5 267 231 

1 902 721 
129 116 

2 031 837 

500 

5 000 

131 750 

145 300 
8 000 

25 000 
15 000 

1 182 940 

1 376 240 

10 489 690 

2 991 669 
129 116 

3 120 785 

99 900 

5 000 

132 470 

325-600 
8 000 

25 000 
15 000 

0 

373 600 

10 489 690 

2 991 669 
129 116 

3 120 785 

99 900 

5 000 

132 470 

325 600 
8 000 

25 000 
15 000 

0 

373 600 

Birinci kısım toplamı 8 817 878 14 226 765 14 226 765 
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B. 

753 

754 

756 

757 
758 

A. 

' 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

ödeneğin çeşidi 

îhinci hısım - Yönetim gider
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
• 

Merkez büro giderleri Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

ÎUer büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

6 490 
9 084 
4 000 
8 000 

11 100 

38 674 

15 900 
37 700 
6 000 

22 900 
12 000 

94 500 

1947 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

7 000 
9 000 
7 000 
8 000 

11 100 

42 100 

15 000 
27 000 

5 000 
22 668 
10 000 

79 668 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

7 000 
9 000 
7 000 
8 000 

11 100 

42 100 

15 000 
• 27 000 
• 5 000 

22 668 
10 000 

79 668 

755 Basılı kağıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 

17 000 

132 525 

17 000 

Bölüm toplamı 149 525 

Kira karşılığı 
Taşıt giderleri 

1 Bakanlık otomobili 
2 Başka taşıtlar 

55 000 

5 400 
20 634 

14 400 

150 998 

20 000 

170 998 

55 000 

7 000 
20 000 

14 400 

150 998 

20 000 

170 998 

55 000 

7 000 
20 000 

Bölüm toplamı 26 034 27 000 27 000 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

I I - özlük olanlar 
759 Yolluklar 

1 Sürekli görev yolluğu 80 000 80 000 80 000 
2 Geçici görev yolluğu 90 000 90 000 90 000 
3 Müfettişler yolluğu 34 900 * 34 900 34 900 
4 Yabancı memleketlere gönderi

lecekler yolluğu 8 400 18 400 23 400 

Üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

I - Sürekli olanlar 
762 Tarımsal savaş işleri 

Bölüm toplamı 213 300 223 300 228 300 

760 Giyecekler 8 000 9 440" 9 440 
761 4598 sayılı kanun gereğince ya

pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 15 000 15 000 15 000 

ikinci kısım toplamı 617 033 636 906 641 906 

1 
2 

3 
4 
5 

Savaş genel giderleri 
Merkez savaş enstitüsü ve 
vaş istasyonları 
Mersin fümigatuvarı 
Geçici görev yolluğu 
Taşıt giderleri 

Bölüm 

sa-

toplamı 

800 000 

30 000 
8 000 

150 000 
24 700 

1 012 700 

1 031 510 

40 658 
7 600 

192 500 
23 465 

1 295 733 

1 031 510 

40 658 
7 600 

192 500 
23 465 

1 295 733 

763 Tarla tarımı, ıslah, deneme,E?."'***".*-".. 
üretme, temizleme ve tecrübe 
işleri 

1 Genel giderler 325 549 350 000 350 000 
2 Kimyevi gübre denemeleri ge

nel giderleri 
3 Kamulaştırma işleri 

5 000 
200 000 

4 750 
25 000 

4 750 
25 000 
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1946 1947 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

765 

766 

764 Bahçe tarımı işleri (Bağcılık, 
meyvecilik, sebzecilik, süs ne
batları ve çay) 

1 Bahçe tarımı işleri ve kurum-

4 Geçici görev yolluğu 12 000 7 500 7 500 
5 Taşıt giderleri 12 800 15 000 15 000 
6 Hayvan yemi ve yağ nebatları _ 

genel giderleri 52 800 25 000 25 000 

Bölüm toplamı 608 149 427 250 427 250 

2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 

1 
2 

lan 
Zeytin işleri 
Kamulaştırma işleri 
Geçici görev yolluğu 
Taşıt giderleri 

Bölüm toplamı 

Tavukçuluk, ipekçilik ve arı-
cilık işleri 
îpekböcekçilik 
Tavukçuluk ve arıcılık 
Geçici görev yolluğu 
Taşıt giderleri 

Bölüm toplamı 

Kauçuk bitkileri ıslâh, tecrü
be, deneme, üretme ve ve imal 
işleri ,> 
Genel giderler 
Geçici görev yolluğu 

761 000 
90 000 
50 000 
50 000 
17 000 

968 000 

37 100 
40 000 
9 400 
2 500 

89 000 

130 000 
8 500 

750 000 
50 000 
15 000 
40 000 
20 000 

875 000 

32 245 
38 000 
8 930 
2 000 

81 175 

- • • -

100 000 
5 000 

750 000 
50 000 
15 000 
40 000 
20 000 

875 000 

-

32 245 
38 000 
8 930 
2 000 

81 175 

100 000 
5 000 

Bölüm toplamı 138 500 105 000 105 000 

767 Pamuk işleri 
1 Genel giderler 104 870 86 892 86 892 
2 Geçici görev yolluftı 20 000 19 000 19 000 
3 Taşıt giderleri 15 000 14 250 14 250 

Bölüm toplamı 139 870 120 142 120 142 
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B. 

768 

M. 

1 

2 

ödeneğin çeşidi 

Tohum temizleme evleri 
Tohum temizleme evleri genel 
giderleri 
Geçici görev yolluğu ., 

Bölüm toplamı 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

225 000 
20 500 

245 500 

1947 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

175 000 
19 375 

194 375 

ı için 
Komisyonca 
kalul edilen 

Lira 

175 000 
19 375 

194 375 

769 Veteriner savaş, tahaffuz ev
leri, hastaneler, bakteriyoloji 
evi ve serum kurumları ve lâ-
boratuvar kurma ve yönetim 
işleri giderleri 

1 Genel giderler _ 160 000 145 000 145 000 
2 Bakteriyoloji ve serum kurum- jj^ ^ " 

lan ve lâboratuvarları 185 000 245 000 245 000 
3 Hayvan tazminatı karşılığı 177 000 90 000 90 000 
4 Veteriner gereç ambarı 15 000 58 456 58 456 
5 Geçici görev yolluğu 200 000 383 000 383 000 
6 Taşıt giderleri 15 000 57 777 57 777 
0 Kamulaştırma işleri 1 000 0 0 

Bölüm toplamı 753 000 979 233 979 233 

770 Veteriner zootekni ıslâh ve 
üretme işleri giderleri 

1 Aygır depoları 490 000 352 228 352 228 
2 Koyun ve kürk hayvanları ve 

numune ağılları 12 000 7 000 7 000 
3 Sığır ıslah ve yetiştirme işleri 

kurumları 310 000 160 000 160 000 
4 Ihsa ve organizasyon 5 000 4 000 4 000 
5 Kamulaştırma işleri 70 000 60 000 60 000 
6 Geçici görev yolluğu 34 000 30 000 30 000 
7 Taşıt giderleri 4 000 9 000 9 000 

Bölüm toplamı 925 000 622 228 622 228 

771 Merinos işleri giderleri 
1 Genel giderler 170 000 50 000 50 000 
2 Geçici görev yolluğu 8 0ÖO 7 000 7 000 
3 Taşıt giderleri 5 000 4 000 4 000 

Bölüm toplamı 183 000 61 000 61 000 



B. M. ödeneğin çeşidi 

Tarım Bakanlığı 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

— 267 — 
yılı için 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

772 Okullar ve kurslar genel gider
leri 

1 Orta tarım okulları 377 000 400 000 400 000 
2 Teknik tarım okulları 1 219 000 1 250 000 1 250 000 
3 Teknik bahçıvanlık okulları 750 000 750 000 750 000 
4 Tarım alât ve makineleri, uz

manlık okulu ve makinist okul
ları 99 400 100 000 100 000 

5 Tarım kursları ve köy eğit
menleri 

6 Tarımsal muhasebe kursu 
7 Hayvan sağlık memurları ve 

nalbant okulları 
8 Veteriner kursları 
9 Kamulaştırma işleri 

10 Geçici görev yolluğu 
11 Taşıt giderleri 
12 Teknik tarım ve teknik bahçı

vanlık okullarından mezun ola
cak öğrencilere 4436 sayıh ka
nun gereğince yapılacak yar
dım * 0 162 000 162 000 

35 700 
10 000 

80 000 
7 000 

34 000 
20 000 
34 000 

15 000 
, 1 

65 387 
5 000 

100 000 
20 000 
40 000 

15 000 
1 

65 387 
5 000 

100 000 
20 000 
40 000 

Bölüm toplamı 2 668 100 2 907 388 2 907 388 

773 Toprak îşleri Genel Müdürlü
ğü ve gezici mahkemeler genel 
giderleri 475 000 429 746 429 746 

774 Toprak Kanunu gereğince ya
pılacak kamulaştırma işleri gi
derleri 

1 Kamulaştırmalarda peşin tedi
ye edilecekler karşılığı 25 000 26 078 26 078 

2 4753 sayılı kanunun 47 nci 
maddesi gereğince açılacak fon 500 000 450 000 450 000 

Bölüm toplamı 525 000 476 078 476 078 
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1947 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 

B. M. ödeneffin çeşidi Lira Lira Lira ödeneğin 

Tarım 

çeşidi 

Bakanlığı 
1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

775 Yazı, tercüme, yayın, film, etüd * 
ve propaganda işleri giderleri 

1 Yazı, tercüme, yayım, flim ve 
propaganda genel giderleri 55 500 31 652 31 652 

2 Etüd genel giderleri - 20 000 737 737 
3 îç fuarlar genel giderleri 5 000 5 000 5 000 
4 Geçici görev yolluğu 5 000 4 750 4 750 

Bölüm toplamı 85 500 42 139 42 139 

776 Yüksek Tarım Enstitüsü gi- >, 
derleri 

1 Yiyecek giderleri 415 000 300 671 300 671 
2 öğrenci, stajiyer öğrenci giye

cekleri, dershane, yatakhane ve 
mutfağa ilişkin genel gereç, dö
şeme ve demirbaş karşılık ve 
giderleri 

3 Yönetim giderleri 
4 Telif ve yayım işleri 
5 Memur ve hizmetlilerle öğren

ci ve tedris heyeti yollukları. 
6 Telefon ve başka haberleşme 

ücret ve giderleri 
7 Stajiyer öğrenci ödeneği 
8 Muhtaç öğrenci harçlığı 
9 Onarma ve su kurumaları 

10 Enstitü laboratuvarlan ve tat
bikat bahçeleri malzeme ve iş
letme giderleri 270 000 138 255 138 255 

11 Karasığır tecrübesi için Dev
let Tarım İşleri Kurumuna ve
rilecek tazminat 1 1 1 

12 Başka giderler 40 000 30 000 30 000 
13 Taşıt giderleri 15 000 10 000 10 000 

130 000 
93 000 
20 000 

25 000 

10 000 
60 000 
8 000 

10 000 

123 500 
80 000 
19 000 

5 000 

9 500 
50 000 
7 600 
9 500 

123 500 
80 000 
19 000 

5 000 

9 500 
50 000 
7 600 
9 500 

Bölüm toplamı 1 096 001 783 027 783 027 



*Parım Bakanlığı -m-

Ödeneğin çeşidi 

I I - Geçici olanlar 
1682 sayılı kanun gereğince 
Ziraat Bankasına ödenecek za
rar karşılığı 

I I I - Çeşitli olanlar 
4291 sayılı kanun gereğince 
hayvan sağlık memurlarına 
verilecek hayvan yem karşılığı 
Tarım öğretmenleri gerekli gi
derleri 
3437 sayılı Tütün Tekeli Ka
nununun uygulama giderleri 
3039 sayılı Çeltik Ekim Kanu
nunun uygulama giderleri 
Yabancı uzmanlar ve tercü
manları 
Ücretler 
Yolluk ve başka giderleri 

Bölüm toplamı 

îç ve dış kongreler ve teknik 
toplantılar genel giderleri 
Tarım sergi ve meşherleri ve 
müsabakaları genel giderleri 

Hayvan sergileri ve teşvik ik
ramiyeleri 

Uluslararası kurumlara katıl
ma payı 
Özel idare bütçelerini inceli-
yecek Tarım Bakanlığı tem
silcisi ücreti 

1946 1947 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

7 500 4 400 4 400 

30 000 28 000 28 000 

68 000 60 000 60 000 

2 000 250 250 

2 000 250 250 

45 251 23 647 18 647 
1 1 1 

45 252 23 648 18 648 

1 10 000 10 000 

1 1 1 

30 000 20 000 20 000 

5 000 5 100 14 350 

840 840 840 



ödeneğin çeşidi 

f arım fcakanİı£i . 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

İ9tf 
Hükümetçe 

istecıeû 
Lira 

yılı için 
Komisyonca 
kabul edi l* 

Lira 

Staj için yabancı memleketle
ri gönderileceklerin yolluk ve 
başka gerekli giderleri ve ay- _ 
lıkları tutarı öğrenci ödeneğin-^ 
den az olanlara verilecek fark 75 000 149 250 125 000 
Küçük su ve gezici arteziyen 
işleri 
Genel giderler 20 000 15 000 15 000 
Geçici giderler 4 200 2 500 2 500 

Bölüm toplamı 24 200 17 500 17 500 

Köy teknik merkezleri kamu
laştırma karşılığı ve giderleri 3 000 2 000 17 000 
4481 sayılı kanun gereğince 
satmalınacak makine, aletler, 
ilâç ve gereç satmalına gider
leri 40 000 15 000 15 000 
4644 ve 4805 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek emekli ke
seneği karşılığı 71000 662 325 662 325 

Üçüncü kısım toplamı 10 314 114 10 398 07& 10 393 078 

Dördüncü ktsttn - Borçlar 

Geç*n yıl borçları 14 SM M Wft » Wft 
Eski yıllar borçları 
1942 * 1945 yükri feörçjâri âl 205 11 509 11 509 
İÖ28 - İÖ4İ yiİİari börçkri 3ÖÖ 3 300 3 3ÖÖ 

kolum toplanıl 21 505 14 809 14 809 
Tfffttt 

t)brdÜh'0u köim tozlanıl 36 099 44 608 44 608 

Haralara yardım 1 960 000 1 000 000 1000000 



tarım Bakanlığı — £¥İ — 
1946 1947 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
fe. M. ödeneğin çeşidi Lir» Lir* kira 

796 

Altmcı kmm - Sermaye, kredi 
ve tesisler 

1 
2 
3 

4 

5 
6 
7 

Sermayeler 
Tarla tarım döner sermayesi 
Tavukçuluk döner sermayesi 
Kauçuk bitkileri döner serma
yesi 
Sığır yetiştirme döner serma
yesi 
Merinos döner sermayesi 
Okullar döner sermayesi 
Bahçe kültürleri döner serma
yesi 

Bölüm toplamı 

30 000 
6 000 

20 000 

20 000 
290 000 

8 000 

0 

374 000 

30 000 
6 000 

20 000 

20 000 
280 000 

8 000 

50 000 

414 000 

30 000 
6 000 

20 000 

20 000 
280 000 

8 000 

50 000 

414 000 

797 Krediler 
1 1437 sayılı kanun gereğince 

verilecek avans 9 000 4 500 4 500 
2 4291 sayılı kanun gereğince 

hayvan sağlık memurlarına 
verilecek hayvan avansı 4 000 4 000 4 000 

3 Tarım öğretmenleri hayvan ve 
binek takım avansı 25 000 25 000 25 000 

Bolum toplamı 38 000 33 500 33 50Û 
• = a = ! s = s = = j e=^7T^=as=» s=cr3=====* 

7öâ ÜÜesislef 
1 Teknik tarrhi okullar! y&pünl 3 löö ÖOÖ 1 708 003 1 7Öâ 003 
S Teknik bahçivanlik okulları 

yapımı 1 2ÖÖ 000 500 000 5ÖÖ 000 
3 Koy teknik merkezleri yapımı 423 000 20 000 250 000 

r T • rı i - m ı ı ıra nr r «T -> mrn-ıı m ıırımrnıı^«ı«MMM> 

Bölüm toplam! 4 723 000 2 228 003 2 458 003 

Altıncı kısım toplamı 5 135 000 2 675 503 2 905 503 



— 672 : Ö74 — Tarım Bakanlığı 
1946 1947 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. Ödeneğin çeçidi Lira Lira Lira 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 8 817 878 14 226 765 14 226 705 
İkinci kısım toplamı 617 033 636 906 641 906 
Üçüncü kısım toplamı 10 314 114 10 398 078 10 393 078 
Dördüncü kısım toplamı 36 099 44 608 44 608 
Beşinci kısım toplamı 1 960 000 1 000 000 1 000 000 
Altıncı kısım toplamı 5 135 000 2 675 503 2 905 503 

GENEL TOPLAM 26 880 124 28 981 860 29 211 860 



25 - Ufağıma Bakanlığı 



Rapor 
28 .XI . 1946 

Ulaştırma Bakanlığı 1947 yılı bütçe raporu : 

Raportörlüğü uhdeme tevdi buyurulan Ulaştırma Bakanlığı 1947 yılı bütçesi incelendi. Bütçe
nin ödenek toplamı 3 392 035 lira olup ana Bütçe kanun tasarısının 1 nci maddesinde sözü geçen 
(A) cetvelinde Ulaştırma Bakanlığı için ayrılan ödenekle, mutabıktır. 

1947 yılı bütçesi ödenek yekûnu 1946 bütçesine nazaran 350 716 lira fazladır. Yüksek Deniz
cilik Okulu inşaat giderleri karşılığı olarak 80 000 lira Bayındırlık Bakanlığı bütçesine, satmalı-
nacak taşıt karşılığı olarak 15 000 lira Maliye Bakanlığı bütçesine aktarıldıktan sonra dört kı
sımdan terekküp eden Ulaştırma Bakanlığı bütçesine 3 297 035 lira ödenek kalmaktadır. 

Geçen yıla nazaran fark gösteren bölüm ve maddeler hakkında kısaca izahat vermeği faydalı 
buluyorum. 

800 sayılı bölümün 1 nci maddesi : 

Memurlar aylığı : 
j s Bir yıllık 

Memur Aylık tutarı tutarı 
sayısı Lira Lira 

Merkez kuruluşu 140 44 475 X 12 = 617 700 
İller kuruluşu 254 77 125 X 12 = 925 500 

394 1 543 200 
4598 sayılı kanun gereğince aylıkları 
yükselecek memurların bir yıllık aylık 
farkları + 29 734 

1 572 934 
(C) cetveline alınmak suretiyle tasar
ruf edilen 21 memuriyetin bir yıllık 
ödenek tutarı: 

.— 89 400 

1 483 534 

(Memur aylıkları fevkalâde zamlı yeni esasa göre tesbit edilmiştir. 

Geçen yılın kadro mevcudu 378 iken 1947 bütçesinde 16 fazlâsiyle 394 dür. 

1946 bütçesine nazaran bu maddede 631 253 liralık bir artış vardır; bu artış 4805 sayılı kanun 
gereğince ödenmesi icabeden haklarla geçen yıl aynı yardım maddesinden ödenen tahsisatın bu 
madde içine alınmak suretiyle bu kere yapılacak fevkalâde zamlardan tevellüt etmektedir. 
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852 281 

852 281 
554 437 
47 

29 

1 483 

0S;2 

734 

534 

1946 yılı ödeneğinin tahlili: 

Kadro karşılığı tutarı 753 181 
" Ücretten maaşa geçen memurların müktesep 

hakları 18 446 
4805 sayılı kanun gereğince dereceleri yükse

len ve yükselecek memurların maaş farkları kar
şılığı 80 654 

1947 yılı ödeneğinin tahlili: 
1946 yılı ödenek tutarı 
Yeni esasa göre artış farkı 
4805 sayılı kanuna göre fark 
4598 sayılı kanun gereğince aylıkları yükse

lecek memurların bir yıllık farkı 

801 sayılı bölümün müfredatı bağlı (D) cetvelinde gösterilmiştir. (D) cetvelindeki hizmetli
ler sayısı 249 dur. Geçen yıla nazaran yıllık ödenekleri toplamı 9 300 lira olan 8 hizmet çıkarılmış 
ve yıllık ödenekleri tutarı 14 520 lira olan 7 hizmet bu cetvele alınmıştır. (D) cetvelinde gösteri
len hizmetlilerin yıllık ödeneği 304 320 lira tutmaktadır. Bu madde ile teklif edilen 306 720 lira 
ödeneğe nazaran 2 400 lira fark vardır. 2 400 lira fark 4 doktor için konulan yüz ellişer lira 
aylık ücretin (D) cetvelinde yüz lira olarak gösterilmesinden ileri gelmektedir. (50x4x12= 2 400) 
bu aykırılığın düzeltilmesi lâzımdır. 

1947 yılı için teklif olunan ödenek 1946 yılma nazaran 85 413 lira fazladır. Fazlalığın 45 000 
lirası bu cetveldeki hizmetlilere verilen aynı yardımın bu maddeye aktarılması suretile ücretlerine 
ilâvesinden ve bakiyesi de aynı yardımın ücretlere ilâvesinden doğan vergi artışını karşılamak 
üzere hizmetlilerin eline geçecek olan paranın geçen yıllardan aşağı düşmemesini teminen yapıl
mış bulunan zamlardan mütevellittir. 

(D) cetvelindeki hizmetlilere yapılan zamlar ele geçecek miktarda âzami % 1-2 arasında fark 
husule getirmiştir. 

Geçici hizmetliler bölümü: 

Bu faslın 15 960 lirası Yüksek Denizcilik Okulu hizmetliler kadrosu yıllık tutarıdır. 1 540 
liralık tahsisat merkez için ayrılmıştır. Yüyksek Denizcilik Okulu geçici hizmetliler ücreti 1946 
yılında masraf tertiplerinden ödenmiştir. 

Bütçe kanun tasarısına göre 1947 yılında yeni açılan geçici hizmetliler ücreti bölümünden öde
necektir. Bu kadroda 18 hizmetli vardır. 

806 sayılı bölümün 1 nci maddesindeki fazlalık çocuk zamlarının bir misli artırılmasından 
mütevellittir. Bu maddenin incelenmesinde Geçici hizmetliler ücretleri bölümünden ücret alan bir 
kısım hizmetliler için (Hademe - Kapıcı vesaire) ödenek konulmadığı görülmüştür. Bu hizmetli
ler geçen yıllarda bu zammı almakta idiler, keyfiyeti Yüksek Komisyonun takdirine arzederim. 

818 sayılı bölümde 1946 yılına nazaran 69 000 liralık bir eksilme vardır. 15 960 lirası Yüksek 
Denizcilik Okulu Geçici hizmetliler kadrosu yıllık tutarının 1947 yılında yeni açılan geçici hiz-
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metliler ücreti bölümüne alınmasından ve geri kalanı da aynı Okulun niİmefctffeV ÜÖrosündİ yapı
lan tasarruftan mütevellittir. 

819 sayılı bölümde, Devlet Başkanlığı Deniz taşıtîari 'giderlelriıide 1946 yılma nazaran 391 400 
lira noksanlık vardır. Devlet Denizyolları ve Limanlan İşletme Genel Müdürlüğü 1947 yüı bütçe 
tasarısı gelir kısmının 11 nci bölümünde aynı miktarda eksiltme yapıldığı tesbit edilmiştir. 

823 sayılı bölümde, 29 998 lira fazlalık vardır. Öafiinlikça. bu yıl getirilecek yabancı uzmanlara 
ödenek ücretle yolluk vesair masrafları karşılığıdır. 

825 sayılı bölümde, geçen yıla naanran 79 227 lira yükselme vardır. Bu ödenek fazlası 4644 ve 
4805 sayılı kanunlar gereğince ödenmesi gereken Emekli keseneği karşıbğı olarak teklif edilen 
ödenekten mütevellittir. 1946 yılında bu ödenek Maliye Bakanlığı bütçesinden temin edilmiştir. 

Bütçe genel esaslarının Ulaştırma Bakanlığına bağlı Devlet Demiryolan ve ^imanları iletme 
Genel Müdürlüğü, Devlet Denizyolları ye Limanlan îşletme Genel Müâijiflugü, İDevîçt havayolları 
İşletme Genel Müdürlüğü bütçeleriyle birlikte İktisat İşleri Komisyonundu tetkiki müvafîk olacağı 
arzolunur. 

Saygılarımla. 
İzmir Milletvekili 

Sedat Dikmen 



B. M. Ödeneğin çeşidi 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yıü için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük haklar 

I - Bakan Ödeneği, aylıklar ve 
ücretler 

799 
800 

. _ 

•» * 

801 

1 
2 
3 

1 
0 
2 

Bakan ödeneği 
Aylıklar 
Memurlar aylığı 
Açık aylığı 
Temsil ödeneği 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Ek görev tazminatı 

Bölüm toplamı 

5 320 

852 281 
3 OÖÜ 

0 

855 281 

221 307 
1 500 
8 560 

231 367 

5 320 

1 483 534 
3 000 
1 500 

1 488 034 

306 720 
0 

8 560 

315 280 

5 320 

1 483 534 
3 000 
1 500 

1 488 034 

306 720 
0 

8 560 

315380 

'Ö02 Geçici hizmetliler ücreti 0 
•803 Askerlik dersi öğretmenleri 

ücrM 1 200 
İK)4 Geceleri vazife gören liman 

memurları ücreti 15 000 

17 500 

1-200 

15 000 

17 500 

1 200 

15 000 

II - Başka haklar 
805 Geçici tazminat 
-806 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

1 Çocuk zammı 
2 Yakacak zammı 
3 Doğum yardımı 

38ÖÖ0 38 Ö00 38 Ö00 

30 000 
1 

8 500 

56 000 
1 

8 500 

56 000 
1 

8 500 



B. 

807 

. . 

808 

809 
810 

280 

M. 

4 
0 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

— Ulaştırma Bakanlığı 
1946 
yılı 

ödeneği 
Ödeneğin çeşidi Lira 

ölüm yardımı 
Aynı yardım 

Bölüm toplamı 

Birinci kısım toplamı 

îkinci kısım - Yönetim gider
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

îller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 

5 000 
126 000 

169 501 

1 315 669 

6 000 
5 000 
3 700 
6 000 
6 000 

26 700 

5 000 
20 000 
4 000 
8 000 
8 500 

45 500 

15 122 

1947 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

5 000 
0 

69 501 

1 949 835 

6 000 
5 000 
3 700 
6 000 
6 000 

26 700 

5 000 
17 500 
4 000 
8 000 
5 500 

43 000 

15 122 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

5 000 
0 

69 501 

1 949 835 

6 000 
5 000 
3 700 
6 000 
6 000 

26 700 

5 000 
17 500 
4 000 
8 000 
8 500 

43 000 

15 122 

ve giderleri 
1 Posta ve telgraf ücretleri 43 823 37 125 37 125 
2 Telefon ve başka haberleşme 

ücret ve giderleri 40 000 40 000 40 000 

Bölüm toplamı 83 823 77 125 77 125 

811 Kira karşılığı 12 250 12 250 12 250 



Ulaştırma Bakanlığı 

Ödeneğin çeşidi 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

— 2Ö1 — 
1947 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Taşıt giderleri 
1 Bakanlık otomobili 
2 Başka taşıtlar 

Bölüm toplamı 

6 800 
4 300 

11 100 

6 800 
4 300 

11 100 

6 800 
4 300 

11 100 

I I - özlük olanlar 
Yolluklar 

1 Sürekli görev yolluğu 9 000 
2 Geçici görev yolluğu 18 000 
3 Müfettişler yolluğu 20 000 
4 Yabancı memleketlere gönde

rilecekler yolluğu 6 000 

9 000 
18 000 
20 000 
6 000 

9 000 
18 000 
20 000 
6 000 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
4598 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 

İkinci kısım toplamı 

53 000 

42 000 

5 400 

294 895 

53 000 

42 000 

5 400 

285 697 

53 000 

42 000 

5 400 

285 697 

Üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

I - Sürekli olanlar 
Liman ve kıyı hizmetleri 
Mayın yoketme giderleri 
Limanları temizleme, tarama 
ve mendirek giderleriyle şa
mandıra yaptırma, yerine gö
türme ve koyma bakım ve onar
ma giderleri 
Limanlarda kıyılardan verile
cek uluslararası işaret malze
me ve vasıtalarmı kurma, sa-
tınaima, onarma ve başka gi
derleri 

64 000 

61 702 

850 

64 000 

57 000 

850 

64 000 

57 000 

850 



Ulaştırma 

Ödeneğin çeşidi 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Gemilerin süratini belirtmek 
üzere kurulacak ölçülü mil is
tasyonu genel giderleri ve bina 
ve arsa kamulaştırma karşılığı 
Geçici görev yolluğu 

1 
6 000 

Devlet Başkanlığı deniz taşıt
larının her türlü yaptırma, sa
tmalma ve işletme giderleriyle 
sigorta ücretleri için Devlet 
Denizyolları ve Limanları iş
letme G-. Müdürlüğüne 

1 
5 400 

1 
5 400 

Bölüm toplamı 

Liman idarelerinin deniz ta
şıtları giderleri 
Liman idarelerinin deniz ta
şıtları satmalma, yaptırma, iş
letme, onarma, bakım, kızağa 
çektirme giderleri ve kızak 
karşılıkları 
Liman başkan ve memurları
nın vazife ile gemilere gidip 
gelmeleri için deniz taşıtları 
ücretleri 

Bölüm toplamı 

Yüksek Denizcilik Okulu gi
derleri 
Genel giderler 
Deniz taşıtları satmalma kar-
şıhğı 

Bölüm toplamı 

132 553 

32 000 

10 000 

42 000 

420 000 

5 000 

425 000 

127 251 

27 000 

8 000 

35 000 

351 000 

5 000 

356 000 

127 251 

27 000 

8 .0Q0 

35 000 

351 000 

5 000 

356 000 

794 400 400 000 400 000 

I I - Çeşitli olanlar 
Resim, fen aletleri ve malze
meleri ve fotoğraf makine ve 
malzemesi satmalma ve onar
ma giderleri 3 000 2 500 
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B. 

821 

822 
823 

824 
825 

M. 

1 
2 

ödeneğin çeşidi 

Yayım ve propaganda gider
leri 
Ziyafet giderleri 
Yabancı uzman, tercüman ve 
memurlar 
Ücretler 
Yolluk ve başka giderler 

Bölüm toplamı 

Onarma işleri 
4644 ve 4805 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek emekli ke
seneği karşılığı 

Üçüncü kısmı toplamı 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

9 000 
1 500 

1 
1 

2 

3 000 

9 300 

1 419 755 

1947 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

8 025 
1 500 

25 000 
5 000 

30 000 

3 000 

88 527 

1 051 803 

L için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

8 025 
1 500 

25 000 
5 000 

30 000 

3 000 

88 527 

1 051 803 

Dördüncü hısım - Borçlar 

826 Geçen yıl borçları 
827 Eski yıllar borçları 

1 1942 - 1945 yılları borçları 
2 1928 - 1941 yılları borçları 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

8 000 6 700 6 700 

2 800 
200 

3 000 

11 000 

2 800 
200 

3 000 

9 700 

2 800 
200 

3 000 

9 700 

KISIMLAR TOPLAMİ 

Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

1 315 669 
294 895 

1 419 755 
11 000 

3 041 319 

1 949 835 
285 697 

1 051 803 
9 700 

3 297 035 

1 949 835 
285 697 

1 051 803 
9 700 

3 297 035 



Ulaştırma Bakanlığı 
1948 1947 yılı için 
yılı li ükümetçe Komisyonca 

ödeneği ist»inen iabul edilen. 
Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Yüksek Denizcilik Okulu inşa
at giderleri olarak Bayındır
lık Bakanlığı bütçesine akta
rılması gereken 0 80 000 0 
Bakanlık için satınalınacak 
otomobil bedeli karşılığı ola
rak Maliye Bakanlığı bütçesi
ne aktarılması gereken 0 15 000 0 

3 041 319 3 392 035 0 



26 - Ticaret Bakanlığı 



Rapor 
26 .XI . 1946 

Ticaret Bakanlığının İ947 bütçe tasarısı üzerinde yaptığımız inceleme, neticesini arzediyoruz: 

Bakanlığın 1947 yılı bütçesi 1946 bütçesiyle kabul edilmiş olan ödeneklere nazaran 1 445 812 
lira bir fazlalık arzetmektedir. Bu fazlalık; bilhassa memur aylıklarına yapılması düşünülen 
zamla 7 Eylül kararı. mucibince hâsıl olan kur farklarından ileri gelmektedir. Bütçe tasarısının 
1 396 299 lira bir fazlalık gösteren birinci kısmı hakkında biraz malûmat vermeği faydalı bul
maktayız. Aşağıya kaydettiğimiz cetveldeki rakamların mukayesesinin bu artış hakkında etraflıca 
bir fikir vermeğe yarayacağını ümit ederiz. 

Bakanlık teşkilâtının 

1946 maaş tutarı 1947 deki maaş tutarı 

836 260 
214 935 

56 802 
69 013 

1 177 010 

1 729 200 
478 920 
Ü68 473 

63 192 

2 439 785 

îç teşkilât aylıkları 
Ataşeler aylıkları 
Temsil ödeneği 
Yerinde terfi 

Tetkikmdan anlaşılacağı üzere kur farkiyle yeni barem mucibince artırılması derpiş edilen 
maaş farklarından dolayı 1946 senesi tutarı ile 1947 senesi tutarı arasında 1 262 775 lira bir 
fark vardır. Ancak 1947 senesi maaş tutarının % 10 nu nispetinde bir tasarruf yapılması düşü
nülerek (L) cetveline alman 29 memurun tahsisatı olan 240 995 lira tasarruf edildiğinden 281 
nci bölümün 1 nci maddesindeki tahsisatın mevcut kadroya nazaran 2 198 790 lira olması lâzım 
geliyor. Halbuki diğer taraftan dış ticaret münasebetlerinin tanzim ve inkişafını temin maksa-
diyle harici teşkilât memurları adedinin artırılması ve tahsisatları Millî Korunma fonundan ve
rilen dört müşavir ve dört müfettişin Bakanlık bünyesine alınması mülâhaza edilmekte olduğun
dan bunların maaş karşılığını teşkil eden ceman 231 627 liranın bütçeye konulduğu cihetle neti
cede şu vaziyet hasıl olmaktadır: ' ^ 

2 439 785 Bakanlığın mevcut memurlarının yeni barem mucibince alacakları maaş tutarı 
240 995 Maaş tutarının % 10 nu nispetindeki tasarruf 

2 198 790 
231 647 Dış teşkilâtın artırılması ve 4 müşavir ve müfettişin Bakanlık bünyesine alın

ması sebebiyle. 

2 430 437 Yekûn. 

Yukarıda arzettiğimiz gibi mevcut kadrodaki tahsisatın geçen seneye nazaran artırılmış olma
sı birinci derecede kur farkiyle yeni barem mucibince maaş artmalarından ileri gelmektedir. Ha
riçle olan münasebetimizin inkişaf ve tanzimi düşüncesiyle haricî teşkilât memurları adedinin 
artırılması ve Bakanlığın günden güne artan ehemmiyetine binaen Merkezden bir Tetkik Heyeti 
vücude getirmek üzere 4 Müşavirin Bakanlık kadrosuna alınması ve mühim merkezlerde piyasa mu 
rakabesini yapmak üzere yeniden 4 müfettişin Bakanlık bünyesine ithâli hususundaki tasavvur-
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lara gelince bunlar üzerinde ehemmiyetle durulabilirlerse de (3614) numaralı Ticaret Bakanlığı teş
kilât kanununda bir değişiklik vücude getirmeden yeni teşkilât kurulmasının ve yeniden memur 
alınmasının dağru olup olmıyacağmı komisyonumuzun yüksek takdirine arzederiz. 

Diğer zamlara gelince: 829 ucu bölümün 3 ncü maddesindeki 1 500 lira ödenek yeni barem mu
cibince tahsisi derpiş edilen Müsteşarlık temsil tahsisatıdır. 830 ncu bölümün 1 nciaaaddesinde bu
lunan hizmetliler ücretindeki 117 372 liralık artış, Millî Korunma kadrolarında Bakanlığa ait işle
ri gören hizmetlilerin Bakanlık bünyesine alınmasından ve aynı yardım ve fevkalâde zammın 
kaldırlması suretiyle Merkez ve illerdeki hizmetlilerle Dış kollardaki daktiloların ücretlerine vu-
kubulan ilâveden ileri gelmiştir. 833 ncü bölümdeki çocuk zammı, memurlara verilen çocuk zam
mının 10 liraya çıkarılmasından, bu bölümün 5 nci maddesini teşkil eden 106 820 lira ödeneğin in
dirilmesi de yeni barem mucibince aynî yardım tahsisatının kaldırılmış olmasından ileri gelmiş
tir. 837 nci bölümün 1 nci maddesindeki posta ve telgraf ücretlerindeki mdirme Ticaret Bakanlığına 
bu yıl için Ulaştırma Bakanlığınca bu miktar bir tertip ayrılmış olması ve 2 nci maddesindeki artış 
ise haricî muhaberelerin bu tertipten yapılması ve muhabere ücretlerinin de bu artış yüzünden 
husule gelmiş bulunmasıdır. Bu artış ve indirme neticesinde bu bölümde 592 liralık bir tasarruf 
vardır. ,. ^ . 

Merkezde 500 lira kira ile bir garaj tutmak lüzumundan ve Antakya Mıntaka Ticaret Müdür
lüğünün başka bir binaya taşınması zaruretinden dolayı 838 nci bölümde 1 000 liralık bir artış ka-
yıd edilmiştir. 

843 ncü maddesindeki Dış sergilere katı İma tahsisatından 23 000 liralık tasarruf temin edil
miştir. Bunun sebebi yeni kambiyo kuru ile bunlara iştirak etmenin imkânsızlığıdır. 2 nci madde
deki 1 000 lira artış kur farkından ileri gelmiştir. 848 nci bölümdeki 14 000 lira artmış. Anadolu 
Ajansı vasıtasiyle her gün muntazaman alınmakta olan ticarî haberler mukabilinde mezkûr mües
seseye ödenmek üzere konulmuştur. Bu artmaya mukabil 10 00 liralık yardım tahsisatı bütçe
den çıkarılmıştır. Bundan maada 852 nci bölümde bulunan ve 2834 sayılı Tarım Satış Ko
operatifleri Yönetim kurullarına her sene ödenmekte olan tahsisattan tasarruf maksadiyle 
30 000 lira indirilmiş ve bütçede (10 000) lira bırakılmıştır, izmir Fuarına yardım tahsisatından 
da geçen seneye nazaran keza 25 000 liralık bir tasarruf sağlanmıştır. 

849 nen bölümdeki Milletlerarası Kurumlara katılma payı olarak kullanılan ödenekteki 3159 
lira artış kur farkından ileri gelmiştir. 851 nci bölümün 1 nci maddesinde 6 000 liralık bir artış 
vardırki bu miktarın 5 742 lirası posta ve telgraf ücretlerinin P. T. T. İdaresince yanlış hesap 
edilmesinden mütvellit olup bu paranın 1947 senesinde mezkûr idareye ödenmesi lâzımgelmekte-
d i r . , . , , ,. •••*>• 

Ticaret Bakanlığının 1947 bütçesi hakkmdakibu tetkikatımızı Sayın Encümenimize sonsuz saygı
larımızla sunuyoruz. 

Afyon Milletvekili Diyarbakır Milletvekili 
M. Aşkta1 İhsan Hâmit Tiğrel 



Ticaret Bakanlığı 

. . . 

Ödeneğin çeşidi 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük haklar 

I - Bakan ödeneği, aylıklar ve 
ücretler 

Bakan ödeneği 
Aylıklar 
Memurlar aylığı ve ateşeler 
temsil ödeneği 
Açık aylığı 
Temsil ödeneği 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 

I I - Başka haklar 
G-eçici tazminat 

• " £ İ- V - ' 

5 320 

1 177 010 
2 000 

0 

1 179 010 

159 768 
1 

67 968 

5 320 

2 430 437 
2 000 
1 500 

2 433 937 

277 140 
1 

66 912 

5 320 

2 430 437 
2 000 
1 500 

2 433 937 

277 140 
1 

66 912 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek zamlar ve 
yardımlar 
Çocuk zammı 
Yakacak zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Aynı yardım 

Bölüm toplamı 

Birinci kısım toplamı 

İkinci kısım - Yönetim gider
leri * 

25 285 
850 

8 500 
6 000 

106 920 

147 555 

1 559 622 

. - .;.— 

49 285 
850 

8 500 
6 000 

0 

64 635 

2 847 945 

V İi 

49 285 
850 

8 500 
6 000 

0 

64 635 

2 847 945 

1 - Hizmete ilişkin olanlar • ".'*.*"** ':..." 
Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 6 60Ö 6 600 6 600 
Döşeme ve demirbaş 6 000 6 000 6 000 
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B. M. 

>•> 
4 
5 

835 
1 
2 
3 
4 
5 

Ödeneğin çeşidi 

Aydınlatma 
Isıtma 
Öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

îller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
Öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

3 600 
5 000 
6 000 

27 200 

4 500 
5 000 
2 500 
3 000 
4 000 

19 000 

1947 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

3 600 
5 000 
6 000 

27 200 

4 500 
5 000 
2 500 
3 000 
4 000 

19 000 

L için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

3 600 
5 000 
6 000 

27 200 

4 500 
5 000 
2 500 

•3 000 
4 000 

19 000 

833 Basılı kâğıt ve defterler 
837 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve giderleri 

6 000 6 000 6 000 

838 
839 

1 
2 

I 
2 

Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 
Taşıt giderleri 
Bakanlık otomobili 
Başka taşıtlar 

Bölüm toplamı 

38 416 

38 000 

76 416 

33 093 

4 500 
2 250 

6 750 

30 824 

45 000 

75 824 

34 093 

4 500 
2 250 

6 750 

30 824 

45 000 

75 824 

34 093 

4 500 
2 250 

6 750 

I I - özlük olanlar 
840 Yolluklar 

1 Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici görev yolluğu 
3 Müfettişler yolluğu 
4 Yabancı memleketler yolluğu 

13 000 
33 600 
67 878 
5 100 

Bölüm toplamı 119 578 

13 000 
33 600 
67 878 
5 100 

119 578 

13 000 
33 600 
67 878 
5 100 

119 578 

841 Giyecekler 12 400 12 400 12 400 
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ödeneğin çeşidi 

4598 sayılı kanun gereğince 
yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 

ikinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

I - Sürekli olanlar 
Sergi ve kongreler giderleri 
Hükümetçe İvatılnıasma karar 
verilecek dış sergiler 
Dış kongrelere gönderilecekle
rin yolluk ve başka giderleri 
iç kongrelerin ve resmî mahi
yette toplantıların tesis, idare, 
ağırlama ve başka giderleri 

Bölüm toplamı 

Temsil giderleri 
Tahlil ve ölçüler lâboratuvarı 
için makine, aletler, edevat ve 
ecza satmalma ve onarma gi
derleri 
Ticaret ateşelikleri giderleri 
Genel giderler 
Sürekli ve geçici görev yolluk
ları 

Bölüm toplamı 

II - Geçici olanlar 
4644 ve 4805 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek emekli ke
seneği karşılığı 
Yazı, yayım ve propaganda 
giderleri 

1946 1947 yılı için 
yılı Hükümetçe Komigyonea 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

10 000 10 000 10 000 

310 437 310 845 310 845 

25 000 2 000 2 000 

1 000 2 000 2 000 

1 500 1 500 1 500 

27 500 5 500 5 500 

3 000 3 000 3 000 

10 000 10 000 10 000 

69 335 128 757 128 757 

40 000 108 500 108 500 

109 335 237 257 237 257 

7 000 100 000 100 000 

22 000 36 000 36 000 
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1946 1947 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Ödeneğin çeşidi kira kira kira 

Uluslararası kurumlara katıl
ma payı 2 700 5 859 5 859 

Üçüncü kısım- toplamı 181 535 397 616 397 616 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1942 - 1945 yıllan borçlan 
1928 - 1941 yıllan borçlan 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

6 000 

3 000 
1 

3 001 

9 001 

6 000 

9 000 
1 

9 001 

15 001 

6 000 

9 000 
1 

9 001 

15 001 

Beşinci kısım - Yardımlar • ' 

2834 sayılı kanuna göre kurulu 
kurumların yönetim gider
lerine yardım 40 000 10 000 10 000 
Ticari haberler almak için yar 
dım 10 000 0 0 
İzmir Fuarına yardım 50 000 25 000 25 000 

Beşinci kısım toplamı 100 000 35 000 35 000 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

1 559 622 
310 437 
181 535 
9 001 

100 000 

2 160 595 

2 847 945 
310 845 
397 616 
15 001 

35 000 

3 606 407 

2 847 945 
310 845 
397 616 

15 001 
35 000 

3 606 407 





27 - Çalışma Bakanlığı 



Rapor 
25 . XI . Ip46 

Raportörlüğü uhdeme tevdi buyuruları Çalışma Bakanlığının 1947 yılı bütçe tasarısının ince
lemesine girişmeden önce bu Bakanlığın kuruluş sebeplerini ve bir yıllık faaliyetini kısaca arzet-
mek isterim: 

Bakanlığın kuruluş sebepleri: Ekonomik yapısı tarım olmakla beraber, belli bir ölçüde en
düstrileşme durumunda olan memleketimizde işçi sayısının artmakta olduğu açık bir gerçektir. 
Daha bugünden endüstri alanında çalışan işçilerin sayısı 300 000 i aşmış ve aileleriyle birlikte 
1 500 000 yurtdaşı içine alan geniş bir ' topluluk meydana getirmiştir. İş Kanununun şümulü 
sahası genişledikçe bu miktarın çok daha fazla olacağı tabiîdir. Cim geçtikçe sayısı artmakta 
olan bu yurtdaşlarm durumu ile yakından ilgilenmenin bir Devlet hizmeti olduğu kabul edil
melidir. 

işçi sayımızı genel nüfusumuza oranlamak suretiyle işçi dâvasını küçümsemeye çalışanların 
büyük bir hataya düştüklerine kaniim. . Batı Avrupa'nın sosyal, ekonomi tarihi çeşitli ihtilâflar, 
grevler ve kanlı hâdiselerle doludur. Endüstri alanında geride kalmış olmamızın yegane tesel
lisini bu acı milasallerden ibret almakta aramalıyız. 

Girmiş bulunduğumuz endüstri J^a-yatı bizi çeşitli ve dikenli meselelerle karşı karşıya bıraka
caktır: İşverenle işçi â'rasm^akd.. a»lâşmazlıklar, i şer le r in i» sağlık durumu, iş; müddeti, ücret 
miktarı, iş ve işçi bulma zorlukları, kalifiye" işçı*yetiş"tirilmesi, iş kazaları, meslek hastalık
ları, işveriminin artırılması, sosyal sigortalar Devletin düzenleme, yöneltme ve denetleme zo
runda olduğu iş hayatının belli başlı meselelerindendir. 

Batı memleketlerinde 100 yıl önce halli cihetine gidilmiş olan bu problemlerle, ekonomik, 
sosyal ve politik sebepler dolayısiyle ancak bugün karşı karşıya bulunmaktayız. Yakın bir ge
lecekte, endüstrileşme hamlemiz geliştikçe, iş hayatının bu çeşitli meseleleri bizi daha yakından 
ilgilendirecektir. 

Ekonomik kalkınmamız için belli bir ölçüde endüstrileşmeyi nasıl lüzumlu görüyorsak, en
düstrileşmenin hayatî bir cephesi olan iş âlemini düzen altına alma tedbirlerini de o şekilde göz-
önünde tutmak zorundayız. 

Memleketimizde iş hayatını düzenlemek ve çalışma verimini artırmak yolunda yapılan teşeb
büs ve hareketleri üç merhalede incelemek mümkündür: 

Birinci merhale 20 nci yüz yıl başlarında başlayıp İş Kan ınunun çıkarıldığı tarih olan 1936 yı
lma kadar uzanmaktadır. Bu uzunca süre içerisinde modern sosyal politika anlayışı bakımından 
mevzuat ve teşkilât alanında geniş ve şümullü bir faaliyet mevcut olmamakla beraber, bazı münfe
rit ve mevzii tedbirlerin alınmış olduğunu görmekteyiz. Umuma ait hizmet ile mükellef müessese
lerdeki iş anlaşmazlıklarını halleden 1325 tarihli Tatili İşgal Kanunu, Zonguldak Havzasındaki 
kömür tozlarının işçiler menfaatına satılmasını derpiş eden 1337 tarihli kanun, aynı yıl içerisinde 
çıkarılan Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Mütaaliik Kanun ve 1322 yı
lında çıkarılan Maadin Nizamnamesi bu münferitvo dağınık sosyal mevzuat arasındadır. Bundan 
başka Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile Hafta Tatili Kanunlarında da işçileri koruyan mahdut hüküm
lere tesadüf mümkündür. 

İş hayatımızda ikinci merhale 1936 yılında çıkarılan İş Kanunu ile başlar. Bu kanun bir yan-
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dan işçilerin ve işverenlerin menfaat ve haklarıınkorıımak ve öteyandan emekle sermaye arasında 
sürekli bir anlaşma ve ahenk yaratmak suretiyle millî istihsalin gelişme imkânlarını gözönünde 
tutmuştur. 

îş Kanunu çiftçilik, deniz ve hava işleriyle uğraşan işçilerle, günde en az 10 işçi çalıştırmı-
yan işyerlerindeki işçilere uygulanmamakla beraber geniş bir işçi topluluğunun çeşitli meseleleri
ni kavrayan oldukça şümullü bir kanundur. Fakat bu kanunun 1945 yılına kadar tatbikat alanın
da yeraldığını iddia etmek güçtür. Gerçekten, iş Kanunu gereğince kurulmuş olan «îş Dairesi» 
10 yıl içerisinde kendisinden beklenen faaliyeti hiçbir suretle gösterememiştir. Kısa bir zamanda 
Bölge iş amirlikleri lâğvedilmiş ve merkez teşkilâtı da muhabere ve istatistiklerle uğraşan statik 
bir büro haline gelmiştir. Her ne kadar ikinci Dünya savaşının olağanüstü şartları içinde çıkarı 
lan koordinasyon kararları îş Kanununun bazı hükümlerini işlemez bir hale getirmiş ise de, biz
zat îş Dairesinin ataleti de bu uzun yılların boşve âvâre geçmesini intaç etmiştir. 

Dünya savaşının sona ermesiyle iş hayatımızda üçüncü ve hayırlı bir merhalenin başlamış oldu
ğunu müşahede etmekteyiz. Çetin istihsal meseleleriyle yüklü olan Ekonomi Bakanlığının geniş 
bünyesi içerisinde hareketsizlik neticesinde donup kalan iş dairesi dağıtılarak, iş âlemini daha ciddi 
bir şekilde düzen altına almak göreviyle Çalışma Bakanlığı kuruldu. 

Çalışma Bakanlığının ihdas edilmesi bir yandan endüstrinin ve tarımın gelişmesine ve yarınki 
gelişme şartlarına uygun olarak iş şartlarını düzenleme ihtiyacının bir zarureti, öte yandan kamu 
hizmetleri kavramında meydana gelen bir genişlemenin ifadesidir. Âmme hizmetlerinde yeni bir 
bakanlığın kurulması veya daha küçük çapta çalışan bir kamu teşekkülünün bakanlık haline gel
mesi yeni bir olay değildir. Memleketimizde Ulaştırma Bakanlığının kurulması ve Sıhhiye Müdüri
yeti Umumiyesinin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı şeklinde genişlendirilmesi bu kabil teşeb
büslerdendir. 

Çalışma Bakanlığının kurulmasındaki lüzum ve zarureti anlamak için kamu hizmetleri alanın
daki elestikiyet ve seyyaliyete inanmak lâzımdır. Endüstrileşme dâvasının ayrılmaz bir cüz'ü 
olan işçi meselesi eskiden mevcut olmadığı için, bu işlerle uğraşacak böyle bir âmme kurumu ta-
biatiyle bahis konusu olamazdı. Ancak ilk endüstrileşme hareketiyledir ki, işçilerin sağlık duruma 
ve iş verimi hakkında bazı görüş ve endişeler belirmiye başladı. Bu görüş ve endişelerin bir ifa
desi olarak ta îş Kanunu çıkarıldı ve îş Dairesi kuruldu. Bugün ise bu görüş ve endişeler daha 
kesin bir mahiyet almıştır. Hızla yürümekte olduğumuz endüstrileşme yolunda iş düzeni ve işçi 
güveninin Devleti yakından ilgilendiren önemli bir kamu hizmeti olduğu anlaşılmış ve bu görüş 
ve inanışa muvazi olarak Çalışma Bakanlığı kurulmuştur. 

Bakanlığın bir yıllık faaliyeti : ~ i • 

Çalışma Bakanlığının 1946 yılı çalışmaları şu şekilde hulâsa edilebilir: 

1. — Çalışma Müdürlükleri yurdun çeşitli bölgelerinde 18 Çalışma Müdürlüğü kurulmuş ve îş 
Kanunu hükümleri ile iş hayatiyle ilgili tüzüklerin işyerlerinde uygulanma şekli yakından takip 
edilmiştir. 

II - îşçi Sigortaları Kurumu - 1 . II . 1946 tarihinde faaliyete geçen ve malî ve idarî bakımdan 
muhtar ve tüzel bir Devlet kurumu olan îşçi Sigortaları kurumu ilk altı aylık devrede merkez 
teşkilâtını kurmuş ve sigorta tatbikatı için gerekli hazırlıkları yapmıştır. Kurumun bugün mer
kez teşkilâtı dışında Ankara, îzmir, İstanbul, Seyhan, Zonguldak, Trabzon, Samsun ve Diyar
bakır'da olmak üzere 8 şubesi vardır. Sivas şubesi ile Bursa, Eskişehir, Kayseri, Malatya ve İs
kenderun acentalıklarmın da yakın bir zamanda faaliyete geçecekleri öğrenilmiştir. 

1 . VII . 1946 tarihinde yürürlüğe giren 4772 sayılı kanunla sigortalı tanınan bütün işçiler iş 
kazaları, meslek hastalıkları ve analık sigortaları haklarından faydalanmağa başlamışlardır. 
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Bugün î§ Kanununa tâbi bulunan 3006 işyerinde 300 000 işçi ve müstahdem Sigorta Kanunu çer

çevesi içine girmektedir. 

1946 yılı Bakanlık bütçesinin 867 uci « 4792 sayılı kanunun 19 ncu maddesinin F fıkrası ge
reğince tşçi Sigortaları Kurumuna yapılan yardım » bölümüne konulan 300 0000 lirayla kurum 
ilk tesis giderlerini karşılamış ve faaliyete geçmiştir. 

Kurumun bu 300 000 liralık yardımı ne şekilde ve nereye kullandığını göstermek için Ekim 
İ946 sonu itibariyle Kurumun giderlerini arzediyorum: 

Lira K. 

A) İdare giderleri 
Personel giderleri 156 957 15 
Genel kurul giderleri 6 243 44 
Sosyal ve kültürel giderleri 1 743 03 
Büro giderleri 81 400 88 
Diğer » 4 063 74 

250 408 24 
B) Tazminat giderleri : 
Soruşturma 898 75 
Geçici işgöremezlik 4 807 62 
ölüm 256 91 
Doğum 9 803 72 

15 767 00 

Görülüyor ki, kurum bir yıllık giderlerini genel bütçeden yapılan yardım miktarı ile denk-
leştirebîlmiştir. 

1947 yıJı bütçesinden kuruma yardım için hiçbir Ödenek konmamıştır. Prim tahsilâtiyle ku
rumun bütün giderlerini karşıiıynbileceği anlaşılmıştır. 

::! . IX . 'İ94ü günüm- kadar olan prim tahsilatı 2 306 923 lirayı bulmuştur. 

Kurumun teşekkül maksadı ulan faaliyetine ve yaptığı giderlere gelince; 4772 sayılı kanun 
gereğince tazmini gereken iş kazası, meslek hastalığı ve analık hallerine ait olup işçi sigorta
ları idaresine haber verilmiş olan vakaların sayısı şöyledir: 

Daimî işgö-
îş kazası Meslek hastalığı mezlik ölüm Analık 

2731 39 15 52 2211 

.Miktarları bildirilen bu vakalardan muameleleri intaç edilmiş bulunanlara ait giderler yuka
rıdaki e.el velin tazminat giderleri kısmında gösterilmiştir. 

Bundan başka, kanunun emrettiği belgeleri henüz ibraz etmemiş bulunan sigortalı ve işve
renlerin alacaklarına ait tahminî rakamlar da şunlardır: 

İş kazası ve meslek hastalığı için 64 950 Lira 
Analık için 12 750 » 
Ölüm iein yıi başına kadar ödenecek miktar 10 000 » 
Daimî iş göremezlik için yılbaşına kadar ödenecek miktar 7 000 » 
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Daimî işgöremezlik ve ölüm vakalarının ileriki yıllara sirayet edecek miktarlarını karşıla

mak üzere yılbaşından ayrılması gereken matematik karşılıklar ise aşağıdaki miktarlarda tah
min edilmiştir: 

Ölüm vakaları için 200 418 Lira 
Daimî işgöremezlik için 70 470 » 

Kısaca. İşçi Sigortalan Kurumu meslekî risk esasına dayanarak işverenlerden tahsil ettiği 
primlerden, işçilere verilmesi gereken tazminatı karşılıyabîlmiş ve kısa bir zamanda Devlete yük 
olmadan 

IIT - iş ve îşçi Bulma Kurumu 25 . I . 1946 tarih ve 4837 sayılı kanunla kurulan ve özel kişi
likte malî ve idari bakımdan muhtar bir Devlet Kurumu .olan îş ve îşçi Bulma Kurumu 15 . TTT . 
1946 tarihinde fiilen çalışmaya başlamıştır. 

Her çeşit ekonomik işletmelerle serbest sanat ve hizmet mahiyetinde olan diğer bütün işler hakkında 
bilgi toplamak, iş arz ve talebini düzenlemek, işçi ücretlerinin temevvüçlerini takip ve geçim şartla -
rmdaki pahalılığa göre mukayese ederek sosyal sıkıntıların önüne geçecek genel yahut bir bölge 
veya belediye çevresine ait tedbirleri tesbit ve bunların uygulanması çarelerini araştırmak, çe
şitli sanat ve zümrelere mensup işverenlerle işçileri gösteren cetvelleri yayınlamak ve ilân etmek, 
işçilerin meslekî terbiyelerinin yükselmesi ve kalifiye işçi yetişmesi için gerekli olan tedbirler 
üzerinde faaliyette bulunmak ve iş mukavelelerinin aktine vasıta olmak gibi çeşitli işlerle gö
revli bulunan iş ve işçi Bulma Kurumu 1946 yılında küçümsenmiyecek işler başarmıştır. 

Kurum bir kamu hizmeti sayılan bu işleri başarmağa çalışırken ilgililerden hiçbir ücret al
madığından genel bütçeden yapılan yardımlarla giderlerini karşılamak durumundadır. Nitekim 
ilk kuruluş yılı olan 1946 yılında 4837 sayılı kanunun geçici maddesiyle Kurum için 300 000 lira
lık bir ödenek kabul edilmiştir. Çalışma Bakanlığının 1946 yılı bütçesinin 868 nci mahsus kanun
ları gereğince verilecek ödenekler bölümünden verilen bu miktar para ile Kurum merkez teşkilâ
tını kurmuş, beş ilde şubeler açmış ve büyük bir iş merkezi olan istanbul'da birçok .ajanlıklar 
ve kollar kurarak çalışmalarını hızlandırmıştır. 

Bu şubelerde iş ve işçi bulma bakımından yedi ay içinde elde edilen sonuçlar aşağıdaki cet
velde gösterilmiştir. 

iş istiyen işe yerleştirilen 
işçi işçi 

Ankara 
istanbul 
izmir 
Seyhan 
Konya 

1647 
9003 
3035 
3372 
1117 

938 
7710 
2341 
2885 
863 

18174 11737 

Kalifiye işiçi yetiştirilmesi maksadiyle ilk olarak Ankara ve Istanbulda birer (ev hizmetleri) 
ve istanbul'da bir (Mürettip) kursu açılmıştır, istanbul'da dokumacılık ve ciltçilik, Ankara'da 
mürettiplik kurları açılması için hazırlıkların tamamlanmış olduğu da ifade edilmiştir. 

Bakanlar Kurulu karariyle, endüstri işletmelerinde ve maden ocaklarında kurslar açılması 
hakkındaki 3457 sayılı kanun hükümlerinin yürütülmesi yetkisi de son günlerde Ekonomi Bakan
lığından Çalışma Bakanlığına devredilmiştir. Bu kursların da Kurum tarafından ihtiyaca elve
rişli bir şekilde çalıştırılmalarının ele alınmak üezer olduğu öğrenilmiştir. 
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Kurum, yayın işlerine de önem vermiş ve bu maksatla çeşitli gazetelerde neşriyat yaptırmış, 

iş ve işçi bulma isteklerinin daha gesiş bir ölçüde yapılmasını sağlamağa çalışımıştır. İşçinin 
iş, işverenin işçi bulmasında yayın ve ilânın önemini takdir eden memleketlerde bu maksatla 
özel ilân gazeteleri çıkarılmakta olduğu gözönünde tutulacak olursa Kurumun bu maksatla yap
tığı her teşebbüsü yerinde göremk uygun olur. 

İş ve işçi bulma, Kurumunun 1946 yılı geliri, 300 000 i genel bütçeden 11 500 ü de 4837 sayılı 
Kanunun 13 ncü maddesinin B fıkrası gereğince Ankara ve Adana Belediyesinden olmak üzer 
311 f)00 lirayı bulmuştur. 

Kurumun aynı yıl içerisindeki giderlerine gelince: 

115 000 lirası bilûmum merkez ve şubeler memur, mütferrik hizmetli ve gündeliktiler aylık, üc
ret, yolluk, tekaüt aidatı gibi personel giderlerine, 

H 000 lirası merkez binasının 1947 ve 1948 yılları kirası da dâhil olmak üzere kira bedellerine, 
19 000 lirası döşeme, demirbaş, ısıtma ve aydınlatma işlerine, 
10 000 lirası kırtasiye ve muhabere işlerine, 
28 000 lirası sergi ve yayın işlerine, 

7 000 lirası kurslara, 
2 000 lirası önceden düşünülmemiş müteferrik işlere, sarf edilmiş olmak üzere 195 000 liradan 

ibarettir. 

Bu suretle kurum 1946 yılı içerisinde 161 500 lira tasarruf etmek imkânım bularak bu miktarı 
önümüzdeki yıla devretmiştir. 

Bakanlığın- 1947 yılı bütçe tasarısının tahlili: 

Çalışma Bakanlığı 1947 bütçe tasarısında 1946 yılı bütçesne göre giderlerde çoğalma ve azalma
lar ve bunların mucip sebepleri ile bazı bölüm ve maddelerde faydalı mütalâa ettiğim değişiklikleri, 
her bölümü ayrı ayrı tahlil etmek suretiyle arzediyorunı: 

B. M. 

847 1 Geçen yıla nazaran müşahede edilen 437 497 liralık fazlalık memur aylıklarına yapıla
cak zamlardan ve yerinde terfilere imkân hazırlamaktan mütevellittir. 

2 Müsteşara verilecek temsil ödeneği karşılığıdır. 

848 Bu bölümde görülen 36 230 liralık artış aynı yardım ve olağanüstü zamların kaldırıl
ması sebebiyle hizmetlilerin ellerine geçen para miktarında herhangi bir tenezzülü ön
lemek maksadiyle ücretlere yapılan zamlardan ileri gelmektedir. 

850 1 (Jocuk zamlarının iki misline çıkarılması bu maddedeki ödeneğin iki misli artmasını 
istilzam etmiştir. 

850 2 55 620 liralık tasarruf aynı yardımın kalkması sonucunda meydana gelmiştir. 

851 2 Döşeme ve demirbaştaki 8 000 lira fazlalığın teşkili mukarrer İşçi Sağlığı Genel Mü
dürlüğü ile ilgili olduğu anlaşılmakta isede, gerekçedeki «çalışma çevresine giren güzel 
sanatlara rağbetin artmasını teşvik zımnında, bazı eserlerin mubayaası» yolundaki ikinci 
mucip sebep uygun görülmediğinden bu maddedeki ödenekten 1 000 lira indirilmesi 
teemül edilmiş ve bu hususta Bakanlık ile de mutabakat elde edilmiştir. 

851 3 Aydınlatmada geçen yıla nazaran 2 000 liralık bir tasarruf temini mümkün olmuştur. 
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M. 

2 îller döşeme ve demirbaş giderlerinde elde edilen 17 500 liralık tasarruf yeniden kuru
lan Bölge Çalışma Müdürlükleri sayısının mahdut tutulmuş olmasından ileri gel
mektedir. 

3 Merkezde olduğu gibi iller aydınlatma giderlerinde de tasarruf elde edilmiş ve bütçeye 
3 000 lira eksiğiyle 4 000 liralık bir ödenek konmakla iktifa edilmiştir. 

4 Isınma giderlerinde ise ödenek miktarının geçen yıla nazaran 1 000 lira artırılmbasma 
zaruret hâsıl olmuştur. 

Tasarruf zihniyeti ile hareket eden Bakanlık basılı kâğıt ve defterler giderlerinden de 
2 000 liralık bir tasarruf yapmağa muvaffak olmuştur. 

1 1 yıllık muhabere, posta ve telgraf ücretleri 8 892 liralık bir tasarruf yapmanın 
mümkün olduğunu göstermiş olduğundan bu yıl bütçeye sadece 1 108 liralık bir öde

nek konmuştur. Bununla beraber tam tarife ile muhabere kararma ilâveten son zamlar
da gözönünde tutulacak olursa Bakanlığın bu mahdut para ile muhaberesini idare et
mesi biraz müşkül görülmektedir. 

2 Evlerdeki telefonların kaldırılması ile de bu maddede 2 000 liralık bir tasarruf müm 
kün olmuştur. 

Çalışma Bakanlığının en nazik meselesi bina durumudur. Merkez teşkilâtı Adalet Ba
kanlığı binasının mahdut odalarına sığınmış bir vaziyettedir. Etüd ve teftiş büroları 
için Çankaya'da ayrı bir yer tutulmuş olduğu gibi Bakanlığın denetlemesine tâbi olan 
İşçi Sigortaları Kurumu ile îş ve İşçi Bulma Kurumları muhtelif binalarda çalışmak
tadır. Adalet Bakanlığı servislerinin odalara dağılış şekli yeni baştan gözdengeçirilir ve 
adı geçen Bakanlıkça biraz fedakârlık göze alınırsa Çalışma Bakanlığı servislerinden 
önemli bir kısmını aynı binanın bir kanadı içerisinde yerleştirmek mümkün olacak ve 
bu sayede kira giderlerinde büyük tasarruf sağlanacaktır. Bununla beraber Bakanlık 
bu bölümde 13 983 liralık bir ödenek indirmesi yapmağa muvaffak olmuştur. 

1 Bakanlık için yeni bir otomobil almak teşebbüsü mevcut olduğundan, onarma giderle
rinde elde edilecek tasarruf gözönünde tutularak Bakanlık otomobili giderlerinde 1 800 
liralık tasarruf yapılabileceği kanaatmdayım. 

2 Bu maddeye 2 000 liralık bir indirme yaparak 1946 yılı giderlerini aynen muhafaza et
menin mümkün olacağını ummaktayım.. 

1 Bakanlık iller teşkilâtı kurulmuş ve yeni memur tâyini imkânları azalmış olduğundan 
bu maddede 13 000 liralık bir tasarruf sağlanabilmiştir. 

2 1946 yılında yapılan münakaleler gözönünde tutularak bu maddeye 6 000 liralık mun
zam ödenek konmuştur. Bakanlık teşkilât ve faaliyetini her yıl biraz daha artırmakta 
olduğundan bu genişliyen teşkilât ve faaliyetin sıkı bir tetkika tâbi tutulması lüzumu 
bu munzam ödeneği izah etmektedir. 

3 Bu yıl 17 si münhal olmakla beraber Bakanlık müfettişleri ve iş müfettişleri sayısı 68 e 
çıkarılmıştır. Müfettişlerin yılda altı ay hesabiyle yapacakları teftişler için gerekli yol
luğun yeter miktara çıkarılması için bu maddeye 102 000 liralık bir zam yapmak zaru
reti hasıl olmuştur. Münhallere tâyinler yapılmadığı takdirde bu ödnekten bir mikta
rının sarfedilemiyeceği kanaatmdayım. 
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B. M. 

858 1946 yılı içerisindeki sarfiyat gözönünde tutularak bu ihtiyacın 5 000 lira eksiğiyle 
10 000 lira ile karşılanabileceği hesabedilmiştir. 

860 1 1946 bütçesinde 10 000 liralık ödenek'e iç kongreler toplanmış olmadığından, harcana
mamış ve dış kongreler maddesine münakale edilmiş olduğundan 1947 bütçesine öde
nek konmamıştır. 

860 2 Dış kongreler ödeneğinde görülen fazlalık bir yandan geçen yıl yapılmasına zaruret 
hâsıl olan münakaleden, öte yandan yeni döviz rayiçlerinden ileri gelmektedir, önümüz
deki yıl biri Kahire, diğeri Paris'te olmak üzere 2 iş konferansı toplanacaktır. Millet
lerarası îş Teşkilâtına katılmış olduğumuza ve çalışma meselelerinin tek taraflı değil 
ancak Milletlerarası bir iş birliği ile halledilmesinin mümkün olabileceğine inanmış bu
lunduğumuza göre dış kongerelere katılmak zaruretindeyiz. Bu zaruretin ifadesi olarak 
konmuş olan ödenek yeni döviz fiyatları yüzünden zahirî bir kabarışa rağmen çok mü-
tevazi bir ölçüdedir. 

861 iş müfettişleri ve Çalışma müdürleri için bu yıl Tekâmül Kursu açılmıyacağmdan ge
rek ücretler ve gerekse genel giderler için 1947 bütçesine ödenek konmamış, bölümün 
açık kalabilmesi için bir lira ödenek konmakla iktifa edilmiştir. 

862 Basın, yayın, tercüme, telif, kitap, dergi ve propaganda giderlerinde 15 000 liralık bir 
artış görülmektedir. Bu artışın iş hayatiyle ilgili eserlerin alınmasından ve Bakanlığın 
Çıkarmağa hazırlandığı haftalık Türk îşçisi Dergisi gibi yeni neşriyatın yapılmasından 
ileri geleceği anlaşılmıştır. Toplu bir şekilde bir arada çalışan ve kültür seviyeleri dü
şük olan işçiler nezdinde meslekî bilgileri artırıcı ve fikirleri aydınlatıcı neşriyata ne 
kadar önem verilse yerindedir. Sorumsuz ve şüpheli eller tarafından yapılmakta olan 
işçi yayınları karşısında Türk işçisinin gerçek menfaatlarmı" göstermek ve korunmak 
Çalışma Bakanlığının en önemli işlerinden biri olmağa lâyıktır. Bu itibarla bu bölü
me mümkün olduğu kadar fazla ödenek konmasının çok isabetli ve faydalı olacağına 
inanmış bulunuyorum. 

863 1 İngiltere Çalışma Bakanlığı uzmanlarından olup Hükümetimiz emrine verilmiş olan 
iki uzmandan biri Çalışma Bakanlığında çalışmaktadır. Bu uzmanın mukavelesinde 
muayyen aylığına ilâveten maktuan bir miktar İngiliz lirası verilmesi de taahhüt 
edilmiş bulunmaktadır. Son para ayarlanmasından mütevellit Kur farklariyle bir
likte geçen yıl yapılan münakale de gözönünde tutularak bu maddeye 26 040 lira ila
ve etmek gerekmiştir. 

863 2 Yabancı uzmanın yurt içinde tetkik gezileri için ise 8 000 liralık ödeneğin tenkisi 
mümkün görülmüştür. 

865 47 084 liralık fazlalık 4644 ve 4805 sayılı kanunlar gereğince Ödenecek olan emekli ke
seneği karşılığından ileri gelmektedir. 

867 Bakanlık faaliyetini gözden geçirirken de temas ettiğim gibi, İşçi Sigortaları Kuru
muna geçen yıl yapılan yardıma artık ihtiyaç kalmmaış ve kurum topladığı primlerle 
kendi kendini idare eder bir duruma ulaşmış olduğundan 1947 bütçesinden bu bölüme 
hiçbir ödenek konmamıştır. 

868 1946 yılı bütçesinden bu bölüme konulan 600 000 liralık ödenekten yukarıda arzetti-
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ğim veçhile 300. 000 lirası İş ve İşçi Bulma Kurumuna verilmişti. Son günlerde bütçe komisyo
nunun tasvibi ile bu ödenekten 150,000 liranın daha aynı kuruma verilmesi hakkındaki ka
nun tasarısı Büyük Millet Meclisine sevkedilnıiş bulunmaktadır, geri kalan 150. 000 liranın ha
zinece başka ihtiyaçlara sarfedilmesi mukarrer olduğuna göre bu bölümden artık Bakanlık em
rindeki herhangi bir Kuruma yardım yapılanuyacağı anlaşılmaktadır. Bu itibarla 1947 yılı 
bütçe tasarısında bu bölüme hiçbir ödenek konmamıştır. 

İş ve İşçi Buulma Kurumuna yapılacak yardım: 

1947 yılı bütçe tasarısının 4837 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin A fıkrası gereğince İş 
ve İşçi Bulma Kurumuuna 435. 000 liralık bir yardım yapılmıştır. Bu Kuruma bir amme hizme
ti ifa etmekte olup karşılığında işçi ve işverenlerden hiçbir ücret almadığından bu yardım bir 
zarurettir. . 

868 inci (mahsus kanunları gereğince verilecek olan ödenekler) bölümüne ödenek konmı-
yarak bu bölüm kapatılmış ve yanlız İş ve Işci Bulma kurumuna yapılacak yardım ödeneğini 
ihtiva eden yeni bir bölüm açılmıştır. 

İş ve İşçi Bulma Kurumunun 1946 yılı faaliyeti ve sarfiyatı hakkında raporumun ikinci kis-
mında kısaca izahat vermiştim. Ancak Devletin daimî yardımiyle faaliyetine devam etmek 
durumunda olan bir kurumun 1947 yılı bütçesi ve çalışma programı hakkında da mütemmim iza
hat vermeyi faydalı bulmaktayım: 

İş ve İşçi Bulma Kurumunun 1947 yılı bütçesi 

435 000 lira 1947 Bakanlık bütçesine Kurum için konulan 
121 500 » 1946 yılından 1947 yılma devredilecek olan ödenek bakiyesi 
150 000 » Büyük Millet Meclisine sunulan kanun tasarısı gereğince 

50 000 » 4837 sayılı kanunun 13 ncü maddesinin (B) fıkrası gereğince il ve belediye 
bütçelerinden yapılacak yardım. 

- x , • - : - • ' ' - > • \ * : * i " • • • • - • - • 

756 500 » ^ 

Bu paranm 400 000 lirası idare giderlerine ve geriye kalan 356 500 lirası da kursların açıl
masına ve işçi tesislerinin yapılmasına tahsis edilecektir. Kurumun başlıca ödevi olan iş ve işçi bul
ma tavassutu fazla miktarda memur kullanümasuıa lüzum gösterdiğinden kurum gelirinin önemli 
bir kısmı idare giderlerine ayrılmış bulunmaktadır. Ancak kurum tarafından çalıştırılan memur
ların % 80 i gibi çok önemli bir kısmını fiilen kurumun esas ödevini gören kimseler teşkil etmekte, 
büro işlerinde çalışanlar. çok az bir yekûna baliğ olmaktadır. 

Kurumun önümüzdeki yıl içinde yapacağı işler ise şu şekilde hulâsa edilebilir: 

1. — İş ve işçi bulma tavassutunun daha iyi bir şekilde yapılabilmesi için şube sayısının çoğal
tılması lâzımdır. Yeniden Bursa, Zonguldak, Samsun, Trabzon, Kütahya, Sivas, Gaziantep ve Ma
latya'da şubeler açılması düşünülmektedir. 

2. — Fabrikalarda ve maden ocaklarında mevcut kurslar tekemmül- ettirilecek ve kurs sayısı ar
tırılacaktır. 

3. — Maden havzalarının ihtiyacı bulunan işçilerle Ege ve Çukurova bölgeleri tarım isçilerinin 
temini işi elealmacak ve bunların sevk ve toplama merkezlerinde işçilerin sosyal ve sağlık ihtiyaçla
rını karşılıyabilecek tesisler kurulmasına çalışılacaktır. 
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4. — Çalışma hayatının düzenlenmesi bakımından gerekli bulunan incelemelere esas olacak 

istatistik bilgilerinin toplanması ve kıymetlendirilmesi işi tamamlanacaktır. 

5. — İş ve işçi münasebetlerinin ekonomik bünyemizin gelişmesini sağlıyacak bir şekilde dü
zenlenmesi için ilgili resmî ve özel müesseselerle daimî iş birliği yapılacaktır. 

Genel görüş ve mütalâa: .~~ 

Çok yakın bir mazisi olan Çalışma Bakanlığı yeniden teşekkül eden muhtar Kurumları ile taaz-
zuv etmiş ve iş hayatımızın ekonomik ve sosyal meselelerini ciddiyetle ele almıştır. 

.1947 bütçe tasarısı büyük bir tasarruf endişesi ile hazırlanmış olmakla beraber. Bakanlığın 
kuruluş sebeplerini teşkil eden önemli meseleleri ihmal edecek maddî bir takatsızlığa da düş
müş değildir. Çeşitli bölümlerden mümkün olan tasarruf yapılmış ve memur kadrosunda mevcut 
bulunan 12 münhal (L) cetveline alınmıştır. 

Çalışma dâvamızın gereçleşme yolunda olduğunu derin saygılarımla komisyona arzederim. 

Diyarbakır Milletvekili 
Dr. Vedat Dicleli 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilnı 
Lira Lira 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük haklar 

854 
855 

856 
857 

858 
859 

1 
2 
3 

1 
2 
3 
4 
0 

I - Bakan ödeneği, aylıklar 
ve ücretler 

Bakan ödeneği 
Aylıklar 
Memurlar aylığı 
Açık aylığı 
Temsil ödeneği 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 

I I - Başka haklar 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
Çocuk zammı 
Yakacak zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Aynı yardım 

Bölüm toplamı 

Birinci kısım toplamı 

5 320 

474 503 
1 
0 

474 504 

102 130 
0 

— 

21 852 

12 000 
2 000 
5 000 
3 000 

55 620 

77 620 

681 426 

5 320 

912 000 
1 

1 500 

913 501 

138 360 
1 

21 852 

24 000 
2 000 
5 000 
3 000 

34 000 

1 113 034 

5 320 

912 000 
1 

1 500 

913 501 

138 360 
1 

-

21 852 

24 000 
2 000 
5 000 
3 000 

0 

34 000 

1 113 034 

İkinci kısım - Yönetim gider
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
860 Merkez büro giderleri 

1 Kırtasiye 4 000 4 OÛÛ 4 000 



Çalışma Bakanlığı 

B. M. 

2 
3 
4 
5 

861 
1 
2 
3 
4 
5 

ödeneğin çeşidi 

Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

îller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

10 000 
5 000 
5 000 

10 000 

34 000 

5 000 
32 500 
7 000 
6 000 
8 000 

1947 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

18 000 
3 000 
5 000 
7 000 

37 000 

5 000 
15 000 
4 000 . 
7 000 
8 000 

i için 
Komisyoncu 
kabul edilen 

Lira 

17 000 
3 000 
5 000 
7 000 

36 000 

5 000 
15 000 
4 000 
7 000 
8 000 

Bölüm toplamı 58 500 39 000 39 000 

862 Basılı kâğıt ve defterler 
863 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve giderleri 

20 000 18 000 18 000 

1 
2 

864 
865 

1 
2 

Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 
Taşıt giderleri 
Bakanlık otomobili 
Başka taşıtlar 

Bölüm toplamı 

10 000 

10 000 

20 000 

73 983 

5 000 
3 000 

8 000 

1 108 

8 000 

9 108 

60 000 

6 800 
5 000 

11 800 

1 108 

8 000 

9 108 

60 000 

5 000 
3 000 

8 000 

866 
II - özlük olanlar 

1 
2 
3 

Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Bakanlık müfettişleri ve iş 
müfettişleri yolluğu 

28 000 
24 000 

28 000 

15 000 
30 000 

130 000 

15 000 
30.000 

110 000 
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ödeneğin çeşidi 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Yabancı memleketlere gide-
celerin yolluğu 

Üçimcü kısım - Daire hizmet
leri 

I - Sürekli olanlar 

Bölüm toplamı 80 001 175 001 155 001 

Giyecekler 15 000 10 00 10 000 
4598 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 5 000 5 000 5 000 

îkinci kısım toplamı 314 484 364 909 340 109 

Kongre, konferans ve Uluslar
arası kurumlara katılma gi
derleri 
îç kongreler 
Dış kongrelere ve konferans
lara gönderileceklerin yolluk 
ve başka giderleri 
Uluslararası kurumlara katıl
ma payı 

Bölüm toplamı 

I I - Geçici olanlar 
Kurs giderleri 
Ücretler 
Genel giderler 

Bölüm toplamı 

10 000 

10 000 

1 

20 001 

0 
4 000 

19 000 

23 000 

1 

50 000 

1 

50 002 

0 
1 
0 

1 

1 

50 000 

1 

50 002 

1 
0 
0 

0 

III - Çeşitli olanlar 
Basın, yayın, tercüme, telif, ::* 
kitap, dergi ve propaganda gi
derleri 45 000 60 000 60 000 
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B. M. 

Çalışma Bakanlığı 
1946 
yılı 

ödeneği 
Ödeneğin çeşidi Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

872 3008 sayılı kanunun 89 ncu 
maddesinin uygulanma gider
leri 

873 Yabancı uzmanlar, tercüman
lar ve memurlar ücreti 

1 Ücretler 
2 Yolluk ve başka giderleri 

Bölüm toplamı 

874 Temsil giderleri 

875 4644 ve 4805 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek emekli ke
seneği karşılığı 

36 000 
15 000 

51 000 

3 000 

3 801 

Üçüncü kısım toplamı 145 802 

200 

62 040 
7 000 

69 040 

3 000 

50 885 

233 128 

200 

62 040 
7 000 

69 040 

3 000 

50 885 

233 128 

876 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 100 102 102 

Beşinci kısım - Yardımlar 

0 4792 sayılı kanunun 19 ncu 
maddesinin F fıkrası gereğince 
İşçi Sigortaları Kurumuna ya
pılacak yardım 

0 Mahsus kanunları gereğince 
verilecek ödenekler 

877 4837 sayılı kanunun 13 ncü 
maddesinin (A) fıkrası gere
ğince İş ve İşçi Bulma Kuru
muna yapılacak yardım 

Beşinci kısım toplamı 

300 000 

600 000 

900 000 

435 000 

435 000 

435 000 

0 



Çalışma Bakanlığı — 307 — 
1946 1947 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

681 426 
314 484 
145 802 

100 
900 000 

2 041 812 

1 113 034 
364 909 _ 
233 128 

102 
435 000 

2 146 173 

1 113 034 
340 109 
233 12S 

102 
435 000 

2 121 373 

Yabancı memleketlere gönde
rilecek öğrencilerin tahsil ve 
yol giderleri karşılığı olarak 
Millî Eğitim Bakanlığı bütçe
sinin 544 ncü bölümündeki 
miktara eklenecek olan 0 45 480 0 

Toplam 2 041 812 2 191 653 O 





B - Cetveli 

GELİR BÜTÇESİ 



Rapor 
2 , XII . 1946 

1947 bütçe yılına ait Genel bütçe tasarısının gelir kısmı komisyonumuzca tetkik edildi. 

Bilindiği gibi, bizde bütçe gelirlerinin tahmininde Maliyeyi takyit eden bu hesap tarzı mevzu 
olmamakla beraber, tasarının hazırlandığı yılın malûm olan en son neticelerine daha evvelki yılın 
son ayları tahsilat rakamlarını katarak bir tahmine varmak ve ayrıca bütçe tasarısının asıl tatbik 
edileceği yılın hususiyetlerini gözönüne alarak tahminleri ona göre tadil ve tesbit etmek mûtat 
olmuştur. Maliye Bakanlığı, bütçe tasarısını hazırladığı sırada elinde 1946 yılının yalnız 8 aylık 
tahsilat rakamları mevcut idi. Komisyonumuzun tetkike başladığı sırada ise 1946 yılının 10 aylık 
tahsilat rakamları gelmiş bulunduğu için tahminlere, bir çok gelirin de daha ziyade bu rakamlarla 
gelirin mahiyetine göre bazan 1946 yılının son iki aylığı, bazan da 1944 yılının son ayları esas 
ittihaz edilmiş ve 1947 yılının hususiyetlerine göre gerekli tadiller de yapılmıştır. Bundan dolayı 
tasarıdaki tahminlerle komisyonun tahminleri arasında bazı fazlalıklar ve eksiklikler belirmiştir. 
Komisyonca hangi gelir tahminlerinde tenzil ve tezyidin yapıldığı aşağıda gösterilmiştir. 

Zam Tenzil 
B. M. Gelirinin çeşidi olunan olunan 

1 
2 
7 
7 
8 
14 
17 
18 
29 
41 
41 
42 
44 
46 
47 
01 

1 
1 
4 
3 

1 
2 

Ruhsat ve unvan tezkereleri ve vergi karneleri 40 000 
Davar ve develer ve domuzlar 1 000 000 
Kahveden alınan istihlâk vergisi 1 750 000 
Hampetrol ve ondan çıkarılan maddelar istihlâk vergisi 
Su ve kara av vergileri 
Pasaport, kançlarya ve ikamet tezkeresi harçları 
Hayvan sağlık zabıtası ve resmi 
Tekel geliri 
Radyo geliri 
Para cezaları 
Zam cezaları 
Çeşitli gelirler 
Muvazene vergisi 
Gümrüklerde kullanılan kâğıtlara yapıştırılan savunma pulu 
Tekel maddelerinden alınan savunma vergisi 
Hava kuvvetlerine yardım vergisi 

k vergisi 

runma pulu 

Toplam 
Safi noksan 

200 000 
50 000 
100 000 

1 363 000 

150 000 

500 000 
50 000 
809 000 

4 222 000 
168 000 

100 000 

100 000 
50 000 

2 000 000 

350 000 

4 390 000 

Mtivazehe toplamı 4 390 0Ö0 4 390 000 

İ947 bütçe gelirleri tahmini, bütçe tasarısına göre (1 019 Ö1Ö 0ÖÖ) lira ve yukarıda âr^edileii 
komisyon tahminine ve inhisar gelirlerinde yüksek komisyonumuzca yapılan tadile göre 
(1 018 942 000) liradır. 1946 gelirleri (894 668 000) İira olmasına göre 194? tahmininde (123,7) 
milyon lira fazlalık var demektir. Bu suretle bütçe gelirimiz, 23 yıllık Cumhuriyet devrinde ilk 
jjefa olarak milyarı aşmış bulunuyor. Geçen seneye nazaran mevcut (123,7) milyon liralık artışın 



1946 
lilyon Lira 

32,2 
30 
28,8 
40 
42,9 
26,4 

1947 
Milyon Lira 

54 
80 
60 
79 
63 
41 

Artış 
Milyon Lira 

21,8 
50 
31,2 
39 
20,1 
14,6 
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izahı, hem bütçe yekûnunun milyara varması sebeplerini açıklıyacak^ hem de 1947 gelir bütçesinin 
hususiyetini belirtmiş olacaktır; 

İ947 yılında^ Tekel hasılatında, kahvenin Tekeİ mevzuundan çıkarılarak isthlâk resmine tâbi 
tutulmasından ve çay tekel resminin indirilmesinden ve bazı tekel masrafları için ödenek ayrılma
sından doğan noksanlıklarm dışında tütün, içki ve tuzun safi gelirlerinde 1947 senesine nispetle 
azalma tahmin edilmesinden dolayı - bazı fazlalıkların tenzilinden sonra - 5,3 milyon liralık bir 
eksilme bakiyesi görülmektedir. İlga edilen toprak mahsuleri vergisi bakayası; 1946 bütçesinde 79 
milyon lira iken 1947 de 44 milyon lira noksaniyle 35 milyon olarak yer almış bulunuyor. 1946 da 
mevcut olan 7,5 milyon liralık gümrük çıkış veıgisi, 1947 de yoktur. Şeker fiyatı da 1947 den iti
baren indirileceği için şeker istihlâk resminde 26,3 milyon liralık bir eksilme hâsıl olacaktır. 

Bütün bu eksiklikler kapandıktan sonra (123,7) milyon liralık bir artış kalmaktadır. 

Bu artışı temin eden başlıca gelirler şunlardır: 

Hizmet erbabı kazanç vergisi 
Gümrük resmi 
İthalât muamele vergisi 
Hizmet erbabından alman buhran vergisi 
Muvazene vergisi 
Hava kuvvetlerine yardım vergisi 
Devalüasyon dolayısiyle gümrüklerde alınan 
ve alınacak olan prim farkı 40 . 40 

Bu a^ışjar tasfiyeye tâbi tutulursa görülürki hizmet erbabı kazançları üzerinden alman kazanç, 
buhran, muvazene ve hava kuvvetlerine yardım vergilerinin hasılatnda cem'an 95,5 milyon liralık 
bir kabarma vardır. Bu artışın 89,7 milyon lirası, genel bütçeden, katma bütçelerden ve il özel ida
releriyle belediyelerden, 3659 sayılı kanun hükmüne tâbi İktisadi Devlet Teşekkülleriyle öteki mües
seselerden aylık alan memurlarm maaş ve ücretlerine yapılan zamlardan ileri gelmiştir, öteyandan 7 
Eylül 1946 tarihli para kararı, gümrük tarifelerinin artırılmasını gerektirerek gümrük resminde 40 
milyon lira ve yine gümrükte almmakta olan ithalât muamele vergisinde 31,2 milyon lira ve 7 Ey
lül 1946 kararından önce tüccara satılmış olan yabancı paralarına mukabil memlekete mal getiril
dikçe bu paralarm eski ve yeni fiyatları arasındaki fark olarak tüccardan tahsil edilecek paralardan 
da 40 milyon liraki, cem'an 111,2 milyon lira gelir sağlamaktadır. İthalât muamele vergisindeki 
artışın 9,9 milyon lirası muamele ve istihlâk vergilerinin birleştirilmesinden husule gelmiş olduğuna 
göre bu miktar indirilince ikinci kısım artışlar yekunu 101,3 milyona düşmektedir. Ancak, ithalâtı 
kolaylaştırma yolunda alman tedbirlerin gümrük hasılatını artırmakta rolü olduğunu ve bu yüzden 
de 15 milyon lira kadar bir tezayüt temin edildiğini kaydetmek yerinde olur. Bununla beraber 194? 
de gelir artışının ana unsurlarının maaş zamlarından ve para kararının tatbikatı dolayısiyle vâki 
kabarmalardan» ibaret olduğu ifade olunabilir. 

Tasarıdaki gelir tahmini ile komisyonumuzun tahmini arasında (168) bin liralık bir fark, bir 
noksanlık mevcuttur. Binaenaleyh 1947 masraflarında bu nispette bir tenzil yapılması gerekecektir. 
Bundan başka toprak mahsulleri vergisi bakayasının affı hakkında bir kanun teklifi mevcut olduğu 
için bu teklif kabul edildiği takdirde bütçenin gelir kısmından daha 8 milyon lira ve buna muvaai 
olarak gider kısmından yine ûynı miktarda tenzilât yapılması ieabedeeektir. r 

6u umumi izahattan sonra Komisyonumuzun temennilerine geçiyoruz. 

1. —- Bugünkü gelir vergilerimizin en mühimini teşkil eden kazanç vergisi, vatandaşların ha* 
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kiki ve safî kazançları nispetinde mükellef tutulmasını ve vergi adaletinin tahakkukunu temin 
edecek şartları ihtiva etmiyor. Bu yüzden yüksek kazançlı bazı mükellefler, gelirleriyle nispet 
kabul etmiyecek derecede az vergi vermektedirler. Vatandaşlardan kudretleriyle mütenasip 
vergi alınamaması Devlet ihtiyacını da tazyik etmekte ve adaletsizliği aşikâr olan istihlâk ver
gilerinin ağırlaştırılmasını intaç etmektedir. Bu bakımdan (Gelir Vergisi) adile yeni esaslar üze
rinden bir tasarı hazırlanmış olması memnunlukla kayda lâyık bir noktadır. Ancak kanunlar
dan iyi neticeler alınması, memleketin bünye ve ihtiyaçlarına uygun olmasına ve hususile bunların 
iyi tatbik edilmesine bağlı olduğu için tasarı üzerinde Hükümetçe yapılmakta olan tadil sırasında 
daha ziyade memleket realitelerinin gözönünde tutulması ve yeni verginin tatbikatını temin ede
cek olan hesap uzmanları teşkilâtının keyfiyet ve kemiyetçe kuvvetlendirilmesi, 

2. — Vergilerin inikası ve vatandaş zümreleri arasında tevzii tarzının bilinmesindeki lüzum 
ve ehemmiyet meydanda olduğu için başka memleketlerde olduğu gibi bizde de halk üzerindeki 
vergi yükünün hesaplanmasına ait çalışmalara girişilmesi temenniye değer bulunmaktadır. 

3. —• Hizmet erbabı denilen resmî ve hususi müesseseler aylıklarının maaş ve ücretlerinden ka
zanç, buhran, muvazene ve hava kuvvetlerine yardım namı altında mahiyetleri aynı, fakat isimleri 
muhtelif dört vergi alınmaktadır. Aylık bordrolarda bu dört vergi ayrı ayrı gösterilmekte, bunla
rın hesap ve kontrolü birçok emek ve zaman almaktadır. Halbuki, bunların hepsi de aynı ma
hiyette olduğu için bir araya getirilerek bir kalemde ifadesi mükündür. Nitekim Hükümetçe ha
zırlanan gelir vergisi kanun tasarısında böyle bir birleştirme yapılmıştır. Ancak gelir vergisi ta
sarısının kanun haline gelmesi gecikebileceği için tevhitten beklenen faydaların tahakkuku da kıs
men gecikmiş olacaktır. Gerçi bu dört verginin nispet ve matrahlarında farklar bulunduğu için 
birleştirilmesinde müşkülât olsa da birleştirmenintemin edeceği fayda ve emek tasarrufu yanında 
bu güçlükler ehemmiyetsiz kalır. Bunun için hizmet erbabı gelirlerinden alınmakta olan vergile
rin en kısa bir zamanda birleştirilmesi, Hükümetin ve Yüksek Komisyonunuzun dikkatine arzetmek 
isteriz. 

Gelir bütçesinin tahmininde Maliyemizin ve Gelir Umum Müdürünün bu realiteleri gözönün
de bulundurmak hususunda gösterdiği dikkati ve komisyon çalışmalarını kolaylaştırma yolundaki 
lütuf ve gayretlerini şükranla belirtmeyi vazifesayar ve gelir bütçesinin müfredatı hakkında şi
fahi izahat verileceğini arzederiz. 

Çorum Milletvekili Ankara Milletvekili Kocaeli Milletvekili Urfa Milletvekili 
İsmet Eke? Cevdet Göle İsmail Aksal Esat Tekeli 



Gelir Bütçeai — $13 — 

Gelirin çeşidi 

1946 
yılı 

tahminleri 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

BÎRÎNCÎ KISIM 

BİRİNCİ GRUP 

İrat ve servet vergileri 

Kazanç vergisi 
1 Ruhsat ve unvan tezkereleri ve 

karneleri 3 000 000 3 000 000 3 000 000 
2 Ticari ve sinai teşebbüslerle 

sair işlerden ' 98 000 000 100 000 000 100 000 000 
3 Hizmet erbabından 32 200 000 54 000 000 54 000 000 

Bolüm toplamı 133 200 000 157 000 O00 157 000 000 
==: 

Hayvanlar vergisi 
1 Davar, develer ve domuzlar 22 000 000 21 000 000 22 000 000 
2 Diğer hayvanlar 5 000 000 5 000 000 5 400 000 

Bölüm toplamı 27 000 000 26 000 000 27 400 000 

Veraset ve intikal vergisi 1 350 OÖÖ 1 400 000 1 400 000 

Maden resimleri 1 350 000 1400000 1400000 

Birinci grup toplamı 162 900 000 185 800 000 187 200 000 

İKİNCİ GRUP ' " 

Muamele ve istihlâk vergileri 

Gümrük vergileri 
1 Gümrük resmi 30 000 000 80 000 000 80 000 000 
2 Ardiye ücreti ve 3023 sayılı ka- ., 

nunla îstanbul ve îzmir Liman _ , . . . . . . . 
idarelerinden alınacak maktu 
ücret 275 000 250 00(7 250 000 

Bölüm toplamı 30 275 000 80 250 000 80 250 000 
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B. M. Gelirin çeşidi 

1946 
yılı 

tahminleri 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

6 Muamele vergisi 
1 İthalât muamele vergisi 
2 imalât muamele vergisi 
3 Banka, Bankerler ve sigorta 

şirketleri muamele vergisi 

28 800 000 60 000 000 60 000 000 
98 000 000 118 000 000 118 000 000 

10 500 000 10 000 000 10 000 000 

Bölüm toplamı 137 300 000 188 000 000 188 000 000 

Dahile istihlâk vergileri 
1 Şeker ve glikoz istihlâk vergisi 7 650 000 
2 Elektrik ve havagazı istihlâk 

vergisi 
3 Ham petrol ve ondan çıkarılan 

maddelerin istihlâk vergisi 
4 Kahveden alman istihlâk ver

gisi 
0 ithalâttan alınan çeşitli madde

ler istihlâk vergisi 
0 imalâttan alman çeşitli mad

deler istihlâk vergisi 

7 650 000 

4 300 000 

3 100 000 

0 

5 000 000 

14 000 000 

7 100 000 

4 500 000 

4 500 000 

19 750 000 

0 

0 

7 100 000 

4 500 000 

4 800 000 

19 750 000 

0 

0 

Bölüm toplamı 34 050 000 35 850 000 36 150 000 

8 

9 

10 

11 

12 

18 

14 

15 

Su ve kara av vergileri 

Nakliyat vergisi 

Sefineler vergisi 

Damga resmi 

Tapu harçları ve kaydiyeler 

Mahkeme harçları 

Pasaport, kançılarya ve ika
met tezkeresi harçları 

Noter harçları 

1 300 000 

14 500 000 

120 000 

20 000 000 

6 250 000 

3 300 000 

600 000 

1 300 000 

1 400 000 

13 000 000 

120 000 

21 000 000 

6 000 000 

3 650 000 

500 000 

1 500 000 

1 450 000 

13 000 000 

120 000 

21 000 000 

6 000 000 

3 650 000 

600 000 

1 500 000 



Gelir Btitçeei — 315 — 

B. M. Gelirin çeşidi 

1946 
yılı 

tahminleri 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

16 Diğer harçlar 
1 Nüfus harçları 
2 Eczane ve ezca depoları ve uz

manlık vesikaları harçları 
3 ihtira beratları harçları 

Bölüm toplamı 

17 Hayvan sağlık zabıtası resmi 

30 000 

6 000 
10 000 

46 000 

300 000 

30 000 

15 000 
13 000 

58 000 

200 000 

30 000 

15 000 
13 000 

58 000 

100 000 

ikinci grup toplamı 249 341 000 351 528 000 351 878 000 

18 

19 

ÜÇÜNCÜ GRUP 

Tekel geliri 

Tütün, tuz, kahve, çay, ispirto 
ve ispirtolu içkiler ve revolver, 
fişek ve patlayıcı maddeler, 
kibrit ve çakmak 

Oyun kâğıdı 

88 920 000 52 723 000 54 086 000 

150 000 100 000 100 000 

Üçüncü grup toplamı 89 070 000 52 823 000 54 186 000 

DÖRDÜNCÜ GRUP 

20 

21 

1 
2 

Devlet malları ve mülkleri ge
lirleri 

Devlet ormanları gelirleri 

Gayrimenkul kiralan ve ecri-
misilleri 
Kiralar 
Ecrimisiller 

JBölüm toplamı 

9 

500 000 
30 000 

830 000 

. . . . • -

250 000 

800 000 
50 000 

850 000 

_ . 

250 000 

800 000 
50 000 

850 000 



— 318 — Oottr Bütçofi 

B. M. G-elirin çeşidi 

1946 
yılı 

tahminleri 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

22 Menkul ve gayrimenkul mallar 
satış gelirleri 

1 Menkul mallar satış geliri 
2 Peşin para ile satılan gayri -

menkuller satış geliri 
3 Taksitle satılan gayri menkul

ler satış geliri 
4 Borçlanma taksitleri 

ti 000 000 

1 400 000 

800 000 
300 000 

2 000 000 

2 000 000 

900 000 
500 000 

2 000 000 

2 000 000 

900 000 
500 000 

Bölüm toplamı 8 500 000 5 400 000 5 400 000 

Dördüncü grup toplamı 9 030 000 6 500 000 6 500 000 

BEŞİNCİ GRUP 

Devletçe idare edilen kuramlar 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Devlet Demiryolları ve Liman
ları 

Post ,atelgraf ve telefon 

Darphane ve Damga Basımevi 

Resmî basımevleri gelirleri 

Resmî okullar gelirleri 

Sulama idareleri gelirleri 

Radyo geliri 

Diğer kurumlar 

Millî Piyango geliri 

Beşinci grup toplamı 

0 

0 

80 000 

50 000 

50 000 

150 000 

1 500 000 

220 000 

6 000 000 

8 050 000 

0 

0 

100 000 

80 000 

70 000 

100 000 

1 700 000 

500 000 

6 580 000 

9 130 000 

0 

0 

100 000 

80 000 

70 000 

100 000 

1 700 000 

500 000 

6 580 000 

9 130 000 



Gelir Bütçesi — 317 — 

Gelirin çeşidi 

ALTINCI GRUP 

Genel kurumlar ve şirketler f/e-
lirlerinden Devlet payı 

İmtiyazlı demiryollarından alı
nan 

Fenerler geliri mukabili alman 

Mükerrer sigorta şirketlerin
den alman 

Sözleşmesi gereğince Musul 
petrollarından alman 

1946 
yılı 

tahminleri 
Lira 

1947 
Hükümetçe 

tahmin edilen 
Lira 

yılı için 
Komisyonca 

talimin edilen 
Lira 

0 

50 000 

332 000 

1 000 000 

0 

30 000 

400 000 

2 250 000 

0 

30 000 

400 000 

2 250 000 

Altıncı grup toplamı 1 382 000 2 680 000 2 680 000 

YEDİNCİ GRUP 

Çeşitli gelirler 

Hazine muameleleri gelirleri 
Hazine protföyü ve iştirakleri 
gelirleri 
Faiz 

Bölüm toplamı 

Askerlik mükellefiyeti 

Kıymetli kâğıtlar 

Muayyen giderler karşılığı ge
lirler 
Kambiyo murakabesi mukabi
linde Cumhuriyet Merkez Ban
kasından alınan 

850 000 
460 000 

1 310 000 

0 

250 000 

125 000 

400 000 
500 000 

900 000 

0 

300 000 

125 000 

400 000 
500 000 

900 000 

0 

300 000 

125 000 



— 318 Gelir Bütçesi 
1946 1947 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

tahminleri tahmin edilen lahmin edilen 
B M. Gelirin çeşidi Lira Lira Lira 

2 Teftiş mukabili şirketlerden 
alınan 80 000 75 000 75 000 

3 Teberruat 0 0 0 

Bölüm toplamı 205 000 200 000 200 000 

40 Eski alacaklar 
1 Tavizlerden ve ikrazlardan ge

ri almanlar 200 000 200 000 200 000 
2 Kaldırılmış vergiler artıkları 79 000 000 35 000 000 35 000 000 

41 

0 

42 

1 
2 

Bölüm toplamı 

Cezalar 
Para cezaları 
Zam cezaları 

Bölüm toplamı 

İstanbul Üniversitesi geliri 

Çeşitli gelirler 

Yedinci grup toplamı 

79 200 000 

1 500 000 
4 000 000 

5 500 000 

160 000 

5 500 000 

92 125 000 

35 200 000 

1 350 000 
4 100 000 

5 450 000 

0 

10 000 000 

52 050 000 

35 200 000 

1 300 000 
4 250 000 

5 550 000 

0 

8 000 000 

50 150 000 

SEKİZİNCİ GRUP 

Geçici gelirler 

43 İktisadi buhran vergisi 
1 Hizmet erbabından 40 000 000 79 000 000 79 000 000 
2 Sair kazanç erbabından 9 000 000 9 500 000 9 500 000 

Bölüm toplamı 49 000 000 88 500 000 88 500 000 

44 Muvazene vergisi 42 900 000 63 000 000 63 500 000 

Sekizinci grup toplamı 91 900 000 151 500 000 152 000 000 



Gelir Bütçesi — 319 — 

Gelirin çeşidi 

Nâzım vergiler 

Birinci kısım toplamı 

1946 
yılı 

t al mimleri 
Lira 

0 

703 798 000 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

0 0 

812 011 000 813 724 000 

IKINCÎ KISIM 

BİRİNCÎ GRUP 

Savunma vergileri 

2456 ve 2672 sayılı kanunlar ge
reğince gümrüklerde kullanı
lan bazı kâğıtlara yapıştırılan 
savunma pulu gelirleri 150 000 150 000 200 000 

Tekel maddelerinden alman sa
vunma vergisi .80 620 000 84 478 000 85 287 000 
Kibritten alınan savunma ver
gisi 7 850 000 0 0 

Posta, telgraf müraseleleriyle 
telefon abone bedellerinden 
alınan savunma vergisi 3 250 000 3 500 000 3 500 000 

Binalardan alman savunma 
vergisi 3 400 000 3 500 000 3 500 000 

Birinci grup toplamı 95 270 000 91 628 000 92 487 000 

İKİNCÎ GRUP 

İstisnai gelirler 

Gümrük çıkış vergisi 7 500 000 0 0 

Tayyare resmi 5000000 4000000 4000000 



GeUr Bütçeei 

1946 1947 yık için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
Gelirin çeşidi Li» Lira Lira 

Hava kuvvetlerine yardım ver
gisi 26 400 000 41 000 000 40 650 000 

438ö sayılı kanun- mucibince 
şekerden alman ek istihlâk ver
gisi 56 700 000 30 371 000 30 371 000 

3/4636 sayılı Bakanlar Kuru
lu karariyle onanan 658 sayılı 
Koordinasyon Kurulu kararı 
gereğince ithal mallarından alı
nacak prim 0 40 000 000 40 000 000 

ikinci grup toplamı 95 600 000 115 371 000 115 021 000 

ikinci kısım toplamı 190 870 000 206 999 000 207 508 000 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 703 798 000 812 011 000 813 724 000 

ikinci kısım toplamı 190 870 000 206 999 000 207 508 000 

GENEL TOPLAM 894 668 000 1 019 010 000 1 021 282 000 



D-Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde - 5 

[Dairelerin barem dışı hizmetlileriyle taşıt kadralan] 



- D / 2 

Görevin çeşidi 

Büyük Millet Meclisi 

Sayı Ücret j Görevin çeşidi 

Daktilo 
•» 

Bütçe Komisyonu daktilosu 
Başhademe 

» yardımcısı 
Birinci S. hademe 
İkinci S. * 
Üçüncü S. > 
Gece bekçisi 
Sığmak koruyucusu 
Şoför 

Bahçıvan 
> 

Sürekli amele 

Telefoncu 
Kaloriferci 

Sığınak makinisti 
Makinist 
Elektrikçi 
Marangoz 
Motosikletçi 
Laborant 
Garaj koruyucusu 

Basımevi 

Baştertipçi 
> yardımcısı 

Birinci S. Operatör 
ikinci > > 
Tertipçi yardımcısı 

1 
3 
1 
1 
3 
6 
28 
26 
4 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
4 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

195 
170 
170 
195 
150 
130 
125 
105 
115 
115 
260 
225 
195 
170 
260 
115 
105 
130 
150 
130 
170 
170 
225 
225 
150 
170 
150 

1 300 
1 260 
6 225 
3 195 
2 170 

Sayı Ücret 

Başmakinist 
> yardımcısı 

Makinist 
» yardımcısı 

Motorcu ve elektrikçi 
Başciltçi 

» yardımcıscj 
Cütçi 

» yardımcısı 
> > 

Kaloriferci 

MüU Saraylar 

Ayniyat memuru 
Döşeme ve temizlik işleri depocusu 
Elektrik ve elektrik gereçleri depocusu 
Koruma memuru 
Koruma memuru 
Elektrikçi 
Döşeme marangozu 
Yapı gereçleri ambarcısı 
Dülger 

» 
Marangoz 
Doğramacı 
Kurşuncu 

» 
Tenekeci 

» 
Çilingir 
Su yolcusu 
Garaj bekçisi 
Yorgancı 

» 
Başbekçi 

1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 

260 
225 
195 
150 
225 
260 
225 
195 
170 
150 
150 

150 
150 
150 
170 
150 
150 
195 
130 
170 
150 
150 
170 
170 
150 
170 
150 
Wö 
m 115 
195 
130 
170 
150 

•i 



Görevin çeşidi 
— D/3 — 

Sayı Ücret 

Bekçi 

Kapıcı» 

Başbahçıvan 
Bahçıvan 
Bahçıvan 
Sürekli işçi 
Kaloriferci, motorcu ve yangın sön
dürme işleri M. 
Kaloriferci ve motorcu 
Yangın Sön. erbaşı 

» » e r i 
Kamyon şoförü 
Otomobil şoförü 

14 
42 
1 
3 
1 
2 
17 
19 

1 
2 
2 
8 
1 
1 
1 

130 
115 
130 
115 
170 
130 
115 
105 

195 
130 
130 
115 
150 
170 
195 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Baştelefoncu 
Telefoncu 

» 
» 

Kayıkhane bekçisi 
Saatçi 
Başsofracı 
Sofracı 
Rençber 
Yapı gereçleri ambar hammalı 
Boyacı 
Nakkaş 
Kumaş dokumacısı 

» » 
> » masuracısı 

Dokuma ambarı hesap memuru 
Daktilo 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

170 
150 
130 
115 
115 
130 
195 
130 
105 
105 
170 
195 
130 
115 
105 
170 

*130 

Sayıştay Başkanlığı 

Daire müdürü 
Kitaplık memuru 
Dağıtıcı 

» 
Şoför 
Kaloriferci ve onarıcı 

1 255 
1 130 
1 115 
1 100 
1 200 
1 130 

Telefon ve elektrik memuru e -1 150 
Odacıbaşı 1 130 

Odacı 
> 
> 

Kapıcı 
» 

Gece bekçisi 
Hamal 

» 

5 
10 
18 
1 
1 
2 
2 
3 

100 
75 
90 

115 
100 
100 
100 
90 

Matbaa yönetim memuru 
Abone ve yollama memuru 
Başciltçi 
Elektrikçi 
Gece bekçisi 
Başdağıtıcı 
Dağıtıcı 

Başbakanlık 
1 230 
1 150 
1 225 
1 200 
1 90 

Başodcı (aynı zamanda Bakanlar 
Kuruluna bakar) 
Odacı 

> 
> 

1 175 Kapıcı 
5 150 » 
3 130 
1 115 
1 100 

Arşiv odacısı 
•» » 

Şoför 

1 
10 
9 
4 
1 
1 
1 
3 
2 

175 
100 
90 
75 

115 
90 
90 
75 

250 



Görevin çeşidi 

Hişmet kamyoneti şoförü 
Motosikletçi 
Kâğıt gönderme memuru 

- M -
Sayı Ücret 

200 
175 
150 
175 
130 
130 

<?örevin çeşidi 

Daktilo 
Meydancı 
Garaj bekçisi 
Doktor 
Teknisiyen 

> 

'Sayı Ücrei 

1 
2 
i 
1 
1 
1 
1 

130 
90 
90 

150 
350 
325 
300 

Daktilo 
Dağıtıcı 
Başodacı 

Danıştay Başkanlığı 

5 
2 
1 

150 
115 
115 

Odacı 
» 

Kapıcı 
Şoför 

7 90 
7 75 
1 100 
1 175 

Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü 

Başsipiker 
Spiker 

^ 
» adayı 

Yabancı dil spikeri 
% » » yardımcısı 

Mütehassıs radyo dinleyicisi (Ya
bancı olabilir) 
Plâk muayenecisi 
Radyo diskotek şefi 
Yönetim memuru 
îmzacı 
Kaşe dağıtıcısı 

» > 
Ambarcı 
Depocu 
Argİv ayırıcısı 

* fişçisı 
» » 

Teknik arşiv ayırıcısı 
Kitaplık ayırıcısı 
Başkupürcü ve ayırıcısı 
Ettpürou 
Kupürcü 

1 
3 
1 
2 
1 
3 

1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

370 
255 
210 
150 
270 
200 

370 
150 
270 
180 

m 230 
200 
230 
200 
230 
175 
150 
175 
175 
175 
160 
115 

Yabancı dil bilen steno daktilo 
» » » daktilo 

Daktilograf 
» 
» 
» 
> 

Atelye şefi 
» şefi yardımcısı 

Torna ustası 
Marangoz ustası 
Atelye kalfası 

» çırağı 
Jeneratör usananı 

> W 
1. S. başmakinist 
2. S. » 
Başmakinist yardımcısı 
1. S. makinnist 
2. a » 
3. S. > 
Antenci 
Şoför 

» 

2 
3 
1 
1 

12 
20 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
6 
7 

11 
16 
2 
2 
1 

255 
230 
210 
200 
175 
150 
125 
285 
230 
230 
210 
125 
100 
430 
315 
28& 
255 
230 
2Î0 
180 
150 
230 
475 
210 



Görevin çeşidi 
fi/8-

Sayı Ücret Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Desinatör 
Garaj bakıcısı 
Kaloriferci 
Ateşçi 
Dağıtıcı 
Gece bakçisi 
Telefoncu 

» 
Film operatörü 
Film > 
Film » yardımcısı 
Filmotekçi 
Film kalfası 

» makinisti 
» > 

Başfotoğrafçı 
Fotoğrafçı 

Fotoğraf kalfası 
Mizanpajcı 
Tashihçi 

Redaktör 
> 

Aboneci 
Bülten çoğaltma makinisti 

:» » » 
» » > 

Takipçi 
Başambalajcı 

2 
1 
7 
4 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 

150 
255 
100 
115 
100 
115 
100 
115 
100 
370 
315 
230 
230 
115 
225 
230 
430 
255 
315 
21U 
115 
255 
230 
210 
200 
175 
325 
270 
230 
150 
150 
200 
125 

Ambalajcı 
» 

Başbantçı 
Bantçı 
Motosikletçi 

» 
Bisikletçi 
Bahçivan 
Kapıcı 
Hamal 
Başodacı 
Odacı 

2 
2 
1 
4 
1 
4 
3 
2 
6 
4 
2 

23 
33 

Radyo Türk Musiki Heyeti 

Repetitör artist 
> » yardımcısı 

1. Sınıf artist 
2. > » 

> » 

» stajiyer artist 
> > > 

3. 
4. 
1. 
2. 

8 115 
1 150 

Radyo Temsil Kolu 

1. Sınıf artist 
2. Sınıf artist 
3. Sınıf artist 
4. Sınıf artist 
1. Sınıf stajiyer artist 
2. Sınıf stajiyer artist 
Basın ataşelikleri mahallî kâtip ve 
daktilolar [*] 

116 
108 
150 
100 
175 
150 
115 
115 
90 
90 

100 
90 
75 

7 
7 
4 
4 
3 

10 
3 

490 
430 
370 
335 
270 
230 
175 
150 

1 
2 
2 
5 
1 
2 

370 
325 
270 
230 
175 
150 

500 

İstatistik ö-enel Müdürlüğü 

Daktilo 
1 nci makinist 
Kaloriferci 

1 
1 
1 

150 
175 
175 

İkinci makinist 
Dağıtıcı 
Başodacı 

1 150 
2 100 
1 100 

f*] Yabancı olabilecek bu hizmetlilerin tâyinleri hususi genel müdürlüğe veya yetki vereceği 
makamlara bırakûmı§Ur. 



Görevin çeşidi 

Ambarcı 
Gece bekçisi 
Odacı 
Odacı 

- Ö / 6 -
Sayı Ücret 

90 
90 
90 
75 

Görevin çeşidi 

Hamal 
Kaloriferci yamağı 
Taşra odacısı 
Ambarcı 

Sayı Ücret 

1 
1 
4 
1 

75 
75 
75 

100 

Devlet Meteoroloji îşleri Genel Müdürlüğü 

MERKEZ 

Doktor 
Telsiz teknisiyeni 
Telsiz muhabereci 
Ressam ve grafiger 
Motorcu başustası 
Makinist 
Bülten müstahzırı 
Motorcu 
Motorcu 
Şoför 
Dağıtıcı 
Bekçi 
Hademe 
Kaloriferci 
Bahçıvan 
Başhademe 
Daktilo 

» 
Âlet sevkiyatçısı 

» » 
Marangoz 
Pronostik teknisiyeni 
Sinoptik teknisiyeni 
Sondaj teknikeri 
Harita ve rapor analizör 
Telsiz muhabere teknikeri 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

11 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

150 
230 
150 
175 
200 
200 
200 
130 
115 
150 

90 
75 
75 

130 
130 

90 
130 
175 
150 
175 
150 
270 
270 
200 
230 
270 

Rasat yorumcusu 
Telsizci 

İLLER 

Radyozonda teknisiyeni 
Başrasatçı 
Baştelsizci 
Telsiz makinisti 
Telsiz muhabereci 

Motorcu başustası 
Motorcu 
Hademe 
Hademe ve bekçi 
Rasatçı 

> 
» 
» 
> 

Pronostik teknikeri 
Sinoptik teknikeri 
Rasat yorumcusu 
Sondaj teknikeri 
Radyozonda teknikeri 
Telsiz muhabere başteknikeri 
Telsiz muhabere teknikeri 
Hidrojen müstahzırı 

230 
150 

1 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
6 

26 
12 
14 
23 
41 
50 
22 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
8 
2 

370 
230 
230 
150 
150 
130 
150 
115 

55 
60 
90 
75 
60 
50 
45 

270 
270 
230 
200 
325 
230 
200 
115 



Görevin çeşidi 

Doktor 
Daktilo 

» 
Dağıtıcı 
Gece bekçisi 
Başodacı 
Odacı 

Daktilo 
Arşiv ayırıcısı 
Gece bekçisi 
Odacı 

MERKEZ 

İLLER 

— D/7 — 
Diyanet İşleri Başkanlığı 

Sayı Ücret 

150 
150 
130 
125 
110 
110 
100 
90 

1 140 
1 175 
1 100 
6 70 

Görevin çeşidi 

> 

Kur'an öğretici 
> » 
» » 
» » 

Vaiz 

Dersiam 

> 

Sayı Ücret 

20 
40 
5 
7 
10 
25 
48 
41 

15 
30 
250 
5 
5 
20 
50 
119 

60 
55 
50 
100 
90 
75 
60 
55 

Aylık 
25 
20 
15 
35 
30 
25 
20 
15 

Adalet Bakanlığı 

Daktilo 
> 
> 

Zatişleri 

Levazım ve daire Müdürlüğü 

Daire müdürü 
Daktilo 
Şoför 
Başodacı 
Dağıtıcı 
Motosikletli dağıtıcı 
Bahçıvan 

» yardımcısı 
Odaoı 

Gece bekçisi 
Meydancı ve kapıcı 
Elektrikçi 
Telefoncu 

1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
4 

15 
21 
2 
4 
1 
1 

175 
150 
115 

250 
150 
250 
140 
115 
115 
115 
90 

140 
100 
90 
75 

100 
75 

175 
130 

Ücret 
Kaloriferci 

» yardımcısı 
Marangoa 

» yardımcısı 
Asansörcü 
Denkçi 
Hamal 

2556 sayût kanun gereğince kurulan 
merkez bürosu 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 

175 
100 
150 
90 
75 
100 
100 

Daktilo 
Daktilo 

Yargıtay Başkanlığı 

Doktor 
Daire Müdürü 
Şoför 
Mübaşir 
Başodacı 
Elektrikçi 

150 
100 

1 
1 
2 
12 
1 
1 

150 
175 
200 
115 
100 
150 



Görevin çeşidi 

— D/8 — 
Sayı Ücret 

Kaloriferci 
> yardımcısı 

Telefoncu 
Meydancı 
Geco bekçisi 
Kapıcı 
Odacı 
Odacı 
Bahçıvan 

1 
1 
1 
3 
2 
2 

12 
32 

1 

Hukuk Fakültesi Talebe Yurdu 

Doktor 
Aşçı 

» yamağı 
Başhademe 
Hademe 

Adlî Tıp İşleri Genel Müdürlüğü 

Kaloriferci 
Dağıtıcı 
Aşçı 
Kapıcı 
Gardiyan 

> 
Odacı 
Şoför 
Adlî tıp odacısı 

» » meclisi odacısı 

ÎLLEB 

Mübaşir 
Kaloriferci 

> 
Telefoncu 

150 
90 

115 
75 
90 
75 
90 
75 

115 

150 
175 

75 
115 
80 

1 
1 
1 
1 
3 
2 
6 
1 
7 
3 

115 
75 
75 
75 
90 
75 
70 
150 
60 
75 

463 75 
1 150 
4 100 
1 75 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Kapıcı ve gece bekçisi 
Meydancı 
Odacı 

Gece bekçisi 

1 
1 

60 
59 

256 
255 

35 
6 

Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürlüğü 

Çocuk Islahevi doktoru 
Başgardiyan 

» 
» 

1 nci sınıf gardiyan 
1 » » > 
2 » » » 
3 ncü » » 
3 > » > 
Arabacı 
Şoför 

Elektrikçi 
•» 

Makinist 
Hademe 
Aşçı 
Ruhanî memurlar 
Aşçı, çamaşırcı ve hamamcı 
Haricî hastane hizmetçisi 
tmam 

> 
Usta 

60 
60 
75 
70 
60 
55 
55 
70 

1 
26 
55 
60 
60 
73 
202 
526 
257 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
3 
3 
19 
1 
3 
9 

150 
150 
130 
115 
100 
90 
75 
60 
55 
75 
150 
130 
115 
100 
75 
175 
90 
75 
20 
60 
60 
100 
20 
175 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

Doktor 
Ciltçi 

öiltçi yardımcısı 

» » 

1 
2 
1 
1 
1 
1 

120 
175 
130 
120 
90 
75 

Fotosto • memuru (fotoğrafçı) 
» » yardımcısı 

Daktilo 
» 
» 

Jaloncu 

1 
1 
9 
4 
33 
3 

175 
120 
120 
90 
75 
60 



Görevin çeşidi 

Gece bekçisi 
Başodacı 
Odacı 

Kapıcı 
Dağıtıcı 
Dağıtıcı 
Defterci 

(birisi bisikletlidir.) 

Sayı 

2 
1 

17 
17 

183 
2 
4 
4 
3 

— D/'O — 
Ücret 

60 
90 
75 
60 
55 
75 
90 
60 
75 

Görevin çeşidi 

Tapu ve kadastr 

Daktilo 
» 

Jaloncu 
> 

Dağıtıcı 
Mübaşir 
Odacı 
Şoför 

Sayı Ücret 

2 
7 

20 
28 
1 
1 

16 
2 

âo 
76 
7b 
60 
75 
90 
60 

150 

İçişleri Bakanhğı 

MERKEZ 

Daire ve arşiv müdürü 
Tercümecı 
Yabancı dil bilen daktilograf 
Daktilograf 

» 
Saymanlık takipçisi 
Motorlu dağıtıcı 
Dağıtıcı 
Başodacı 
Odacı 

Gece bekçisi 
Kapıcı 
Asansörcü 
Kaloriferci 

> yardımcısı 
Başbahçıvan 
Bahçıvan 
Balıça işçisi 
Telefoncu 
Telefoncu yardımcısı 
Elektrikçi 
Tamirci 
» yardımcın 

Boyacı 
Bakanlık şoförü 
Motorcu 
Motosikletçi 

1 
1 
1 
10 
10 
3 
3 
9 
1 
5 
10 
41 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

300 
180 
230 
150 
130 
115 
130 
115 
130 
100 
90 
75 
100 
90 
90 
200 
115 
175 
150 
130 
200 
90 
200 
200 
150 
150 
250 
175 
115 

ÎLLEB 

İller dağıtıcıları 
» » 

» odacıları 
» » 

İlce odacıları 

Bucak odacıları 

Genel müfettişlikler 

Birinci Genel Müfettişlik 

Kalorifer makinisti 
> yardımcısı 

Telefon memuru 
Bahçıvan 
Bahçıvan yamağı 
Kâğıt dağıtma memuru 
Başodacı 
Odacı 

» 
Şoför 

» 

1 
6 

59 
116 
23 
3 

10& 
286 
871 

75 
60 
60 
m 
60 
55 
50 
45 
30 

İkinci Genel Müf. 
Odacı 

150 
70 
115 
100 
60 
75 
90 
60 
50 
130 
100 

75 
70 



Görevin çeşidi 

Dağıtıcı 
Şoför 
Kaloriferci 
Bahçıvan 

Üçüncü Genel Müf. 

Odacı 

Sayı 

1 
1 
1 
1 

6 

— D/10 — 
Ücret 

90 
150 
115 
115 

60 

Şoför 
» 

Odacı 
Şoför 

> 

Görevin çeşidi 

Dördüncü Genel Müf. 

Sayı 

1 
1 

10 
1 

r-i 

Ücrel 

150 
100 

60 
130 
100 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Daire müdürü 
Dağıtıcı 
Tamirci 
Başodacı 
Odacı 
Gece bekçici 
Asansörcü 
Kapıcı 
Odacı 

» 
Makinist ve silâhçı 
Odacı 

Enstitü kapıcısı 
Kaloriferci 
Daktilograf 
Çamaşırcı 
Etüvcü 
Odacı 
Aşçı 

» 
y> yamağı 

Kaloriferci 
Elektrikçi 
Bulaşıkçı 
Daktilograf 

1 
3 
1 
2 
1 
3 
1 
1 

20 
5 
1 
8 

11 
1 
1 
2 
3 
2 
5 

1 
3 
2 
1 
1 
1 
3 

230 
90 
90 

100 
90 
90 

100 
90 
75 
90 

175 
75 
60 
75 

100 
130 
75 
75 
60 

100 
90 
75 

175 
175 
75 

100 

Başşoför 
Şoför 

» 
» 

Ambar muhafızı 

ÎLLE1 

Daktilograf 
> 

Odacı 
Polis nezarethane memuru 

» » > 
Sandalcı 
Odacı 

» 
> 

Şoför 

Makinist 
Atlı binicilik talimcisi 
Odacı 

» 
Makinist yardımcısı 
Tayfa 
Odacı 
Doktor 

1 175 
1 150 
1 115 
2 100 
1 130 

1 
2 

14 
1 
1 

52 
5 
3 

114 
2 

r-I 

8 
3 
3 
9 
1 
3 
8 
1 

130 
100 
75 

100 
90 
90 
75 
70 
60 

130 
100 
115 
100 
70 
60 
90 
75 
60 
90 



— » / i l -
Jandarma G-enel Komutanlığı 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Basımevi ressamı 
-> ciltçisi 

Basımevi makinisti 
Basımevi tertipçisi 
Bsımevi işçisi 
Basımevi linotip operatörü 
Basımevi ambar memuru 
Kundura ambar memuru 
Giyecek eşya ambar memuru 
Teçhizat ambar memuru 
Etüv memuru 
Telefon fen memuru 
Telefon fen memuru yardımcısı 
Yapı ustası 
Kundura ustası 
Makine ustası 
Terzi ustası 
Kundura makine ustası 
Telsiz ustası 
Makine tmircisi 
Makine tamircisi yordımcısı 
Makine ve elektrik ustası yardımcısı 
Kaloriferci 
Elektrikçi 
Elektrikçi 

1 175 
2 175 
2 200 
2 175 
3 115 
1 200 
1 175 
1 175 
1 200 
2 200 
1 150 
1 230 
1 175 
1 230 
1 230 
1 230 
1 230 
1 200 
1 115 
1 200 
1 175 
1 150 
2 150 
1 150 
1 200 

Tornacı 
Firezeci 
Oksijen kaynakçısı 
Demirci 
Sivil sanatkâr 

» > 
> » 
> » 
» > 
» » 

Şoför 
» . 
» 
» 
» 

Başodacı 
Başodcı yardımcısı 
Odacı 

> 
Aşçı 
Aşçı 

» 
Hamal 
Çamaşırcı 

» 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

1 
1 
1 
1 
6 
9 
3 
2 
3 
2 
15 
16 
1 
3 
4 

20 
22 
1 
3 

175 
175 
175 
175 
230 
200 
175 
150 
130 
115 
200 
175 
150 
100 
75 
100 
90 
75 
90 
75 
100 
60 
90 
70 
75 

Dışişleri Bakanlığı 

MERKEZ 

Daktilograf (Fransızca veya ingi
lizce redaksiyona vâkıf) 
Daktilograf 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» (Saymanlık için) 

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

370 
255 
230 
210 
200 
185 
175 
160 
150 
135 
125 
185 

Daire Müdürü 
Doktor 

> 
» 

Elektrikçi 
Telefoncu 
Başodacı 
Odacı 

» 
» 

Başdağıtıcı 
Dağıtıcı (Bisikletli) 

» 
Saymanlık takip me 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

12 
10 
16 

1 
2 
3 
1 

230 
150 
230 
210 
200 
125 
125 
100 
90 
80 

115 
110 
100 
160 



Görevin çeşidi 

Dağıtıcı (Motosikletli) 
» > 

Belge saklağı koruyucusu 
Gece bekçisi 
Bahçıvan 
Kaloriferci 
Ateşçi 
A&§iv memuru 
Kitaplık memuru 
Ambar memuru 

Baştertiççi 
Makinist 
T*rtipçi 

» 
» yamağı 

Tashihe! 

yardımıeısı 

Basımevi 

Btsyı 

1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Ücrel 

135 
125 
100 
110 
125 
160 
100 
370 
200 
175 

220 
160 
160 
135 
110 
175 

Görevin çeşidi 

Çiltçi 
» 

Dışişleri Bakanlığı Köşkü 

Yönetim memuru 
Aşçı 

» 
» yamağı 

Bahçıvan 
» yamağı 

Sofracı 
» yamağı 

Garson 
Kapıcı 
Kaloriferci 
Ateşçi 
Dış memleketler hizmetlileri, elçilik 
ve konsolosluk hizmetlileri [1] 

Sayı 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

450 

Ücret 

175 
160 

200 
255 
150 
100 
150 
100 
150 
100 
150 
100 
175 
100 

3100 

MERKEZ 

Özel Kalem Müdürlüğü 

Daktilo 

Maliye Bakanlığı 

Müracaat Kalemi Müdürlüğü 

Fiş memuru 1 

Genel Kâğıtlar Müdürlüğü 

Öftktilo 

» 

Maliye tetkik Kurutu Başkanlığı 

¥<abanci dil bilen daktilo 1 

200 

175 

H5 
150 

2 125 

300 

Yayın Müdürlüğü 

Daktilo 1 İTO 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

Daktilo 1 200 

Baş Hukuk Müşavirliği VB Muhakenıat Genel 
Müdürlüğü 

Takip memuru 
» ^ 

Daktilo 

^ 
Fiş memuru 

1 150 
5 125 
1 200 
3 175 
3 150 
İ 125 
3 125 

[1] Dış kuruluşta ücretle kulldnitıp istihkakları bu önenekten verilecek olanlarının sayısının ve 
görevlerinin belirtilmesi ve bü hizmetlilerin tâyinleriyle kuruluş itibariyle verilecek ödenek daire
sinde ücretlerinin tâyin ve dağıtılması Bakanlığa veya Bakanlığın yetki vereceği maakmlara bırakıl
mıştır. 450 tanesi vergi tahakkukuna esastır, 



-fi/t* 
Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Bütçe ve Malı Kontrol Genel Müdürlüğü 

Daktilo 
» 
» 

ı 200 
2 175 
3 150 

Merkez Daireleri Saymanlık Müdürlükleri 

Daktilo 3 175 
» 10 m 
» 5 125 

Muhasebat Genel Müdürlüğü 

Daktilo 
• • 

• • 

Puvantör 
Kardeks memuru 

Daktilo 

Daktilo 

Merkez Saymanlığı 

Gelirler Genel Müdürlüğü 

H+wp Uzmanları Kurulu Başkanlığı 

Daktilo 

Hazine Genel Müdürlüğü 

Yabancı dil bilen daktüo 
Daktilo 

Psvantlr 

Elçûikler Maliye Müşavirleri 

Mahallî kâtip (Ecnebi olabilir) 

bankalar Murakipleri 

Kardeks memuru 

Kambiyo 

200 
175 
150 
200 
200 

1 175 

1 200 
3 175 

İSO 
125 

1 -300 

300 
175 
150 
200 

Daktilo 

3 m 

1 200 

2 175 

Görevin çeşidi âayı Ücret 

Kardeks memuru 

JSmekli îsteri Genel Müdürlüğü 

Daktilo 

> 

Puvantör 

Kardeks memuru 
Millî Mülkler Genel Müdürlüğü 

Daktilo 

Başbahçivan 
Bahçivan 
Bahçivan yamağı 
Kalorifer teknisyeni 
Kalorifer ateşçisi ve bahçivan yamağı -4 
Elektrikçi 
Bina tamircisi 

Tahsilat Genel Müdürlüğü 

Daktilo 
> 

özlük işleri müdürlüğü 

Daktilo 
» 
» 

Kardeks memuru 
Hastabakıcı 

Levazım ve kıymetli kağıtkm mM 

Daire müdürü 
Şoför 

.•» 

Motosikletçi 
telefon memuru 
Başmarangoz 
JîdLarangpz 
Marangoz 
Doğramacı 

» çırağı 

175 

1 
1 
1 
2 
3 
1 

i 

1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
.4 
1 
2 

1 
1 

1 
1 
2 
1 
1 
1 

1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 

«00 
J?6 
160 
H5 
İSO 
260 

200 
175 
150 
175 
150 
100 
300 
100 
250 
225 

300 
160 

200 
175 
150 
125 

-SÖfr 
X» 

300 
250 
225 
Î25 
250 
500 
2̂25 

200 
175 
125 



— b/U 
Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Yazı ve hesap makinesi tamircisi 
» » » » 

Çoğaltma memuru 
• , » • » 

Daktilo 
» 
» 

Dağıtma başmemuru 
» > 
» » 
» » 

Başodac] 
Odacı 

» 

Kapıcıbaşı 
Kapıcı 

> 
Geco bekçisi 

Hamal 
Temizlik işçisi (Kadın) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
10 
1 
5 
25 
60 
25 
1 
1 
4 
3 
3 
2 
6 

300 
200 
250 
200 
175 
150 
125 
200 
175 
150 
125 
150 
125 
100 
90 
75 
125 
100 
90 
125 
100 
125 
90 

İstanbul Basıh Kâğıt Ambar ve Mahzenleri 

Odacj 
Gece bekçisi 
Hamal 
Temizlik işçisi (Kadın) 

2 75 
2 100 
2 100 
1 90 

Darphane ve damga Matbaası Müdürlüğü 

Baştertipçi 
Çinkoğraf ustabaşısı 
Ustabaşı 
Başciltci 
Galvane teknisyeni 
Makinist 

ŞofÖr 
İdare memuru 
Takip memuru 
Daktilo 

Kapıcı 

Gece bekçisi 
» > 

1 
1 
4 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 

300 
250 
225 
300 
125 
225 
175 
175 
175 
125 
150 
125 
100 
90 

100 
90 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Odacı 90 
75 

Devlet Kâğıt ve Basını Genel Müdürlüğü 

Depo âmiri 
» » 
» » muavini 

Hekim 
Basm teknisiyeni 

> » 
Depo şefi 
Depo başmemuru 
Depo memuru 

Yabancı dil bilen daktilo 
Daktilo 

> 
Takip memuru 
Posta memuru 
Puvantör 

> 
Ustabaşı 
Usta 

> 
Tasnif çi 

> 

Bekçi 
» 

Odacı 

Vergiler Temyiz Komisyonu Başkanlığı 

Daktilo 

Odacı 
> 

Muvazzaf İtiraz Komisyonları 

Daktilo 

» 
Odacı 

370 
1 
2 
2 
1 
1 
9 
6 
13 
3 
29 
2 
1 

r-i 

2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
3 
20 
2 
4 
6 
4 

300 
300 
175 
300 
250 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
300 
175 
150 
125 
175 
150 
175 
125 
250 
200 
175 
150 
125 
100 
125 
100 
100 

1 
4 
6 
1 
4 

175 
150 
125 
100 
90 

4 
6 
6 
10 

150 
125 
100 
75 



Görevin çeşidi 
— D/15 — 

Sayı Ücret 

Maliye Okulu 

Depo memuru 
Müzakereci 
Daktilo 
i [ekim 
Hastabakıcı 
Elektrikçi 
Kalorifer ateşçisi ve bahçıvan ya
mağı 
Başhadcme 
Hademe 

» 
Bekçi 
Aşçıbaşı 
Aşçı 
Sofracı 

İLLER 

Muhakemat Genel Müdürlüğü 

Takip memuru 

Daktilo 

Odacı 

Daktilo 

Gelirler Genel Müdürlüğü 

Kolcu ve kantarcı 
Tahakkuk tebliğ memuru 

istanbul av vergileri gece bekçisi 

2 
5 

21 
39 
35 
2 
8 
9 

10 
23 
23 
15 
10 
40 

108 
2 

Daktilo 

Daktilo 

Hesap Uzmanları Kurulu 

Tahsilat Genel Müdürlüğü 

175 
150 
150 
150 
150 
125 

1 
1 
7 
16 
3 
1 
1 
1 

100 
100 
90 
75 
100 
175 
150 
100 

175 
150 
125 
100 
90 
150 
125 
60 

150 
125 
100 
125 
150 
125 
100 
80 

150 

20 125 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Gece bekçisi 5 
31 
20 

özlük İsleri Müdürlüğü 

Hekim 

Millî Mülkler Genel Müdürlüğü 

Muhasebat Genel Müdürlüğü 

Daktilo 

Üniversite Saymanlık Müdürlüğü 

Daktilo 
Odacı 

Genel Müfettişlikler Müşavirleri 

100 
90 
75 

150 

150 
125 
90 
75 
200 
175 
150 
150 
225 
100 
200 
175 

Daktilo 3 
» 4 

Gece bekçisi 1 
» » 5 

Bina onarma ustası 2 
» » » 3 
» » » 1 

Bahçıvan (İstanbul) 1 
Kalorifer teknisyeni 9 
Kalorifer ateşçisi ve bahçıvan yamağı 15 
Elektrikçi 1 

» 2 

Memur konutları 

İdare âmiri 1 
Mutemet 1 
Elektrikçi 1 
Bina onarma ustası 1 

> » > 1 
Bahçivan 1 
Bahçıvan yamağı 2 
Kalorifer teknisyeni 1 300 
Kalorifer ateşçisi ve bahçıvan yamağı 6 100 
Su yolcu ve sıhhi tesisler ustası 1 
Çilingir - marangoz 1 
Kapıcıbaşı 1 
Kapıcı 30 

275 
250 
225 
225 
175 
175 
100 

250 
225 
125 
100 

64 125 

Odacı 

125 
90 

90 



Görevin çeşidi 

— D/16 
Sayı Ücret 

Levmım ve Kıymetli Kâğıtlar Müdürlüğü 

Şoför 1 225 
Yazı ve hesap makineleri tamircisi 1 275 

» » » » 3 250 
Ktığıt dağıtma memuru 10 100 

» » » 10 90 
i l başodasılaan 5 100 
î l odacıları 25 90 
» » 160 75 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

îlce odacıları 

Hazine Genel Müdürlüğü 

Daktilo 

Kâğıt dağıtma memuru 
Odacı 

200 
61 
350 

1 
3 
1 
4 
6 

60 
60 
55 

175 
150 
125 
100 
90 

Millî Eğitim Bakanlığı 
MERKEZ 

Baktik» (Yaban&ı dil bilen) 1 230 
©aktilo 2 200 
Kardeksçi 1 200 

» yardımcısı 1 175 
Yabancı memleketlerdeki öğrenci 
müfettişliği kâtibi [1] 4 500 
Daktilo (Talim ve Terbiye için) 1 130 

» (Sef. ve As. öğ. için) 1 130 
Doktor 1 150 
Telefoncu 1 130 
Onarma işleri ustası 1 115 
Dağıtıcı 3 115 
Daktilo 1 130 
Başodacı 1 130 
Odacı 1 100 
Gece bekçisi 1 130 
Odacı 34 90 
Kapıcı 1 100 
Bahçıvan 1 150 
Takipçi 1 115 
Şoför 1 220 
Daktilo 1 175 

» (Saymanlık için) 1 175 
» 3 150 
» 1 200 

Yayım 

Pedalcı 
Dizici ve kaplayıcı 
Çırak 
Türk tarih kitaplık yardımean 
Kitaplık fiş memuru 
Yollama memuru 
Dağıtıcı 
Dergi düzelticisi ve yönetim me
muru 
Paketçi 
Fotoğrafçı 

» çırağı 
Araştırıcı 
Düzeltici 

Daktilo 
» 

Dağıtıcı 
Odacı 

İLLER 

Müşavirlik ve Millî Eğitim odacıları 10 
63 

175 
175 

90 
100 
100 
100 
100 

115 
75 

150 
75 

115 
150 
115 
115 
150 
90 
90 

70 
60 

[1] Yabancı olabilir. Mahallince seçilenler müfettişin teklifi ve elçinin inhası üzerine Milli 
Eğitim Bakanlığınca tâyin olunur. 



Görevin çeşidi 

— D/17 
Sayı Ücret 

Yüksek öğretmen Okulu 

Başaşçı (Yamağiyle beraber) 
Aşçı kalfası 
Kaloriferci 
Hastabakıcı 
Başodacı 
Odacı 
Odacı 

Dosya memuru ve daktilo 
Doktor 

Siyasal Bilgiler Okulu 

Baş aşçı 
Aşçı kalfası 
Aşçı yamağı 
Başodacı 
Odacı 

Daktilo 
Kaloriferci ve elektrikçi 
Bahçivan 
Onarıcı 
Not çoğaltma memuru 

» » » 
Kaplayıcı 
Doktor 

1 
1 
4 
1 
7 

15 
20 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
7 
14 
1 
1 

175 
60 
150 
90 
100 
60 
55 
50 
115 
90 

175 
100 

50 
100 
75 
60 
55 

150 
175 
90 

115 
115 

90 
150 
150 

Gazi öğretmen Okulu ve Eğitim Enstitüsü 

Doktor 
Kâtip ve daktilo 

Laborant 
Teknik koruyucusu 
Teknik koruyucusu yardımcısı 
Demir işleri ustası 
Tahta işleri ustası 
Bahçivan 
Başahçı 
Ahçı 
Ahçı yamağı 
Şoför 
Hastabakıcı 
Başodacı 

150 
130 
115 
115 
270 
150 
150 
175 
175 
175 
115 
90 

200 
115 
100 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Odacı 2 
14 
28 
5 

90 
75 
60 
50 

Güzel Sanatlar Akademisi 

Lâboratuvar ve ders aletleri koruma me
muru 
Resim galerisi hademesi 
Odacı ve kapıcı 

Kaloriferci 
Tezhip öğreticisi 
Eski güzel yazılar öğreticisi 
Ebruhar ve kaplayıcı öğreticisi 

Rasathane 

Hesapçı 
» 

Teknisyen çırağı 
Kaloriferci 
Bahçıvan 

» 
Baş odacı 
Odacı 

Bekçi 

1 
3 

10 
7 
1 
1 
1 
1 

100 
60 
75 
60 
90 

270 
270 
270 

130 
115 
100 
115 
75 
60 
90 
75 
60 
55 
75 
60 

Cumhurbaşkanlığı Filârmonik Orkestrası 

Salon ve caz orkestrası müzisyeni (Yaban
cı olabilir) 8 270 
Daktilo 1 150 
Odacı 3 90 

Ankara Devlet Konservatuvart 

Daktilo 
Doktor 
Daktilo 
Enstrüman onarıcısı 

> » 

Yönetim memuru 
Daktilo 
Bilet satıcısı 

2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 

150 
150 
115 
150 
130 
100 
90 
75 
115 



Görevin çeşidi 
— Ö/İ& 

Sayı Ücret 

Gereççi 
Erkek frizörü 
Kadın » 
$rkek terzi 
Kadın » 
Elektrikçi 
Bilet yoklayıeısı 
Gardropçu 
Sahne gardropçusu 
Sahne ve atelye işçileri 

-» > » 
Elektrikçi ve kaloriferci 
Bahçıvan 
Aşçı 
Aşçı yamağı 
Odacı 

Sahne ve atelye işçileri 

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

10 
16 

1 

Lise, Orta ve öğretmen Okulları 

Doktor 
> 

Elektrikçi ve kaloriferci 

» > 

Hizmetliler 
» 

Aşçı 

Odacı 

» 

28 
50 

1 
3 
6 
1 
2 

20 
3 
3 
5 

25 
412 
644 

Millî Eğitim Basımevi 

Kapıcı 
Gece bekçici 
Odacı 

130 
115 
115 
150 
200 
115 

90 
90 

100 
230 

90 
150 
115 
175 

75 
90 
75 
55 

175 

90 
75 

130 
115 
100 

90 
100 

90 
115 
100 

90 
75 
60 
50 

Görevin çeşidi: Sayı Ücret 

2 60 
2 76 
1 60 

Derleme Müdürlüğü 

Odacı 1 60 

Prevantoryum ve Sanatoryum 

Bcfcacı kalfası 1 100 

Kaloriferci 
Doktor 

» 
Elektrikçi 
Demirci 
Boyacı ve badanacı 
Marangoz 
Makinist ve etüvcü 
Daktilo 

» 
Şoför 
Şoför yardımcısı 
Başaşçı 

>» kalfası 
> yamağı 

Arabacı 
Bahçıvan 

Terzi 
Kapıcı ve santral memuru 
Hastabakıcı 
Laborant 
Odacı 

Gece bekçisi 

Kitaplıklar 

Kapl ayıcı 

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

25 
10 

2 

130 
150 
100 
150 
130 
100 
150 
175 
130 
90 

150 
90 

150 
90 
55 

100 
150 
100 
100 

90 
75 
75 
90 
75 
60 
50 
90 

Koruyucu 
Odacı 

Odacı ve bekçi 

Anıttan Koruma Kurulu Rölöve Bürosu, Kasa 
ve Harabe, Alanlar, tiler Müzeleri 

1 
2 
2 
2 
12 
10 
26 
18 

175 
150 
130 
115 
90 
90 
75 
60 

Bekçi 

Bekçi ve odacı 

Bahçivan 

8 35 
23 50 
27 55 

129 60 
27 75 

1 75 



Görevin çeşidi 
- ö/M -

Sayı Ücret 

Bekçi 
Bahçivan 
Başodaeı 
Başbekçi 
Onarıcı 

» 
Fotoğrafçı 
Fotoğrafçı yardımcısı 

Daktilo ve kâtip 
Memur 

Bekçi 
Bilet ve fotoğraf satış memuru 
Kapl ayıcı 
Kurşuncu 
Makinist ve elektrikçi 
Marangoz 
Duvarcı ve sıvacı 
Eski eserlerin koruyucusu encümeni 
Huzur hakkı fi] 

3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 

28 
2 
1 
1 
9 

1 
1 

115 
100 
90 
90 
90 

100 
325 
150 

90 
115 
345 
325 
270 
230 
175 

90 
100 
150 
150 
150 
150 
115 

80 

Yönetim 
Yönetim 

» 
» 
» 
» 

memuru 
memuru 

» 
» 
» 
» 

Ticaret, Sanat Okulları ve Enstitüleri, Bölge 
Sanat Okulları Ertik ve bütün Akşam Okulları 

Kız ve Erkek Gezici Köy Kursları 
1 270 
3 200 

18 175 
41 150 
68 130 

161 115 
29 100 
11 150 
81 120 
14 100 
16 90 

7 115 
29 100 

1 90 
11 75 

8 325 
34 270 

Doktor 

Hastabakıcı 

Usta 

Görevin çeşidi 

Usta 

Aşçı (yamağiyle beraber) 

Kaloriferci 

» 
B?h civan 

» 
» 

» 
Odacı 

» 
» 
•» 

Sürveyan 

istanbul Teknik Okulu 

Kitaplık daktilosu 
öğretim bürosu daktilosu 
Hesap işleri daktilosu 
Not çoğaltma memuru 

» » » yardımcısı 
Atelye şefi 
Elektrikçi 
Demirci 
Tornacı 
Düzleyci 
Kaynakçı 
Lâboratuvar başustas1 

» işçileri 

[1] Ayda 8 oturumu geçmemek üzere beher oturum için 10 lira verilir. 

Sayı 

72 
53 
44 
35 

3 
2 
4 
3 
1 

15 
9 
5 
2 

10 
5 
2 
2 
1 
1 
4 
5 
9 
1 
6 

137 
310 
760 

80 
10 



Görevin çeşidi 

Modelci ve maketçi 
Marangoz 
Kaloriferci 
Şoför 
Laborant 
Gece bekçisi 
Başodacı 
Kapıcı 
Odacı 

» 
> 

Hastabakıcı 
Aşçı 

» yamağı 
Berber (Kalfasiyle beraber) 
Bahçıvan 

» yamağı 
Yapı onarıcısı 
Odacı 

> 
> 

Gece bekçisi 

Köy Enstitüleri 

Usta öğretici 
» » 
» > 
y> > 

» > 

> » 
> » 

Halk türküleri ve oyunları usta öğ
reticisi 
Ambar ve depo memuru 
Kâtip ve daktilo 

> > 
Daktilo 

» 
Memur 
Döner sermaye ambar memuru 
Hastabakıcı 

» 
» 

Aşçı 
> yamağı 

Sayı 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
5 
5 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

20 
5 

10 
2 

1 
1 
2 
4 

10 
20 
21 
11 
10 

2 
25 
30 
45 
10 
10 
25 
21 
2 

22 
18 
25 
7 

— D/2Ö -
Ücret 

230 
150 
150 
150 
130 
100 
115 
90 
60 
75 
50 

115 
175 
75 

115 
115 
75 

150 
75 
60 
50 

100 

370 
255 
230 
220 
200 
175 
150 
130 
115 

150 
150 
130 
115 
150 
115 
220 
150 
150 
115 
100 
175 
100 

Görevin çeşidi 

Aşçı yamağı 
» 
» 

Yapı yoklama usta öğreticisi 
» » » » 

Ekmekçi 
» hamurcu 
» > 
> * 

Hayvan bakıcı 
> > 

Bahçıvan 
> 

Elektrikçi makinist 
» » 
» » 
» t> 

» » 
Bekçi 
Arabacı 

> 
» 

Çamaşırcı 
Kapıci 

> 
Daktilo 

» 
Ayakkabı onarıcısı 

Sayı 

1 
10 
30 
2 
1 
1 
5 
2 
8 
2 
1 
2 

18 
3 
2 
1 

15 
6 

45 
2 

16 
1 

179 
10 
5 
5 
2 

19 

Balıkesir Necati Terbiye Enstitüsü 

Doktor 
Aşçı 
Hasta bakıcı 
Başodacı 
Odaeı 

Yatılı öğrenci kadrosu 

Siyasal Bilgiler Okulu 
Yüksek öğretmen Okulu 
Gazi öğretmen Okulu ve Eğitim 
Enstitüsü 
öğretmen Okulları 
Köy Enstitüleri 
Teknik Okulu 
Ankara Devlet Konservatuvarı 
Ertik ve Teknik öğretim Müsteşar
lığına bağlı okullar 

l 
1 
1 
1 
2 

420 
192 

600 
1700 

20702 
350 
200 

3000 

Ücret 

90 
75 
60 

370 
470 
150 
100 
90 
75 
90 
60 

150 
100 
255 
220 
200 
150 
115 
90 
90 
75 

115 
75 

100 
90 

100 
75 
90 

150 
150 
90 

100 
75 



Görevin çeşidi 

Bayındırlık Bakanlığı 

Sayı Ücret Görevin çeşidi 

Yüksek Fen Heyeti 

Daktilo 

Daktilo 
» 

150 

Hususi Kalem Müdürlüğü 

1 175 
1 150 
1 135 

Şose ve Köprüler Başkanlığı 

Başmakinist 
Daktilo 
Desinatör 
Köprüler teksir memuru 

325 
135 
175 
175 

Demiryollar ve Limanlar Yapı Başkanlığı 

Daktilo 
> 

Mavici 
» 

Bekçi 

175 
150 
130 
115 
100 
90 

Bayındırlık Şirket ve Kurumları Başkanlığı 

Daktilo 1 150 

Daktilo 

Hukuk Müşavirliği 

Zatişleri Müdürlüğü 

Daktilo 
Kayıt memuru 
Yollama memuru 
Fiş memuru 

150 

1 150 
1 175 
1 150 
1 150 

Gereç Müdürlüğü 

Daire müdürü 
Müracaat memuru 
Daktilo 

Elektrikçi ve telefon makinisti 

270 
150 
150 
130 
115 
230 

Santralci 
Asansörcü 
Kaloriferci 

Gereç Müdürlüğü 

Ateşçi 
Marangoz 

> 
Dağıtma memuru 

» > 
» > 

Şoför 
Gece bekçisi 
Bahçıvan 
Bahçıvan yardımcısı 
Bahçe işçisi 
Başhademe 
Hademe 

> 
> 

Yaym Müdürlüğü 

Fotoğrafçı 
Desinatör 
Daktilo 
Mavici 

Saymanlık Müdürlüğü 

Daktilo 
Kayit memuru 
Takip memuru 
Dağıtma memuru 

Seferberlik Müdürlüğü 

Daktilo 

Sayı Ücret 

2 110 
2 90 
1 200 

1 
1 
1 
2 
4 
2 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
4 

23 
36 

110 
230 
115 
130 
115 
100 
230 
90 

130 
90 
75 

115 
100 
90 
75 

1 325 
1 200 
1 200 
1 175 

1 150 
1 175 
1 130 
1 130 

150 

İLLER 

Demiryollar ve Limanlar Yapı Başkanlığı 

Teslim alma ve yollama memuru 1 270 
Gümrük memuru 1 230 
Teslim alma memuru 1 175 

> » > 1 }50 



Görevin çeşidi 
- î)/öâ 

Sayı ;Jtlcret 

Ambar memuru 

» > 
Ambar ve yollama memuru 
Mutemet 

» 
Daktilo 
Havici 
Dağıtma memuru 
Sağlık hademesi 

.B#kçi 
» • > 

.Odacı 

2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

10 
10 
10 

Şose ve Köprüler Başkanlığı 

Mutmet ve ambar memuru 2 

200 
175 
150 
130 
175 
175 
150 
150 
100 
90 
90 
90 
75 
75 

115 

Odacı 
» 

İl odacıları 
8 ri 

10 6 

Bayındırlık Şirket ve kurmnları Başkanlığı 
Daktilo 1 130 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Konya ovası Sulama İdaresi 

Hesap işleri heyeti tahsildarı [1] 4 

Su Dağıtma hizmetleri 

Kanal kolcusu [1] 
Savakçı 

» 
Barka bekçisi 

Yönetim hizmetleri 

Doktor 
'Telefon makinisti 
Marangoz ustası 
Demirci 

» 
Santral memuru 
Telgraf hat çavuşu [1] 
Odacı 
Gece bekçisi 
Bahçıvan 
Şoför 
Fidancı 

135 

6 
1 
5 
4 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

115 
115 

90 
75 

150 
130 
150 
150 
90 
90 

115 
60 
75 
70 

İSO 
90 

Ekonomi Bakanlığı 

Daire ve müracaat müdürü 
Daktilo 

» 
Daktilo (Biri 

» 
» 

Şapoğraf 

Symanlık için) 

te lefon makinisti 
Elektrikçi 
Santralci 

» 
Marangoz 
Kaloriferci 

» 

1 
6 
7 

10 
6 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

350 
210 
180 
160 
140 
130 
160 
210 
210 
160 
140 
210 
220 
140 

Asansörcü 
Bahçıvan 
Takipçi 

» 
Saymanlık kayıt memuru 

» takip memuru 
Dağıtıcı 
Başpdacı 

» 
> 
> 
> 

, Şoför 
> 

1* 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
6 
9 

15 
.15 

1 
1 

180 
180 
160 
140 
160 
160 
160 
140 
130 
105 
90 
80 

250 
230 

[1] At satınalma ve besleme giderleri kendisine ilişkin olmak üzer e. atlı olacaktır. 



— D/23 
ÖÖrevin çeşidi 

Gece bekçisi 

İLLER 

Daktilo 
> 
» 

Sayı 

2 

1 
4 
3 

ücret 

130 

180 
160 
140 

Görevin çeşidi 

Telefoncu 
> 

Kölen 
» 
> 

Odacı 
> 

Sayı 

1 
1 
4 
4 
3 

10 
8 

Ücret 

160 
140 
13fr 

ltö 
90 

m 
80 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakaalığı 

MERKEZ 

Fifl memuru 
» > 

Daktilo-

Kaloriferci 
Makinist 
Santralci 
Makinist yardımcısı 
Marangoz 
Bahçıvan 
Teknisyen 
Dağıtıcı 
Başodacı 
Odacı 

» 

» 
Motosikletçi 
Kapıcı 

» 
Gece bekçisi 
Hamal 
Ambalâjcı 

Şoför 
Daktilo 

Dağıtıcı 
Odacı 

1 
2 
2 
4 
8 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
9 

10 
21 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
4< 
3 
1 

230 
175 
150 
175 
130 
115 
150 
180 
200 
135 
220 
125 
315 
115 
130 
115 
100 
90 
75 

130 
100 

90 
90 
90 
90 
90 

250 
150 
130 
115 
115 
115 

Odacı 

Röntgen; elektrik ve- prezisyon âlet
leri teknisiyeni 
Daire müdürü 
Boyacı ve sıvacı 
Elektrikçi 
Sinema operatörü 
Ateşçi 

Saymanlık Müdürlüğü 

Kayıt memuru 
Daktilo 

m 
90 

500 
255 
150 
150 
150 
115 

1T5 
150 

Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi 

Başmakinist ve aletler tamir uzmam 1 440 
Şoför 1 150 
Daktilo • 1 150 
Başlaborant 1 180 
Birinci S. laborant 5 150 
İkinci S. > 14 13TT 
Yollama memuru 1 125 
Ambalâjcı 1 İÖÛ 
Marangoz 1 150 
Başbahçıvan 1 13JÛ 
Bahçıvan 2 9t) 
Kapıcı 2 90 

» İ 75 
Gece bekçisi 3 75 
Başhademe 1 İÖÖ 
Hademe 16 90 

» 30 75 
Dağıtıcı 1 75 



Görevin çeşidi 

Boyacı ve sıvacı 
Çamaşırcı ve ütücü 
Hamal 
Birinci S. teknisiyen 
İkinci S. » 

Serum ve Aşı Şubesi 

Aşı ve danalar hademesi 
Kuduz tavşanları hademesi 
Daktilo 

Kimya Tahlil Şubesi 

Daktilo 

Sayı 

1 
1 
1 
8 

15 

1 
1 
1 

1 

Sıhhi Ahırlar ve Îmmonoloji Şubesi 

Yem memuru 1 
Başseyis 
Seyis 

Nalbant 

1 
5 
5 
1 

Makine ve Atelye Onarma Kısmı 

Elektrikçi 
Kaloriferci 

» yardımcısı 
Ateşçi 
Makinist yardımcısı 
Cam ve aletler tamircisi 

» » > 

Hıfzıssıhha Okulu 

Laborant 
» 

Daktilo 
Kapıcı 
Daktilo 
Başhademe 
Hademe 
Hademe 
Gece bekçisi 
Şoför öğreticisi 

Merkez Sıtma Savaşı 

Sıtma müfettişlik şoförü 

1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 

5 
3 
1 
1 
1 
1 

10 
1 
1 
1 

1 

— D/24 — 
Ücret 

115 
90 
90 

130 
115 

100 
100 
115 

•5 -v W - j » 

115 

100 
100 

90 
75 

100 

210 
180 
115 

90 
125 
150 
100 

150 
130 
175 
90 

150 
115 
75 

100 
100 
370 

200 

Görevin 

Kinin Komprimi 

Hademe 
Marangoz 
Dağıtıcı 
Hamal 

Ankara 

çeşidi 

j ve Ampulleri 

İLLER 

Sayı Ücret 

İmalâthanesi 

2 
1 
1 
1 

Numune Hastanesi 

Müracat memuru 
Müracaat memuru yardımcısı 
Makinist ve etüvcü 
Makinist ve etüvcü yardımcısı 
Kaloriferci 
Kaloriferci yardır 
Şoför 

> 
Bahçıvan 

Aşçıbaşı 
Aşçı 
Aşçı yamağı 
Çamaşırcı 

» 

Başterzi 
! Terzi 

Boyacı ve sıvacı 
Marangoz 
Demirci 
Berber 
Laborant 

> 

ncısı 

Masajcı 
Yetişmiş hastabakıcı 

» » 
Eczacı kalfası 
Başhademe 
Eczacı kalfası 
Hastabakıcı ve hizmetliler 

Kapıcı 
Aday hademeler 
Daktilo 

2 
4 
8 
2 

20 
10 

1 
1 
1 

30 
40 
60 
2 

25 
1 

75 
200 
115 
90 

* 

150 
115 
180 
115 
180 
150 
180 
150 
130 
90 

150 
115 
60 

115 

100 
75 

115 
90 

150 
150 
115 
115 
150 
130 
150 
90 
75 

150 
150 
180 
75 
70 
60 

100 
55 

150 



Görevin çeşidi 

Dağıtıcı 
Bontgen derin tedavi başlâborantı 
Onarma ustası 
Hamamcı 

Sayı 

1 
1 
1 
2 

— D/25 — 
Ücret 

115 
180 
150 
100 

İstanbul Satın ve Teslim Alma Komisyonu 

Daktilo 
Hademe 
Marangoz 
Hamal 

1 
1 
1 
2 

İstanbul Sağhk Müdürlüğü 

Kâğıt dağıtıcısı 
Gece bekçisi 
Kapıcı 
Şoför 
istimbot kaptanı 
Tayfa 
Daktilo 
Başhademe 
Hademe 
Marangoz 

lüer ve ilçeler 
Odacı 

» 
> 
> 

Sağhk müzeleri 
Odacı 

» 
Kapıcı 

Kuduz Tedavi Kurumu 

Aşçı 
Makinist 
Çamaşırcı 
Bahçıvan 
Pansumancı 
Hizmetçi vesaire 

» » 
Kakıcı 
Tavşancı 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 

8 
16 JLU 

71 
221 

1 
7 
3 

17 

100 
75 

100 
75 

90 
75 
75 

175 
125 
75 

100 
60 
50 

125 

75 
60 
w 
55 
50 %J\J 

75 
60 
75 

110 
150 
75 

100 
90 
55 
70 
75 
90 

Görevin çeşidi 

Sağlık Memurları Okulları 

Aşçı 
Çamaşır ve titücü 
Berber 
Hizmetçi vesaire 

» > 
» » 

Kapıcı 

Sayı 

3 
3 
3 
3 
3 

18 
3 

İstanbul Çocuk Devlet Hastaneli 

Laborant 
Pansumancı 
Eczacı kalfası 
Makinist ve ütüvcû 
Makinist ve ütüvcü yardımcısı 
Şoför (Kaloriferci) 
Demirci 
Başbahçıvan 
Bahçıvan 
Boyacı 
Aşçı 

> 
Aşçı yamağı 
Terzi 
Arabacı 
Marangoz 
Kapıcı 
Yetişmiş hastabakıcı 
Hizmetçi vesaire 

> > 
» > 

Aday hademeler 
Teknisiyen 

Numune hastaneleri 

Makinist ve elektrikçi 
» » etüvcü 
» » > yardımcısı 

Kaloriferci 
Şoför 
Terzi 
Aşçıbaşf 
Aşçı 

» yamağı 
Arabacı 

3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
8 

10 
29 
20 
1 

1 
9 
3 
1 
5 
4 
4 
5 
5 
3 

Ücret 

- -• -

100 
90 
75 
60 
55 
50 
75 

115 
90 

115 
150 
115 
115 
100 
130 
90 

115 
130 
90 
55 
90 
90 

115 
75 
90 
75 
70 
55 
45 

200 

150 
150 
115 
130 
115 
100 
115 
90 
55 

100 



0/26 
Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Marangoa 
Bahçıvan 

Çamaşırcı 

İ^âborjşııt 

. pansumancı 
> 

Kapıcı 
Eczacı İraİîasi 
jj^mirçci 

«JŞoyaçı ve badanacı 
Yetişmiş hastabakıcı 
Hastabakıcı hizmetçi vesaire, 

4 
1 
2 
2 
İ 
3 
2 
6 
4 
4 
4 
4 

4 H 5 
2Q3 90 

v^day hademe 

m 
66 

115 
130 

90 
75 

W-
75 

115 
100 
90 

100 
75 

115 
100 

75 
70 
60 
55 
45 

Zonguldak Devlet Hastanesi 

Eczacı kalfası 
Laborant 
Pansumancı 
Şoför 

Aşçi yamağı 
Terzi 

* Kapıcı 
Berber 
Çamaşırcı 
Yetişmiş hastabakıcı 
jŞastabakıcı hizmetçi ve saire 

Hastabakıcı, hizmetçi- vesaire 
-4day hademe 
Bahçıvan 
Marangoz 
Demirci 

" İstanbul Akıl ve Asabi Hastalıklar Devlet 
Hastanesi 

1 
3 
1-
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
4 
4 
5 
0 
1 
1 
1, 

115 
100 
90 
115 
115 
55 
100 
75 
100 
100 
90 
75 
70 
50 
55 
45 
115 
115 
ıop 

<I|>ahilî,:inzibat memuru 
jişaşlâbiprant 
i3&akiiîJ3t ve tftüvcü 

m 
125 m 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Şpför 

Mubassır 

Laborant 
Eczacı kalfası 
Motorcu 
Aşçıbaşı 
Aşçı 
A^çı yamağı 
Kaloriferci 
Marangoz 
Demirci 
Kalaycı 
Badanacı 
Boyacı 

Terzi 

Çamaşırcı 

> 
Hallaç. 
Tenekeci 
Berber 
Elektrikçi 
Arabacı 
Fotoğrafçı 
Başbahgıvan 
Bahçıvan 
Hizmetçi, vesaire 

i^day hademe 

l 
2, 
2 
6, 
6 
1 
1 
k 

2, 
3, 3J15 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2-
2-
1 
1 
e 
ı 
3 
ı 
ı 
4 

20 
30 
40 

200 
20, 

ışo 
130 

Q0 
100 
115 
90 

150 
90 
55 

115 
115 
90 

100 
115 
115 
100 
150 

90 
75 
90 

1O0 
90 

130 
75 

1.5.0 
150 

90 
75 
70 
40 
55 
45 

Manisa ve Elâzığ Akıl ve Asabi hastaîfklar 
Hastanesi 

Eczacı kalfası 2 115 
Aşçı 2 116 

&, yamağı 2> 56 
Başmubassır 2~ 1Q0 
Mubassır 1* 90 
Elektrikçi, telefoncu ve motorcu 1 Ü 5 
Bahçıvan 2 100 
Hizmetçi vesaire 7 75 

» » ia. 70 
» » & 60 



Öörevin çeşidi 

Hizmetçi vesaire 
» '» 

Terzi 
Marangoz 
Berber 
Çamaşırcı 
Kapıcı 

Erzincan Devlet Hastanesi 

Makinist ve etüvcü 
Şoför 
Arabacı 
Aşçı 
Terzi 
Kapıcı 
Berber 
Çâmaşıröı 
Yetişmiş hastabakıcı 
Hastabakıcı Hizmetçi vösâire 

> > > 
> > » 
> » » 

Aâay hademe 

Sayı 

38 
20 
2 
2 
2 
2 
2 

! 

2 
2 
2 
3 
5 
5 

Heybeliada Verem Sanatoryuma 
Laborant 
Eözacı kalfası 
Sâhtıralöı 
Makinist ve etüvcü 

> » yardımcısı 
Kaloriferci 

> 
Aşgı 

% 
» yamağı 

B&şbahçivan 
Bahçıvan 
Mârangd^ 

: » ' 
BÖ^acı tfe* sıvacı 

S » 
Arabacı 

> 
Berber 

* 
Başterzi 

9 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
•S 
2 
1 
1 

— B^2T — 
Ücret 

55 
45 

100 
115 
90 

100 
75 

115 
İİ5 
90 

100 
İÖO 
75 
90 
75 
90 
75 
70 
60 
55 
45 

115 
1İ5 
İÖÖ 
2ÖÖ 
115 
1İ5 
İ5Ö 
150 
90 
60 

150 
90 

150 
130 
Î5Ö 
115 
115 
90 

100 
90 

m 

Görevin çeşidi 

Terzi 
(Çamaşırcı 

» 
Kapıcı 

> 
Yetişmiş hastabakıcı 
Hizmetçi 

» 
• • % 

>% 
Aday hademe 
Müracaat memuru 

» » yardımcısı 
Telchisiyen 
Kalorifer işçisi 
Şotör 

' % • 

Aş^ibaşı 
A # 
Çamaşırfeı 

» 
Öâşhademe 
Baişgarsön 

» yardımcısı 
Garson 

;» 
'» 

Tükrük dezenfeksiyoncusu 
Bulaşıkçı 

» 

Sayı 

3 

î. 
3 

î 
i 

15 
14 
17 
& 
34 
10 

,..-*-
1 
1 

.;:•« 
1 
^ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

:" "••"'• ^ r 
, , . ı £ 

2 
3 
2 
i 

Ücret 

100 
150 

.,'ÎOO 
115 

T.75: 
90 
75 
70 
m 
»'55 
S5 

3*1 
41» 
2SS 

«4" 
155 
2ıo 
' İÜ m m m m 

Sö w 
60 

115 
İ15. 
İÖÖ 

Kemik ve Mafsal Veremlileri Hastanesi 

Eezacı kalfası 
Makinist ve etüvcü 
Şef ör 
Aşçıbaşı 
Aşçı 
Kapıcı 
Başbahçıvan 
?Berber 
Yetişmiş hastabakıcı 
Hastabakıcı 

» A 

Hizmetçi vesaire 
Hizmetçi 
Boyacı ve badaaaeı 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

- 2. 
12 
12 
16 
W 
1 

-ÜS-
150 
130 
130 
90 
75 

115 
90 
90 
75 
75 
60 
55 

115 



Görevin çeşidi 

— D/28 — 
Sayı Ücret 

Marangoz 
Demirci 
Elektrikçi 
Çamaşırcı 
Terzi 

Antakya Devlet Hastanesi 

Laborant 

Eczacı kalfası 
Makinist ve etüvcü 
Şoför 
Aşçı 
Aşçı yamağı 
Bahçıvan 
Marangoz 
Terzi 

Boyacı ve badanacı 
Kapıcı 
Berber 
Çamaşırcı 
Arabacı 
Yetişmiş hastabakıcı 
Hastabakıcı hizmetçi vesaire 

Aday hademe 

İskenderun Devlet Hastanesi 

Makinist ve kaloriferci 
Eczacı kalfası 
Marangoz 
Bahçıvan 
Boyacı ve badanacı 
Aşçı 
Aşçı yamağı 
Kapıcı 
Arabacı 
Yetişmiş hastabakıcı 
Hastabakıcı, hizmetçi vesaire 

Aday hademe 
Muayene ve tedavi evleri hademesi 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

1 
1 
1 
2 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
2 
4 
4 
8 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
o 

5 
1 
4 
o 
4 

115 
100 
130 
100 
100 

115 
100 
115 
115 
100 
100 
55 

100 
115 
115 
110 
115 
75 
90 
75 
75 
90 
75 
70 
60 
55 
45 

150 
115 
100 
100 
100 
150 
75 . 
75 , 
75 | 
90 
75 
70 
55 
45 
55 j 

Sağır, Dilsiz ve Körler Kurumu 

Başterbiyeci 
Terbiyeci 

1 Usta 
» 
» 

Terzi 
Berber 
Bahçıvan 
Çamaşırcı 
Aşçı 
Aşçı yamağı 
Kapıcı 
Hizmetçi vesaire 

» » 
» » 

Yatılı Tıp öğrenci Yurdu 

(İstanbul) 

1 Elektrikçi 
Daktilo 

1 Şoför 
» 

Şoför yardımcısı 
Çamaşır koruyucusu 
Berber 
Ütücü 
Bahçıvan 
Külhancı 
Aşçıbaşı 
Aşçı 

Hizmetçi vesaire 
ı» > 

» > 
» » 

Çamaşırcı 
» 

1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
3 

1 
1 
1 
1 
2 
1 

12 
12 

1 
4 
1 
2 
4 
2 
2 
2 
5 

11 
90 
10 
10 

150 
100 
180 
150 
115 
100 
90 

100 
90 

115 
55 
75 
75 
70 
60 

125 
90 

125 
100 

75 
175 
75 
60 
90 
55 

175 
100 
90 
75 
90 
75 
70 
60 
55 
60 
50 

Haydarpaşa Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklar 
Devlet Hastanesi 

Makinist ve etüvcü 
Şoför 

1 
1 

115 
115 



Görevin çeşidi 
— D/29 — 

Sayı Ücret 

Eczacı kalfası 
Aşçıbaşı 
Aşçı 
Yetişmiş hastabakıcı 
Hastabakıcı 
Hizmetçi vesaire 

» > 
Marangoz 
Berber 
Boyacı ve badanacı 
Kapıcı 
Laborant 
Kaloriferci 
Terzi 

İzmir Bulaşıcı ve Salgın hastalıklar 
Devlet Hastanesi 

Laborant 
Eczacı kalfası 
Çamaşırcı 
Berber 
Marangoz 
Makinist ve etüvcü 
Boyacı ve badanacı 
Terzi 
Arabacı 
Aşçı 
Yetişmiş hastabakıcı 2 
Hasta bakıcı 5 
Hizmetçi ve saire 5 
Hademe 10 

» 6 
Kapıcı 1 

1 
1 
1 
2 
12 
17 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

115 
115 
90 
90 
75 
70 
55 
115 
90 
100 
75 
100 
100 
90 

Elâzığ Devlet Hastanesi 

Eczacı kalfası 
Makinist ve ütücü 
Laborant 
Kaloriferci 
Marangoz 
Çamaşırcı 
Boyacı ve badanacı 
Kapıcı 
Berber 
Aşçı 
Aş§H yamağı 
Bahçıvan 

100 
115 
90 
75 

100 
115 
100 
90 
75 

100 
90 
75 
70 
60 
55 
75 

115 
180 
100 
115 
100 
90 

100 
75 
90 

100 
55 
90 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Yetişmiş hastabakıcı 
Hastabakıcı, hizmetçi vesaire 

> » 
> » 
> » 

Doğum ve Çocuk Bakımevleri 

Makinist ve kaloriferci 
Hastabakıcı 
Aşçı 

Çamaşırcı 
Yetişmiş hastabakıcı 
Hastabakıcı, hizmetçi vesire 

» » » 

Bahçıvan 

Laborant 
Bahçıvan 
Hademe 

Adana Sıtma Enstitüsü 

Sıtma Savaş Bölgesi 

Laborant 
Şoför 

Odacı 
Hademe 
Hastbakıcı 
Hastane hademesi 
Aşçı 

Trahom savaşı 

Hastabakıcı 
> 

Aşçı 
Hademe 

> 
Şoför 

Hademe 

3 
32 
14 
7 
7 

16 
15 
9 

38 
52 
89 
14 

17 
30 
40 
54 
250 
12 
24 
12 

75 
4 
17 
95 
52 
2 
2 

90 
75 
70 
60 
55 

115 
75 
100 
90 
75 
90 
90 
75 
70 
60 
55 
50 

1 115 
1 100 
3 70 

Cüzzam savaşı 

100 
175 
135 
75 
35 
90 
70 
100 

.60 
75 
90 
55 
50 
180 
130 

75 



Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Bulaşıcı ve salgın hastahk&ar savaş% 

Şoför 1 125 

Afyon Karahisar Tephirhanesi 

Makinist 
Hademe 

Ankara Zührevi hastalıklar hastanesi 

Hastabakıcı 
Hademe 
Çamaşırcı 
Aşgı 

Ankara Deri ve Tenasül hastalıkları muayene 
ve Tedavievi 

1 
1 

esi 

4 
4 
1 
1 

135 
55 

70 
60 
115 
115 

Hademe 75 

îzmir Deri ve Tenasül hastalıkln Muayene ve 
Ttdavievi 

Hademe 

Laborant 
Hademe 

Hademe 

Hastabakıcı 

Frengi savaş bölgeleri 

Verem Dispanserleri 

n 

6 100 
22 55 

3 
15 
3 
6 

Etimesut Numune Sağlık Merkezi 

Makinist 1 
Şoför 1 
Arabacı 2 
Aşçı 1 
Hademe 2 

> 5 

Sağlık merkezleri 

Şoför 
Aşçı 

90 
75 
90 
75 

175 
150 
90 

110 
75 
60 

150 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Arabacı 
Hademe 

Çoruh Devlet Hastanesi 

Bansımaııeı 
Eczacı kalfası 
Makinist ve etüvcü 
Aşsı 
Aşçı yamağı 
Bahçıvan 
Marangoz 
Törzj 
Boyacı 
Kapıcı 
Berber 
Çamaşırcı 
Arabacı 
Yetişmiş hastabakıcı 
Hastabakıcı hizmetçi vesaire 

> 

> > » 
Aday hademe 
Hastabakıcı hizmetçi vesaire 

> > > 
Laborant 

Kapıcı 
Hademe 

Sağlık Müzesi 

(izmir) 

Ebe öğrenci Yurdu 

A§çı 
Çamaşırcı ve ütücü 
Kapıcı 
Hizmetçi 

Elâzığ Devlet Hastanesi 

Eczacı kalfası 
Laborant 
Pansumancı 

3 
3 
12 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
3 
3 
5 
6 
7 
1 

75 
Y5 
m 

90 
115 
115 
100 
55 
100 
115 
100 
115 
75 
90 
90 
78 
90 
75 
70 
60 
55 
45 
40 
30 
60 

1 
2 

1 
1 
1 
2 
3 
4 

1 
3 
1 

75 
60 

100 
90 
75 
70 
60 
55 

115 
100 
90 



Görevin çeşicH 

— D/âi 
Sayı Ücret 

Şoför X *J5 
Aşçı 1 115 

» yamağı 1 55 
Terzi 1 3$) 
Kapıc* 1 75 
fterber l W0 
Çamaşırcı Jt. 100 
Bahçıyan t 115 
Marangoz 1 115 
Bemiııci 1 100 
Yetişmiş hastabakıcı 5 60 
hastabakıcı, hizmetçi vesaire 3 75 

. . . * > » 5 70 
*. » » 6 60 
>, » » 8 55 

Aday hademe 10 45 
Elektrj&çi 1 210 
Makinist ve etüvcü ve kaloriferci 1 150 

Bolu Devlet Hastanesi 

Kalorifer, ütü ve asansör memuru 
A§çı 
pansumancı 
ISczaeı kalfası 
laborant 
hastabakıcı 

Şaşhaçieme 
Hademe 
Aşçı 
Şoför 
Kapıcı 
Bulaşıkçı 
Yetişmjş hastabakıcı 
Aday hademe 
Bahçıyan 
Bahçıvan yamağı 

Kastamonu Devlet Hastanesi 

Makinist ve kaloriferci 1 150 
Kczacı, kalfası 1 115 
Mborant • 3 100 
Ifansımancı 1' 90 
Şoför h 115 
Aşçı I,-. 115 
'» yamağı lı 55 

Tferzi 1, 100 

1 
1 
1 
1, 
1 
3 
3 
1. 
<5 
t 1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 

15.0 
75 
90 

150 
90 
75 
63 
60 
50 

W 
115 
50 
50 
90 
45 
115 
90 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

1 
1: 
1 
1 
1 
5 
3 
5 
6 
8 

10 

Kapıcı 
Berber 
Çamaşırcı 
Bahçıvan 
Marasgoz 
Demirci 
Yetişmiş hastabakıcı 
Hastabakıcı, hizmetçi vesaire 

Aday hademe 

Yozgaâ Devlet Hastanesi 

Makinist ve kaloriferci 
Eczacı kalfası 
Laborant 
Pansımancı 
Şoför 
Aşçı 

» yamağı 
Terzi 
Kapıcı 
Berber 
Çamaşırcı 
Bahçıvan 
Marangoz 
Demirci 
Yetişmiş hastabakıcı 
Hastabakıcı, hizmetçi vesairev 

» » » 
» > » 

Aday hademe 

İzmir Dr. Behçet üz Devlet Hastanesi. 

Makinist ve kaloriferci 
Bczaciı kalfası 
Laborant 
Pnsımancı 
Şoför 
Afçı 

» yamağı 
Tfzi 
Kapıca 
Berbe* 

75 
100 
100 
115 
115 
100 
90 
75 
70 
60 
55 
45 

1 
1 
3 
1* 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
3 
5 
6 
8 
10 

150 
115 
100 
90 
115 
115 
55 
100 
76 
100 
100 
115 
115 
100 
90 
75 
70 
60 
55 
45 

L 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

m 115 
100 
90 
115 
1Î5 
55 
100 
75 
100 



Görevin çeşidi 
— D/32 — 

Sayı Ücret 

Çamaşırcı 
Bahçıvan 
Marangoz 
Demirci 
Yetişmiş hastabakıcı 
Hastabakıcı hizmetçi vesaire 

» » > 
» » > 
» » > 

Aday hademe 

1 
1 
1 
1 
5 
3 
5 
6 
8 

10 

Sıtma savaş sağlık koruyucuları 

Sağlık korucusu 
» » 

İller iskân işleri 

Daktilo 
> 

Bekçi 
> 

Odacı 
> 
» 

400 
450 

2 
7 
3 
2 
2 
o 

52 
3 

Trabzon Numune hastanesi 

Makinist 
» yardımcısı 

Kaloriferci 
Eczacı kalfası 

» » 

Laborant 
» 

Şoför 
Aşçıbaşı 
Aşçı 

» 
» yamağı 
> > 

Terzi 

Kapıcı 
> 
» 

100 
115 
115 
100 
90 
75 
70 
60 
55 
45 

130 
115 

100 
115 
75 
75 
90 
90 
75 
40 

315 
125 
210 
115 
75 
90 

100 
75 

115 
150 
90 

115 
55 
30 

100 
75 
75 
40 

100 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Çamaşırcı 
> 

Bahçıvan 
» yardımcısı 

Marangoz 
Demirci 
Yetişmiş hastabakıcı 

» » 
Hastabakıcı, hizmetçi vesaire 

» » » 

Aday hademe 
» ı» 

Elektrikçi 
» yardımcısı 

Başhademe 
Hamamcı 
Berber 
Ateşçi 
Kömürcü 
Telefoncu 
Asansörcü 
Ütücü 
Dişçi kalfası 
Daktilo 

1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
4 
5 

10 
10 
36 
12 
19 
15 
50 
10 
10 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
2 
3 
1 
2 

Bilecik ve Şebin Karahisar Devlet 
Hastaneleri 

Eczacı kalfası 
Marongoz 
Bahçıvan 
Boyacı ve badanacı 
Aşçı 

» yamağı 
Kapıcı 
Arabacı 
Yetişmiş hastabakıcı 
Hastabakıcı hizmetçi vesaire 

» » > 

» » > 
» > > 

100 
60 
75 

115 
50 

115 
100 
90 
50 
75 
40 
70 
35 
60 
30 
55 
30 
45 
15 

175 
75 
90 
60 
60 
90 
60 
90 
75 
60 
90 
75 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
10 
2 
4 
8 
8 

115 
100 
100 
100 
90 
55 
75 
75 
90 
75 
70 
35 
30 
55 



Görevin çeşidi 
— D/33 

Sayı Ücret I Görevin çeşidi 

Aday hademe 
Laborant 
Pansımancı 
Terzi 
Berber 
Marangoz 

Hastabakıcı ve laborant yetiştirme 
OhufXar% 

Hizmetçi 
Stajiyer hastabakıcı 

Çankırı Devlet Hastanesi 

Başhastabakıcı 
Hastabakıcı 

> 
Hademe 
Aşçı 

» yamağı 
Çamaşırcı 
Kapıcı 
Bahçıvan 
Röntgen hademesi 
Laborant 
Pansıınancı 
Terzi 
Berber 
Marangoz 
Hastabakıcı, hizmetçi vesaire 

* » » 

Afyon Devlet Hastanesi 

Etüvcü 
Hastabakıcı 

Hastabakıcı ve gece bekçisi 
Pansımancı 
Başhademe 
Hademe 
Terzi 
Çamaşırcı ve yamağı 
Aşçıbaşı 
Aşçı yamağı 
Kapıcı ve bahçıvan 
Laborant 
Pansımancı 

21 
140 

45 
60 
90 
60 
60 
75 

70 
50 

1 
3 
2 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

r-i 

1 
1 
1 
1 
6 
7 

100 
90 
60 
60 
75 
55 
55 
60 
55 
60 
60 
50 
60 
60 
.75 
40 
30 

75 
90 
75 
60 

100 
60 
50 
75 
75 
90 
45 
60 
60 
50 

Terzi 
Berber 
Marangoz 
Hastabakıcı, hizmetçi vesaire 

Sayı Ücret 

1 60 
1 60 
1 75 
4 40 
9 30 

Edirne Devlet Hastanesi 

Hastabakıcı 
» 
» 

Hademe 
» 

Aşçı 
Aşçı yamağı 
Terzi 
Çamaşırcı 
Çamaşırcı yamağı 
Bahçıvan 
Bahçıvan yamağı 
Eczacı kalfası 
Pansımancı 
Lâboratuvar müstahzırı 
Berber 
Laborant 
Marangoz 

Çorum Devlet Hastanesi 

Makinist 
Pansımancı 
Eczacı kalfası 
Laborant 
Hastabakıcı 

» 
» 

Hademe 
» 

Gassal 
Terzi 
Aşçı 
Aşçı yamağı 
Bulaşıkçı 
Çamaşırcı 
Bahçıvan 
Berber ve hamamcı 
Arabacı 
Marangoz 

1 
4 
4 
4 
4 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
1 
1 
2 
6 
2 
8 

19 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 

75 
40 
60 
30 
50 
45 

110 
45 

100 
75 
45 
70 
45 
90 
90 
90 

100 
75 
75 

150 
90 

115 
100 
40 
60 
50 
50 
45 
60 
60 

100 
50 
50 
50 
60 

100 
50 
75 



— D^34 — 
Görevin çeşidi Sayı Ücret > Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Tokat Devlet Hastanesi 

Kalorifer teknisyeni 
Hastabakıcı 

» 
Hademe 
Eczacı kalfası 
Röntgen laborantı 
Lâboratuvar hademesi 
Aşçı 

» yamağı 
Bulaşıkçı 
Çamaşırcı 
Terzi 
Kalorifer ateşçisi 
Kapıcı 
Bahçıvan 
İmam ve gassal 
Laborant 
Terzi 
Pansımancı 
Berber 
Marangoz 
Hastabakıcı 

» 

1 
1 
5 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

r-l 

1 
1 
1 
4 
5 

210 
75 
60 
50 
90 
90 
60 
90 
50 
50 
50 
55 
50 
50 
50 
60 
60 
60 
50 
60 
75 
40 
30 

Rize Devlet Hastanesi 

Hastabakıcı 
Hademe 

» 
Çamaşırcı 
Aşçı 
Eczacı kalfası 
Laborant 
Pansımancı 
Terzi 
Berber 
Marangoz 
Hastabakıcı, hizmetçi 

» » 
vesaire 

» 

3 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

r-l 

1 
4 
5 

75 
50 
60 
60 
60 

115 
60 
50 
60 
60 
75 
40 
30 

Gümüşane Devlet Hastanesi 

Hastabakıcı 1 60 
» 1 55 
» 5 30 

Aşçı 1 60 

Hademe 
» 

Çamaşırcı 
Laborant 
Pansımancı 
Terzi 
Berber 
Marangoz 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

50 
45 
60 
60 
50 
60 
60 
75 

Malatya Devlet Hastanesi 

Hastabakıcı 
» 

Hademe 
Kapıcı 
Bahçıvan 
Aşçı 
Aşçı yamağı 
Çamaşırcı 
Makinist 
Makinist yardımcısı 
Şoför 
Laborant 
Pansımancı 
Terzi 
Berber 
Marangoz 
Hastabakıcı, 

» 
hizmetçi vesaire 

» y> 

1 
4 

10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
0 

90 
60 
50 
50 
50 
90 
50 
60 

230 
115 
75 
60 
50 
60 
60 
75 
40 
30 

Kayseri Devlet Hastanesi 

Hastabakıcı 
Pansımancı 
Aşçı 
Aşçı yamağı 
Başhademe 
Hademe 
Çamaşırcı 
Kapıcı 
Laborant 
Makinist 
Bahçivan 
Laborant 
Pansımancı 
Terzi 
Berber 
Marangoz 

8 
1 
1 
1 
1 
9 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 

75 
90 

100 
60 
70 
60 
60 
70 

115 
150 
115 
60 
50 
60* 
75 
75 



Görevin çeşidi 
- D / 3 6 -

Sayı Ücret 

Hastabakıcı, hizmetçi vesaire 

Ankara Yahh Tıp öğrenci Yurdu 

Çamaşır koruyucusu 
Aşçı 
Aşçı yamağı 
Şoför 
Bahçıvan 
Başhademe 
Terzi 
Çamaşırcı 
Etüvcü 
Kapıcı 
Hademe vesaire 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
6 

10 

Kastamonu Verem Hastanesi 

Laborant 
Pansımancı 
Eczacı kalfası 
Makinist ve etüvcü 
Makinist ve etüvcü yardımcısı 
Şoför 
Demirci 
Başbahçıvan 
Bahçıvan 
Boyacı 

30 
30 

150 
175 
115 
150 
115 
115 
100 
90 
90 
90 
75 
70 

75 
50 
75 

100 
75 
75 
60 
90 
50 
75 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Aşçı 
» yamağı 
> > 

Tersi 
Arabacı 
Marangoz 
Kapıcı 
Yetişmiş hastabakıcı 
Hizmetçi vesaire 

Buldan Verem hastanesi 

Makinist ve kaloriferci 
Eczacı kalfası 
Laborant 
Pansımancı 
Şoför 
Aşçı 

> yamağı 
Terzi 
Kapıcı 
Berber 
Çamaşırcı 
Bahçıvan 
Marangoz 
Demirci 
Yetişmiş hastabakıcı 
Hastabakıcı, hizmetçi vesaire 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
18 
30 
28 

5 
14 
18 

90 
50 
30 
50 
50 
75 
40 
50 
40 
35 
30 

100 
75 
60 
50 
75 
75 
30 
60 
40 
60 
60 
75 
75 
60 
50 
40 
30 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

Daire müdürü 
Elektrikçi ve telefoncu 
Telefon ve santral tamircisi 
Telefoncu ve santralci yardımcısı 
Kalorifer makinisti 
Makinist 
Kalorifer yardımcısı 

» ateşçisi 
Asansörcü 
Marangoz 

» yardımcısı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 

255 
230 
175 
90 

230 
200 
115 
100 
90 

230 
100 

Şoför 
Onarma ustası 

» » yardımcısı 
Bahçıvan 

» 
Bahçe amelesi 
Dağıtıcı (Motorlu) 

» (Bisikletli) 
Başodacı 
Odacı 

» 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 

11 

230 
150 
90 

175 
115 
90 

130 
100 
130 
100 
90 



Görevin çeşidi 

Odacı 
Geçe bekçisi 

» » 
Kapıcı 

Meydancı 

Hamal 
» 

Doktor 

ÎLLEE 

Telefoncu ve elektrikçi 
Kaloriferci 
Kalorifer ateşçisi 
Başodacı 
Odacı 

» 
Doktor 
Motosikletçi 
Şoför 

Gümrük Jluhafaza Genel Komutanlığı 

Doktor 
Tüfekçi 

> 
Nalbant 

» 
Saraç 
Depo ve ambar memuru 
A tel ye başmakinisti 
Motorcu 
Telsiz başmakinisti 

» makinisti 
» muhabere memuru 
» » » 

Muhabere makinisti 
Deniz makine uzmanı 

» inşaiye uzmanı 

Sayı 

18 
2 
2 
1 
2 
3 
2 
2 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

33 
30 
1 
2 
1 

tctnlığ 
1 
1 
2 
1 
5 
6 
2 
2 
1 
1 
2 

13 
14 
7 
1 
1 

— D/36 — 
Ücret 

75 
115 
100 
100 
90 
90 
75 

115 
100 
150 

175 
150 
90 

100 
75 
60 

150 
130 
150 

ı 
150 
175 
150 
150 
130 
150 
175 
270 
230 
270 
230 
175 
150 
175 
370 
370 

Görevin çeşidi 

Deniz I. nci makinist 
» II . nci » 
» makinist 
» motorcu 
» Lostromo 
» yağcı 
» Ateşçi 
» tayfa 
» sandalcı 

Ustabaşı 
Elektrikçi 

Demirci 
> 

Kazancı 
Tornacı 

> 
» 

Tesviyeci 
» 
» 

Dökümcü 
» 

Borucu 
Boyacı 
Marangoz 

> 
» 

Kızakçı 
Şoför 

> 
Aşçı 
Başodacı 
Kapıcı 
Odacı 

> 
Amele 

» 
Bekçi 
Hamal 

Sayı Ücret 

12 
22 
25 
12 
4 

14 
4 

75 
118 

1 
1 
1 
1 
1 

• 1 

1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 

33 
2 
1 
1 

15 
18 
1 
1 
2 
5 

175 
150 
115 
115 
100 
90 
90 
90 
75 

175 
200 
150 
150 
130 
130 
200 
175 
150 
200 
175 
150 
175 
150 
130 
150 
200 
175 
150 
150 
200 
100 
75 

100 
100 
90 
60 

100 
90 
90 
90 



Görevin çeşidi 

MERKEZ 

Daire Müdürü 
Elektrikçi ve santralci 

» . yardımcısı 
Makinist 
Kaloriferci 
Kâğıt takip memuru 
Takipçi 
Dağıtıcı 

> 
Bahçıvan 
Bahçıvan yamağı 
Başodacı 
Odacı 

Şoför 
» 
» yardımcısı 

Motosikletçi 
Tamirci 
Marangoz 

> 
Telefoncu 
Kapıcı 
Gece bekçisi 
Teksirci 
Daktilo 

- > 

Merkez lâboratuvarları 

Makinist 
> 

Daktilo 
Başhademe 
Hademe 
- > 
Bahçıvan 
Arabacı 
Marangoz 
Marangoz yamağı 
Kaloriferci 

— D/37 — 
Tarım Bakanlığı 

Sayı Ücret 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
İ 
1 
1 
1 
1 

31 
18 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
3 

12 
6 
1 
1 
1 
1 
1 

230 
170 
85 
130 
230 
130 
100 
100 
85 
130 
85 
115 
75 
85 
100 
230 
200 
145 
170 
130 
200 
170 
115 
85 
100 
115 
200 
200 
200 

170 
145 
115 
85 
75 
55 
130 
85 
115 
85 
130 

Görevin çegidi Sayı Ücret 

Bahçıvan 
Laborant 
Seyis 

M*« «: c-
Veteriner Servisleri 

İller 

Odacı 

Süvari gardiyan 
Piyade gardiyan 
Steno daktilo 
Daktilo 

» 
Şoför 
Daktilo 
Klinikçi 
Savaş sürveyanı 

» » 
Daktilo 
Şoför 

Bakteriyoloji Müesseseleri 

Makinist 
Bahçıvan 
Hademe 
Arabacı 
Hademe 

Marangoz 
Laborant 

Başpreparatör 
Şoför 
Hademe 
Seyis 
Hademe 

Sevkiyatçı 
Hademe 
Arabaca 

Teçhizat Ambarı 

30 
10 
30 
79 
40 
21 
1 
2 
3 
3 
12 
1 
40 
10 
5 
10 

1 
1 
15 
2 
15 
5 
1 
3 
6 
1 
1 
1 
1 
15 

85 
100 
85 

75 
55 
55 
50 
75 
65 
170 
115 
100 
115 
75 
100 
55 
50 
75 
115 

170 
100 
75 
85 
55 
55 
115 
115 
100 
270 
115 
85 
85 
55 

100 
75 
85 



Görevin çeşidi 

Zootekni Müesseseleri 

Hademe 
> 

Bakıcı 

Aygır depoları 

Merkez 

Fenni tesisatçı 

Desinatör 
Daktilo 

» 

ÎUer 

Seyis 
* 
» 
> 

Nalbant 
Başahırcı 
Terbiyeci yamağı 
Seyis 

Sığır yetiştirme kurumlan 

Merkez 

Daktilo 

Sayı 

10 
5 

10 

1 
1 
1 
3 
1 

25 
38 
20 
30 
5 
5 
2 

50 

1 

- D / 3 S -
Ücret 

75 
55 
75 

475 
475 
370 
170 
145 

85 
75 
55 
55 

100 
100 
115 
65 

145 

Sığır yetiştirme kurumlan Taşra Teşkilâtı 

Başmakinist 
Makinist 
Şoför 
îdare memuru 
Başbakıcı 
Başçoban 
Başbakıcı yardımcısı 
Bakıcı 
Kâhya 
Çoban 

:» 
Çiftçi 
Çoban 

» 
Başçoban 

» 

1 
3 
3 
1 
2 
6 
3 
3 
5 

35 
10 
2 

40 
30 
1 
1 

200 
130 j 
115 
115 
85 

100 
65 
40 
85 
55 
40 
75 
50 
40 

100 
75 1 

1 Görevin çeşidi 

Çoban 

örnek Ağıllan 

Sayı Ücret 

4 50 

Hayvan Sağhk Memurları ve Nalbant Okulları 

Nalbantbaşı 
•» 

Nalbant 
Başhademe 
Hademe 
Aşçı 
Bahçıvan 
Marangoz 
Aşçı yamağı 
Çamaşırcı 
Sofracı 

Daktilo 

Başmakinist 
Araba tamircisi 
Saraç 
Kâhya 
Nalbant 
Atlı gardiyan 
Çoban 
Odacı 
Şoför 
Çoban 

Genel 

Odacı 

Makinist 

t » »«V* * » * ~ « . < » » ' » » a » 

Merinos İğleri 

Merkez 

Bölgeler 

1 145 
1 130 
1 130 
1 75 
5 40 
1 115 
1 100 
1 100 
1 65 
1 100 
1 100 

2 145 

1 145 
1 100 
1 100 
2 100 
1 100 

13 75 
3 55 
3 50 
4 115 

10 50 

Müfettişlik Müşavirleri 

Pamuk isleri 

Makinist yardımcısı 
Şoför 
Çırçır ustası 
Çiftçibaşı 

» 
îşçibaşı 
Daimi işçi 

8 55 

5 145 
19 115 
6 130 
6 130 
3 115 
3 100 

14 86 
10 75 



Görevin çeşidi 

Gece bekçisi 
Hademe 
Demirci 
Bahçıvan 
Ambar hademesi 
Odacı 

Neşriyat Müdürlüğü 

Mütercim 
Sine uzmanı 
Desinatör 
Fimotek memuru 
Ambar ve yollama memuru 
Ayrılama memuru 

> » 

Sayı 

4 
5 
1 
1 
1 
1 

2 
1 
1 
1 
1 
5 
1 

Toprak İşleri Genel Müdürlüğü 

Merkez 

Nirengi Poligon Şefi 
i» > > uzmanı 

Tamirci ustabaşısı 
» ustası 

Helyofiks uzmanı 
Daktilo 

Odacı 

Kurs öğretmeni 
Kurs dâhiliye memuru 

Merinos kâtip ve daktilosu 

ÎUer 

Şoför 
» 

Arabaci şoför yardımcısı 
Jaloncu 
Komisyon işçisi 
Toprak bürosu daktilosu 
Toprak bürosu odacısı 

Tarım servisleri 

Uzman ustası 
» » 
» » 

1 
1 
1 
1 
1 
6 
8 
6 
8 

12 
1 

1 

5 
5 

16 
60 
20 
10 
10 

1 
4 
1 
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Ücret 

85 
75 

115 
85 
75 
75 

370 
325 
220 
200 
145 
130 
115 

475 
475 
230 
170 

. 170 
145 
130 
85 
75 

100 
145 

145 

170 
145 
100 
100 

75 
130 
65 

-270 
230 
145 

Görevin çeşidi 

Uzman ustası 
» » 

Gezici öğretici 
» » 
» » 

Odacı 
» 
» 

Tarımsal Savaş 

Makinist 
Makine tamircisi 

» » 
» » 

Takipçi 
Makine tamircisi 
Baştakipci 

Takipçi 
» 

Odacı 
» 

Savaş Enstitüsü ve Istasyonl 

Fümigatuvar makinisti 
Bahçıvan 

Şoför 
-4-İşçi 

Odacı 

Sayı 

1 
2 
1 

29 
6 

40 
26 
17 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 

11 
3 
8 
8 

arı 

1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 

Islah ve Deneme İstasyonları 

Makinist 

Makinist yardımcısı 
Makinist 
Çiftçibaşı 

> 
Çiftçibaşı 
Sürekli işçi 

!» '» 
Başmakinist 

4 
3 
2 
6 
6 
6 
8 

26 
47 

4 

Ücret 

130 
100 
145 
100 
75 
55 
50 
50 

145 
220 
170 
145 
170 
200 
145 
130 
115 
100 

55 
75 

145 
75 
55 

145 
55 
75. 

100 
65 
55 
85 

130 
115 
115 
100 
130 
115 
100 

75 
55 

145 



Görevin çeşidi 
— D/40 — 

Sayı Ücret 

Makinist yardımcısı 
Çiftçibaşı 

> 
Makinist yardımcısı 

» > 
Şoför 

Bahçe Ziraat İşleri 

Makinist 
» 

Yetiştirici 
Bahçıvan 
Bağcı vo bahçıvan 

Bağcı yamağı 
» > 

Yetiştirici yamağı 
» :» 

Takipçi 
Yanaşma 

•» 
Sürekli işçi 
Zeytinlik takipçisi 

Makinist 
Hademe 

Hademe 

İnekçilik Enstitüsü 

İpekçilik istasyonları 

Makinist Okulları 

Motor döküm ustası 
Demirci 
Marangoz 
Tesviyeci 
Sürekli işçi 
Odacı 

Aşçı 

Doğramacı 
Elektrik kaynak ustası 

5 
1 
16 
15 
15 
15 
10 
10 
5 
10 
5 
60 
3 
4 

85 
85 
145 
100 
85 
170 
115 
230 

145 
170 
130 
170 
130 
115 
100 
85 
100 
85 
85 
100 
85 
85 
100 
85 

145 
55 

55 

1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

170 
145 
145 
145 
55 
75 
55 
115 
100 
145 
145 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Torna ustası 
Montajcı 
Tamirci 
Çamaşırcı 
Dağıtıcı 
Gece bekçisi 
Yetiştirici 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

145 
130 
130 
75 
75 
75 
75 

Tohum Temizleme Evleri 

Başmakinist 
ı» 

Makinist 
Selektör makinisti 

~J> » 

Makinist 

Orta Tarım Okulları 

Bahçıvan 
Bağcı 
Eşçar bahçıvanı 
Çiftçibaşı 
Aşçı 
Demirci 
Marangoz 
Makinist ve Şoför 
Hademe 

Tavukçuluk Enstitüsü 

Tavukçubaşı 
Bahçıvan 
Korucu 
Tavukçu 
Hademe 
Şoför 
Tavukçubaşı 
Arıcı ustası 
Tavukçu 
Gece bekçisi 
Hademe 

Tarım Okulları 

10 
5 
20 
10 
167 
150 

230 
200 
145 
145 
85 
85 

Makinist 
» yardımcısı 

5 
4 
5 
4 
5 
5 
5 
5 
15 
5 
43 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 

1 
1 

100 
130 
115 
130 
115 
100 
145 
115 
'75 
55 
40 

115 
115 
75 

• 8 5 
55 
145 
115 
115 
85 
75 
75 

145 
115 
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Görevin çeşidi 

Çiftçibaşı 
> 

Koyun kâhyası 
» » 

Sığır > 
> » 

Başbağcı 
Başbahçıvan 
Başfidancı 
Marangoz 
Demirci 
Başmakinist 
Şoför 
Çiftçi 
Kâhya 

> 

» 
Bağcı 

• » 

Bahçıvan 
Fidancı 
Demirci 
Ahçı 

• » 

Gece bekçisi 
Çamaşırcı 
Duvarcı ve sıvacı 
Şoför 

> 
Çiftçi 

» 
Çoban 
" • 

Bahçıvan 
> 

Fidancı 
'"•"» 

Demirci 
» 

Marangoz 
Traktör makinisti 

» » 
» » 

Hastabakıcı 
Sağlık memuru 
Berber 
Kimdura tamircisi 

» » 

Sayı 

3 
1 
3 
1 
3 
1 
4 
4 
4 
7 
3 
4 
3 
3 
6 
5 
5 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

13 
1 
1 
1 
2 
6 
6 
6 
2 
4 
2 
5 
1 
2 
2 
1 
2 
3 
5 
5 
5 
2 
7 

Ücret 

130 
115 
130 
115 
130 
115 
130 
130 
130 
145 
115 
200 
145 
115 
115 
100 
85 

115 
100 
115 
115 
130 
115 
100 
75 
85 

115 
130 
115 
115 
100 
100 
85 

115 
100 
115 
100 
130 
115 
145 
200 
130 
115 
100 
115 
115 
115 
100 

I Görevin çeşidi 

Nalbant 
» 

Sıvacı 
Ahçı 

> 
» 

Korucu 
Gece bekçisi 
Arabacı 
Çamaşırcı 
Başhademe 
Hademe 

» 
» 

Teknik Bahçıvanlık Okulu 

Sığır kâhyası 
Başbağcı 
Başbahçıvan 
Başfidancı 
Marangoz 
Başmakinist 
Şoför 
Ahçı. 
Bağcı 
Bahçıvan 

> 
Çamaşırcı 
Fidancı 
Şoför 
Hastabakıcı 
Sağlık memuru 
Berber 
Kundura tamircisi 

• Nalbant 
Sıvacı ve duvarcı 
Aşçı 
Korucu 
Gece bekçisi 
Arabacı 
Başhademe 
Hademe 

> 

» 
Çiftçi 

> 

Sayı 

2 
3 
4 
4 
3 
2 

10 
2 

10 
8 
5 

12 
25 
12 

3 
3 
6 
3 
6 
3 
i' 
3 
3 
3 
3 
6 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
3 
3 



^Görevin çeşidi 

Kauçuk Bitikleri 

Kauçuk imalâthanesi ustabaşısı 
> » lâstik ustabaşısı 

Ebonit ustabaşısı 
Lâstik. kalıpçısı 
.Makinist 
Bekçi 
Hademe 

Köy Teknik Merkezleri 

Şoför 

Tarım Servisleri 

Odacı 

Yüksek Tarım Enstitüsü 

J>|ktilo 
> 
:» 

Çagıtıcı ve takipçi 
jEJ^ktrikçi 

> 
Santralci ve telefoncu 
pnstilâtör 
Jİa 

> 
j» 
» 

Suculuk makinisti 
» -» 

Soğuk hava cihazı makinisti 
**$»?- '•«•••'' 

^îirangpz ustabaşı 
» > 

Demirci ustası 
|£îjnduracı •» 
Çuyarcî ustabaşısı 

» ustası 
Orman fidanlık ustası 
Ig&ora&t S. 1 
":> " s. 2 

Tekniker S. 1 
*..» * S. 2 

Ressam 
Kajoriferci 
. i*» . *>' 

Sayı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

1 

10 

-1 
1 

.4 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

11 
31 
1 
5 
1 
5 
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Ücret 

270 
270 
270 
270 
170 
85 
75 

170 

75 

145 
.130 m 
115 
200 
,1/70 
".85 
200 
145 
ıpo 
75 

# 
,170 
115 
M 

200 
170 
115 
145 m 
• W ' 
2$) 
115 
ıpo 
145 
100 

ı# 
85 

Görevin çeşidi 

: Şoför 
» 

Foto flim memuru 
Başhakeme 
^iademe 

> 
» 
» 

jTahnit ustası 
Fizik Enstitüsü Teknisiyeni 
Nalbant 
Bahçıvan S. 1 

'"» S. 2 
» S. 3 
» S. 4 

;Sürekli tarla ve bahçe amelesi 
Kapıcı 
Gfcce ye gündüz bekçisi 
»Arabacı 
Aşçıbaşı 
Aşçı 

» yardımcısı 
» çırağı 
> > 

Bulaşıkçı 
Başgarson 
garson 
Çamaşırcıbaşı 
Çamaşırcı depo memuru 

» » » 
> •» » 

tttücü 
Çamaşırcı 
Terzi 
Şejjber 
Hastabakıcı 

•» (Orman F.) 
Jlevir yardımcısı 
piş tabibi 
BŞtŞ tertipçi 
T^rtipçi 

? 
Matbaa makinisti 
Güt atelye şefi 
» •*> usta yardımcısı 

Camcılık atelyesi şefi 
» 7> usta yardımcısı 

Inekçibajı 

vSayı 

3 
2 
1 
1 

12 
14 
50 
n o 22 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
4 
5 
4 
3 
1 
1 
1 
3 
7 
A 
1 

12 
1 
1 
1 
3 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
i 
1 



Okulların öğrenci kadrosu 

Yüksek Tarım Enstitüsü 
istanbul Orta Tarım Okulu 
Bursa Orta Tarım Okulu 

900 
180 
180 

Gtörevin çeşidi 

Sağıcı 
» 

Buzağıcı 
Ahırcı ve yemci 
Çoban 

Sayı 

2 
1 
1 
1 
1 

Ücret 

145 
115 
145 
170 
130 

Görevin çeşidi 

İzmir Orta Tarım Okulu 
Seyhan Orta Tarım Oktüıl , 
Ankara Tarım Aletleri ve Makine
ler i Uzmanlık Okulu 
Serhan Makinist Okulu 
Beydere Teknik Tarım Okulu 
Koj*aş Teknik Tarım Okulu 
özîfon T&nik Tarım Okulu 
Gofifeyüfi Tarım Okulu 
Çayırova^Teknik Bahçıvanlık Okulu 
Alkta Teknik Bahçıvanlık Okulu 
Hayvan Sağlık Memurları Okulu 

Sİyı Ücret 

180 
150 

100 
60 

450 
1050 
1050 
1050 
75Ğ* 
750 
ıocF 

Ulaştırma 
MERKEZ 

Özel Kalem Müdürlüğü 

Datt lo 1 175 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

Daktilo 1 150 

Karayolları 

Daktilo 
> *" 

Liman ve 

Daktilo 
» " 
> * 

Ulaştırma 

Denizişleri 

dairesi Başkanhğ 

1 
1 

Dairesi Başkanlığı 

2 
2 
2 

ı 

175 
130 

l « 

175 
150 
13tt 

Tarife ve Ticaret Dairesi Başkanlığı-

Dafetno 1 175 

Fotoğrafçı 
Daktilo 

Daftffir 
> • 

İlayım Müdürlüğü 

Hukuk Müşavirliği 

1 ; 325* 
1 150 

1 175 
1 150 

Bakanlığı 

Öziükişler ve Kütük Müdürlüğü 

DaKttlo 
»"* 

Seferberlik Müdürlüğü 

Daktilo' 1 

Saymanlık Müdürlüğü 

Daktilo 

Levazım Müdürlüğü 

Daiı'e Müdürü 
Daktilo 
Elektrikçi 
Marangoz 
Şoför 

» 
Dağıtıcı 

> 
Başhadentâ" 
Sağlık hademesi 
Hademe 

Kapıcı 
Gece bekçisi 

1 
1~ 
1 
1 

175 
ıtfp 
150 
115 

130 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
ı s 

1 
f 

5 15 
15 
2 
4 

150 

230 
150 
175 
175 
250; 
230 
130 
115 
130 
1 % 
100 
90 
75 
90, 

100 



Görevin çeşidi 

İLLER 

Doktor 

» 
» 
» 

Serdümen 

Telefoncu 
» 

Odacıbaşı 
Odacı 

» 
> 

Motor kaptanı 

Kaloriferci 

— D/44 
Sayı Ücret Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Komiserlikler 

Odacı 
4 
2 
1 
1 
10 
6 
8 
9 
1 
1 

T-i 

5 
30 
37 
2 
3 
4 
8 
1 

150 
175 
150 
130 
115 
100 
100 
90 
150 
130 
100 
90 
75 
70 
175 
150 
130 
115 
115 

Yüksek ı 

Kapıcı 
Aşçı 
> 
» yamağı 

Hademe 
> 
> 

Güverte lostromosu 
Makine » 
Ateşçi 
Gemici 
Yağcı 
Motor kaptanı 

> » 

Taşıtlar 

G0 

1 
1 
1 
1 
1 
8 
10 

1 
1 
4 
4 
2 
1 
1 

115 
175 
115 
75 
100 
90 
75 

130 
130 
115 
115 
115 
150 
130 

Ticaret Bakanlığı 

MERKEZ 

Daktilo 
» 

» 
,» 

Dış Ticaret 

Ataşelik daktilosu [1] 

7 
7 
7 
8 
12 
3 

200 
175 
150 
130 
125 
115 

2 500 
4 400 
4 300 

Zat İşleri ve Levazım Müdürlüğü 
Daire Müdürü 1 230 

Makam şoförü 
Servis şoförü 
Telefon tamircisi 
Elektrikçi 
Makine tamircisi 
Kaloriferci 

» yardımcısı 
Marangoz 
Başodacı 
Bahçıvan 
Odacı 

> 
» 
> 

Kâğıt dağıtıcı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
12 
18 
20 
1 
2 

250 
230 
175 
200 
200 
200 
115 
200 
130 
115 
100 
90 
80 
75 
150 
115 

[1] Ticaret Bakanlığı Teşkilât Kanununun 17 nci maddesi hükümleri Ateselik daktiloları kadro
ları hakkında uygulanmaz. 



Görevin çeşidi 

İLLER 

Mıntaka Ticaret Müdürlüğü dak
tilosu 

— D/46 — 
Sayı Ücret 

3 150 
3 125 

Görevin çeşidi Sayı 

Mıntaka Ticaret Müdürlüğü dak
tilosu 10 
Odacı 7 

» 14 
» 19 

Ücret 

115 
75 
70 
60 

Çalışma Bakanlığı 

Daire müdürü 
Doktor 
Daktilo 

» 
» 
> 

Şoför 
» yardımcısı 

MERKEZ 

Elektrikçi ve telefoncu 
Santral memuru 
Kaloriferci 
Dağıtıcı 

1 
1 
3 
1 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
3 

230 
150 
200 
175 
150 
130 
230 
200 
200 
200 
200 
130 

Odacı 
> 

1» 

Daktilo 
> 
» 
» 

Dağıtıcı 
Motosikletli 
Odacı 

» 
> 

İLLER 

4 
10 
9 

2 
6 
6 

10 
2 
1 
1 

10 
18 

100 
90 
75 

175 
150 
130 
115 
115 
100 
100 
90 
75 





D - Cetvelnin devamı 
Bu cetveldeki taşıtlar eklenmek anretiyiç'Sükümetrta«ansma bağlı taşıt kadro

ları ^yni^le^bıtfiedümigtir. 



A
de

d 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 
1 

No. NftTİ 

111 Kamyonet 
1 Motosiklet 

19Îİ Kamyon 
1912 > 
19Ö& > 
1970 Kamyonet 

1983 Kapalı kamyonet 

1997 Kamyon 

1998 > 

1985 > 

2740 Kamyonet 
2739 > 

295 » 
1980 Kamyon 

Markam 

Şevrole 
Nepton 
Studbaker 

> 
» 

Doç 

» 

Fort 

» 

Şevrole 

Aero 
> 

Opel 
Fort 

Büyük Millet Meclisi 

Motor No. 

355978 
S. 4730 

27366 
27365 
27368 

3275 Y. 

8009 

155941 

57995 £ 

274869 

3018 
5041 

1322 
99829 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

B. M. Meclisi hizmeti 
Evrak tevzii işinde 
B. M. M. yapısı fidanlık işlerinde 

» » » > 
> » > > 

(C. Başkanlığından naklen) 
B. M. M. yapısı fidanlık işlerinde. (M 
Savunma B.) 
Meclis yapısı işçi naklinde. (Millî Savun 
Bakanlığından) 
Meclis yeni yapısı fidanlık işlerinde. (M 
Savunma Bakanlığından) 
Meclis yapısı fidanlık işlerinde. (Millî 
vunma Bakanlığından) 
Meclis yapısı fidanlık işlerinde. (Tica 
Bakanlığından) 
Meclis yapısı fidanlık işlerinde. 
Meclis yapısından naklen alınmıştır. (M 

S. Müdürlüğünde) 
Muhafız Bölük hizmetinde 
B. Bask. dairesinden naklen alınmıştır. 
(Millî Saraylar Müdürlüğünde). 



— D/49 — 

e* 

Ift 

v H r H - r - İ T H T H L A m i A T t t T H O k a i O l A l A k O - l A l A l A l A m O O O O O 
TP TP TP TP TP TP TP TP O o^TP^c^^co^co^co^c^c^e^c^co^cö^oo^op^oo^oo^ 
t^t^^^^T^r^T^OOOO^r^^U^lOl^Tlo'irriO" l̂ T in" 10" Otf 00* 00* od" OO 
ioioioınıot-t-t>-o>ffl«ot>t-t-t-t>t-t-t-t>t-oDoooocoûS 

3 
«8 
'd S 
a1 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

o 

4ü 

o 
42 
S* 

'I 5 '•TA 

* * * * * * * * * * * * 

CO X 
l O CO 
05 05 
rP T P co co 
(M <N 

A * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

t> a o (û 
<N T P CO Cvl 
l O CO T P 

- co co 

rP 
O o 

CO r P C 5 

fa fa j--< fa fa C~j 

S ^ S S x f l 5 0 o s w o 
C O r-ı O O ı-i 
O O O O O O 

fa fa fa 

1 N N 0 0 t " OO t -

00 
r-l U3 
Tp rH 
•00 00 

ıH rP 00 
35 tft TP 
O O O 
O O O 

•I H H 

?i co 
Ut <M 
CC TP 

CO 
r~ ec 

CT. 
co t -

r-l 
(TJ 
w co co co TP tr? 

C5 05 05 CO t > 

: 0 

'O O O O o >̂ 

o 

o 
QD 
08 
fa 

13 ^ A * 
O 

fa 

O 

T3 
O 

fa 
03 

Ö 

M 

•% ^ 

.2 o * h * * * 
S .. uz 

i a o 
fk * 

W W 

TH TH TH rH ıH TH TH rH ıH ıH 



— D/50 — 

O O O m lO 
00 00 00 00 00 oo x oo o m 
TH TH r-l 
00 0 0 00 
t- t - t -

s£ 
" * ^ " * G0 
© © co t> 

co 
t -

o o o o 
00 00 00 00 

Oi O t » t -

t - fc-
00 00 

© © © © t - f c - t - t - t - C - t - t * -
!N^ ^ î ^ <N̂  T*J T^ r ^ r^ rj^ r*< rtj rj^ 
oT o* CTT C T CO" C©" CO" CO" CO" CO" CO" CC~ 

t - t -

O O C O f M f M ^ ^ - ^ T j H ^ - ^ İ T t i T t i T ^ r t ı 
" "" " "" - .- -- - op O O O O O O O O O O O O O O G C 

co co co 

"S 00 00 

t - t - t - b -

U î W « 3 i n O i O i a « 5 > ö l O l f l ı f l i O l A U 5 i O U 5 W » O i O ı C i O l f i l f t ı O ı f t i f l i f 5 K 5 l f l > f l ı O 

n3 • < u 
V 

r—I 

O J ^ A A A A ^ A A A ^ f t ^ A A A ^ A * 

d 

I-

^ J ^ ^ ^ « ı ^ ^ ^ ^ ; « i R ; 

^ A A ( ^ ^ « ^ < S S 

* A A A A A A A A A A A A A A A * A A A A A A S * * A * * * 

s 3 * * i * * , f c j % A * ^ < » î « * s A * A A A A £ : * < * « s R A A ^ ! e 

••e 

r-( CO 
•* oo 
co ıa 
TH f 
00 

fi «İ 

« fi 

CO CO TH T* © ıH lO cO CO t- TH ıH 00 00 

R 

N !N H 00 O) t - î ! t" N N O »3 C! W « n X' W ff. W O l - î i C. K C tt 
t - t " H H M X O ' t « ' f O O t O l O N H ^ O O ^ ı O t « ^ r f ! C ı O C î « 
W M M H H ( e - J 5 M M > h M « e t - 0 0 i i 5 i f t O ) " 1 l « D ^ L ' Î T f - ) ( C 2 r f i [ -
< O ( Û t O O S 0 > ! D O l H ! O « O » C ) t - [ « H I > h < o a ) t ' t » C i » t > t - û 0 ( C 

X t> t> 00 

<3 « ^J A A A 
fi fi 

fi «j 

fi fi 

> 
o 

A * A A A A A A A A * A A * A * A A A A ' A A A A A A A f t A 

A A A * A A A A A A A A A A A A * A A A A A A A A A A A A 

Aded 



Kamyon 96367 Bakanlıkça lüzum görülen yerlerde 

Kaptıkaçtı 

» 
Bedford 

> 
c. 
c. 
c. 
c. c. 
c. 

75469 
75656 
34018 
33541 
33776 
34831 
35239 
133721 
33702 
34047 
33906 
33382 
841776 
815762 
777393 
815781 

> 
» 
3> 
» 
» 
» 
» 
» 
5> 
» 
S> 
» 
» 
» 
3> 
» 

» 
> 
» 
» 
» 
5> 
» 
•» 

» 
» 
» 
» 
» 
> 
3» 
» 

» 
T> 

» 
3> 
» 
5» 
5» 
•» 

•» 

» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
2> 
» 
» 
» 
» 
» 
S> 
» 
» 
» 
> 
> 
> 

Motosiklet N.S.U. 

Yapt ı>e İmar işleri 

328182 Ankara Gençlik Parkında 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Çift atlı araba 
> » 

Heybeliada Sanatoryomu için •'? 
Şebinkarahisar Devlet Hastanesi için 7 





E - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde - 5 

[Kadroları gider bölümlerinden alınacak geçici mahiyetteki hizmetlere ilişkin tertipler] 
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Ödeneğin çeşidi 

Büyük Millet Meclisi. 
Geçici hizmetliler ücreti 

Başbakanlık 
Geçici hizmetliler ücreti 

İstatistik G. Md. 
Geçici hizmetliler ücreti 

Devlet Meteoroloji İşleri G. Md. 
Geçici hizmetliler ücreti 

Tapu ve Kadastro G. Md. 
Geçici hizmetliler ücreti 

Millî Savunma Bakanlığı 
Geçici hizmetliler ücreti 
(Kara, Hava, Deniz, As. Fab. Harita) 
Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanları ücretleri 

İçişleri Bakanlığı 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzmanlar 
Ücretler 

Emniyet G. Md. 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzmanlar 

Ücretler 

Dışişleri Bakanlığı 
Geçici hizmetliler ücreti 

Maliye Bakanlığı 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzmanlar ücreti 



— fi/3 — 
ödeneğin çeşidi 

Millî Eğitim Bakanılğı 
Geçici hizmetliler ücreti . 

Lise Gazi Öğretmen Okulu ve Eğitim Enstitüsü, Siyasal Bilgiler Okulu, Eski Eserler ve 
müzeler yabancı uzman ve öğretmenler ücreti 
Cumhur Başkanlığı Filârmonik Orkestrası ile Güzel Sanatlar Akademisi, Bale Dkulu ve 
Devlet Konservatuvarı Yabancı Uzman ve öğretmenleriyle geçici olarak getirilecek 
yabancı orkestra şef ve virtiozlara verilecek ücretler 
Meslek okulları yabancı uzman ve yardımcı tercümanlariyle öğretmen ve ustaları ücreti 
Meslek ve teknik okulları açılması ve eldekilerirı büyütülmesi hakkındaki 4304 sayılı 
kanun gereğince yapılacak hizmetler 

Bayındırlık Bakanlığı 
Geçici hizmetliler ücreti 
Ücretler 

Ekonomi Bakanlığı 
Geçici hizmetliler ücreti 
Ücretler 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Geçici hizmetliler ücreti 
Ücretler 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Geçici hizmetliler ücreti 

Gümrük Muhafaza G. K. 
Geçici hizmetliler ücreti 

Tarım Baaknlığı 
Greçici hizmetliler ücreti 
Ücretler 

Ulaştırma Bakanlığı 
Geçici hizmetliler ücreti 
Ücretler 

Çalışma Bakanlığı 
Geçici hizmetliler ücreti 
Ücretler 





C - Cetveli 
Bütçe Kanunu: Madde - 6 

[Gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler] 
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Yergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. * Ö Z E T 

KISIM : I 

Birinci grup 

î ra t ve servet vergileri 

Kazanç vergisi 

Kanun 22. 3 .1934 2395 Kazanç vergisi kanunu 
» 5 . 7 . 1 9 3 4 2574] 
» 2 3 . 5 .1935 2729 
» 30. 5 .1935 2751 
» 24 4 .1936 2957 
» 12. 6 .1937 3258 ]• Tadilleri ve ekleri 
» 20. 6 .1938 3470| 
» 24 . 5 .1940 3840| 
» 10. 1 .1944 4508| 
» 6. G .1945 47501 
» 13 . G . 1946 4942) 
» 17. 5 .1940 38281 

» 7 6 1943 44°7f Fevkalâde zam kanunları 
» 17. 5 .1944 4565J 
» 17. 6 .1938 3460 Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek 

suretiyle kurulan iktisadi teşekküllerin teşkilâ-
tiyle idare ve murakabesi hakkındaki kanunun 
46, 47, 48 nei maddeleri 

» 1 6 . 6 . 1 9 3 9 3645 İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İdaresi 
teşkilât ve tesisatının İstanbul belediyesine dev
rine dair kanunun 12 nci maddesi 

» 3 . 7 . 1 9 3 9 3659 Rankalar ve Devlet müesseseleri memurları aylık
larının tevhit ve teadülü hakkındaki kanunun 
18 nci maddesi 

» 16.12.1942 4325 . Ankara Elektrik ve Havagazı ve Adana Elektrik 
müesseselerinin idare işletmeleri hakkındaki ka
nunun 26 nei maddesi 

» 5 . 6 . 1 9 4 4 4583 İzmir suları Türk Anonim Şirketinin satın alınma
sına dair kanunun 7 nci maddesi 
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Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. 

Kanun 

T. B. M. M. Karan 

2 1 . 6 .1944 

25 . 6 . 194:1 

1 1 . 6 . 1937 

Ö Z E T 

4596 Antalya, Trabzon ve Malatya Elektrik iratiyazla-
rnun feshi hakkındaki kanunun 4 ncü maddesi 

4768 Elektrik işletme müesseseleri hakkındaki kanunun 
birinci maddesinin 2 nci fıkrası 

1010 Kununun 3 ncü maddesinin 5 ve 21 nci fıkraları 
hakkında 

Kanun 20 . 1 .1936 
23 . 3 .1938 

6 . 6 . 1 9 4 2 
29 . 5 .1941 
27 . 5 .1942 

Hayvanlar vergisi 

2897 Hayvanlar vergisi kanunu 
3343) Tadili 4750{ 

499fi( fevkalâde zam kanunları 

Kanun 

T. B. M. M. Kararı 

3 
4 

10 
29 
30 

Veraset ve intikal vergisi 

1926 
1931 
1944 
1941 
1932 

797 
183G] 
4509 [ 
4040) 

721 

Veraset ve intikal vergisi kanunu 

Tadili 
Fevkalâde zam kanunu 

Mübadil ve muhacirlerle harikzedelere 
edilen gayrimenkullerin vergisi hakkında 

temlik 

Nizamname 

Kanun 

> 

î . V. H. Kararı 

Mukavelename 

26 mart 1322 
1 Kâ. Evvel 1329 

6 nisan 1334 
26 . 3 .1931 
14 
17 
24 
10 

14 
26 

1935 
1942 
1926 
1927 

1935 
1941 

18 mayıs 1336 

Madenler rüsumu 

— Maadin nizamnamesi 
-1 

1794 \ J^k v e tadilleri 
2818| 
4268J 
792 Petrol kanunu 
927 Sıcak ve soğuk maden sularının istismarı ile kap

lıcalar tesisi hakkmda 
2809 Ek kanun 

2/15858 Ereğli kömür havzasındaki kömürlerden % 1 re
sim alınması hakkmda 

- Ergani bakır madeni hakkmda 
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Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. Ö Z E T 

ikinci grup 
istihlâk ve muamele vergileri 

A) Grümrük vergileri 

I. Gümrük tarife kanunu ve ekleri 

Kanun 1 .6 .1929 
5. 
29. 
2. 
12. 
26. 
7. 
31. 
9. 
29. 
15. 
20. 
17. 
27. 
12. 
12. 
17. 
5. 
10. 
24. 
25. 
24. 
29. 
15. 
5. 
6. 
4. 
3. 

12 
3 
6 
6 
3 
1 
5 
4 
6 
12 
4 
6 
6 
12 
6 
1 
6 
7 
4 
4 
6 
6 
12 
6 
7 
6 
1 

.1929 

.1930 

.1930 

.1930 

.1931 

.1932 

.1933 

.1937 

.1937 

.1937 

.1938 

.1938 

.1938 

.1938 

.1939 

.1940 
1942 
1944 
1946 
.1938 
.1938 
.1938 
.1939 
.1942 
.1939 
.1942 
.1941 

15351 
1577 
1669 
1717 
1795 
1926 
2255 
3152 
3264 
3283 
3369 
3465 
3506 
3544 
3641 
3775 
4225 
4605 
4877 
3373 
3496 
3528 
3746 
4246 
3702 
4243 
3970 

- Tadil ve ekleri 

» 
Tefetr 
» 

T. B. M. M. Karan 
> 

12 . 6 .1935 
3.12.1931 
11. 6 .1933 
12 . 2 .1931 
8.11.1935 

2785 
172' 
190 
616 
903 

Bazı maddelerin gümrük vergileri hakkında Hü
kümetçe ittihaz edilen kararların tasdikma dair 

Sinema Mimlerinin gümrük vergileri hakkında 
Bu husustaki kararın tasdikma dair 
Yabancı memleketlerle- muvakkat mahiyette tica
ret anlaşmaları ve modüs vivendiler akdine ve 
bunların şümulüne giren maddelerin gümrük re
simlerinde değişiklikler yapılmasına ve anlaşmaya 
yanaşmıyan Devletler müvaridatma karşı tedbirler 
alınmasına salâhiyet verilmesi hakkında 
Şeker istihlâk ve gümrük vergileri hakknda 

Tarife kanunu hakkında 
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Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. 

î. V. H. Karar
namesi 

» 
» 

.9. 

30. 
13. 
29 . 

1 

4 
1 
3 

.1934 

.1938 

.1939 

. 1945 

2/20 

2/8672 
* 2/10258 

3/2390 

Ö Z E T 

Maden kömürleri hakkında 

Gamdan fenni cihazlar hakkında 
Çiçekler hakkında 
Türkiye ile Ticaret ve Sey risei'ain andlaşması ve 
Modüs vivendi akdetmiş Devletlerin mallarından 
karara ekli listede gösterilen tenzilâtın yapılacağı 
hakkında 

II. Gümrük kanunu ve ekleri 

Kanun 

4 
7 
7 
4 
15 
15 
7, 

1926 
1926 
1926 
1930 
1930 
1930 
1932 

s Ek ve tadilleri 

T. B. M. M. Kararı 

11 nisan 1334 — Gümrük kanunu 
14 şubat 1340 414 

705 
905 
906 

1549 
1560 
1723 
1940 

28.12.1933 2372 
22 .12 .1934 2646 
20 . 1 .1939 3567 
17 . 5 . 1946 4893 rtark hah ve kil imleriyle benzerleri ve hayvan post-

hu'i iein serbest yer hakkında 
7 . 1 . 1 9 3 2 1918 Kaçakçılığın men ve takibi hakkında 

17 . 1 .1940 3777 Tadili 
30 . 6 .1941 1253 Gümrük kanununun 35 nci maddesi hakkında 

B) Gümrüklerde alman diğer vergi ve resimler 

I. Rıhtım resmi ve 3023 numaralı kanunla alınan maktu ücret 

Kanun 

B. K. Kararı 

10 . 6 .1936 3023 

25 . 3 .1946 3/3953 

istanbul ve izmir limanlarının sureti idaresi hak
kında kanun 
3023 sayılı kanunun 18 nci maddesi hükmü gere
ğince hazırlanan ve ambar, antrepo ve genel ma
ğazalarla yolcu salonlarının gümrükçülük bakı
mından bağlı olacakları şartlarla buralarda ve eş
yanın yükleme ve boşaltılmasında gümrük denet
lemesinin nasıl yapılacağı hakkında tüzük 
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Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. Ö Z E T 

ö) Gümrük vergilerine haizi tesir olan ve ahdî tarifeleri ihtiva eden Ticaret Mukavele
lerinin tasdiki hakkında kanunlar 

Kanun 31 . 5 .1930 1671 Türkiye Hükümeti ile isveç Hükümeti arasında 
münakit Ticaret ve seyrisefain mukavelenamesinin 
tasdiki 
Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Hükümeti ara
sında münakit ticaret mukavelenamesinin tasdiki 
Türkiye - Almanya Ticaret mukavelenamesine 
müzeyyel olarak Ankara'da tanzim ve imza edilen 
Üçüncü itilâfnamenin tasdiki 
Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan arasında 
münakit Ticaret ve seyrisefain muahedesinin tas
diki 
Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Hükümeti 
arasında münakit Ticaret ve seyrisefain muahede
sinin tasdiki 
Türkiye ile Çekoslovakya arasındaki Ticaret ve 
seyrisefain mukavelesi hakkında 
Türkiye - Bulgaristan arasında akit ve imza edi
len Ticari itilâfnamenin tasdiki 
2499 sayılı kanunla kabul edilen Bulgar Ticaret 
mukavelesinin bir numaralı cetvelde yapılan de
ğişiklik hakkında 
Türkiye ile Polonya arasında münakit Ticaret ve 
seyrisefain mukavelesinin tasdiki 
Türkiye ile Yunanistan arasında münakit 30 ilk 
teşrin 1930 tarihli ikamet, ticaret ve seyrisefain 
mukavelesine ek Anlaşmanın tasdiki 
Türkiye Cumhlriyeti ile Amerika Birleşik Devlet
leri arasında imzalanan Ticaret anlaşmasının tas
diki 

31. 

7. 

21. 

7. 

7. 

26. 

4. 

3. 

28. 

29. 

16 

5 

6 

1 

6 

6 

o <» 

6 

6 

5 

1 

6 

.1930 

.1930 

.1939 

.1930 

.1930 

.1931 

.1934 

.1935 

.1933 

.1936 

.1939 

1671 

1689 

3569 

1690 

1691 

1799 

2499 

2756 

2237 

2909 

3646 

Muamele vergisi 

Kanun 28 . 5 .1940 
6.1.1941 
10. 8 .1942 
13 .11.1942 
17 . 7 .1945 
6 . 6 .1945 

13 . fi . 1946 
17. 5 .1940 
29 . 5 .1941 
27 . 5 .1942 
?5 . 5 .1943 

3843 
39731 
42901 
4307 }-
4700| 
47501 
4935J 
3828 
4040 
4226 
4415 

Muamele vergisi kanunu 

Ek ve tadilleri 

r Fevkalâde zam kanunları 
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Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. Ö Z E T 

Dahüî istihlâk vergisi 

Kanun 

> 

» 

» 

A) Şeker, glikoz re mayi madeni mahrukat, kahve 

12. 6 .1930 1718 Dahilî istihlâk vergisi hakkmda 
12. 6 .1935 27851 
25. 1 .1937 3101| 
27. 5 .1942 4225}- Şeker ve glikoza ait hükümlerin tadilleri 
22. 1 .1943 4385| 
21 . 6 .1944 4597] 
19 . 4 .1934 24141 
26. 5 .1934 2448}- Mayi madeni mahrukata ait hükümlerin tadilleri 
14. 6 .1935 2796 j 
14. 6 .1937 3263] 
17 . 5 .1940 3828 Fevkalâde zam kanunu 

11. 9 .1946 4950 Kahvenin Tokel konusundan çıkarılmasına ve da
hilî istihlâk vergisine tâbi tutulmasına dair kanun 

Kanun 

» 

Tefsir 

B) Elektrik ve havagazı 

22 . 7 .1931 1871 Dahilî İstihlâk Vergisi Kanununa müstakil madde 
eklenmesine dair kanunun 2 nci maddesi 

24 . 5 .1934 2442 Elektrik ve havagazı istihlâk resmi hakkmda 
14 . 6 .1937 3260 Tadili 
29 . 5 .1941 4040 Fevkalâde zam kanunu 
11. 6 .1937 224 2442 numaralı kanunun 1 nci maddesinin (G) fık

rası hakkında 

Su ve kara av vergileri 

Nizamname 
» 

Kanun 
Nizamname 

Kanun 

> 

19 nisan 1298 
22 haziran 1305 

6 nisan 1340 
26 kânunusani 1297 

22 haziran 1305 
20 K. evvel 1318 
11 haziran 1322 

16 nisan 1338 
18 . 1 .1926 
22 . 4 .1926 

5 .5 .1937 

465 \ 

Dersaadet ve tevabii balıkhane nizamnamesi 

Ek ve tadiller 
Zabıtai saydiye nizamnamesi 

--1 

2181 
721J 
820 

3167 

• [ Ek ve tadiller 

Zabıtai saydiye ve İstanbul ve tevabii balıkhane
sine müteallik nizamnemelerin bazı maddelerini 
tadil eden kanun 
Kara avcılığı kanunu 
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Vergilesin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. Ö Z E T 

Kanun 

Kanun 
» 
» 

» 
> 

10 nisan 1340 

25 . 6 .1933 
24 . 5 .1940 
17 . 5 .1940 
29 . 5 .1941 
27. 5 .1942 
31. 5^ 1930 

Nakliye resmi 

472 Muayyen tarifeli vesaiti nakliye ile seyahat eden 
yolculardan alınacak nakliyat resmi hakkında 
kanun 

İ ^ l Ek ve tadiller 
3842 \ 
3828] 
4040 \ Fevkalâde zam kanunları 
4226J 
1667 Devlet Demiryolları ve limanları idarei umum i-

yesinin teşkilât ve vezaifine dair kanıma nıüzey-
vei kanunun 1 nci maddesi 

Kanun 

Sefineler rüsumu 

15 nisan 1338 216 Merakini bahriyeden alınacak rüsum hakkında 
kanun 

6 nisan 1340 466) E k v e t a < J i l l e r i 

6 nisan 1340 467 Ç 
13 .12 .1935 2864 Turist gemilerinde» alınan resimlerden bazıları

nın indirilmesi hakkında kanun 

Kanun 

Ek ve tadiller 

Damga resmi 

2 3 . 5 .1928 1324 Damga resmi kanunu 
14. İ2.1929 15411 

2455 
3478 
3590 
3702 

3.1.1940 3765 

IV. t:\lil 4226İ p * ™ c — > — 
5 . 1 .1940 4565J 

20. 6 .1938 3437 Tütün ve Tütün inhisarı kanununun 112 nci mad
desi 

28 
22 
27 
6 

1934 
1938 
1939 
1939 

file://t:/lil
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Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. Ö ^ E T 

Tapu harçUm ve kaydiyeler 

Kanun 
» 
» • • • - - . • . ' • • • 

V '"'"• 

T. B. M; M^kararf 
Nizamname 
Kanun 

16 . 5 .1929 
; 15.12.1934 

22.12-.ia34 
. .< 4 , 7? ,1931 

v" r 
29/12* 1937 
5 .12 .1935 

17:5 .1943 

1451 
2613 
2644 
1836 

1023 
2/3542 

4415 

Tapu harçları kanonu 
Kadastro vç tapu tahriri kanıma 
Tapu kanunu 
Veraset ve intikal vergisini muaddil kanunun 
50 nci maddesi 
Tapu kanununun muvakkat maddesi hakkında 
Kadastro ve tapu tahriri nizamnamesi 
Fevkalâde zam kanunu 

W , ; • 

Kanun' 

T. B. M. M. Kararı 

Mahkeme harçları 
9 . ^ . 1 9 3 4 , 2503 Adliye harç tarifesi kanunu 

2O;12i4034-
1 6 . • İ^.JBJIİ.. 3560 ̂  Ek ve tadilleri 
10. Ş,:i$i2 4289 j 
28. 6 .1939 1059 33 ncü madde hakkında 

Kanun 

Pasaport ve kançılarya ve ikamet tezkeresi 

23 . 6 .1927 1143 Şehbenderlik rüsumu kanunu 
12. 5 .1928 1260 Tabiiyet muamelelerinden alınacak harçlar hak

kında 
05 «12.1941 4151 Tadüi 
23. 5 .1928 1318 Hariciye vekâlet tasdik harçları hakkında 
21.10.1935 2833 Tadili 
28. 6 1938- -i 3519 Pasaport kanunu r 
29. 6 .1938 3529 Ecnebilerin Tüıkiye'de ikamet ve seyahatleri hak

kında kanun 

Kanun 

» 
» 

Noter harçlan 

15 . 6 .1938 3456 Noter kanunu 
14.11.1942 4166} E k v e t & m ^ 
4 . 7 . 1 9 4 5 4782Ç ** Ve t a d U l ^ 

24. 6 .1938 3494 Adliye Harç tarifesi Kanununa ek Noter Harç ta
rifesi Kanunu • 

http://22.12-.ia34
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Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi' No. ö Z I T 

Diğer hârçlaf 

Kanun 

Nizamname 

Kanun 

14 ağustos'1^330 
24; 1 .192? 
2 . 3 . 1 9 2 7 

14. 5 ,1928 

17. e .1938 
11. 5 .1939 

9 .10 .1939 

964 
984 

1262 

3458 
2/10941 

3728 

» 
» 

Nizamname 

Kanun 
İrade 

10 mart 1296 
2 . 4 . 1 9 3 2 

28 nisan 1304 
12 ağustos 1317 

2 . 3 . 1 9 2 9 
25 mart 1321 

— 
1939 

— 

1401J 

Nüfus kanunu 
Eczacılar ve eczanelerhakkında 
Ecza ticarethaneleri ile sanat ve ziraat işlerinde* 
kullanılan zehirli ve müessir kimyevi maddelerin; -v. 
satıldığı dükkânlara mahsus kanun 
İspençiyari ve tıbbi müstahzarlar hakkında ka
nun 
MüftertdN&k ve mimarlık hakkında 
345$ aomaralı kanunun 6 ncı maddesine tevfikan 
alınacak harçlar hakkında 
Mütehassıs- tabipler, ki*tya&«rler ve diğer sıhhiye 
memurlariyle fennî' gtffclfckfcÜlere ve hususi has
tane açacaklara1 verilecek ihtisas vesikası, şaha
detname ve iTihsMiiftmekrden alınacak, harçlar 
hakkında 
İhtira beratı kamunu' 
Tadili 
Alâmeti farika* nizamnamesf 
Ek ve tadili 
İhtira beratı ile alâmeti farika rüsumunun taz'ifiî 
hakkında 

Kanun 

» 

Hayvan sağlık zabıtası resmi 

2 şubat 1340 405- Zabıta* sıhhiyer* hayvaniye kanunu muvalkatini 
muaddil kanuna ^ 

3 . 5 .1928 1234 -L Hayvanların sağltk zabıtası hakkında kanun 
23. 3 .1935 1775 Ek v&tadiller^ 

Üçüncü grup 

Tekcir Sffi geHrleri 

Kanun M , e . xm 
Tütün 

34$t Tütün ye Tütün ink&an kanunu 



^$ff. 
Yergilerin ve re&mfeıin ve başka.tgijlirrerrin 

di^a^içlan 
Nev'i ""Tarihi !ftp. 

P » * * ^ ^ 
Ü $ Z E T 

"Sffi anun 
1 ' ''m 1&VÎ&6 

i ; ^ r ^ ! !^ ; r i94 i . 

Tu* 
SÖt8 ^Söz kanuna 
4040 Fevkalâde zam kanunu 

ttptrio vt \&piri<JİM içkiUr 

"Kantin 

Jt. V. H, Karar-
fiamesi 

.1942 

.^944 
1. 8 .1942 

15. 8 .1942 

4250 * s1spirt» ^ispir tolu nçkiler inhisarı kanunu 
* Ö$8S ^ iş iküfcr 
2/18435' İnhisarlar jdaceaınin buz, gazoz, soda, malt hulâ 

sası, asit karbonik ve kolanya yapıp satabileceği 
hakkında 

i -fit .-.,>. 

2/18617 Dış memleketlerden getirilen ispirtolu mevaddın 
inhisar resmi miktarının ve yurt içinde satılan 
ispirtolu maddelerden alınacak inhisar resminin 
asgari ve âzami hadlerinin tesbiti hakkında 

27.10.1944 3/1702 Sıhki müesseselerle Tıbbi ve ispençiyari ve galenik 
müesseseler yapan lâboratuvarlara ve «czahanelere 

"Verilecek hazır ispirtonun satış fiyatı ve 2/18620 ve 
J 2/19329 sfcyttı Kararnamelerin kaldırılmasr iıak-

1 K'«nda 

fotrilih 

^tftftarnamc 

Barut v6 patfoytci maddeler, sûak m teferruatı 

14. 1 .1943 

21. 1 .1943 

4374 Barut ve patlayıcı maddeler, silâh ve teferruat» 
m ^ ^ f e s a r ı hakkmda 

2/20244 Barut ve patlayıcı maddeler, silâh ve teferruatın
dan alınacak inhisar resmi hakkında 

Kanun 
Î.,V. H. Karar
namesi 

Çat; 

«25, 5 .1942 422f3 İnhisarı kanunu 
25,^^.1942"^2/18662 ^SMylfff kanunla inhisar altına alman çaydan 

'âimacak >asgari ve âzami inhisar resmi hakkında 



C/12 
Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. Ö Z E T 

Kibrit ve çakmak 

Kanun 

» 

Kararname 

1. 6 .1929 
28. 5.19*3 

3 . 5 . 1 9 4 4 
27 .12 .1945 
20 . 5 .1946 

17 . 5 .1940 
27 . 5 .1942 
17. 5 .1^43 

2 . 7 . 1 9 4 3 

1503 
4426 

4556 
4816] 
4897}-

J 
38281 
4226 J-
4415] 

2/2Ö203 

Kibrit ve çakmak inhisarı hakkında 
Kibrit ve çakmak inhisarı işletmesinin- kaldırılma
sına ve bunların işletilmesi için muvakkat bir ida
renin kurulması hakkında 
Ek kanun 
Kibrit ve çşkmağm Tekel İdaresine geçimi ve iş
letme idaresinin Tekel Genel Müdürlüğüne devri 
hakkında kanun 

Fevkalâde zam kanunu ve eki 

Bir kutu kibritin satış fiyatının 26 . V. 1943 tari
hinden muteber olmak üzere iki kuruş olarak tes-
biti hakkında 

11.10 .1943 2/20731 Parker markalı bakalit çakmakların satış fiyatmm 
f orı liraya çıkarılması hakkında 

Kanun 
> 

1. V. H. Karama* 
meai 

Oyun kâğtdi 

11. 6 .1927 1118 Oyun kâğıtları inhisarı hakkında, 
5 . 6 .1944 4584 Değişikliği 

29. 6 .1944 3/3114 Oyun kâğıtlarının perakende satış fiyatlart hak* 
kmda 

Kanun 
Nizamname 

Dördüncü grup 

Devlete ait emval ve hâsılatı 

S. 2 .1937 3116 Orman kanunu 
9 .8 .1938 2/9634 Orman Umum müdürlüğü memurlarının gorecejl 

işlere dair nizamname 

Kanun 

Gayrimenkul icar ve ecrimisilleri 

12 . 5 .1928 

2 . 6 . 1 9 3 4 

1266 Islahı hayvanat Kanununun 28 nci maddesinin ta
dili hakkında 

2490 Arttırma, eksiltme ve ihale kanunu 



- fl/lâ -
Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev 'i Tarihi No. Ö Z E T 

Menkul ve gayrimenkvZ mallar 9att§ hasılâk 

Kanunu muvakkat 

Kanun 

'* 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
> 
» 

» 
» 

» 

% 

» 

Kararname 

13 eylül 1331 

15 . 4 .1339 

14. 1 .1926 
17. 2 .1926 

22 . 2 .1926 

2.6.1929 

7.4.1942 

27 . 6 .1932 

11. 6 .1933 

2.6.1934 
17. 4 .1944 
28. 6 .1938 

6. 5 .1941 
18. 1 .1939 

5.6.1939 

9. 6 .1941 

10. 7 .1945 

24.11.1939 

— 

333 

716 
743 

748 

1505 

1943 

2033 

2300 

2490 
4547 
3524 

3975 
3563 

3667 

4062 

4796 

2/12374 

Ahar mahallere nakledilen eşhasın emval ve dü
yun ve matlubatı uıetrukesi hakkında 
13 eylül 1331 tarihli kanunu muvakkatin bazj 
maddelerinin tadiline dair 
Borçlanma kanunu 
Türk kanunu medenisinin Hazineye intikal ede
cek emval ve emlâk hakkındaki hükümleri 
Emvali milliye ve metrukeden veya mazbut va
kıflardan bazı müesseselerle belediyelere satıla
cak arazi ve arsalar hakkında 
Şark menatıkı dahilinde muhtaç zürraa tevzi edi
lecek arazîye dair 
Mazbut emlâk, yurtluk, ocakbk maaşı mukabili 
vnrilooek emlâk ve arazi hakkınca 
Hazineden taksitle gayrimenkul satın almış olan
lara mütedair 21 mart 1931 tarihli tecil kanununa 
müzeyyel kanun 
Devlete ait bir kısım binalar satış bedeliyle resmî 
daireler yapılması hakkında 
Artırma, eksiltme ve ihale kanunu 
Değişikliği 
Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrimenkullerin 
satış bedellerinin tahsil sureti hakkında 
Ek kanun 
Ordudan çıkarılacak 12 yasından yukarı hayvan* 
larm çiftçiye satılması hakkndaki kanunun 2 nci 
maddesi 
2510 sayılı iskân kanununun 12 nci maddesini 
kısmen değiştireh ve 17 ve 23 ncü maddelerine 
birer fıkra ekleyen kanun 
İskân kanununun 39 ncu maddsinin tadili Hak» 
kında kanun 
Mübadele ve tefviz işlerinin kesin tasfiyesi hakkın
da kanun 
3667 sayılı kanunun birinci maddesinin (B) fık
rasının sureti tatbikma ait talimatnamenin kabu
lüne dair 



Vergilerin ve resimlerin ve 
dayanaklan 

Nev'i Tarihi 

- ö/iâ 
a gelirlerin 

No. 6 İZ E T 

Beşinci grup 

Devletçe idare 'edilen müesseseler 

Devlet Demiryollart 

Kanun 23. 5 .W2X 

31. 5., 1930 
4 . 7 . 1941 

31. 5 :ifo4A 

31* 12.1928 

28.12.İİİ33 

JO. 7 .1940 

1042 

MU 
4577 
1375 

2376 

3893 

D. D. Y. ve limanları idarei umumiyesinin teşki
lât ve vezaifine dair. 

Ek kanunlar 
Deşişikliği 
Anadolu, Mersin - Tarsus - Adana demiryolu iti
laf nam es i 
Sıcak ve soğuk^.maden suları hakkında tenzilâtlı 
tarife tatbik edileceğine dair 
Erzincan sarsıntısından müteessir olan mıntakaya 
yapılacak nakliyattan alınacak ücretlere dair (di
ğer gelir mevzuatı katma bütçeye bağlı (b) cet
velinde gösterilmiştir.) 

Kanun 

.JĞ HU.İİVJV 
Posta, telgraf ve telefon 

5\ 7*. 1943 4454 Posta, Telgraf ve Telefon işletme Umum Müdür-
lüğü Teşkilât ve vazifeleri ve memurları kanunu
nun 39 ncu maddesi 

K&ntth 

Darphâne D8 bamya- matbaası kastîah 

2 . 5 . 1 9 3 2 1951 Bu kanunun.(Darphane mütedavil sermayesi) te$* 
kiline mütedair üçüncü maddesi 

Kanun 

Resmî matbaalar hastlatı 

11 k 1 .1939 3558 Devlete ait matbaaların birleştirilmesi hakkmda 
27. 1 .1927 9G8 Millî matbaa tahsisatının mütedavil sermaye halin

de istimali hakkında 
1 .4 .1933 2133 Devlet kitapları mütedavil sermayesi hakkında 

26. 1 .1939 3577 Tadili 



- Ç/15,-
V e l i l e r i n re resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev i Tarihi No. ö Z E T 

Kanun G. 7 .1931 1838 Maarif vekâleti tarafından idare edilecek mektep 
pansiyonları hakkında 

* 11. 6 .1032 2005- Tadili 
> 4 . 6 .1988—-- 2800- Tıp fakültesinden neşet edecek talebelerin mecbu

ri hizmetleri hakkında 
» 9 . 6 .1937 3224 Maarif vekâleti prevantoryom ve sanatoryomu hak

kında 
» 3 . 6 . 1 9 3 8 3423 Maarif Vekâletine bağlı Ertik okullar mütedavil 

sermayesi hakkında ' 
» 7.-7 .1939 3704 Köy-eğitmen kurslar t ile-Köy enstitüler* idaresine 

dair kanunun 3 ncü maddesi 
» 20-.-5 .4940 3829 Devlet konservatuvarı hakkındaki kanunun 6 net 

maddesi 
» 14. 8 .1942 4304 Meslekî ve teknik okullar açılması ve mevcutların 

büyütülmesi hakkında 
» 28. 6 .1943 4450 Devlet Konservatuvarı ve Riyaseticumhur Filâr-

• • • monik orkestrası mütedvil sermayesi hakkında 
* 15. 9 .1944 4668 Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü fakültesinde pa. 

ralı ve yatılı talebe alınmasına dair kanun 

I. V. H. Kararı 3 . 6 .1937 2/0763, Levjt.lap tale^fjjıırdt^talimatnamosinin 10 ncu 
ma^ça ine bir ^kra^ekl^nmesi hakkında 

Diğer kurumlar gelirleri 

Kanun 26. 1 .1341 549 Ziraat müesseselerine sermaye vazına dair 
» 2 . 6 .1930 1678 Ziraat mektep, v£ müesseselerinin sureti idareni 

_ hakkındaki 867 numaralı kanuna müzyyel kanun 
» 2 1 . 7 .1031 1858 Distofajin tahsisatının m ütedavil sermaye olarak 

kullanılması hakkmda 
» 1 0 . f i . 1 9 3 â : 2291 Ankara'da Yüfesek Ziraat enstitüsü hftkfcorifc;.,' 
» 23 . 5 .1934- 2441 Barut ve patlayıcı maddelerle av malzemeli fişek 

ve rövelver inhisarı hakkındaki kanunun 6 ncı ve 
geçici 2 ve 3 ncü maddeleri 

» 2 1 . 6 .1934 2526 Nebat ve hayvanlarla mahsulâtının muayene ve te
mizleme işleri için kurulacak fennî müesseseler 
hakkında 

* , 5 . 3klSp& 2582 Merinps koyunları yetiştirilmesi ve ıslah edilmiş 
'' pamuk tohumu üretilmesi hakkmda 

http://10.fi


- C/16 -
Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
&ev'i Tarihi No. 

Kanun 

» 

» 

» 

» . 

Talimatname 
Talimatname 

» 

Kararname 

28. 

28, 

5. 

30. 

29. 

28. 

.19. 

7. 

12 

. 6 

6 , 

,12 

, 5 

11. 

, 6 

10 

.1934 

.1938 

.1939 

.1940 

.1946 

, 1340 

.1936 

.1941 

2654 

3526 

3631 

3959 

4911 

1340 
332 

2/4858 

2/16666 

5. 
21. 
25. 

4 
8 
2 

.1944 

.1944 

.1942 

3/656 
3/1400 
2/14713 

Ö Z E T 

Ziraat vekilliği müesseselerinde yetiştirilen üret
me vasıtalarının satılabilmesi ve işler sermaye 
ile idaresi hakkında 
Kayseri ve Eskişehir Tayyare fabrikalarına müte-
davil sermaye verilmesi hakkında 
Devlet kinini mütedavil sermayesi hakkındaki ka
nunun 2 nei maddesi 
Türkiye Cumhuriyeti Refik Saydam Merkez hıf-
zıssıha müessesesi teşkiline dair kanunun 4 ve 

5 nci maddeleri 
Devlet Kâğıt ve Basın Genel Müdürlüğü serma
yesi hakkındaki kanunun 5 nei maddesi 
Muayene ve tedavi evleri hakkında 
Sağır ve dilsiz ve körler müessesesi dahilî tali
matnamesi 
867 numaralı kanun ve ek kanunlarla kurulan mü
essese ve çiftliklerin idare şekli hakkında talimat
name 
Türkiye Cumhuriyeti Refik Saydam Merkez Hıf 
zıssıhha Enstitüsünce umumî sıhhate taallûk et-
miyen ve bir ücret mukabilinde yapılan muaj'ene 
tahlil ve tetkikler için hazırlanan tarife ile aşı, 
seroın ve diğer maddelerin satış kıymetlerini gös
terir cetvelin tasdiki hakkında 
Değişiklikleri 

Hastahaneler talimatnamesi 

Kanun 

Kararname 

Sulama idareleri gelirleri 

29 . 6 .1938 3538 Konya ovası Sulama idaresi Teşkilât ve vazifeleri 
hakkında 

22 . 6 .1938 3483 Muhtelif su işleri için sarfedilecek paranın sureci 
temini hakkındaki kanunun 3 ncü maddesi 

25 . 1 .1944 3/324 İşletmeye açılmış bulunan Aydın ve Tarsus sula
ma tesisatları ücret tarifesinin tasdikma dair 

Kanun 

Radyo gelirleri 

9 . 6 . 1 9 3 7 3222 Telsiz kanunu 
16. 7 .1943 4475 Basın ve Yayın umum müdürlüğü teşkilât, vazife 

ve memurları hakkındaki kanunun muvakkat 4 ncü 



— C/17 
Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. Ö Z E T 

Kanun 

Millî piyango geliri 

5. 7 .1939 3670 Millî piyongo teşkiline dair kanun 

Altncz grup 

Umumî müesseseler ve şirketler gelirlerinden 

Devlet hissesi 

İrade ve kanunlara müsteniden veya Hükümete 
verilmiş olan salâhiyete binaen aktolunan her nevi 
imtiyaz mukavelenameleri ve bunlara müteallik 
mukarreratın varidata müteallik hükümleri 

Kanun 

İmtiyazlı demiryollarından alınan 

8. 6 .1933 2285 Cenup demiryollarının işletilmesine ait itilâfna-
: - ',' f menin onuncu maddesi 

Kanun 

Fenerler gelirinden alman 

30. 6 .1941 4076 Fenerler hâsılatından Hazineye ödenecek miktar 
hakkında kanun 

Kanun 

Kararname 
» 

Mükerrer sigorta sandığından alınan 

25. 6 .1927 1160 Mükerrer sigorta hakkındaki kanunun 1 nci ve 
4 ncü maddeleri 

27 . 6 .1929 — Millî reasürans Türk Anonim şirketi hakkında 
1 .3 .1944 3/498 Mükerrer sigorta inhisarının daha 10 sene müddetle 

Millî Reasürans Türk Anonim Şirketince işle
tilmesi hakkında 



— C/18 — 
Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. Ö Z E T 

Mukavelename 

Musul petrollerinden alınan 

5 . 6 . 1 9 2 6 Mukavelenamenin 14 ncü maddesine müsteniden 
Irak petrol şirketinden % 10 Hazine hissesi 

Yedinci grup 

Çeşitli gelirler 

Hanine muamelelerinden doğma gelirler 

Kanun 6 . 7 . 1 9 3 9 

27 . 5 .1942 

3702 

4226 

Hazine portföyü geliri ile bankalar nezdinde açı
lan hesabı carilerden Hazine lehine tahakkuk eden 
faizler ve akçe farkları ve Hazinenin iştirak ettiği 
teşebbüslerden hâsıl olan gelirler. 
Tiyatro ve sinemalarla konserlerden Devlet ve bele
diyelerce alınmakta olan damga, tayyare ve belediye 
resimleriyle darülaceze hissesinin miktarına ve su
reti istifasına dair 
Fevkalâde zam kanunu 

Kanun 2 1 . 6 .1927 
12 . 5 .1932 

Askerlik ödevi 

1111 Askerlik kanunu 
1958 Tadili 

Kanun 

Kıymetli kâğıtlar 

25. 5 .1926 898 t pek böceği ve tohumu yetiştirilmesi ve muayene 
ve satılması hakkında kanun 

1 1 . 4 .1938 3356 Kira kontratolariyle ferağ ve intikal ilmühaberleri
nin ve nüfus hüviyet cüzdanlarının bedel mukabi
linde satılması hakkında 

29 . 5 .1929 1473 Pasaport cüzdanlarının bedel mukabilinde satılması 
hakkında 

5 . 7 . 1 9 3 9 3686 Evlenme cüzdanları hakkında 



— C/19 — 
Vergilerin ve resiniierin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. Ö Z E T 

Kamın 

Belli giderler karşılığı gelirler 

A) Kambiyo murakabesi mukabili T. C. Merkez bankasından alınan 

11. 6 .1930 1715 Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası kanununun 
Hükümet, hissesine mütaallik mçvaddt 

Kanun 

B) Şirketlerden ve mütaahkitlerden teftiş mukabili alınan 

27 . 5 .1939 

Kanun 

3614 Ticaret vekâleti Teşkilât kanununun 19 neu mad
desi 

C) Teberrüat 

26. 5 .1927 1050 Muhasebei umumiye kanununun 55 nei maddesi 

Eski alacaklar 

A) Tavizattan istirdat 

Tâvizen verilen mebaliğden istirdat, muhtelif se
nelerde muvazene ve takviyei ziraat kanunları ve 
diğer hususi kanunlar mucibince tavizen tevri 
edilmiş olan mebaliğden istirdat 

B) Kaldırılmış vergiler artıkları 

Muhtelif tarihlerde lâğvedilmiş veya hükmi mün-
kazi olmuş bulunan kanun ve nizamnamelerin 
mer'i bulundukları senelerde tahakkuk etmiş ve
ya bu kanun ve nizamnamelere tevfikan yeniden 
tahakkuk edecek olan her nevi vergi, resim, harç, 
üoret ve iltizam bedelleri ve zamları bakayası 

Cezalar 

A) Para cezalan 

İradeli tali
matname 
Tahriratı umumiye 

28 Kasım 1299 
29 Mart 1296 

15 . 8 .1311 

Umumî ve hususi bilcümle kanunlarla nizamname 
ve kararnamelerin para cezası alınmasını tazammun 
eden hükümleri 

Talimatnamei şehbenderinin 62 nei maddesi 
Av tezkereleri hakkındaki talimatın cezai hüküm
leri 
Tezkeresiz ve damgasız getirilecek pöstekiler hak
kında 



— C/20 — 
Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. 

Talimatname 

Ö Z E T 

2272 sayılı kanuna istinaden tanzim edilen ceza 
talimatnamesi 

B) Zam cezaları 

Umumi ve hususi bilcümle kanunlarla nizamname 
ve kararnamelerin zam cezası alınmasını tazammun 
eden hükümleri 

Kanun 

» 

Karar 

Kanun 

Çeşitli gelirler 

29.11.1336 66 İstiklâl madalyası hakkındaki kanunun harca mü
teallik maddesi 

18. 3 .1926 788 Memurin kanununun 30 ncu maddesi 
26. 5 .1927 1050 Muhasebei Umumiye Kanununun 20 ve 125 nci 

maddeleri 
25 . 6 .1927 1149 Sigorta Şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkın 

daki kanunun 3 ve 6 nci maddeleri 
17 . 5 .1928 1271 Sıtma mücadelesi kanununa bazı maddeler tezyili 

hakkında 
24. 5 .1928 1338 Maarif teşkilâtı hakkındaki 789 numaralı kanu

nun 8 nci maddesinin tadiline dair kanun 
24. 5 .1928 1349 Emvali metruke hesabı carilerinin bütçeye irat 

kaydına dair 
16 . 5 .1929 1447 Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları hakkında 
7 .1 .1932 1918 Kaçakçılığın men ve takibi hakkında 

17. 1 .1940 3777 Bu kanunu tadil eden kanun 
12. 6 .1933 2308 Şirketlerin müruru zamana uğrayan kupon, tah

vilât ve hisse senedi bedellerinin Hazineye inti
kali hakkında kanun 

2 . 6 . 1 9 3 4 2490 Arttırma, eksiltme ve ihale kanununun 5, 25, 49 
ve 73 ncü maddeleri 

9 . 7 .1934 2548 Cezaevleriyle mahkeme binaları inşası karşılığı 
olarak alınacak ücretler hakkında kanun 

10. 6 .1935 2777 Siyasal bilgiler okulu hakkında kanun 
21 . 3 .1938 3340 Müzelerle tören yerlerini ziyaret edenlerden alı

nacak ücret hakkında 
27. 6 .1938 3499 Avukatlık kanununun ruhsatnamelerden 25 şer 

lira harç alınacağına dair olan 20 nci maddesi 
17. 4 .1940 3803 Köy enstitüleri kanununun 4 ve 5 nci maddeleri 
13 . 7 .1940 3894 Denizde zapt ve müsadere kanunu 
23 . 9 .192? Balya - Karaaydın hattının buharla işletilmesi 

hakkmda 
4 . 7 . 1 9 4 1 4094 Hatay Ziraat bankasının tasfiyesinde ipotekli ve 

müteselsil kefaletli zirai alacakların taksitlendirü-
mesi hakkında 



— C/21 — 
Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. 

Kanun 

Kararname 

15 . 1 .1943 4386 

14 . 5 .1941 2/15799 

C ' U T 

Tokad, Çorum ve Balıkesir vilâyetlerindeki yer 
sarsıntısından müteessir olan mmtakalarda zarar 
görenlere yapılacak yardım hakkında 
Hayvan sağlık memurları mektebi nizamnamesinin 
tasdikma dair kararname 
Hususi kanun, nizamname ve talimatnameler gere
ğine Devlet namma okutulan talebeden mecburi 
hizmetlerini ifa etmemeleri sebebiyle alınacak taz
minata dair hükümler 

SeTriırinci grnp 

Geçici vergiler 

Kanun 

İktisadi buhran vergisi 

30 .11.1931 1890 İktisadi buhran vergisi kanunu 
2416] 
2728}- Tadü ve ekleri 
3258J 

26 . 4 .1934 
28 . 5 .1935 
12 . 6 .1937 

Kanun 26. 5 .1932 
25. 5 .1938 
26. 1 .1939 
12. 6 .1937 

Muvazene vergisi 

1980 Muvazene vergisi kanunu 

fm Tada ve ekleri 

3258 Kazanç vergisi kanuniyle 1890, 1980 ve 2882 nu
maralı kanunların bazı hükümlerini değiştiren 
kanun 

Kanun 21 . 6 .1928 

5 . 6 . 1 9 4 4 
2 . 6 . 1 9 2 9 

31. 5 .1943 
6 . 6 . 1 9 4 5 

29 . 4 .1933 

Nâzım vergiler 

1118 Oyun kâğıdı inhisarı hakkındaki kanunun ikinci 
maddesi mucibince Hilâliahmer cemiyetine ait 
hisse 

4584 Değişikliği 
1525 Şose ve köprüler kanunu 

47^1 ( ^ o s e v e r S u e r i kanununa ek kanun 
2159 İnhisarlar kanununa müzeyyel kanunun 11 nci 

maddesi 



— C/22 — 
Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev 'i Tarihi No. 

Kanun 

f. V. H. Karar
namesi 
Kanun 

Ö Z E T 

23 .12.1935 

27 .12 .1937 

8 . 1 . 1 9 4 0 

25 . 5 .1938 

1 1 . 8 .1941 

2871 

3293 

Arazi ve bina vergileriyle binalardan alman ikti
sadi buhran vergisinin hususi idarelere devri hak
kındaki kanunun 8 nci maddesi 
Sınai müesseselerle sigorta şirketlerinde kullanı
lan ecnebilere mukabil Türk memur ve mütehassıs 
yetiştirilmesi hakkında kanun 

2/12627 Bu kanuna müstenit kararname 

3398 Devlet Demiryolları bir kısım işletme işlerinin su
reti idaresine ve Demiryolları inşaat mukavelelerin
den münbais gümrük resmiyle diğer vergilerin mah
subuna dair kanunun 3 ncü maddesi 

4109 Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkın
da kanun 

Muhtelif vergi ve rüsumu ve harçları ve sair varidatı alâkadar eden hükümler 

Kanun 24.12 .1937 3290 Devlet hesaplarında liranın esas ittihaz edilmesi hak
kında kanun 

» 2 1 . 8 .1940 3911 Bazı Devlet alacaklarının tahsil sureti hakkında 
kanun 

» 7 . 7 . 1 9 4 4 4606 Yeniden 10 milyon liralık mâdeni ufaklık para 
bastırılması hakkında kanun 

KISIM : H 

Kanun 28 . 5 .1934 

23 .12 .1934 
17 . 1 .1940 
29 . 5 .1941 

Birinci grup 

Savunma vergisi 

'2456 Gümrüklerde istimal olunan bazı evraka müdafaa 
pulu ilsakı hakkında kanun 

^ J | î Ek ve tadilleri 

4040 Fevkalâde zam kanunu 

Kanun 

Tekel maddelerinden alman Savunma vergisi 

25 . 8 .1934 2460 Tütün ve müskirattan aımaeak müdafaa vergisi 
hakkında 



C/23 — 
Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. 

Kanım 
» 

» 

Ö Z E T 

26. 3 .1945 
17 . 5 .1940 
29 . 5 .1941 
27 . 5 .1942 

4708 Tadili 
38281 
4040}- Fevkalâde zam kanunu ve ekleri 
4226 j 

Kanun 

Kibritten alınan Savunma vergin 

1 7 . 5 . 1 9 4 0 

29. 
27. 
17. 

1 
5 
5 

.1941 

.1942 

.1943 

3828 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına ve bazı maddelerin mükellefiyet 
mevzuuna alınmasına dair kanunun 13 ncü maddesi 

4040] 
4226^ Fevkalâde zam kanunu ve ekleri 
4415] 

Kanun 

Posta müraseleleriyle telgraflardan ve telefon 
abone bedellerinden alınan Savunma vergisi 

29 . 5 .1941 4040 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 numaralı kanu
na ek kanunun 35 nci maddesi 

27 . 5 .1942 4226 Ek ve tadili 

Kanun 

Binalardan alınan Savunma vergisi 

29. 5 .1941 4040 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 numaralı kanuna 
ok kanunun 31 nci maddesi 

ikinci grup 

İstisnai gelir 

Kanun 28 . 5 .1934 2459 Tayyare resmi kanunu 
23 .12 .1934 2647] 
25 .12 .1935 2877}- Ek ve tadilleri 
25 . 5 .1938 3401J 
25 .12 .1935 2882 Hava kuvvetlerine yardım vergisi kanunu 
17. 5 .1940 3828 Fevkalâde zam kanunu 
15 . 1 .1943 4385 Şekerden alınan munzam istihlâk vergisi 





Ç - Cetveli 
Bütçe Kanunu: Madde - 6 

f Vatanî hizmet aylıkları] 



- ç / s -

Aylık sahibinin 
A, 

İSİMLERİ 

Usat tarafından şehit edilen Akdağ-
madeni kaymakamı Tahir: 

Zevcesi Memnune 
Kerimesi Mihrünnise 

» Nilüfer 
» Tahire 

Mahdumu Ertuğruf 

Aylık 
miktarı 

Dersadette şaiben idam olunan Urfa 
Mutasarrıfı sabıkı Nusret zevcesi Hay 
riye 

: J 
Konya hâdisei isyaniyesinde vazifesi 1 

uğrunda şehit edilen Bozkır Kaymakamı | 
Demir Asaf'm iki çocuğu ) 

Şehidi millî Boğazlıyan esbak Kay
makamı Kemal: 

Zevcesi Hatice [#] 
Kerimesi Müzehher 

» Müşerref 
Mahdumu Adnan 

Ankara Mebusu sabıkı Atıf 
r 

Gebze ve havalisi kuvayi milliye ku
mandanı iken şehiden vefat eden Yahya 
Kaptan: 

Zevcesi Şevket 
Kerimesi Fikriye 

» Muzaffer 
Bahriye nazırı esbakı General mer

hum Ahmed Cemal: 
Zevcesi Seniha 

Sadrı esbak merhum Talât zevcesi 
Hayriye 

12,5 

10 

10 
5 
5 
5 

10 

\ 10 

15 

25 

Tahsis şartları 

Dayandığı 
kanunun 

No. Tarihi 

\ 25 23/9/1336 

1 
\ 80 25/12/1336 
| 481 13/4/1340 
1 
\ 107 19/3/1337 
1 

271 14/10/1338 

270 19/10/1338 

275 14/10/1338 

478 18/4/1340 

478 13/4/1340 

Damat Ferit tarafından idam edil
miş olan şehit Çarkçı Yüzbaşısı Halil 
tbrahim: 

Zevcesi Fatma Belkis 
Kerimesi Iclâl 

» Necibe 
Mahdumu Celâleddin 

10 
5 
5 ( 480 13/4/1340 

[*] 5İ5 sayılı kanunla evvelce tahsis edüen 5 lira aylık 5 lira tamla 10 liraya çtkafûtmsitr. 



- 0 / 8 -
Aylık sahibinin 

-: i A. 
t 

İSİMLERİ 

General Abdülezel hafidesi Naciye 

Şehiden vefat eden Binbaşı Muhtar 
hemşiresi Binnaz 

Mitat: 
Kerimesi Mesrure 

Babıâli vakasında şehit edilen Har
biye nazarı esbakı General Nâzım keri
mesi Atiye 

Merhum Niyazi : 
Zevcesi Feride 

Esbak Diyarbakır Valisi Reşit mer
humun : 

Haremi Mazlûme 
Kerimesi Fikret 

Şeyhülislâm Hayri merhumun: 
Zevcesi Munise 

Şehit Yüzbaşı Yörük Selim : 
Zevcesi Hikmet 

ıkdağmadeni Kaymakamı Tahir : 

Zevcesi Memnune 

Irak Şeyhüîmeşayihi Uceymi 

Merhum Memed Ali zevcesi Belkis 

Gümüşane Mebusu Şehit Ziya : 
Zevcesi Ayşe 

Maraş Ulûmu riyaziye muallimi sa
bıkı Hayrullah : 

Zevcesi Ayşe 

Denizli Komiseri Hamdi : 
Zevcesi Fevziye 
Kerimesi Perihan 

Mustafa Necip hemşiresi Kevser 

Muş Mutasarrıfı merhum Servet : 
Zevcesi Samiye 

Aylık 
miktarı 

4 

15 

9 

18 

10 

20 
6 

20 

10 

2 

50 

4 

5 

5 

5 
5 

5 

10 

Tahsis şartları 

Teehhülüne kadar 

Techhülünc kadar | 

j 

Dayandığı 
kanunun 

No. Tarihi 

/ 

- 481 13/4/1340 

* 
• 

- 481 13/4/1340 



Aylık sahibinin 

ÎSÎMLERÎ 
Aylık 

miktarı 

•Karamağra nahiyesi Müdürü Tev-
fik : 

Zevzesi Hafize 

Kızılca nahiye Müdürü Şehit Adil: 
Zevcesi Havva îsmet 
Kerimesi îffet 

Şehit Erzincanlı Hafız Abdullah 
haremi Hatice 

Konya hâdisei isyaniyesinde şehit 
edilen Ali Kemal kerimesi Nefise 

10 

5 

Tahsis şartları 

Dayandığı 
kanunun 

No. Tarihi 

Teehhülüne kadar 

1 
}- 481 13/4/1340 

J 482 13/4/1340 

1 
I 
\ 515 24 /4 /134* 
I 

Ziya Gök Alp merhumun: 

Kerimesi Hürriyet 

24 ncü Fırka Kumandanı Kayma
kam Mahmud : 

Refikası Şaziye 

24 ncü Fırka Erkânıharbi Yüzbaşı 
Yakup Sami : 

Zevcesi Şah ende 

Mâraşlı doktor Mustafa : 
Zevcesi Naime 

Mâraşlı şehit Evliya : 
Zevcesi Şerife 

rıözanlı şehit Saimin hemşiresi Na
ciye 

30 Teehhülüne kadar 

40 

20 

10 

10 

15 

10 
Şehit Jandarma Mülâzimi evveli Sü

reyya'nın validesi Hüsniye 

Şehit doktor Nafiz Tahir : 
Hemşiresi Sabiha 

Topçu Binbaşılığından müstafi mer
hum Rıza : 

Zevcesi Şükriye 10 

518 11/11/1340 

Emekli, eytam ve eramil aylığı 
varsa katolunacaktır. 

649 22/4 /1341 

3291 24/12/1937 



- C / S -
Aylık sahibinin 

İSİMLERİ 

Nafıa vekili merhum Süleyman Sırrı 

Zevcesi Ehliman 

Mahdumu Saruhan 

Kerimesi Gülbeğim 

Saruhan Mebusu merhum Reşat : 

Zevcesi Atiye 

Aylık 
miktarı 

40 

30 

30 

1 
50 

Talısis şartları 

Dayandığı 
kanunun 

No. Tarihi 

İstanbul Mebusu merhum Abdur-
rahman Şeref : 

Kerimesi Hikmet 

Çorum Mebusu merhum Perid Re-

Zevcesi Kâmüran eaı : 

Merhum doktor Vasfi : 

•Ki'! 
Refikası Nazmiye 

Sivas Valii esbakı merhum Reşit t 

Zevcesi Melek 

Mahkeme! temyiz fteisi evveli mfc. 
teveffa Hasan Fehmi 

Zevcesi Kâmüran 

Sabık İstanbul Mebusu Ahmed Sa-
lahattihs 

Refikası Seza 

Mahdumu Haldun 

Kıtşehir mebusu merhum Ali Rıza : 

Refikası Necmiye 

Eytam ve eramil aylığı veril
memek şartiyle mahdumuna 
ikmali tahsiline ve diğerlerine 
izdivaçlarına kadar maktuan. 

732 8/2/1926 

30 

20 

20 

] Eytam ve eramil aylığı veril- 1 
[ memek şartiyle zevcesine kay- l 
f dihayat suretiyle, [ 7 5 3 24/2/1926 
J J 

Eytam ve eramil aylığı ka- "| 
l tolunmak üzere teehhülüne (• 1098 19/6/1927 

kadar J 

Teehhül ettiği zaman katedil- } 
mek üzere kaydi hayat ile ] 1099 19/ 6 /1927 

} Teehhül ettiği takdirde kate-
dilmek üzere kaydihayM 

ate- \ 
üe S 1100 19/6/1927 

1102 19/6/1927 

I Eytam ve eramil aylıkları ve-
[ rilmemek suretiyle zevcesine 

20 f teehhül eettiği takdirde kate-
J dilmek üzere kaydihayat üe 

1 Eramil aylığı verilmemek ve 1 
\ teehhül ettiği takdirde kato- \ 1103 19/6/192* 

30 J lunmak üzere ) 

40 

10 

20 

Eytam ve eramil aylığı veril
memek şartiyle refikasına te
ehhül ettiği takdirde kate-
dilmek üzere kaydihayat ile 
mahdumuna yirmi yaşma veya 
ikmali tahsiline kadar 

\ 1104 19/6/1927 

Eramil aylığı verilmemek şar- } 
tiyle teehhül ettiği takdirde [ 1105 19/6/1927 
kesilmek üzere kaydihayat ile j 

General Celâl: 
Kerimesi Redife 2,5 U41 23/6/1987 



f* 
Aylık sahibinin 

İSİMLERİ 

-M— 

Aylık 
miktarı Tahsis şartları 

Dayandığı 
kanunun 

No. Tarihi 

Rize Mebusu merhum Rauf : 

Zevcesi Binnaz 

Kerimesi Melâhat 

Mardin mebusu sabıkı merhum 
Derviş : 

Zevcesi Meryem 

Şehit Binbaşı Ali Kabuli : 
Kerimesi Fatma Bahire 

Menemen hâdisesinde şehit edilen 
Bekçi Memedoğlu Hasan : 

Zevcesi Fatma 

1 Eytam ve eramil aylıkları ve- ] 
I rilmemek şartiyle zevcesine te- j 

30 }• ohhül ettiği takdirde kesilmek )• 1171 25 / 6 /1927 
| üzere kaydihayat ile, kerime- | 

10 j sine teehhül edinceye kadar J 

) Eramil aylığı verilmemek üze- ] 
}• re teehhül ettiği takdirde ka- }• 1174 26/6/1927 

30 J tolunmak şartiyle j 

15 

15 

Kaydihayat şartiyle 2038 27/6/1932 

} Evlendiği zaman kesilmek ] 
}• üzere maktuan ]• 2432 17/5/1934 



G - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde - 6 

[Gelecek yıllara geçici sözleşme yapmağa izin verilen hizmetleri 

Kanun 
No -

1050 Genel Muhasebe Kanununun 50 ve 52 nci maddelerinde gösterilen hizmet
ler 

1375 Anadolu, Mersin - Adana demiryollan ve Haydarpaşa liman ve rıhtım 
sözleşmeleri 

1391 Ford sözleşmesi 
2173 Gölcük 'de onarma limanı ve tersane yaptırılmasına dair 
2182 Tababet ve şubeleri sanatlarının icrası tarzına dair 2 Nisan 1928 tarih ve 

1219 numaralı kanuna ek kanun 
2214 Filyos - Ereğli hattı ile Ereğli limanının inşasına dair 
2300 } Devlete ait bir kısım binalar satış bedeliyle resmî daireler yapılması hak-
3276 j kında kanun ve bu kanunun 2 nci maddesini değiştiren kanun 
2510 îskân Kanununun 40 nci maddesinde gösterilen hizmetler 
2519 istanbul adalet binası için 500 000 liraya kadar istikraz yapılması hakkın

da 
2575 Ankara Merkez Eıfzıssıhha müessesinde kullanılacak yabancı- uzmanlar 

hakkında 
2670 ) Amerika Birleşik Devletlerine 13 senede ödenecek paraların tesviyesi su-
3022 \ reti hakkında 
2832 Millî Savunma Bakanlığıyla bu Bakanlığa bağk kurumlarda kullanılacak 

yabancı Devlet uyruğundan uzman ve ustalarla yapılacak sözleşmeler bak
landa 

2876 Ankara numune hastanesi için getirilecek üç yabancı uzmanla beş yıl için 
sözleşme yapmaya dair kanun 

2917 Aydın demiryollarında yapılacak tesisler ve tadiller için gelecek yıllara.ge
çici yüklenmelere girişilmesi hakkında 

2980 \ Millî Savunma Bakanlığınca 67 milyon liralık gelecek yıllara geçici yük 
3060 J lenmelere girişilmesi hakkında 
3132] 
3483 Yeniden yapılacak su işleri için gelecek yıllara geçici yüklenmelere giri-
4100 I silmesi ve 3132 savılı kanıma ek kanunlar 
4649 



G/2 
Kanun 

No 

3142 Anadolu Demiryolları ve Haydarpaşa Limanı Şirketi ile akdedilen sözleş
melerin bazı maddelerinin tadiline dair iki söşleşmenin onanması hak
kında 

3262 )• Diyarbakır istasyonundan Irak ve îran sınırlarına kadar yapılacak de-
3813 I miryolları için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi ve 3262 sayı-
4649 I lı kanuna ek kanunlar 
3395 I Millî Savunma ihtiyaçları için 125,5 milyon liraya kadar yüklenmeğe giri-
3587 l silmesi hakkmda 
3698 Devlet demiryollarına muharrik ve müteharrik edevat mubayaası için gele

cek yıllara geçici taahhüde girişilmesi ve Haydarpaşa - Sirkeci arasında 
feribot işletilmesi hakkında 

3879 Zonguldak - Kozlu demiryolunun yapılması için gelecek yıllara geçici yük
lenmeğe girişilmesi hakkında 

3892 Cezaevleri yapılması için istikraz yapmağa ve geçici yüklenmeler icrasma 
dair 

3980 Ulaştırma Bakanlığına 16 milyon liraya kadar yüklenmeğe yetki verilmesi 
hakkında 

4099 Ankara şehri lâğımlarının inşa ve tesisi için gelecek yıllara geçici yüklen
meğe girişilmesi hakkında 

4251 Şose ve köprüler yapılması için gelecek yıllara geçici yüklenmeğeşjjiri§il-
mesi hakkında _; 

4304 Meslekî ve teknik okullar açılması ve eldekilerin büyütülmesi hakkında 
4475 Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü Teşkilât vazife ve memurları hakkındaki 

kanunun 36 ve 44 ncü maddelerinde gösterilen hizmetler 
4499 İstanbul Üniversitesi binalarının yaptırılması hakkında 
4626 Memur meskenleri yapılması hakkmda 
4635 Devlet öğretim kurumlarında çalıştırılacak yabancı profesör, öğretmen, 

uzman ve ustalarla gelecek yıllara geçici sözleşmeler yapılması hakkmda 
4643 Demiryolları yapılması için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi 

hakkmda 

4927 ı ^ e m c * e n radyo istasyonları kurulmasına dair 
4677 Atatürk anıt - kabiri yapılmasına dair 
4761 Ankara Tıp Fakültesinin kurulması hakkında 
4870 İnebolu ve Amasra Limanları yapımı için gelecek yıllara geçici yüklenme

lere girişilmesi hakkında 
4879 Ankara Tıp ve Fen Fakülteleri yapımı için gelecek yıllara geçici yüklen

melere girişilmesi hakkında 
4940 Devlet Kitapları döner sermayesi hakkındaki kanunun 4 ncü maddesinin 

değiştirilmesine dair 



F - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde - 6 

[Mâliye Bakanlığı bütçesinin 421 nei bölümüne konmuş ihtiyat ödeneğin aktanlaeağı tertipler] 

L — Mahkeme gideri 
2. — Mahkeme ilâmiyle borç gerçekleşmiş tertiplerden ödenekleri kalmayanlar 
3. — Geçen yıl borçlan tertipleri 
4. — Eski yıllar borçlan tertipleri. 



İ - Cetveli 
Bütçe K a n u n u : Madde - 6 

[Gümrük Tarife Kanununun 14 ncü maddesi gereğince geçici kabul yolundan faydalanacak eşya] 

Eşyanın cinsi ve çeşidi Ne halde geleceği Ne gibi işlemler göreceği 

1. İplikler: 
a) Kaskam iplikleri «senede Çile veya paket halinde Halı dokunacak 

100 bin kiloyu geçmemek 
: ;; üzere» -' • • . 
b) Safi veya karışık kam- Masura veya bobin üaerinde Yün, mensucat, çorap* fanila vesair 

gam iplikleri sarılı, çile veya paket halinde örme eşya dokunacak 
c) Safi veya karışık pamuk Masura veya bobin üzerinde Çorap, fanila vesair örme eşya ile 

iplikleri (her nevi) sarılı, çile veya paket halinde sırma, klaptan, kaytan ve kablo 
yapılacak 

d) Sun'i ipek iplikleri Masura veya bobin üzerinde Çorap, fanila vesair örme eşya örü-
sarılı, çile veya paket halinde lecek 

2. Kaşarlı ve kasarsız pamuk Top halinde Yazma ve kalemkâri basmalar ve 
mensucat (Amerikan bezi, kablo yapılacak 
tülbend, salaşpur, patiska ve 
benzerleri) 

3. Safi keten mensucat Top halinde Anteb işi çamaşır, örtü ve benzeri 
yapılacak 

4. Keten, kendir, jüt, rami ve Top halinde Çuval ve harar yapılacak 
tarifede yazılı olmıyan sair 
nebati maddelerden sargılık 
kaba mensucat (tabii raıkli 
veya boyalı) 

5. Türk ve Şark hah ve kilimleri Halı ve kilim halinde Yıkama, temizleme ve tamir gibi 
ameliyeler 

6. Plâstik maddeler (Sellüloid, Külçe, levha, yaprak, çubuk, Teşbih, ağızlık ve kaşık gibi eşya 
galalit ve bakalit ve benzer- boru ve tane halinde yapılacak 
leri) ve oryantal halitaları 
Fildişi, kemik ve boynuz, ko-
rozo cevizi 

7. Bakır: 
a) Levha Levha halinde Bakır eşya yapılacak 
b) Tel «her nevi» Yuvarlak ve yassı, masura, Sırma, klaptan, kaytan ve gelin 

makara veya bobine sarılı teli ve kablo yapılacak 
veya kangal olarak 

8. Çinko: 
a) Külçe Külçe halinde Galvanizli düz viya oluklu saçlar 

yapılacak 



9. 

10. 

11. 

12. 
13. 
14. 

15. 

Eşyanın cinsi ve çeşidi 

b) Levha 
Demir: 
a) Saç 

b) Kalay galvanizli saç (te
neke) 

c) Profil demirleri 

Hamızı kibrit 

Nışadır 

Saf kurşun 
Bağırsaklar 
Kauçuk: 
a) Ham veya temizlenmiş 

b) Tel ve şerit 
Ağaç kütükleri 

- 1 / 2 -
Ne halde geleceği 

Levha halinde 
-

Levha- halinde 

Levha halinde 

Mayi halinde 

Toz veya parça halinde 

Külçe halinde 
Tuzlanmış halde 

Her şekilde 

Tel ve şerit halinde 

16. Kereste 

17. Şeker (tasfiye edilmiş) Toz, kristal ve küp halinde 

Ne gibi işlemler göreceği 

Ziynet pulu yapılacak 

Galvanizli düz veya oluklu «aç
lar ile demir fıçı vesair ambalaj 
eşyası yapılacak 
Konserve ve benzeri yerli mahsul 
ve mamullere mahsus ambalaj ku
tuları yapılacak 
Demir fıçı vesair ambalaj eşyası 
yapılacak 
Düz ve oluklu saçların galvanizi 
işinde kullanılacak 
Düz ve oluklu saçların galvanizin
de kullanılacak 
Sülyen (Miniyum) yapılacak 
Temizleme ve ihzar ameliyeleri 

Ayakkabı, oyuncak vesair kauçuk-
lu eşya ve kablo imal olunacak 
Kasık bağları imal olunacak 
Kontrplâk ve kaplamalık ağaç yap
rak yapılacak 
İhracata mahsus yerli mahsûl ve 
mamullerin ambalajı için 
Aşağıda yazılı şekerli maddeler ya
pılacak 
Bu maddelerin ihracında şekerin 
miktarı aşağıdaki nispetlere göre 
hesap olunur: 
1. 

2. 

3. 
4. 
5. 
6. 

Çikolatalar 
a) Sütlü 
b) Sütsüz 
Şekerlemeler: 
a) Lokum 
b) Badem şekeri 
c) Diğer şekerlemeler 
Bisküvi 
Reçeller ve marmalâtlar 
Meyve konserveleri 
Tahan helvası 

*> 
40 
50 

48 
35 
40 
15 
60 
35 
40 

îhtar: 
Bu cetvelde yazılı şekerden gayri eşya için hizalarında gösterilen işlemler ve işçilikler dolayısiyle 

girerken belirtilen miktarlanna göre ne nispetlerde fire veya artma payı kabul edileceği Ekonimi Ba
kanlığınca belirtilir. 



K - Cetveli 
Bütçe K a n u n u : Madde - 1 1 

[Köy öğretmenleri, sağlık memurları ve ek görev kadroları] 

Çeçidi Sayı ücret 

> ' 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Köy öğretmeni 8798 20 

Eh görtvUr 

Köy okulu başöğretmenliği 7246 10 
Bölge okulu başöğretmenliği 512 15 
Bölge gezici başöğretmenliği 529 20 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Köy sağlık memuru 500 20 
> » > 300 30 
» » » 100 40 



M-Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde - 7 

[Pansiyoner öğrencilerden alınacak ücretler] 

Okulun adı 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Adana Erkek Lisesi 
Adana Kız > 
Afyon Karahisar » 
Antalya » 
Balıkesir » 
Bursa » 
Çamlıca Kız » 
Denizli İsmet İnönü » 
Diyarbakır » 
Edirne » 
Erenköy kız » 
Erzurum » 
Galatasaray » 
Gazianteb » 
Haydarpaşa » 
izmir Atatürk » 
izmir Kız > 
Kabatag » 
Kandilli Kız > 
Kars » 
Kastamonu » 
Kayseri » 

Lira 

375 
375 
330 
370 
395 
375 
505 
330 
375 
360 
505 
380 
530 
345 
505 
430 
430 
505 
505 
360 
345 
375 

Konya 
Kütahya 
Sivas 
Trabzon 
Tozgad 
Bursa Kız ög 

Okulun adı 

Lisesi 
» 
» 

» 
» 

. Okulu 
istanbul Kız öğ. Okulu 
Aydın Ortaokulu 
Bilecik 
Bolu 
Buca (izmir) 
Çanakkale 
Manisa 
Maraş 
Niğde 
Yalvaç 

» 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
» 

Ankara Ismetpaşa Kız Ens. 
istanbul Kadıköy Kız Ens. 
Erkek Sanat 
Sanat okulları 

Enstitüleri ve Erkek Orta 

Tarım Bakanlığı 
Ankara Yüksek Tarim Enstitüsü 

Lira 

360 
330 
360 
360 
845 
375 
505 
345 
330 
345 
430 
360 
360 
345 
330 
270 
480 
430 

330 

450 



N - Cetveli 
Bütçe kanunu : Madde - 9 

[2005 sayılı kanunun 3 ncü maddesine göre pansiyonlarda, 1947 yılı içinde kullanılacak ücretli me
murlar ve hizmetliler kadrosu] 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Müzakereci 

Yönetim memuru 

Doktor 
» 

» 

120 
30 
40 

1 
1 
8 

15 
25 
45 
40 
25 
10 
10 
20 
20 

75 
70 
60 

200 
175 
150 
130 
115 
100 
90 
75 

150 
130 
115 
100 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

A§çı (Yamağı ile beraber) 
> » 

Hizmetliler 
> 
» 

Hademe 

> 

3 
10 
10 
20 
15 
10 
5 
10 
5 
35 
35 
75 
75 
100 
500 

150 
125 
110 
100 
90 
15® 
130 
115 
100 
90 
75 
7i 
70 
60 
55 



L - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde - 15 

[1947 yılı içinde kullanümıyacak memuriyetler] 



~ V 2 — 

D ). Görevin çeşidi 

6 Raportör 

Başbakanlık 
Sayı Aylık D. Görevin çeşidi 

1 70 
10 Neşriyat memuru 
12 Arşiv » 

Sayı Aylık 

1 35 
2 25 

3 Üye 

5 Kanun sözcüsü 

6 » » 

4 Baş yardımcı 

Danıştay Başkanlığı 

1 

ı 
2 
1 

100 

80 

70 
90 

7 
9 

10 
10 
12 

Üçüncü S. yardımcı 
Beşinci S. > 
Altıncı S. » 
Zabıt kâtibi 
İkinci S. kâtip 

2 
1 
3 
1 
1 

60 
40 
35 
35 
25 

Basın ve Yaym Genel Müdürlüğü 

3 

7 
9 

10 
11 

8 
8 
9 

10 

Genel Müdürlük 

Genel Müdür Muavini 

Büro Müdürlüğü 

Mütercim 
Büro şefi 
Birinci sınıf mümeyyiz 
İkinci sınıf mümeyyiz 

Etüd Heyeti 

Vesikalar şubesi müdürl muavini 
Raportör 
Büro şefi 

Hukuk Müşavirliği 

Birinci sınıf mümeyyiz 

1 

1 
2 
2 
2 

1 " 
2 
1 

1 

100 

60 
40 
35 
30 

*fi i. "S» 

'50 
50 
40 

35 

4 

4 

9 

4 
5 
e 
9 

12 

6 

Fen Hey e'eti 

Üye (Yüksek mühendis - Uz
manlık yeri) 
Üye (Yüksek Mimar - Uzman
lık yeri) 
Büro şefi 

Teftiş HeyJ eti 

Başkan 
Başmüfettiş 
Müfettiş 
Büro şefi 
Memur 

İç Yayın Dairesi 

Şube müdürü 

1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
2 

9. 

90 

90 
40 

90 
80 
70 
40 
25 

70 



r>. 
7 
8 
9 

10 
12 
13 

6 

6 
9 

12 
5 

6 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
5 

5 

6 
8 

9 
5 
5 
5 
7 

7 

6 

Görevin çeşidi 

Raportör 
Raportör 
Büro şefi 
Birinci smıf mümeyyiz 
Memur 

» 

Dış Yayın Dairesi 

Şube Müdürü (Dairenin mü 
dür muavinliği ypar) 
Şube Müdürü 
Büro şefi 
Memur 
Kısa dalga Yayın şefi (Uzman
lık yeri) 

Radyo Dairesi 

Şube Müdürü 
Radyo İstasyonu Müdürü 

> » » muavini 
Raportör 
Büro şefi 

> » 
Birinci sınıf mümeyyiz 
İkinci > » 
Memur 

» 
Radyo İstasyon Başmühendi
si (Elektrik yüksek mühen
disi Teknik İşleri Müdür 
yardımcısı uzmanlık yeri) 
Elektrik Yüksek Mühendisi 
(Uzmanlık Y.) 

» » » > 
Baş fen memuru (Uzmanlık 
yeri) 
Fen memuru (Uzmanlık yeri) 
Radyo Söz yayın şefi ı» » 
Radyo temsil şefi (Uzm. Yeri) 
Redaksiyon şefi » Ö» 
Radyo Yayın şefi yardımcısı 
(Uzm. Yeri) 
Mütercim 

Turizm Dairesi 

Şube Müdürü 

Sayı 

2 
1 
2 
1 
1 
2 

1 
4 
1 
2 

1 

3 
1 
2 
3 
3 
2 
3 
5 
3 
1 

2 

2 
1 

1 
2 
1 
1 
1 

5 
1 

3 

- I v 
Aylık 

60 
50 
40 
35 
25 
20 

70 
70 
40 
25 

80 

70 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 

80 

80 
70 

50 
40 
80 
80 
80 

60 
60 

70 

' 3 -
D. 

7 
8 

11 
7 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
7 
7 

7 
9 

10 
11 
12 
13 

9 
10 
11 
12 
13 
9 

10 
11 

9 
11 
12 
13 

5 

Görevin çeşidi Sa 

Raportör 
> 

2 nci sınıf mümeyyiz 
Mütercim 

Basım ve Dağıtma Dairesi 

Şube müdürü 
Raportör 

» 
Büro şefi 
Birinci S. mümeyyiz 
İkinci S. » 
Memur 

» 
Mütercim 
Yabancı dil bilen musahhih 

iyi 

2 
2 
1 
2 

2 
2 
4 
3 
2 
2 
5 
4 
2 
1 

Zatişleri ve Muamelât Müdürlüğü 

Müdür muavini 
Büro şefi 
Birinci S. mümeyyez 
İkinci S. » 
Memur 

» 

Levazım Müdürlüğü 

Büro şefi 
Birinci S. mümeyyiz 
İkinci S. > 
Memur 

» 
Umumi ambar memuru 
Ambar memuru 

"» » 

1 
1 
3 
4 
5 
2 

1 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
1 

Evrak ve İstatistik Müdürlüğü 

Büro şefi 
İkinci S. mümeyyiz 
Memur 

» 

Bölge Müdürlüğü 

Mıntaka Müdürü 

1 
X 
3 
2 

4 

Aylık 

60 
50 
30 
60 

70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
60 
60 

_ _ 

60 
40 
35 
30 
25 
20 

40 
35 
30 
25 
20 
40 
35 
30 

40 
30 
25 
20 

80 



İ). Görevin çeşidi 
- Î . / 4 -

Sayı Aylık D. 

Basın Ataşelikleri 

7 Basın Ataşesi 60 

Görevin çeşidi 

8 Hasın Ateşesi yardımcısı 
9 » » » 

Sayı Aylık 

2 50 
3 40 

İLLER 

6 Müdür 

İstatistik Genel Müdürlüğü 

70 

10 Şef 
13 Memur 
14 » 

2 35 
3 20 
1 15 

5 Meteoroloji müdürü 
6 » » 

Devlet Meteoroloji İşleri G-. Md. 
80 
70 

12 Asistan 
13 > 

48 
9 

25 
20 

Diyanet İşleri Başkanlığı 
13 Seriye sicilleri saklak koruyu

cusu ve muamele memuru 1 
13 Müftü kâtibi 1 

20 
20 

14 Müftü 
14 Vâia 
14 » [1] 

12 
15 
30 

15 
15 
15 

Adalet Bakanlığı 

'cm l§ı eri Genel Müdürlüğü 
6 Genel müdür yardımcısı 1 70 

Adlî Tıp İşleri Genel Müdürlüğü 
7 Müşahedehane müdürü 1 60 

ÎLLEÛ 

Başkan, yargıç üye> sulh yâr-' 
gıcı, savcı ve yardımcılar^ ic-

8 -jra yargıç ve yardımcıları, sor
gu yargıçları, yargıç yardımcı
ları ve Yargıtay raportörleri 

10 
1 
19 

70 
50 
40 

[1] 1 - VHI -1947 den bağlıyarak be§ ay açık tutulacaktır. 



t). Görevin çeşidi Sayı 
- t / g -

Aylık D. 

11 Yargıç adayı ve stajiyer yar
gıç adayı 29 

Hukuk mezunu kâtipler 

1 Başkâtip ve yardımcıları 
8 > » > 

Kâttpîer 

13 Başkâtip Y. Tutanak K. Y. 
Kâtib 10 

11 icra memur ve yardımcıları 15 
12 » » » 3 
13 » » » 14 
5 İkinci Genel Müfettişlik Müşaviri 1 
5 Üçüncü Genel Müfettişlik Mü-

30 

60 
50 

20 
30 
25 
20 
80 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

şavırı 
6 Üçüncü Genel Müfettişlik Mü

şaviri yardımcısı 
6 il ve komutanlık muhakim şu

besi yardımcısı 
5 Gezici mahkeme yargıcı 
6 » » » 
7 » » > 
9 Gezici mahkeme başkâtip veya 

kâtibi 
10 Gezici mahkeme başkâtip veya 

kâtibi 
11 Gezici mahkeme başkâtibi veya 

kâtibi 
12 Gezici mahkeme mübaşiri 
13 » > » 

1 

1 

1 
20 
20 
45 

20 

20 

45 
45 
40 

80 

70 

70 
80 
70 
60 

40 

35 

30 
25 
20 

Tapu ve Kadastro G. Md. 

10 Müdür 
6 Yargıç 
7 > 

5 
3 
3 

35 
70 
60 

11 Tapu üyesi 
10 Fen âmiri 

30 
35 

İçişleri Bakanlığı 

Makattt İddreUr G$n4 Md, 

İ0 Birinci mümtyyi* 
İ l ikinci » 
lû Memur 
13 Kâtip 

Zati§leri Genel Müdürlüyü 

1$ Memur 
13 Kâtip 

Nüfus îjleri Genel Müdürlüğü 

9 Büro şefi 
14 Kâtip 

35 
30 
25 
20 

25 
20 

40 
15 

Seferberlik MüâürtufiÜ 

6 İtfaiye mütehassısı 
13 Kâtip 

Kâğkk işleri Müdürlüğü 

İ4 Kâtip 

Levaztm Müdürlüğü 

10 Birinci mümeyyiz 
12 Memur 
13 Kâtip 

Birinci Genel Müfeiti§lik 

7 Evrak Müdürü 

20 

15 

35 
25 
20 

60 



D. Görevin çeşidi 

7 Emniyet müşavir muavini 
9 - » müfettişliği kâtibi 
9 kâtip 

10 » 

İkinci Genel Müfettişlik (Trakya) 
8 Evrak müdürü 1 
7 Emniyet müşavir muavini 1 

10 Yazı işleri kâtibi. 2 
10 Dosya memuru 1 
11 : Köy,bürosu kâtibi 1 

Üçüncü Genel Müfettişlik 
5 Yabancı isler müdürü , > • 1 

- M 
Sayı Aylık D 

60 
40 
40 
35 

50 
60 
35 
35 
30 

80 

Görevin çeşidi 

7 Evrak müdürü 
7 Asayiş müşavir muavin 
9 Kâtip 

10 » 
9 Emniyet müfettişliği kâtibi 

Dördüncü Genel Müfettişlik 

7 Emniyet müşavir muavini 1 

tiler teşkilâtı 

14 Bucak tahrirat kâtibi 262 

Sayı 

1 
1 
2 
1 
1 

Aylık 

60 
60 
40 
35 
40 

60 

15 

5 Enstitü mütehassıs muavini 
7 Şube müdür muavini 

13 Tetkik memuru 

Emniyet G. Md. 

1 80 
1 60; 
2 20 

13 Nezarethane memuru 
14 . S . 5 muamelât memuru 

1 
35 

20 
15 

Dışişleri Bakanlığı 

i 
2 
3 
4 
6 
7 
8-
9 

10 

1 
3 
4 
2 
23 
9 
12 
16 
34 

150 
125 
100 
90 
70 
60 
50 
40 
35 

Fiilî kadro dışında kalan memurlara ilişkin 
: - •- temsil ödeneği 

. . -• . Miktar 

73 
18 
9 
5 

5- 25 
26- 50 
51- 75 
76-100 



D. Görevin çeşidi 

— L/7 — 
Maliye Bakanlığı 

Sayı Aylık D. 

MERKEZ 

Baş Hukuk Müşavirliği ve MuhdKemat Genel 
Müdürlüğü 

10 Birinci mümeyyiz 
11 İkmci » 
4 Müşavir avukat 
8 Avukat 

2 35 
4 30 
1 90 
1 50 

Merkez Daireleri Saymanlık Müdürlüğü 

9 
12 
13 
10 

Saymanlık müdür yardımcını 
Memur 

Birinci mümeyyiz 
11 İkinci 

3 
10 
11 
1 
3 

40 
25 
20 
35 
30 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü 

11 İkinci mümeyyiz 1 30 

Tahsilat Genel Müdürlüğü 

12 
13 

10 
11 

Memur 

Muhasebat Genel Müdürlüğü 

Birinci mümeyyiz 
İkinci » 

25 
20 

35 
30 

Gelirler Genel Müdürlüğü Temyiz ve İtiraz Ko
misyonları 

7 
8 
9 

12 
5 
6 
8 
9 

10 
11 
11 

Temyiz Komisyonu Raportör 
> > » 

Kalem şefi 
Memur 
İtiraz Komisyonu Başkanı 

» » üyesi 
» » raportörü 

Kalem şefi 
Birinci mümeyyiz 
İkinci > 
Gelir kontrol yardımcısı 

' 2 
3 
1 
1 
3 
6 
6 
2 
4 
7 
1 

60 
50 
40 
25 
80 
70 
50 
40 
35 
30 
30 

Emekli İşleri Genel Müdürlüğü 

12 Memur 2 25 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

13 Memur 6 20 

Levazım ve Kıymetli Kâğıtlar Müdürlüğü 

13 Memur 2 20 

Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı 

4 Başhesap uzmanı 
5 Birinci sınıf uzman 
6 İkinci > » 
7 Üçüncü > » 
8 Dördüncü » > 

Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğü 

10 
15 
10 
10 
20 

90 
80 
70 
60 
50 

8 Şef 
12 Memur 
13 » 

1 50 
1 25 
5 20 

Hazine Genel Müdürlüğü 

5 Elçilikler Maliye müşaviri 1; 80 
9 > > memuru 1 40 

Maliye Tetkik Kurulu Başkanlığı 

4 Üye 1 

özel Kalem Müdürlüğü 

8 Seferberlik müdürü 1 

ÎLLER 

Muhakemat Memurları 

4 Müşavir avukat 3 
5 Muhakemat müdürü 5 
5 Bölge Muhakemat müdürü 3 
7 İl Muhakemat müdürü yardımcısı 1 
6 Avukat 1 

Gelir Memurları 

11 Tahakkuk şube şefi 1 
10 > > memura 1 

90 

50 

90 
80 
80 
60 
70 

30 
35 



D. 

11 
12 
12 
13 
14 

9 

Görevin çeşidi 

13 Muhafaza memuru 

— L/8 — 
Sayı Aylık D. 

Tahakkuk şube memuru 
» » » 
» » kâtibi 
» » » 
» » » 

Gelir kontrol memuru 

8 
6 
2 
1 
5 
2 
1 

30 
25 
25 
20 
15 
40 
20 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Saymanlık Memurları 

Saymanlık kâtibi 

Levazım Sicil ve Evrak 

10 Birinci mümeyyiz 
11 İkinci » 
12 Memur 

20 

5 
5 
10 

35 
30 
25 

Millî Eğitim Bakanlığı 

MERKEZ 

5 Yayım müdürü 

İller Eğitim Daireleri 

8 Muamelât şefi 
9 » » 

10 Mümeyyiz 
11 » 
12 Başkâtip 
13 Kâtip 

5 
8 

12 
12 
18 
28 

80 

50 
40 
35 
30 
25 
20 

Lise, öğretmen Okulu ve Orta Okullar Öğretmen 
ve Memurları 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
11 
12 
8 
9 
12 
8 
9 
12 
13 
14 

Öğretmen 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

îç hizmetler şefi 
» 
» » 

Memur 
» 
» 
» 
» 

15 
41 

114 
65 
3 
6 

848 
1000 

4 
1 

15 
5 
<*> 
o 

61 
' 236 

21 

90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
25 
50 
40 
25 
50 
40 
25 
20 
15 

Erkek Teknik, Kız Teknik ve Ticaret Okulları 

2 Profesör 2 125 

3 
4 
5 
6 
6 
7 
8 
9 
8 
9 

10 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
10 
11 
12 
13 
12 
13 

Profesör 

Doçent 

Asistan 

öğretmen 

» 
» 
» 

Kâtip ve Hesap memuru 
» » » 
» » » 

Ambar ve debboy memuru 

İç hiönetler şefi 

2 
4 
6 
15 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
2 
14 
20 
58 
115 
188 
300 
346 
323 
17 
2 
7 
6 
56 
129 
58 
23 
38 
40 
54 
1 
1 

100 
90 
80 
70 
70 
60 
50 
40 
50 
40 
35 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
35 
30 
25 
20 
25 
20 



•D. Görevin çeşidi Sayı Aylık I D. 

Cumhurbaşkanlığı Filârmonik Orkestrası 

3 Şef 
5 Üye 

Kitaplıklar 

7 Kitaplıkçı 
9 > 

10 » 
11 » 
14 > 

İlk öğretim müfettişleri 

6 Müfettiş 
7 » 
8 » 
9 » 

10 » 
11 > 

1 40-100 
5 25-80 

Güzel Sanatlar Akademisi 

4 öğretmen 1 

4 
1 
8 

19 
8 

67 

90 

60 
40 
35 
30 
15 

70 
60 
50 
40 
35 
30 

Görevin çeşidi 

Konservatuar 

4 öğretmen 
5 » 
6 » 
7 » 

6 Doçent 

Sayı Aylık 

2 90 
2 80 
1 70 
3 60 

Siyasal Bügûer Okulu 

m 
İstanbul Teknik Okulu öğretim Heyeti 

3 öğretmen 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 Asistan 

11 * 

Şube şefi 

Konservatuvar 

3 100 
6 
8 

10 
13 
7 
2 

31 
34 

90 
«0 
70 
60 
50 
40 
40 
30 

tîcret 
8 140 

MERKER 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

7 Müfettiş 
8 » 

10 Şef 

Bayındırlık Bakanlığı 

Etüd ve İstikşaf Fen Heyeti 

9 Baş fen memuru 

Demiryollar ve Limanlar İnşaat Reisliği 
Demiryollar İnşaat Fen Heyeti 

6 Yüksek mühendis 1 
7 Yüksek mühendis veya yüksek 

mimar 2 
8 Yüksek mühendis veya yüksek 

mimar 1 

60 
50 
35 

70 

50 

60 

Malzeme Fen Heyeti 

6 Yüksek mühendis 1 

Limanlar İnşaat Fen Heyeti 

9 Desinatör 1 

Muamelât ve İstimlâk Müdürlüğü 

11 |^emur 1 

T-etkİk Müdürlüğü 
11 Memur 

40 

70 

40 

30 

30 



D. 

4 

9 

io 
30 
w 
13 
13 

Görevin çeşidi 

Fen Heyeti mühendisi 
Müh. veya müh;) 
İstimlâk müfettişi 

» fen memuru 
Eessam 
Kâtip 
Sipariş memuru 
Ayniyat hesap memuru 

(Y. 

'$ose ve Köprüler Reisliği Tetkik 

11 
13 

9 

7 
9 

Memyr 
Kâtip 

Sayı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

— L/10 -
Aylık 

90 
40 
35 
35 
35 
20 
20 

Müdürlüğü 

1 
2 

Yapı ve İmar İşleri Başkanlığı 

Proje Bürosu 

Eessam 

Tesisat Bürosu 

Kalorifer mütehassısı 
Tesisat ressamı 

1 

1 
1 

30 
20 

40 

60 
40 

D. 

9 
13 

Görevin çeşidi 

Eessam 
Kâtip 

Sayı 

1 
1 

Aylık 

40 
20 

Bayındırlık Şirket ve Müesseseleri Reisliği 

5 
6 

6 
10 

12 
8 
8 

6 

Fen Heyeti 

Yüksek mühendis 
» » 

1 
1 

Tarife ve Hesap Tetkik Heyeti 

Murakıp 
Şef 

Muamelât Müdürlüğü 

Memur 
Tetkik şefi 
Kontrol » 

Hukuk Müşavirliği 

Hukuk müşavir yardımcısı 

1 
1 

2 
1 
1 

1 

80 
70 

70 
35 

25 
50 
50 

70 

Kontrol Şubesi 

.7 Yüksek mühendis veya yüksek 
mimar 

Muamelât kısmı 

12 Muamelât memuru 
13 » » 

60 

25 
20 

Su İşleri Başkanlığı 

Fen Heyeti 

6 Yüksek mühendis 
8 » » 
9 » » 
6 Mühendis 

Muamelât Müdürlüğü 

11 Tetkik ve tahakkuk memuru, 
12 Memur 
12 Proje teksir ve muhafaza me

muru 
8 Kısım mühendisi (Y. Mühendis) 
9 » > » » 

70 
50 
40 
70 

30 
25 

25 
50 
40 

8 Şef 
12 Memur 

Zatişleri Müdürlüğü 

Okullar Bürosu 

Neşriyat Müdürlüğü 

12 
13 
7 
9 

Memur 
Kâtip 
Neşriyat âmiri 
Müze memuru 

Seferberlik Müdürlüğü 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

50 
25 

25 
20 
60 
40 

35 
20 

10 Fen memuru 
13 Memur 

Bakanlık Muhasebe Müdürlüğü Bina ve Su İşleri 

11 Hesap memuru 1 30 

İLLER 

Genel Müfettişlikler Müşavirlikleri 

10 1 nci Genel Müfettişlik Nafıa 
Fen memuru 35 



D. Görevin çeşidi Sayı Aylık D. 

6 2 nci Genel Müfettişlik Müşavir 
muavini 

6 3 ncü Genel Müfettişlik Müşa
vir muavini (mimar) 

1 70 

1 70 

Şose ve Köprüler Dairesi Başkanltğt Yüksek 
Mühendisleri 

6 Yüksek Müh. (Mıntaka veya 
Nafıa müdürü olarak kulla
nılabilir). 7 70 

7 Yüksek mühendis 1 60 
8 > » 5 50 
9 » » 7 40 

Şose ve Köprüler Mühendis veya Fen 
Memurlart 

8 Mühendis veya baş fen memuru 4 
9 » » > » » 2 

10 > » fen > 13 
11 » » > > 27 
12 » > » > 35 

Şose ve Köprüler Başkanltğt 

8 Yüksek mühendis veya mü
hendis 1 

» 
Tunceli İli Nafta Müdürlüğü 

9 Baş fen memuru 1 
13 Kâtip ve mutemet 1 

Yapı ve İmar İşleri Reisliği 

8 Yüksek mühendis veya yüksek 
mimr 1 

9 » » > > 2 
10 » I» » > 2 
10 Mühendis, mimar veya fen me

muru veya ressam 2 
12 Fenmemuru veya desinatör 3 

50 
40 
35 
30 
25 

50 

40 
20 

50 
40 
35 

35 
25 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Demiryollar ve Limanlar İnşaat Başmü
dürlükleri 

5 Şube mühendisi (Yüksek Mü.) 4 
6 Kısım > ( » » ) 2 
8 Yüksek mühendis 1 
8 istimlâk baş fen memuru 1 
8 Kısım mühendisi (Y. Mühendis 

veya mühendis) 1 
8 Kısım şefi 1 
9 istimlâk kısım şefi 1 
9 > fen memuru 4 
9 Fen memuru 5 . 
9 Başkâtip İ 

11 Ambar kâtibi 1 

Sular Şube Müdürlükleri 

9 Yüksek mühendis 
8 Baş fen memuru 

10 Fen memuru 
11 » » 
12 > » 
12 Desinatör 
12 Hesap memuru ve mutemet 
6 Kısım mühendisi (Yüksek Mü.) 
7 > ı» ( » » ) 
8 » > ( » » ) 
8 Mühendis veya fen memuru 
9 » > » » 

11 » :.i-..,.> » > 
12 > » » > 
12 Fen memuru 
12 Ressam 
13 » 

Baytndtrltk Şirkşet ve 
Komiserlikleri 

6 Komiser 2 
12 Kâtip 7 

80 
70 
50 
50 

50 
50 
40 
40 
40 
40 
30 

2 
3 
6 
3 
7 
10 
1 
1 
2 
4 
2 
4 
2 
6 
8 
3 
1 

40 
50 
35 
30 
25 
25 
25 
70 
60 
50 
50 
40 
30 
25 
25 
25 
20 

70 
25 



D. Görevin çeşidi 

— L/12 — 
Ekonomi Bakanlığı 

Sayı Aylık I D. 

Tetkik Kurulu Başkanlığı 

4 Usgnan 
5 > 
6 Şube Müdürü 
$ » > yar4»»<»« 
7 Ressam 

Maden İşleri Genel Müdürlüğü 

0 Mühendis 
7 > 
7 Rcgsara 

Sanayi işleri Genel M'Mür^üğü 

5 Genel müdür yardımcısı 1 
8 Ş u b e '*• • *• 

4 Sanayi başmüfettişi 
5 > müfettişi 
6 > » 
7 Kontrolör 
S » 

80 
70 
50 

70 
60 
00 

80 
50 
90 
80 
70 
60 
50 

Su.ürünleri ve Avcılığı İşleri Müdürlüğü 

8 Müdür yardımcısı 1 50 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Yayın Müdürlüğü 

8 Ressam 

Diğer merkez memurları 

10 Birinci sınıf mümeyyiz 
11 Mümeyyiz 
12 Memur 

İller tmmurlan 

50 

5 35 
5 30 
5 25 

3 
4 
5 
5 

6 

10 
11 
12 
13 

istanbul bölge ekonomi müdürü 
Bölge ekonomi müdürü 

> » » 
Bölge ekonomi müdür yardım
cısı (İstanbul) 
Bölge ekonomi müdür yardım
cısı 
Birinci mümeyyiz 
Mümeyyiz 
Memur 

» 

1 
3 
3 

1 

3 
7 

11 
10 
20 

100 
90 
80 

80 

70 
35 
30 
25 
20 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
MERKEZ KURULUŞU 

Eczacılık ve Müstahzarlar Genel Müdürlüğü 
Kodeks Şubesi 

5 Mütehatt&j» 
10 Mümeyyiz 

80 
35 

Uyuşturucu Maddeler ve Uluslararası İşler 

5 Mütehassıs mütercim 80 

Sağlık Propagandası ve Tıbbî İstatistik 
Genel Müdürlüğü 

5 Genel müdür muavini (Tabip) 1 80 

Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha 

5 
6 
6 

11 
10 
12 
12 
18 

13 

Serum Çiftliği 
Müdür 
Tarım mütehassısı 
Veteriner 
Hayvan Sağlık memuru 
Ayniyat mutemedi 
Mubayaa memuru 
Ambar memuru 
Kâtip 

İLLER KURULUŞU 

Sağlık Memurları 

Üçüncü sınıf sağlık memuru 

Müessesesi 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

120 

80 
70 
70 
30 
35 
25 
25 
20 

20 



— L/13 —' 
D. Görevin çeşidi Sayı Ayhk 

Yatılı Tıp öğrenci yurdu (Ankara) 

10 İdare tabibi 2 35 

Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesi 

6 Müdür (Mütehassıs) 1 70 

Doğum ve Çocuk Bakımevleri 

7 Doğum mütehassısı (Köy ebe 
mektepleri için) 5 60 

12 Müzakereci ebe (Köy ebe mek
tepleri için) 15 25 

îlceler 

13 Muayene ve tedavi evleri sağ
lık memuru 10 20 

14 Hükümet doktorluğu kâtibi 10 15 

Stma Savaş Bölgeleri Başkanlıkları 

12 Sıtma savaş memuru 
13 » » > 

50 25 
50 20 

Adana Sıtma Enstitüsü 

7 Antimoloğ 1 60 

Köy Sağlık Teşkilâtı 

14 Köy ebesi 200 15 

Danışma ve İnceleme Kurulu 

3 Üye 1 100 

Sıtma Savaşı Genel Müdürlüğü 

5 Mütehassıs tabip 

Teftiş Kurulu 

6 îkihei sınıf müfettiş 

1 80 

3 70 

Hıfzısıhha Okulu 

10 Asistan 8 35 

Kinin Komprime ve Ampulleri İmalâthanesi 

8 Teknisiyen f 1 50 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

İller ve İlçeler 

8 İkinci sınıf Hükümet tabibi 21 
10 Dördüncü sınıf Hükümet tabibi 71 
12 İkinci sınıf sağük memura 10 
13 Üçüncü sınıf sağlık memuru 75 

Sağlık Merkezleri 

11 Ziyaretçi başhemşire 
12 » hemşire 
12 Ebe 
12 Sağılk memuru 

5 
20 
5 

20 

50 
35 
25 
20 

30 
25 
25 
25 

Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım Müesseseleri 

7 Birinci sınıf eczacı 
8 ikinci » » 

11 Başhemşire 
13 ikinci, guııf hemşire 

2 60 
2 50 
5 30 

10 20 

Sıhhat İşleri Kâtipleri 

14 Üçüncü smıf kâtip 15 15 

Doğum ve Çocuk Bakımevleri 

12 Müzakereci ebe (köy ebe mek
tepleri için) 5 25 

Sıtma Savaş Kurullar* 

12 Sıtma savaş memuru 
13 » » » 

50 25 
50 20 

Gezici S^tma Hastaneleri 

13 Sağlık memuru 5 20 

Frengi Savoş Kuruttan 

Frengi Bucak Tedavi Merkezleri 

12 Sağlık memuru 10 25 

Trahom Savaş Kuruttan 

13 Sağlık memuru 15 20 

Hastabakıcı ve Laborant Yetiştirme Okulları 

8 Müdür 
9 öğretmeı 

11 * 

3 50 
W 40 
10 30 



D. 

— L/14 — 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

Görevin çeşidi 

MERKEZ 

6 Başkimyager (Tarife Md.) 
8 Teftiş Heyeti Kalemi Md. 

11 Tetkik memuru (Tarife Md.) 
12 > » (Tetkik Md.) 
12 Memur (Gümrük İşleri Md.) 
13 1 Zatişleri Md. 1 Yayın Md. 3 

Tetkik Md. 

İLLER 

13 Muayene memuru 

Sayı Aylık 

1 
1 
1 
7 
2 

70 
50 
30 
25 
25 

20 

50 20 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

12 Memur 
13 > 
14 » 
13 Veznedar 
13 Saymanlık memuru (Mükeffel) 
13 » » 
13 İhtiyat memuru 
10 Servis şefi 
11 » » 
11 Muhasebe şefi 
12 S. 2. memur 
14 Kolcu 

131 
17 
2 

11 
30 

6 
1 
3 
1 
4 

26 

25 
20 
15 
20 
20 
20 
20 
35 
30 
30 
25 
15 

14 Muhafaza memuru 

Gümrük Muhafaza G. K. 

196 15 I 

Teftiş Heyeti 

9 Birinci S. müfettiş yardımcısı 

Tarım Bakanlığı 

Tavuk Yetiştirme İstasyonları 

40 I 10 Asistan 3 

Pamuk İş. Müdürlüğü Merkez Kuruluşu 

9 Merkez propaganda istihbarat 
ve istatistik işleri şefi 

9 Tercüman 
13 Kâtip 

Zatişleri Müdürlüğü 

8 Müdür muavini 
8 Mutahassıs 

10 Şef 
14 Kâtip daktilo 

Levazım Müdürlüğü 

1 40 
1 40 
1 20 

1 50 
1 50 
1 35 
3 15 

13 Kâtip 20 

Pamuk İşleri Müdürlüğü İller Kuruluşu 

6 Müdür 
7 Müdür yardımcısı 
7 Pamuk yetiştirme ekisperi 
8 Birinci S. Şef 
9 İkinci S. » 

11 Birinci S. Kontrol memuru 
12 İkinci S. » » 
9 Birinci S. mesul sayman 

10 İkinci S. » » 
11 Birinci S. ayniyat memuru 
13 Üçüncü S. denet » 
13 » kontrol » 

5 Uzman 
9 Mesul sayman 

13 Grafik memuru 

35 

1 
2 
3 
6 
3 
10 
5 
2 
2 
2 
5 
12 
1 
1 
1 

70 
60 
60 
50 
40 
30 
25 
40 
35 
30 
20 
20 
70 
35 
15 



D. Görevin çeşidi 
— L/15 

Sayı Aylık D. 

Veteriner İş. Genel Müdürlüğü Merkez Kuruluşu 

5 Genel müdür yardımcısı 
7 Şube müdürü 
9 Şube müdür yardımcısı 

10 Şef 

1 80 
5 60 
6 40 
1 35 

Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü tiler Kuruluşu 

9 Veteriner müdür, kıdemli yar
dımcı ve fen memuru 18 40 

14 Hayvan sağlık memuru 195 15 

Bakteriyoloji ve Seroloji ve Hıfzıssihha Kurumları 

5 Uzman müdür 1 80 
6 Müdür yardımcısı 1 70 
9 Üçüncü S. şef ve birinci S. 

asistan 3 40 
13 Saymanlık, kültür, ayniyat, am

bar memuru ve kâtip 7 20 
14 Dağıtıcı 2 15 

Zootekni Kurumları 

9 Şef 3 40 
10 Hara şef yardımcısı 1 35 
11 » veteriner ve lâboratuvar 

memuru 1 30 

Aygır Depoları 

13 Terbiyeci, sayman, ayniyat yar
dımcısı ve kâtip 12 20 

13 Sayman 1 20 

Merinos Kuruluşu 

9 Merinos yetiştirme ve hastalık
lar uzmanı 1 40 

9 Merinos yetiştirme denet ve say
manlık memuru 1 40 

7 Sorumlu sayman 1 60 
11 Asistan 1 30 

Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü İller Kuruluşu 
Zirai Savaş 

14 Kâtip 15 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Islâh ve Deneme İstasyonları Deneme Tarlaları 

5 Kimyager 
7 » 

80 
60 

1 
1 
1 
1 

50 
40 
40 
25 

Bağ ve Bahçe Ziraatı 

8 Teknik müfettiş 
9 Memur ve sayman 
9 Muamelât memuru 

12 » > 

Orta Tarım Okulları 

12 öğretmen 
13 Orta tarım okulu öğretmenleri, 

saymanlık memuru ve mutemet 
14 Orta tarım okulu öğretmenleri, 

ayniyat memuru 

Ziraat Âlat ve Makinaları İhtisas Okulları ve 
Makinist Okulları 

9 

2 

2 

25 

20 

15 

14 Teknisiyen 15 

Yüksek Tarım Enstitüsü 

1 Ordinaryüs (Sınıf 1) 
2 
3 
5 
5 
6 
7 
9 

10 

Profesör 
> 

Doçent 
» 

Şef 
Asistan 

2) 
D 
2) 
D 
2) 

D 
2) 

13 
11 
16 
13 
2 
19 
20 
12 
25 
1 
1 

150 
125 
100 
80 
80 
70 
60 
40 
35 
100 
20 

3 Fizyoloji mütehassıs veterineri 
13 Güreş, boks, eskirim öğretmeni 

Yüksek Ziraat Enstitüsü İdare Memurları 

12 Muhasebe müdürlüğü memuru 1 
8 İdare inzibat âmiri 1 

13 » kalemi levazım memuru 1 
14 * » evrak mukayyidi 1 
11 Levazım işleri memuru 1 
1 2 > » »•:'• 1 

12 Rektörlük kalemi memuru 2 
13 Kâtip 1 

25 
50 
20 
15 
30 
25 
25 
20 



D. 

10 
11 
11 
13 
10 
11 

13 

Görevin çeşidi 

Talebe yurdu başmuidi 
Muit 
îlmî yardımıcı 
Kitaplık kâtibi 
Tercüman 
Orman fakültesi kâtip ve tercü
manı 
Grafik memuru 

Sayı 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

— L/16 -
Aylık 

35 
30 
30 
20 
35 

30 
20 

Teknik Tarım ve Teknik Bahçıvanlık Okulları 
4 öğretmen 5 90 
5 » 4 80 

8 
9 

10 
11 
12 
7 
6 

5 

5 

Pamuk îşleri Genel Müdürlüğü 

Şube müdür yardımcısı 
Şef 

Memur 

Denetçi 

Hukuk Müşavirliği 

Müşavir avukat (Toprak işleri 
için) 
İdari dâvalar avukatı (Toprak 
işleri için) 

Merkez 

2 
2 
2 
5 
5 
3 
3 

2 

2 

50 
40 
35 
30 
25 
70 
60 

80 

80 

D. 

7 

8 

6 
7 
7 
8 
9 
8 
9 

10 
8 
9 

10 
8 
9 

10 
11 
11 
9 

10 
11 
12 

Görevin çeşidi 

Hukuk müşavirliği lâboratuvar 
(Toprak işleri için) 
Hukuk müşavirliği lâboratuvar 
(Toprak işleri için) 

İLLER 

Toprak komisyonu başkanı 
•» •» » 
> » üyesi 
> » » 
» » » 

Tarım teknisyeni 

» » 
ölçme ve harita teknik memuru 

» •» » > 

» » » > 
Tapu ve kadastro teknik 

» •» » 

» » » 
» » » 

Memur 
Toprak bürosu şefi 

> » » 
•» » memuru 
» » » 

Sayı 

1 

1 

42 
44 
52 
50 
70 
25 
25 
30 
40 
30 
30 

memuru 21 
» 18 

» 16 
» 15 

80 
22 
33 
50 
46 

Aylık 

60 

50 

70 
60 
60 
50 
40 
50 
40 
35 
50 
40 
35 
50 
40 
35 
30 
30 
40 
35 
30 
25 

Ulaştırma Bakanlığı 

12 
13 

9 
10 
13 

6 

MERKEZ 

özel Kalem Müdürlüğü 

Memur 

İLLER 

1 nci sınıf denetçi şefi 
» > denet memuru 

Memur 

Gemi Sörvey Kurulu 

2 n<?i sınıf uzman 

X 
1 

1 
1 
3 

1 

25 
20 

40 
as 
20 

70 

7 
8 

6 

5 

6 
7 
9 

3 üncü » > 
4 üncü » » 

Komiserlik 
Demiryolu komiseri 

Yüksek Denizcilik Okulu 

Müdür yardımcısı 

Kurslar 

Kurs öğretmeni 
1» » 

Kütük şefi 

1 
2 

1 

(öğretim) 

1 

3 
3 
1 

60 
50 

70 

80 

70 
60 
40 



D. Görevin çeşidi 

5 Aktüer 
5 Fen müşaviri 
7 Ateşe 

-'h/il -
Ticaret Bakanlığı 

Sayı Aylık 

3 80 
1 80 
2 60 

D: Görevin çeşidi 

8 Kontrolör 
9 Ateşe muavini 

11 Ateşelik kâtibi 

Sayı Aylık 

17 50 
1 40 
5 30 

Çalışma Bakanlığı 

10 

11 

G 

12 

Teftiş Kurulu 
Müfettiş yardımcısı 

Çalışma Genel Müdürlüğü 

İkinci sınıf mümeyyiz 

İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü 

Şube müdürü 

Seferberlik Müdürlüğü 
Memur 

1 

1 

1 

1 

35 

30 

70 

25 

4 
5 
6 

5 
6 
7 

İller kuruluşu 

Bölge çalışma müdürü 
X 

» 

îr. Müfettişleri 

Birinci sınıf iş müfettişi 
İkinci 
Üçüncü 

» » 
» » 

1 
1 
2 

1 
2 
1 

90 

80 
70 

80 
70 
60 





O - Cetveli 
Bütçe Kanunu: Madde - 18 

[Ordu ihtiyacı için Millî Savunma mükellefiyeti yolu ile alınacak hayvanların en aşağı beden 
ölçüleri ve ortalama fiyat cetveli] 

: 

Hayvanın hizmeti 

Süvari saf bineği 
Top bineği 
Sair binekler 
Sahra top (dip) ağırlığı en aşağı (500) küo 
Sahra top (çengel ve şıvgar) 
Dağ top 
Süvari makineli beygiri 
Nakliye koşumu 

» » 
Makineli » 

» » 
Mekkâri 

» 
Top koşumu mandası 
Araba koşumu mandası 
Top koşumu öküzü 
Araba koşumu > 
Deve 
Eşek 

Nev'i 

Beygir 
» 
» 
» 
» 

Katır 
Beygir 

» 
Katır 
Beygir 
Katır 
Beygir 
Katır 

. v .. 

Yüksekliği 
Mt. 

1,43 
1,40 
1,38 
1,55 
1,50 

1,43-1,50 
1,35 
1,30 
1,30 
1,30 
1,30 
1,30 
1,30 

Göğüs çevresi 
Mt. 

1,60 
1,57 
1,53 
1,75 
1,70 
1,63 
1,50 
1,47 
1,47 
1,45 . 
1,45 
1,42 
1,42 

Ortalama 
fiyat lira 

405 
275 
250 
650 
600 
510 
255 
240 
280 
215 
285 
190 
245 
355 

. 315 
330 
260 
440 
70 



Bütçe .Kâmımı : Madde - 18 

[MotMfi taşıtlar takribi fiyat liste»] 

Tafitm 

Otobüs 

adı 

Arazi binek otomobili 
Arazi kamyonu 
Zirai traktör 
Arazi kamyoneti 
Seyyar tamirhane 
Benzin tankı 
Arazöz 

Takribi fiyatı 
lira 

9 000 
9 000 

10 000 
10 000 
8 000 

20 000 
12 000 
10 000 

Taşıtın adı 

Sepetli -motosiklet 
Sepetsiz » 
Cadde kamyonu 
Cadde kamyoneti 
Küçük binek otomobili 
Büyük » » 
Yarım tonluk pikap (kaptıkaçtı) 
Cerre mahsus ağır traktör 

Takribî fiyatı 
lira 

1 500 
800 

10 000 
9 000 
5 000 
9 000 
4 000 

20 000 



R - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde - 19 

[Gider tertiplerinden yapılacak harcamalara ilişkin formül] 



R/2 — 

Büyük Millet Meclisi 
B. : 1 - M. : 3 — Başkanlık Divanı Üyeleri tazminatı 

Bu tazminat 1757 sayılı kanun gereğince ödenir. 

B. : 2 — Geçici tazminat ve denetçi ücreti 

Toptan ödenir. 

B. : 18 - M. : 1 — Uluslararası Türk Gurupu giderleri 

Bu para Grup Başkanının emrine verilir. 

Cumhurbaşkanlığı 

B. : 34 — Hizmetliler ücreti 
B. M. M. Başkanlık Divanınca onanacak kadroya göre harcanır. 

Başbakanlık 

B. : 72 - M. : 4 — Diğer işletme ve yönetim giderleri 
î§çi gömlek ve tulumlariyle öteberi, düşeme, aydınlatma, ısıtma, kırtasiye basını kâğıa ve 

defterler, pul posta, ve yollama karşılık ücret ve giderleri, kira karşılıkları, yolluklar vesair işletme 
giderleri, 

Danıştay 

B. : 83 - M. : 3 — Aydınlatma 
Asansör motoru elektrik ücreti de bu tertipten verilir. 



— R/3 — 
Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü 

B. : 104 —. Giyecekler 

Teknik memur ve işlik hizmetlilerinin iş gömlekleri ve iş elbiseleri karşîİıklfcrl 

B. : 106 — Yayın, turizm ve propaganda giderleri 
Yayın, telif, tercüme, kâğıt, klişe basın ücret ve karşıhklariyle iç ve dış yayını kovuşturma 

ve belirtme giderleri, kitap ve abone karşılıkları, sinema ve fotoğraf makinalariyle film ve plâk ya
pılması ve doldurulması ve bunlar için cihazlar, makina, avadanlık ve saire alımı ve kirası ve plâk 
doldurma işlikleri kurma ve kira giderleri depo kirası ve film sütüdyolan kurma ve kir» giderleriy
le her türlü stüdyo alet ve gereçlerinin alımı ve kira karşılıkları, film senaryosu ile re£eratuvar ve 
plâkların deneti, senaryolar ve filmler hazırlamak ve hazırlatmak ve film sözlendirİlmesi ve seslehdi-
rilmesi işlerinde çalıştırılacak memur ve hizmetlilerin ücretleriyle usta ve işçi gündelikleri, turizm 
işlerinin inceleme, kışkırtma, düzenleme ve denet leme giderleri her türlü propaganda giderleri ve bu 
amaçla yolculuk ettirilecek olanlara ve kılavuzlara verilecek yolluk ve sair giderleriyle propaganda 
ile ilgili diğer makine alât ve edevatın satınalma gümrük vo saire giderleri, konukları her türlü 
ağırlama yayım, turizm ve propaganda işlerinin gerektirdiği diğer bütün giderler, fotoğraf 
film gibi teknik işlerde görevleri sırasında kazaya uğrıyacakların ve hastalanacaklarm iyileşme ve 
derman giderleri 

B. : 108 - M. : 1 — Ankara Radyodifizyon istasyonu ve stüdyoları 

Ankara Radyodifüzyon ve stüdyoları her çeşit işletme giderleriyle onarımı, telefon ve elektrik 
cereyan karşılıkları, aydınlatma, ısıtma giderleri, ses, saz ve temsil sanatçılariyle, konferansçıların 
ve söz artistlerinin ve yabancı dillerde yayın için görevlendirilenlerin gündelikleri, her türlü konfe
rans metinleri, radyo gazetesi ve dergisi ve propaganda ile Genel Müdürlük yayınları nevinden her 
türlü yazı ve resim giderleri, radyofonik piyesler ve müzik eserleri telif haklan ve radyo ile yayın 
ücretleri, radyo sanatkârlarının ve spikerlerinin bilgi seviyelerini yükseltmek için açılacak kurs üc
retleri ve giderleri ve genel konserlerde giyilmek üzere saz ve ses artistleri için stüdyo demirbaş elbi
seleri, musiki ve temsil sanatçılarının iyileştirme ve derman giderleri ve bütün cihazlar, aletler fenni 
gereç ve musiki eşyası alımı, onarımı, taşımı ve kiralama karşılıkları, radyo; konferans Ve sa
ire yayınının gereç ve basım giderleri ve radyo işletmesine ve etüt ve plân islerine ilgili her türlü gi
derlerle stüdyo ve istasyonların gerektirdiği sair giderler ve istasyon ve stüdyodaki teknisyenlerden gö
revleri sırasında kazaya uğrıyacakların veya istasyondaki görevlerine göre mesleki sakatlanma^uğra* 
yacakların ve hastalananların iyileştirme ve derman giderleri, radyo müsabakaları giderleri, mütefer
rika, döşeme, kırtasiye, defterler ve basılı kâğıtlar karşılıkları, radyoya mütaaüük iş için seyahat 
edeceklerin yollukları. 

B. : 109 - M. : 1 — Genel giderler 

Basın Ataşeliklerinin her türlü, posta, telgraf,, telefon haberleşme ve kurma giderferiyle, elbi
se, demirbaş, döşeme, müteferrika, aydınlatma, ısıtma giderleri ve kh*a karşılıkla <ı ve; buııa müte* 
ferri diğer idare giderleri 

B, : İ l i — Staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin yolluk ve diğer giderleri 

Staj için yabancı memleketlere gönderilecek memur ve hizmetliler içjn 4489 sayılı kanun gere* 
ğince yapılacak giderler. 



- R/4 -
B. : 113 — Kongre ve konferanslar 

Memleket içinde ve dışında yapılacak basın ve turizm kongre ve konferanslarına ve temaslarına 
memur edileceklere verilecek yolluk vesair giderlerle aynı sebepler ile çağrılacak kimselerin lüzumlu 
vesair giderleri ve milletlerarası basın, radyodii'izyon ve turizm kurullariyle meslekî temas ve ilgile
rin lüzum hissedeceği bütün giderler. 

B. : 11?" — Yeniden radyo istasyonları kurulması ve eldeki istasyonun esaslı genişletme, değiştirme 
ve düzenleme her türlü giderleri 

Yeniden kurulacak radyo istasyonları yapımı, kurması ve mevcut istasyonun esaslı genişletilmesi 
ve değiştirilmesi yenilenmesi ve her türlü giderleri «Bu işlere ait projelerin düzenlenmesine yapı ve 
kurmanın denetine, işletmelerine ilgili her türlü giderlerle bu hususta kullanılacakların, ücret ve 
her türlü giderleri» 

İstatistik Genel Müdürlüğü 
B. : 131 — Nüfus sayımı giderleri 

Genel nüfus saymamın gerektirdiği bütün giderler bu tertipten ödenir. 

Devlet Meteoroloji İşleri G-, Md. 

B. : 150 — Taşıt giderleri 
Taşıtlar işe yetmezse dışardan tutulacak taşıtların kira karşılıkları 

B. 152 — Giyecekler 
Merkezin odacı, bekçi ve diğer hizmetlilerine alınacak elbise ve ayakkabı karşılıkları ile teknik 

memuı' ve hizmetlilerinin çalışma gömlekleri ve dışarıdaki bekçilerin elbise ve ayakkabıları 
karşılıkları. 

B. i 154 — Meteoroloji istasyonları kurma ve onarma giderleri 
Merkez ve taşrada yapılacak ve kurulacak yerli; geçici ve gezici istasyonların kurmaları giderleri 

olup yapılacak kurmalara ilişkin her türlü gereç ve bu işlere ait âletler alımı» taşmu, ambalaj, 
onarma ve her türlü kimyevi ve sıhhi ecza ve dermanlarla bina ve arazi alım ve kamulaştırma kar
şılıkları ile yapılacak her çeşit telefon ve elektrik ve su tesisatı giderleri ve diğer harç, pul» proje 
ve' Sözleşme giderleri ve merkez ve taşrada yapılacak bütün onarma giderleri Ve tesisata memureh 
gönderilecek hizmetlilerin yol giderleriyle, bir günlük asıl ücretlerinin yansını geçmemek üzere 
Verilecek gündelikleri» 

B. : 155 — Her türlü rasat, telli ve telsiz haberleşme ve dinleme alet ve cihazları Ve gereçleri satan-
ahna, kurma, denetleme, onarma ve işletme gider eri, gezici istasyonların işletmesi, nakil vasıtala

rının işletme, onarmaları ve karoserlerinin yaptırılmaları giderleri 
Merkez ve taşra için âlıhacak telsiz ve her türlü haberleşme ve dinleme ve işaretleşme «Ael* 

yosta» projöktör ve benzeri âletler» âlet vş cihazlarının^ alım, kurma, taşıma, montaj» enstalİassyon, 



- Î t / S -
deneme» işletme, onarma, onarmaevi âletleri ve gerekçeleri giderleri ile telsiz cihazları, gözetleme 
parkları, istasyonları için lâzım olan barakaların ve siperlerin yaptırılması veya satınalınmasma 
ait giderlerle diğer her türlü gözetleme gereç ve âletiei ile fenni gereç ve âletlerinin alım, kurma, 
deneme, denet, onarma, taşıma giderleriyle bu işlerde kullanılan bütün avadanlık» gereç ve ecza 
karşılıkları, onarma ve işlik işlerinde dışardan çalıştırılacak işçi gündelikleri, gezici ve geçici mete
oroloji istasyonlarında yatım, yiyim ve iş giyimi ve çalışmalara ilişkin eşya ve parçaların alımı 
ve bunların taşım giderleri telsiz cihazları ile gözetleme istasyonlarının ve gözetleme ve fen âletleri
nin kurma; montaj, enstallâsyon, işletme, denet ve denetlemeleriyle onarmaları için gönderilecek
lerin ve gezici meteoroloji istasyonlarına memur edileceklerin yollukları, gezici istasyonların taşıt
larının işletme, taşım, yollama, saklama, temizlik giderleri, gezici istasyonların taşıtlarının onarım 
ve karoseri yapılması giderleri, 

E. : 156 — Meteoroloji Meslek Okulu gideri, diğeı* okullardaki öğrencilerin öğretim ve memur
larla hizmetlilerin kurs ve staj giderleri,memurlarlr. hizmetlilerin çalışma saatleri dışı tazminatları 

Meteoroloji Meslek Okulu öğrencilerinin öğretimine, yatırılmasına, giydirilmesine, yedirilmesine 
ait her türlü giderlerle verilecek harçlıklar ve yollukları, Meteoroloji Meslek Okulundan başka 
okullarda okutulacak öğrencilerin masraf ve giderleri de bu tertibe göre yapılır 

• • • • . • • - • r . J ^ 

B . 156 - M. : 2 - Memurların ve hizmetlilerin kurs ve staj giderleri 

Merkezde ve Meteoroloji istasyonlarında Kurs ve Staja tabi tutulacakların özlük yollukları, 
kurs ve stajda bulundukları sürece kendilerine 3888 sayılı kanun gereğince verilecek gündelikleri. 

Meteoroloji Meslek Okulu ile diğer okullardaki Meteoroloji öğrencilerinin Meteoroloji istas
yonlarında geçirfecekleri staj yolluk ve kanuni gündelik leri de bu tertipten verilir. 

Meteoroloji Meslek Okulu ve başka okullardaki öğrencilerin, kurs ve stajiyerler için kitap, 
broşür, harita, grafik yazdırma, yaptırma ve bastırma karşılığı giderleriyle her türlü makine,âret-
ve okul ile ilgili döşeme ve gereç alımı, taşımı, onarım ve saklama giderleri Meteoroloji kurulu
şunun görevleriyle ilgili kurumlarda Meteorolojibilgisi öğretmek üzere gönderileceklerin yolluk
ları da bu tertipten verilir. 

B. : 157 — Yayın, baskı, kitap, dergi ve abone karşılıkları ve giderleri 

Her türlü kitap, broşür, gazete, dergi alım ve abone karşılıklariyle bastırılacak olan bütün bro
şür, kitap, harita, levha, grafik, yönetmelik, genel yazı, günlük, haftalık ve aylık ve yıllık bülten ve 
müteferrik bütün yayın ile defter, cetvel ve saire nin basın ve yayın giderleriyle, telif, tercüme, 
tersim, kopya, çoğaltma giderleri 

Adalet Bakanlığı 
^ î • * 

B. : 190 - M. : 2 —• Geçici görev yolluğu 

Kamu hakları para cezalarını kovalayanların yol paralan bu bölümden verilir. 

B. : 1Ö1 — Giyeöekle* 

Mübaşirlerle Ankara mahkeme ve daireleri hizmetlilerinin elbise giderleri de, 

B. : 193 - M : 1 —• Meşhut suçlar giderleri 

Suçüstülere gidecek Adalet memurlarının ve doktorların yollukları ehlivukuf ve bilirkişi ve ta-



nAk*ü»-3?oİ g&teeri Eoîifc Eostifcürö ekspertiş işleri giderleri ve ücretleri ve ilk iyileştirme ve 
otopsi gMfcefleri, suçun açığa çıkarılması için yapılacak sair giderlerle ihzarlı sanıkların bir yer
de* tfâfer yete yeMama giderleri 

B; : 195 Mk : 2 — Demirbaş âletler ve gereçler, otopsi sandıkları ve kimyevi ecza ve gereçleri sa
tmalına, onarma ve ba$ka giderler. 

Adalet görevli doktorlara gereken alet ve avadanlıklar ve laboratuvar kurma ve gereç karşılıkları 
Yatılı öğrencilerin beslem karşıbklariyle öğretime ara verme aylarında yemek ücreti, fa

külte talebe yurdunun aydınlatma, ısıtma, temizleme ve su giderleri ve tesisat karşılıkları, ya
tılı Öğrenici ve hizmetlilerin giyim eşyası, yatılı öğrenicileriıı çamaşır yıkama ücretleri, der 
man ve iyileştirme • parası ve hasta öğrencilerin taşım giderleri yatılı öğrenicinin kitap 
ve öğretim levazım karşlulğı, öğreniciye lüzumlu kitapların basılma giderleri, tesisat ve 
demirbaş ve döşeme bakım ve onarma karşılığı, müteferrika ve sair her türlü yönetim gider
en ve yurdun bîlûnum giderleri karşılığı. 

B. 197 - M . : 1 — Yiyecek giderleri 
Yiyecek bedelleriyle yiyeeek maddelerinin pişirilmesi ve kaplarının temizlenmesi için öden

mesi lâzım gelen parada bu tertipten verilir. 

B. : 197 - M. : 3 — Yönetim giderleri 
TefefÖH konuşma ve kurma giderleriyle hizmetli ve hükümlülere yaptırılacak elbise giderleri de 

B. : 198 —' Ceza ve tevkif evleri yapma ve esaslı onarma işleri 
flbeieten veya emaneten, yaptırılacak yapı ve esası J onar.'m karşılığı ve giderleri yapın 

ve esasi* onarım deneti için gerektiğinden merkezde ve yapı ve onarma yerinde çalıştırılmak 
üzere dışardan? alınacak veya merkezden gönderilecek denetler, mimar, mühendis, ressam, sür-
veyan, ve sairenin yolluk, ücret, gündelik giderleri ve bu işler için gereken resim gereç ve kır
tasiye ile basın giderleri 

B. : 199 — Hükümlü çocuk ıslahevleri giderleri 
Hükumlıi çpeuk ıslahevleri genel giderleri ve ıslah evlerinin, yiyim, yönetim, derman ve yollama 

ve döauş, giderleri buradan? verileceği gibi her çocuk için belli bir ücret verilmek suretiyle bu iş belediye 
çocuk ıslahevlerinde veya sair uygun görülecek kurumlarda gördürülebilir. Gardiyan ve hükümlü ço
cukların elbise karşılıkları 

B. : 200 —> Adalet dergisi ve yârgıtay kararları dergisi, yazı, tercüme ve baskı gider
leri İle hukuk eserleri satınalma karşılığı 

Yazi ücretleri ve mahkemeler içtihat dergisi ve yayıma ait yollama ve bağlama ve hamaliyesi ve 
bütün sair giderleri ve telif hakkı karşılığıdır. 

¥âpü ve Kadastro ö-eneİ Müdürlüğü 

B. : 214 — Basılı kâğıt ve defterler 
defterlerle cetvellerin kâğıt, mukavva ve basmı ücretleriyle taşım giderleri ve defterlerin onarmu 

ver kapak giderleriyle kitap kapak yapımevi için gereken her çeşit gereç karşılıkları. 



—SM7 — 
B. : 220 -İÜ. : 2 — Yöaetim giderleri 

Kadastro ve Tapu tahrir kurullarının öteberi giderleri, kira, döşeme, demirbaş, »ydml«tma, ısıt
ma, kırtasiye, basılı kâğıt ve defterlerle telefon kurma ve konuşma kMsdıöan,ı ı i r*^TO^el | |»4#in 
gereken her çeşit maddeler ve taşıma giderleri. 

B. : 221 — Kurs ve mektep giderleri 
Okul öğrencilerinin yiyecek, giyecek, içecekleriyle bunların gerektirdiği taşım giderleri, okul 

öğrencilerinin harçlıkları, kursa getirilecek memurlar gündeliği,----okul öğreneiloriBJn ıleÖer, lialem, 
lâstik, ders levazımı, spor ve beden terbiyesi hareket ve müsabakaları, hamam, traş, derman, ilyâeş-
tirme, cenaze, çamaşır için sabun, çivit, soda,>• sa'töt -öğrencilerin memteketlerine geri »gönderilme, 
hava değişimli öğrencilerin memleketlerine gidip gelme yol giderleri, Ankarada yapılacak «öalü sı
nava girmek hakkını kazananlardan sözlü sınavda kazanamıyanlarm yazılı sınavların yapıldığı ile 
kadar dönüş yol giderleri, okul ve kurs Grencilerinin 3ritap, ve özetim notları için kâğıt, çoğal-
tım levazımı, sınıf, yatakhane, mutfak, eşya ve gereci, kitap, telif ve baskı giderleri, yayın ve konfe
rans ücretleri, idarenin kırtasiye, defter, tesisleriyle demirbaş eşya karşılığı ve yeni bina döşemesi, 
basılı kâğıtlar, yakacak, elektrik,.• havagazı telefon tesisleri ve giderleri, az onarma ve tesisler ve 
hizmetlilerin giyeceği her çeşit temizlik ve korunma vesair yönetim giderleri, kamp ve sınav gi
derleri, 

öğrencilerin tedavi, ilâç, resmî ve özel sağlık müesseselerindeki iyileştirme giderleri. 
Okul ve kurs öğrencilerinden tatil süresi içinde memleketlerine gitmeyip okulda kalanların bu 

-müddete ait harçlık ve yevmiyeleri, 

B. : 223 — Hukuk ve meslek eserleri satmalma, baskı ve başka giderleri. 
Tapu ve kadastro idareleri için lüzumrgörülecek hukuki ve mesleki izerlerin satmalrnması, tercü

me ve telif haklariyle bastırılacak izer ve genel yazıların basın ve saire giderleri 

Millî Savunma Bakanlığı 

B. : 243 — Tersim gereçleri 
Bütçeye konan bölümlerin mahiyeti itibariyle herhangisi ile ilgili olursa olsun her çeşit resim 

gereci ile bu işe kırtasiyeye ilişkin her çeşit maddenin dışarıdan alınması. 

B. : 245 — Basılı kâğıt ve defterler 
îBasraı ve kaplama gereci, aiet ve avadanlık, kuHantlaMleeek m^öıieier^Mrtaialraa "emmmmta, 

ikarşıhği; kitap ve broşör ve harita basım giderleri. 

B. : 256 — Tâyinat 
Kanun ve tüzüklere göre Devletçe beslenmesi gereken kimselerin yiyecek ve temizlik ihtiyaçları

na gerekli yakacaktan başka bütün maddelerin alınma, yaprima, elde«ei%tee, meleme, "tMHMeme, 
•taşım, «akkma, «azıriama, dağıtma, ve sigortasına gerekli bürtün gid^rkriyfe her tir^Mttıg-aaiı—İüın ve 
kalay giderleriyle bu işlerde kullamlacak bütün alet, avadanlık ve işçi y«vm^e#,^ik%tyv^îlawn 
bakımı ile çoban giderleri, ve insan ve hayvan hastanelerile revir, eezane, -kilîiyaİHMHe, ftil^ *üftteifi-
lan ve laboratuv^riarda harcassacak yiyeceğe iMşkin her-Hferiu ^naâdeler <fe§*^ ^bmmâmmmfçı 
yevmiyeleri, 
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B. : 258 — Yem 

Kanun ve tüzüklere göre Devletçe beslenmesi gereken hayvanların yiyeceği için gereken bütün 
maddelerin alınma, yapma, elde edilme, inceleme, taşım, saklama, temizleme, hazırlama, dağıtma 
ve sigortasına gerekli bütün giderlerle bu işlerde kullanılacak bütün alet ve avadanlık ve tesis
ler giderleri ve işçi yevmiyeleri 

B. : 259 — Muytabiye 

Her çeşit muytabiye ve nalbandiye gereci ile ahır ve tavla hizmetlerinin gerektirdiği her 
türlü geçreç ve araçların yapım, onarım, bakım, saklama ve ambalaj giderleriyle kadrosunda nalbant 
bulunmıyan ve civarında bu hususta faydalanacak birlik ve kurum olmıyan birlik ve kurum
lar hayvanlarının nallama ücretleri. 

B. : 260 — Yakacak, aydınlatma, ısıtma 

Kanun ve tüzüklere göre Devletçe beslenmesi gereken kimselerin ve kurumların ve bütün askerî 
binalarla orduevleri ve gazinoların ve fabrikaların yakacak, aydınlatma ve ısıtma ihtiyaçlarına ve 
ekmek yapmak, yemek pişirmek ve hamam için gerekli bütün maddelerin alınma ve yapılma, elde 
edilme, inceleme, taşıma, saklama, hazırlama, dağıtma ve sigortası için yapılacak bütün giderler. 

Gemiler kıyıda iken dışardan alınacak aydınlatma giderleri, insan ve hayvan hastaneleriyle 
revir, eczane, kimyahane diş kurumları ve laboratuvarlarda harcanması lâzımfjrelen bütün yaka
cakla sağlık evlerinde çalıştırıcı kuvvet olarak kullanılacak yakacak maddeleri, 2 bin liraya ka
dar elektrik tesisat ve onarma ile bin liraya kadar hamam, ocak, bulaşıkyeri, çamaşıryeri, mutfak 
onarımı ve arıtma giderleri. 

B. : 261 — Giyecekler 

Kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre orduca giydirilmesi gereken kimselerin ve sağlık kurum
larının giyecek ihtiyaçlarına gerekli bütün maddelerin alınma, yapılma, işletme, temizleme, ince
leme, saklama, hazırlama, onarma, dağıtma ve sigortasına lüzumlu bütün giderler ile bu işlerde 
kullanılacak bütün âlet avadanlık ve tesisler ve aydınlatma giderleri ve işçi ücretleriyle ambalaj 
giderleri kurs ve benzeri ödevlerle yabancı memleketlere gönderilecek erlere verilecek sivil giyim 
eşyası. 

B. : 262 — Teçhizat 

Kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre orduca donatımı gereken kimselerin ve sağlık kurum
larının adam ve birlik teçhizatı ihtiyaçlarına gerekli maddelerin alınma, yapılma, işletme, temiz
leme, inceleme, saklama, hazırlama, onarma, dağıtma ve sigortasına lüzumlu her çeşit giderleri 
ile bu işlerde kullanılacak bütün alet, avadanlık, tesisler aydınlatma giderleri işçi yevmiyeleri, am
balaj giderleri ölenlerin cenaze giderleri, levazım kurumlariyle ambarlar için yangrn söndürme 
alet ve gereç giderleri, harp okul ve eşit okulları bitirenlere verilecek teçhizat karşılıkları bayrak 
ve sancak giderleri. 
•'? V*lr'',' ı " ' •"•; 'r i '•'"!"' ' ! :-'"' ı ' '< ' '• ' ' ' ' ' ""' 

B. : 263 —- Harp gereçleri ve teçhizat ve tahkimat karşılık ve giderleri 

Demirbaş süreli eğitim gereci ve harbiye ayniyatına giren her türlü harp gereç ve araçlariyle 
parçalarının yapılma, onarma, bakım, alım ve gözden geçirme saklama işletme, ambalaj giderleri 
ve berkitme işlerinin gerektirdiği bütün giderler berkitmede çalışan erlerin gündelikleri memle
ket savunmasına ait projelerin düzeni resim çoğaltımı, basını ve saklamaları için gerekli bütün gi
derleri harbiye ayniyatına giren gereç ve araçların kullanılmasına gerekli tarifname, defter, cetvel 
vesairenin basım çoğaltım ve alım giderleri. 
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Memleket dışından getirilen harbiye ayniyatına giren gereç ve araçların taşım sigorta gümrük 

ve diğer resim giderleri. 
Askerî amaçla yapılması gereken şose demiryolu, köprü, iskele ve rampaların yapım ve ona

rım giderleri hasta yaralı ve cenaze taşımına özel taşıtların alım, yapım, onarım, bakım ve işletme
sine ait giderler. 

Harbiye ayniyatı saklanan depo ambar ve cephaneliklerin (2 500) lirayı geçmemek üzere yapı
lacak onarım ve değişim giderleriyle cephanelik ve depo yollarının yapım ve onarım giderleri. 

Hava birlik ve kuruluşlarının taşım ve haberleşme araçları ve donatım ve fabrikalar ile işlikleri 
makine, avadanlık ve gereç satmalma ve bunların işletme giderleri ve dışarı işliklere verilecek 
yapılma veya onarma ücretleri ve dışardan getirilecek gereç ve makinalarm taşım ve gümrük 
giderleri. 

Havanın akaryakıt ihtiyaçları benzin, mazot motorin ve her türlü yağlar. 
Ilairta Genel Müdürlüğünün harita alımı ve kıymetlendirilmesi, fotoğraflama, resimleme bas

ına, hazırlama, ve basım ile bunların parçaları işleri basılan haritaların orduda kullanılacak 
biçime getirilmesi ve orduya yollanması için gereken her türlü makine alet ve avadanlık ve ge
reç ile karada, denizde ve havada çalışma araçları satın alımı ve hepsinin onarma işletme bakım 
ve saklama giderleri harita işlerinde çalıştırılacak usta işçi yevmiyeleri. 

B. : 265 - M. : 1 — Torpido pravan sis cihazları denizaltı talim cihazları 

Torpido paravan, sis cihazları su bombaları denizaltı talim cihazlarının yeni alınması ve bun
ların devam ettirilmesi için lüzumlu görülen bütün maddelerin teçhizat yapılma incelenme sakla
ma, satmalma, taşıma ve sigortasiyle bu alet ve cihazlarm saklama ve taşımalarında kullanılan her 
türlü deniz ve kara araçlarının ve tesisatının satmalınması, yapılması ve onarılmaları ve işlikle
rin kurma ve işletme giderleri ve işçi gündelikleri ve bütün bu işlere ait giderler. 

B. : 265 - M. : 2 — Mayın arama, tarama 

Her çeşit nıayinler ile digavsiğ viping ve adi miknatısı arama, tarama işlerinin yapılması için 
lüzum görülen maddelerin teçhizatın yapılma inceleme, saklama hazırlama satmalma, taşıma ve 
sigorta işleriyle mayın ve digavsing silâhlarının saklama ve taşımalarında kullanılan her türlü 
deniz ve kara taşıtlariyle tesisatın yapım, satmalma ve onarılmalariyle fabrika ve işliklerin kur
ma ve işletme giderleri ve işçi gündelikleri ve mayın digavsing, adi mıknatısı arama, tarama işle
rine ait giderler. 

B. : 265 - M. : 3 — Ağ işleri 

Ağ işlerinde kullanılmak üzere lüzum görülecek bütün gereçlerin donatımı satmalma yapılma 
inceleme, saklama, hazırlama ve taşıma ve sigortasiyle ağ gereçlerinin saklama ve taşnnalarında kul
lanılacak her türlü deniz ve kara araçları pist ve kurumların yapım, satmalma veya onarımları ve 
ağ işleri için gerekli giderleri. 

B. : 265 - M. : 4 — Mühimmat, tahkimat, top işleri ve muytabiye 

Uonaımıa, müstahkem mevki ve sefer gemileriyle deniz ordusu emrindeki top, makineli tüfek, 
tabanca, uzunluk ölçü aleti ve atış cihazları gibi her çeşit silâhların mühimmatının atış gerecinin 
alımı, yapılması elde edilmesi incelenmesi, taşımı, saklanması, hazırlanması, dağıtılması ve sigorta
sına gerekli bütün giderlerle mühimmatın saklama ve taşımlarında kullanılan her cins deniz ve 
kara taşıtlarının yapım, satmalma ve onarııniyle idame giderleri ve tesisat giderleri ve mühimmata 
ilişkin bütün giderler, cephanelik yapımı giderleri, deneme ve atış istasyonlarını yapım, onarma, 
idame ve kurma giderleriyle berkitme ve top işleri muytabiyeye lüzum görülecek diğer bütün gi
derler. 
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B. : 265 - M. : 5 — Gemi yapma ve onarma 

Gerek deniz Fabrikalarında yeniden yapılacak ve gerek yeniden yapılmak üzere diğer fabrikalara 
ısmarlanacak bütün harp ve yardımcı gemilerle bütün deniz araçlarının ve her çeşit havuzların 
tekne, makine ve bütün donatım eşyası ile birlikte eylemli olarak donanmaya verilmesine kadar yapı
lacak bütün giderler. Deniz fabrikalarının, onarma işliklerinin kurma, yapım ve bütün gereçlerinin 
satmalına, yapılma, elde edilme, inceleme, taşım, kira, saklama hazırlama, dağıtma ve sigortalarına 
gerekli bütün giderler harp yardımcı gemilerinin ve araçlarının onarma ve havuz giderleri ve bun
ların onarılmalarına gerekli keşif namelerin hazır lanmasiyle ilgili her çeşit fennî avadanlık ve resim 
âleti ile fabrikaların bütün işletme giderleri ve işçi gündelikleri ve bekçi ücretleri ve gemi onarılma 
ve yapımı ve Digavsing işleri ve lüzum görülecek sair giderler. 

B. : 265 - M. : 6 — Tel sis elektrik ve seyir işleri 

Gemi ve kıyı telsizlerinin yapım, donatım devam ettirilmesi ve yeni cihazların elde edilmesi 
seyre ve dalgıç cihazlarına ait eşyanın onarmaları yenilerinin elde edilmesi, fenni âletler deposu, sa
atçi ustasının ve kullanılacak diğer işçilerin ödeneği bütün suüstü haberleşme ve sualtı dinleme 
denizaltı savar cihazlarının kurulması onarım ve yenilerinin elde edilmesi sualtı haber istasyonla
rının yapımı, donatımı ve devam ettirilmesi deniz kurulunun özel telefon şebekelerinin elde edilme
si ve devam ettirilmesi ve gereçlerinin alımı (P. T. T. ye ait telefonların kurma ve haberleşme ücret
leri, bu ayrıntıdan verilmez) telsizi ilgilendiren taşıt giderleri ve sigorta ücretleri. 

B. : 265 - M. : 7 — Çeşitli gereçler 
Gemi ve birliklerin Bakanlıkça onanmış belli ve kadrolu gereç cetvellerindeki temizlik ve bakım 

giderleri ve bu ayrıntıya giren eşya ve gereçlerin saklanmasına gerekli ambalaj giderleri (Bunun 
dışındaki müteferrik ihtiyaçlar işlik eşya ve gereci için ilgili bölümlerden elde edilir ve ödenir) 

B. : 265 - M. : 8 — Devriçark 

Deniz ordusunda her ne amaçla olursa olsun kullanılacak her cins kömür, akaryakıt ve yağlarla 
su, odun çıra gibi maddelerin satınalma saklama hazırlama; taşıma ve sigortalariyle her çeşit devri
çark maddelerinin saklama ve taşıma giderleri ve her türlü kara ve deniz taşıtlarının satmalmması 
onarılması sigorta kiralanması ile koruma levazım ve donatımı, yapılmasını deneme ve inceleme gi
derleri ile taşıma, yükleme, boşaltma, sigorta ve her türlü giderleri. 

B. : 266 - M. : 1 — îlk madde ve müstehlek gereçler 

Askerî fabrikalarda yapılma, onarma, eyileştirme için her türlü ısmarlamaların, ilk yarı yapılacak 
ve yapılmış gereçleriyle fabrikalarda kullanılacak her çeşit harcanacak gereç, işletmeye ait gi
derleri ve yapılmaya ait resim gereç ve avandalığı fabrika ve onarma evlerini aydmlatma VP 
ısıtması, iş elbiseleri, korama levazım ve donatımı, yapılmanın deneme ve inceleme giderleri, her 
çeşit gereç ve avadanlığın gümrük ve sigorta ücretleri ve memleket içi ve dışında fabrikalara 
verilecek ısmarlama karşılık ve giderleri. 

B. : 266 - M. : 3 — Demirbaş 

Her çeşit makina, tezgâh, alet ve avadanlık eşya ve levazım ile bütün buharlı, motorlu ve mO' 
törsüz taşıtları, koşum hayvanları, haberleşme ve varış araç ve gereçleri, bunların yedek ve onaı 
ma parçaları giderleri. 

B. : 266 - M. : 4 — Taşıma giderleri 

Yalnız taşıma ücreti olarak harcanır. 273 sayılı kanunun kapsamı dışmda kalan usta ve işçiniiı 
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bir taraftan diğer tarafa gönderilme ve aktarımlarında ve ertik okullarını bitiren sanatçıların 
tâyin edildikleri görevlere kadar yalnız yol giderleri. 

B. : 267 — Ecza ve sıhhî gereçler giderleri 
Ordunun sağlık işlerinde kullanılan her çeşit derman, alet, sağlık gereci, sağlık donatımı, ge

zici etüv makinesi, buğu bidonu gibi temizleme cihazları ve fennî kitaplar basılı kâğıtlar gider
leri, sağlık kurumları eczane ve laboratuvarlan, sağlık depolarına lüzumlu cihaz, makina, gereç, 
yerli ve gezici soğuk hava dolap ve tesisatı, derman ve sağlık gerecinin bakım ve saklanmasına 
lüzumlu her çeşit dolap, Banko vesaire ile bunların ambalajlarına gerekli ambalaj gereci satınal 
ma, onarma ve boyama giderleri. Sağlık kurumlarına lüzumlu her türlü yangın söndürme alet ve 
gereci satmalma ve onarma gümrük sigorta dizbarkc ardiye giderleri laboratuvarlara lüzumlu deneme 
hayvanları satın alımı ve bunların bakım ve saklanmaları için kafes, kümes ve saire satmalma ve 
onarma giderleri; milletlerarası tababet, eczacılık ve dişçilik daimî ofis kısıntısı. 

B. : 268 — Tedavi giderleri 
Askerî hastanesi olmıyan yerlerde ordudan olanlara sivil eczanelerden alınan dermen sağlık 

gereç vesaire giderleriyle memleket özel idareler, belediyelerle sivil kişilere ait hastane ve sanator
yumlarda iyileştirilenlerin yolluk ve tedavi giderleri. 2771 sayılı kanunun 66 ncı maddesi gereğinee 
yabancı memleketlerde yapılacak tedavi ve yol giderleri. 

B. : 270 — Veteriner ecza ve gereçleri giderleri, 

Veteriner ecza, gereç, âlet, avadanlık, deneme ve serum hayvanllan satfcnalmması bakım ve 
saklanmasına ilişkin bütün araç ve hizmetler ve meslekî basım ve yayın ve Askerî Veteriner Oku
lu ile Meslek Gedikli Okullarından çıkanlara şeref tergip, teşvik mükâfatı. 

B. : 271 — Hayvan satmalma ve tazmini 
Ordu kadrosuna giren her çeşit hizmet ve yarış hayvanlarının ve tay deposu taylarının satınalın-

ması Bakanlık tay deposunun tarım aletleriyle sair gereç ve eşyanm elde edilmesi ve onarımı ordu 
subay ve erlerinin yönetmesinde temlik işlemi yapılmış olan özlük hayvanlarından ve Ordu hizmet
lerine alman halk hayvanlarından kanunla belli olan hallerde ölen, Öldürülen, sakat kalan ve kay
bolanlara atlı smıf subaylarına verilecek hizmet hayvanlarının özel kanundaki maddelere göre öden
mesi 3563 sayılı kanunun uygulanması 3634 sayılı kanun yolu ile ve peşin para ile satınalınaeak 
olan hayvanlara lüzumlu muytabiye (başlık, yular, torba, gebre, kaşağı, fırça, kılkolan belleme) 
ile yemlerinin konulması için çuval ve urgan, su kovası satmalımı ve bu hayvanların gerek satın 
alındıkları yerlerden ve gerek ilk besleme merkezlerine kadar beslemeleri ve han ücretleri. 

B. : 272 — Gaz ve gazdan Korunma giderleri 
Koruyucu gereç giderleri, bütün insan ve hayvanı gazdan koruyucu gereç cihaz elbise ve eşya 

parçaları, Mamak Gazdan Korumaevi ve Gaz Komutanlığı emrindeki kimya birlikleri Gazokulu 
kursları, komutanlık kuruluşundaki depolar için yapılacak ve komutanlık tarafından yaptırılacak 
bütün onarmalar, ekler, kurmalar, onarma yerleri,Ankara, İstanbul depolarının ısıtması yakıcı gaz
lara karşı ilk iyileştirme giderleri ve erler yanında kullanılacak kutular eğitim gereç giderleri, 
kimya birlikleri, Gaz okulu gaz kurslarında ve eğitimde kullanılacak kutular eğitim gereci gider
leri kimya cihaz ve silâhlar, alev cihazları ve bunların teferruatı, yedek parçalar mermileri, gaz 
temizleyici arazoz arabalar ve saire eğitim gerekçeleri genel olarak gaz eğitimine yarayan bü
tün alet ecza avadanlık, cihaz, levha kitap ve benzerleri gazdan korunma evine gaz kurslarına gaz 
okuluna gaz komutanlığına ait fennî alet ve avadanlık ve ecza kitap risale ile döşeme aydınlatma 
gereci; onarma alet ve avadanlık öğretime ait sinema makinesi ve filimleri ve deneme hayvanları 
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bunların besleme ve giderleri Mamak Gazdan Korunma evinde çalışan işçi ile komutanlık depola
rında çalışan uzman işçi ve ustabasılarm gündelikleri, Gaz Komutanlığı evinin Gaz okulunun ve 
komutanlığının hizmet kamyon ve kamyonetleri otomobilleri arazi kamyonları arazözler, motosik
letler ve yedek parçaları onarma ve işletme giderleri komutanlık ile emrindeki kurumlar ve ku
ruluşlar arasında haberleşme bağlam giderleri Avrupadan getirilecek gerecin taşımı dizbarko si
gorta, gümrük vesaire resimleriyle alman gerecin komutanlık emrindeki Maçka ve Ankara Gaz de
polarına kadar taşım giderleri komutanlık tarafından yayınlanacak kitap giderleri Gazdan korun
ma evi gazdepoları enirinde bulunan taşım arabalarının bütün onarma, komutanlığa ait maske fab
rikasının alet cihaz, silâh vesaire için yapacağı örnek ve modeller gideri, kimya ve birlik depola
rına ait basılı kağıtlar baskı giderleri depoların ısınması için soba, boru, kalori Cer vesairenin 
onarma giderleri. 

B. : 273 — Taşıt giderleri 

Taşımı gereken her türlü canlı ve cansız maddelerin demir, deniz ve havayolları vo kara taşıl-
lariyle taşınmaları, levazım işlerine ait kara ve deniz taşıtlarının, satın alma, onarma ve her çeşit 
gerecinin satın alma ve işletme (akar yakıttan başka) ve onarma giderleri; kaptan, şoför, işçi ve 
lıammal yevmiyeleri ardiye ve avadanlık değiştirmeleri, istelya garaj iskele, kıyıduvarı ücretleri 
araçların su ve ziyan karşılıkları her çeşit işletme gerecinin (akar yakıt, kapları ve gerecinden 
başka) konması için garaj, sundurma, depo, gezici, çakılı tank yapı onarma ve satmalına karşılık
ları sivil ücretlerinden başka ordudan olanların hava değiştirme yoklama ve iyileştirmesi için Bakan
lıkça veya sağlık kurumlarınca gönderilmelerine lüzum gösterilenlerin yol giderleri. 

Askerî mahkemelere gelecek ve gidecek askerî okullar öğrencisi ile gedikli ve erat ve bunların 
koruyucularının yol giderleri yürüyüş halindeki birliklerin han, konak ve ahır giderleriyle taşıt
ları ve yüklerinin sigorta giderleri yalnız deniz ordusunun binek araçlarının satmalına ve onarma 
karşılıkları ve işçi gündelikleri. 

B. : 275 — Motorlu vasıtalar giderleri 

Zırhlı ve motorlu harp, çekim, ve taşım araçları ile bunlara ait her türlü yedek ve ilk madde ve 
gereç makine ve tezgâhları ve bisiklet satmalımı ve bunlar için gerekli ambalaj ve sigorta giderleri 
onarımı] bakım ve işletmeye ait bütün giderler ve imalâthane tesisi giderleri deniz ve hava müs
teşarlıklarının karaya ait motorlu çekim ve taşıtları ve askerî fabrikalarla Harita Genel Müdür
lüğünün emrindeki bütün motorlu araçların ve Millî Savunma kuruluşu içinde bulunan bütün 
kuruluşların akaryakıt ihtiyaçlarına (Benzin, mazot, motorin her türlü yağlar) ilişkin giderler 
(Levazım Dairesinin aydınlatma gazından başka zırhlı ve motorlu araçlarla işletme gerecinin ve 
bunları ilgilendiren sair madde ve gerecin yabancı memleketlerden getirilmesi halinde bunların 
memleket içinde ilk alınma yerine kadar olan taşım giderleri, akaryakıtları koymağa ve saklamağa 
yarıyan kapların satınalma ve kira karşılıkları işletme gereci mevzuatı olarak kullanılan yüzücü 
duba ve tanklarda hizmet edenlerin aylık ücretleri. 

Askerî fabrikalardan yapılacak ısmarlama karşılıkları elektrik ceryanında ve su elde edilmesin
den ve diğer işlerde kullanılan bütün motörler için lüzumlu benzin vesair yağ giderleri ordumuza 
girmekte olan zırhlı ve motorlu araçlara ait tarif nam e yönetmelik vesairenin baskı ve çoğaltım gi
derleri ile işbu araçların gerektirdiği bütün giderler. 

B. : 276 — Yapı ve onarma işleri 

Yapı, onarıma, kamulaştırma ve bunlara ait her türlü kurmalar giderleri, etüt proje, keşif, ço
ğaltma, kopyo etme ve yapım izerleri giderleri ve işçi yevmiyeleri. 

iler türlü yapım gereçleri, baraka yapılması alet ve avadanlık ve resim gereci ile bunların taşım 
düzenlenme, saklama ve sigorta ücretleri, askerî binalarınbakım ve sigorta ücretleri askerî bina-
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lamı bakım ve maskelenmesi garnizonların ağaçlandırılması ve bakım giderleri memleket iç ve dı
şındaki şehitliklerin yapı şenlendirme bakımlariyle, bekçilerin elbise giderleri yeni fabrika ve ya
pılma yerlerinin kurma ve yapım veya mevcut fabrika ve yapılma yerlerinin genişletme onarma 
karşılıklariyle yapılmasını gerektirdiği surette fabrika ve yapım yerlerinin kendi araçlariyle yapabi
lecekleri kurumlar genişletmeler, eklemeler ve onarmalar için lüzumlu olan her türlü yapım ge
reci satmalma karşılıkları ve aynı onarma ve genişletmeler için lüzum görülecek yerde yapım ge
reci satınalması demir yolları ve asfalt şose ve köprüler yapım veya mevcutlarının onarma ve ge
nişletme ve her türlü su tesisatı ve bunlara ilişkin gereç ve satmalma giderleri. 

B. : 277 — Haya meydanlariyle yolları ve depoları yapımı 

Meydanlarda çalıştırılacak usta, işçi gündelikleri ve kamulaştırma ve yapım tesisatı karşılıkları 
ve emaneten yapımda gereç ve satmalma karşılıkları ve bu yapım işleri için satın alınacak bütün 
makine alet ve avadanlık ve gereç karşılıklariyle işletme kira ve taşımaları ve bu işler için yapı
lacak her türlü etüt ve proje giderleriyle toprak düzeltilmesi alanların, kira karşılıkları. 

B. : 280 — Pasif Korunma giderleri 

Pasif Savunma bakımından eğitim uygulama, manevra, propaganda, yayın için her türlü gider
ler. 

' ' * B. : 283 — Staj ve tahsil giderleri 

Staj ve tahsil için 1946 sonuna kadar yabancı memleketlere gönderilmiş ve gönderilmek üzere 
ayrılmış olan subay ve askerî sivil memurlara Bakanlar kurulunca tesbit edilecek aylık ödenekleri 
yolluk, iyileştirme okul kaydi ve ücreti diploma, lâboratuvar, staj resim gereci zaruri giderler. 
Memleket içinde dil, ilim ve fen öğrettirileceklerin yolluk ve iyileştirme kayıt ve öğretim staj ve tet
kik ilmi araştırma giderleri ve yollukları, para nakil giderleri, öğretim programı gereğince zaruri 
ve gerekli bütün giderleri. 

B. : 284 — Fen ve Sanat Genel Müdürlüğü deneme ve muayene giderleri 

Fen ve Sanat Genel Müdürlüğü ve kurumların deneme ve yoklama hizmetlerine ilişkin silâh, mü
himmat alet ve avadanlık saklama ve lüzumlu görülecek örneklerin elde edilme ve adı geçen Genel 
Müdürlüğe bağlı resimleri laboratu varlara Özel ecza, gaz ve gazdan korunma malzemesi; yağ, 
pil vesaire gibi gereç satınalmması ve yerli yabancı izerler elde edilmesi ve poligon ve kimya ve gaz 
evlerinde vücuda getirilecek bütün tesisat ve araçları, poligon adına elde edilen ve satınalınan 
gerecin yerine kadar yollama ve bunlara benzeri giderlerle balastik alet ve avadanlık satmalma 
deneme atışlarına gerekli nişan kâğıdı ve gereciyle atış ve yoklama defterleri giderleri. 

B. : 285 — Askerlik müzeleri giderleri 

Eşya izerler işliklerinin gereci satmalma karşılığı ve düzenleme işleri aydınlatma giderleri. 

B. : 288 —- Sanık olarak askerî mahkemelere getirileceklerle şahit ve vukuf ehli olarak gönderi
leceklerin giderleri 

Şahit ve vukuf ehillerinin giderleriyle firari eratın emvaline konacak haciz giderleri. 
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İçişleri Bakanlığı 

B, : 304 - M. : 2 — Döşeme ve demirbaş 

İller evinin tesisleriyle, alanın düzenleme ve düzeltme giderleri ve yaz aylarında bahçelerde ça 
lıştırılması lâzımgelen işçi gündelikleri. 

M. : 3 — Aydınlatma 
Çalıştırıcı elektrik ceryan karşılığı da içindedir. 

B. : 317 .M. : 2 — Yönetim, sınav, ders notlarını yazdırma, çoğaltma vesair karışık giderler 
Giyim, besleme, gündelik, harçlık, aydınlatma, ısıtma, kira ve diğer her türlü gdierler içindedir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

B. : 341 - M. : 2 — Fotoğraf ve Daktiloskopi kurumu makine ve gereç giderleri 
Merkez ve illerde kurulmuş ve kurulacak fotoğraf ve daktiloskopi kuruluşuna gerekli her türlü 

makinelerle parçaları, fotoğraf camı, filmi, kâğıdı, eczası, tasnif dolap ve masaları, çantaları, elek
trikli ve elektriksiz cihazların karşılıkları. 

B. : 344 — Onarma işleri 

15 000 liraya kadar karakollar, okullar, polis âmir ve müdiriyet binaları ve diğer kurumların 
küçük yapılan, bina ve arsa kamulaştırma ve satmalma karşılıkları, tapu harçları ve bunlara 
ait diğer giderler. 

B. : 345 - M. : 2 — Yem, muytabiye, nal, mıh ve başka gereç karşüıklariyle tedavi 
ve ilâç ve köpekler için yiyecek giderleri 

Süvari hayvanlarının, ahırlarının bakım, temizleme işlerinde kullanılacak bakıcı ve işçilerin 
gündelikleri ile bunların görev sırasında giyecekleri iş gömleklerinin bedelleri de bu tertipten 
ödenir. 

B. : 349 — Polis dergisi giderleri 

Emniyet bültenleri, meslekî izerler ve diğer yayın giderleri, telif ve tercüme hakkı ve yazı 
ücretleri tetkik için alman kitap, mecmua ve gazetelerin bedelleri ve bunlara ait sair giderleri. 

B. : 353 - M. : 1 — Polis memurları ve adayları, öğrencileri yiyecek ve giyecek gi
derleri üe harçlık ve yollukları 

Görevli bulundukları müddetçe yönetim ve nöbetçi memurlarının ve hizmetlilerin yiyecekleri de 
bu tertipten verilir. 

B. : 354 — Prevantoryum ve sanatoryum giderleri 

1. — Hekim, memur ve hizmetliler ücret ve yollukları, işçi gündelikleri, beslem giderleri, fennî te
sisler ve âletler satmalma ve onarma karşılıkları, derman giderleri, taşıtları, elbise, teçhizat, onarma 
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ve sair bütün yönetim giderleri bina ve arsa satm alınması, iıya ve onarılması giderleri de bu ay
rıntıdan verilir. 

2. — Genel müdürlükçe hastaların resmî ve özel sanatoryum ve prevantoryumlarda iyileştiril
meleri kabul edildiğinde bu işler için yapılması gereken her türlü giderler de bu kurumlarla yapı
lacak sözleşme esaslarına göre bu ayrıntıdan verilir. 

Jandarma G-enel Komutanlığı 
B. : 364 — Basılı kâğıt ve defterler 

Kaplama gereçleri, her türlü kitap ve broşür harita alımı ve gereç giderleri. 

B. : 370 - M. 1 — Tayinat 
Erlerin, öğrencilerin yiyecek giderleri, fırınlarda kullanılacak âlet, avadanlık ve eşya karşılığı, 

hamurcu, pişirici ve saire gibi işçi gündelikleri, işletme ve zahire öğütme giderleri, gezici fırın, 
fırın ve ocak alımı ve kurma giderleri. Yiyecek maddeleri saklamalarına özel soğukhava dolabı ve 
gereçleri karşılığı ile onarmaları giderleri. Mutfak ve yemek takımlarının kalaylanma giderleri. 
Su arıtması için alet ve avadanlık karşılıklariyle onarma giderleri Yiyecek maddeleri, temizleme 
makineleri alımı, onarımı ve kurma giderleri. Mutfaklar için erzak dolapları. Levazım muayene ve 
tahlil giderleri. Muayene alet ve a,vadanlık ve ecza giderleri. 2615 sayılı kanuna göre arınma gi
derleri. Hastane ve revirlerin eczaneleriyle kimyahane ve lâboratuvar ve diğer sağlık kurumlan 
için gerekli her çeşit yiyecek ve arınma giderleri. Köpeklerin beslenmesi, erzak taşım giderleri. 

M. : 2 — Yem 

Bütün hayvanların yiyecek ve arpa kırma giderleri, Arpa kırma, ezme ve temizleme makineleri 
alım giderleri. Yem maddelerinin taşıma giderleri. 

M. : 3 — Yakacaklar, aydınlatma, ısıtma 
Aydınlatma, ısıtma ihtiyacı için ocak, fırın, soba, boru alım ve onarma giderleriyle 2 000 liraya 

kadar elektrik tesisleri ve onarma giderleri, subay ve askerî memurların ve mensuplarının er taym 
hakedişlerindeki yakacak ve aydınlatma karşılıkları yakacak ve ısıtma maddelerinin taşıma giderleri. 
buradan ödenir. 

B. : 371 - M. : 1 — Giyecekler 
Dikimevi işçi gündelikleri de 

B. : 372 — Harp gereçleri ve teçhizatı karşılık ve giderleri 

Her çeşit eyer takımı, yük ve binek arabası, semer, koşum alım, onarma ve gereçleri. Mevcut 
veya yeniden kurulacak olan telefon, helyosta, pırıldak ve telsiz gereçlerinin alım, kurma, işlet
me ve onarma giderleri. Boru, trampet, musiki alet ve gereçleri alım ve onarımı. Atış gereçleri, 
tüfek kayışı, palaska takımı, balta, kürek, kazma ve benzeri ve kılıfı alım ve onarımı. Fişek de
neme giderleri gibi harp donatımı ve subay hayvanlarından başka hayvanların nal, mıh ve nalla
ma giderleri ve her çeşit muytabiye. 
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B. : 373 - M. : 2 — Tedavi 

Hastalanan erlerle çarpışmada yaralanan jandarma subaylarının askerî hastane ve revirlerinden 
başka yerlerdeki iyileşetirme ve besleme gidrleriylele sağlık gereçleri ve reçete karşılıkları ve mem
leket iç ve dışında ücretli sağlık kurumlarında iyileştirilecek jandarma ile ilgililerin gidereri. 

B. : 374 — Veteriner ecza ve gereçleri giderleri * 
Askerî hastane ve revir bulunmayan yerlerdeki hasta hayvanlar için mülkiye vcterinerleriııce 

verilecek reçete üzerine lüzum gösterilecek ecza ve baytarî gereç giderleri. 

B. : 376 — Taşıma giderleri 
Er ve hayvan taşımı, silâh, mühimmat, eşya ve gereç, erzak, yakacak ve sair bütün askerî mad

deler taşınır, yükleme ve boşaltma giderleri, iyileştirme, muayene ve hava değiştirilmesi için bir yere 
nakledilecek subayların ve askeriden olanların kanun gereğince verilecek yol giderleri. 

Yürüyüş halinde kıtalar erat ve subaylariyle askerî memurların ve hayvanlarının barınma 
giderleri, her çeişt anbalfıj giderleri. 

B. : 378 — Onarma işleri 
10 000 liraya kadar karakol ve buna benzer küçük yapılarla bina vo arsa kamulaştırma ve alımı 

ve tapu harçları ve sair giderleri onarımları. 

B. : 379 — Okullar genel giderleri 
Okulların aydınlatma, ısıtma, müteferrika ve döşeme ihtiyaçları. Ocak, soba, fırın, boru alımı ve 

onarımı, 2 000 liraya kadar elektrik tesisleri ve onarımı. 

B. : 381 — Kurumlar ve komisyonlar genel giderleri 
Aydınlatma, ısıtma, müteferrika, döşeme ve sigorta ücretleri. 

B. : 382 — Basımevi giderleri 
Müteferrika, döşeme giderleri. 

Dışişleri Bakanlığı 

B. : 393 - M. : 1 — Arsa, bina satınalma, yaptırma ve kira karşılıklariyle sigorta, 
belediye vergi ve resimleri ve küçük onarma 

Devlet mah binaların sigorta ücretleriyle Belediye vergi ve resimleri ve sözleşmeleri gereğince 
kiralı binaların küçük onarmaları. 

M. : 5 — Başka giderler 
Aydınlatma, ısıtma, kırtasiye, basılı kâğıt ve defterler, elbise, müteferrika giderleri ve gazete, 

kitap v ebroşür ve bisiklet karşılıkları bu kısımdan ödenir. 

M. : 6 — Tardım ve geliverme 
Yabancı memleketlerde bulunan teb'adan verebileceklere memlekete dönüşlerinde geri alınmak 
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üzere verilen paralarla veremiyeceklere beslem ve memlekete dönüşleri için yardım olarak verüen 
paralar ve yabancı memleketlerde ölen teb'anm cenaze giderleri. 

B. : 397 - M. : 2 — Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri 
Elçilik ve konsoloslukların maaş, elçilik ve konsolosluklardan gönderilecek kançılarya geliri ile 

avans artıkları ve emanet paralar için yapılacak her türlü banka giderleri ve telgraf ve posta ücret
leri ve Bakanlık, Elçilik ve Konsoloslukların posta, telgraf, telefon kurma ve konuşma ücret ve her 
türlü giderleri. 

B. : 398 - M. : 2 — Başka taşıtlar 
Bakanlığa ait ikinci otomobille genel kâtipliğe ait otomobilin ve Bakanlık motosikletlerinin ve 

bisikletlerinin işletme ve onarma giderleri. 

B. : 399 - M. : 2 — Geçici görev yolluğu 
Geçici memuriyetle veya kurye olarak dışarı gönderileceklerin yollukları da buradan verilir. 

Bj : 402 — Kongre, konferans ve komisyonlar genel giderleri 
Hükümetlerle antlaşma ve sözleşme bağıtma memur edileceklerin yolluklariyle kongere, konferans, 

ve komisyonların te yabancı memleketlerde yapılan törenlere Devletçe iştirak edeceklerin bütün 
giderleri. 

B. : 403 — Hakem, mahkeme ve heyetleriyle uzlaşma komisyonları giderleri 
Hakem, mahkeme ve kurullariyle uzlaşma komisyonlarına memur edileceklerin yolluklariyle 

bu komisyonlarda (görevlenecek hizmetlilerin yolluk, gündelik ve ücretleri ve komisyonlann bütün 
giderleri. 

B. : 404 — Yabancı Elçilerle konukların ağırlanma giderleri 
Yabancı elcilerle) konukların ağırlanmasına ilişkin bütün giderlerle barındırma ve şölen giderleri 

ve kılavuzların yolluklariyle giderleri ve Dışişleri Köşkünün bahçe ve onarma giderleri ve köşk 
hizmetlilerinin yiyebek giderleri. 

B. : 406 — Himaye giderleri 
Yabancı memleketlerde himayemizi deruhte eden yabancı hükümetler tarafından elçilik ve kon. 

solosluklarımız hesajbma yapılmış ve yapılacak her türlü giderler bu tertipten mahsup olunur. 

B. : 1407 — Telif, tercüme, yazı yayım ve abone ücret ve giderleri 
Telif ve tercüme ücretleriyle, yazı, basım ve yayım giderleri, gazete, dergi, kitap, broşür, al

büm ve klişe karşılıjklan. 

B. : 408 — Basımevi giderleri 
Bakanlık basım^vinin demirbaş eşya ve ilk madde satmalına, onarma karşılık ve her türlü 

giderleri ve işletme giderleri bu tertipten verilir. 
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Maliye Bakanlığı 

• •' 

B. : 422 - M. : 6 — Memur konukları genel giderleri 

Memur konutlarının kapu ve merdiven başlariyle koridorlarının aydınlanma, bahçelerin sulanma
ları için elektrikle çalışan motorun sarf edeceği elektrik gideri, konutların züz'i onarımlariyle sa-
tmalmacak onarım malzemesi gideri, konutların tahakkuk etmiş ve edecek vergi ve resimgideri, 
bahçe işlerinde çalıştırılacakların yevmiyeleri, demirbaş eşya giderleri, müstahdeminin giyecek ve 
yatacak eşyası giderleri ve teshin edilen konutların yakacak giderleri. 

B. : 434 - M. : 1 — Belirtme işleri 

Devlete ait gayrimenkullerin mahallerinde veya kayıtları üzerinde belirtme işlerinde ve bu hu
susta yapılacak tetkik ve tasniflerde çalıştırılanların kanuni yolluk, gündelikleriyle hariçten ça
lıştırılacak bilirkişilerin bakanlıkça belirtilerek huzur hakları ve belirtmeye ilişkin sair billümle 
giderleri. 

M. : 2 — Kamulaştıma ve satınalma giderleri 

Hazinece tefevvüz edilmiş veya edilecek, kamulaştırılacak, satmalmacak gayrimenkullerin karşı
lıkları ve bunların icra, vergi, ve diğer bilûmum giderleri. 

M. : 3 — Menkul ve gayrimenkul genel giderleri 

Millî malların ve mülklerin tescili, tahmin, ilân, satış ve yönetim giderleri, tahakkuk etmiş ve 
edecek harç ve resimler ve tescil için mahaline gidecek memurların kanuni yollukları ve sahipsiz 
malların yönetimine ilişkin çeşitli giderleri 

B. : 435 — Onarma giderlei 
Bağımsız yaprm mahiyetinde olmamak üzere yapılacak ek değişim ve kurmalarla ilân ücret

leri, gereç satınalma, taşım ve saklama gderleri. 

B. : 436 - M. : 3 — Vergi kanunlarının uygulanması için köylere gönderilecekler 

Vergi kanunlarının uygulanması için köylere gönderilecek memurlar yolluklariyle hayvanlar ver
gisi yoklamasına ve kaçak hayvan kovuşturmasına gönderilecek çavuş, onbaşı ve erlerin her çeşit 
taşıt giderleri. 

B. : 437 - M. : 4 — Mahkeme harçları 
Mahkemelere ve icra dairelerine ödenecek harç, resim, vergi, her türlü giderler, hakem ve ilân 

ücretleri genel bütçeye giren daireler için ve karşı olarak açılan dâvaların ve icra kovuştur
malarının gerektirdiği her türlü giderlerle üzerine sonuçlanan dâvalarda ilâm ve diğer tarafa öde
mek ödevi yüklenilen mahkeme giderleri. 

B. : 439 — 3827 sayılı kanun gereğince satın alınacak taşıtlar karşılığı 
Taşıtilarm karoseri yapma giderleri de bu tertipten ödenir. 

B. : 441 — Okul ve Kurs giderleri 
Okul öğrencilerinin yiyecek, giyecek, içecekleriyle bunların gerektirdiği taşım giderleri, okul 

öğrencilerinin harçlıkları, kursa getirilecek memurlar gündeliği, okul öğrencilerinin defter, kalem, 
lâstik, ders levazımı, spor ve beden terbiyesi hareket ve müsabakaları, hamam, traş, derman, iyi
leştirme, cenaze, çamaşır için sabun, çivit, soda, sakat öğrencilerin memleketine geri gönderilme, 
hava değişimi, öğrencilerin memleketine gidip gelme yol giderleri, Ankara'da yapılacak sözlü sı-
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nava girmek hakkını kazananlardan sözlü smavda kazanamıyanlann yazılı sınavların yapıldığı 
ile kadar dönüş yol giderleri, okul ve kurs öğrencilerinin kitap ve öğretim notlan için kâğıt, çoğal-
tim levazımı, sınıf, yatakhane, mutfak, eşya ve gereci, kitap telif ve baskı giderleri, yayın ve 
konferans ücretleri, idarenin kırtasiye, defter, tesisleriyle demirbaş eşya karşılığı ve yeni bina dö
şemesi, basılı kâğıtlar, yakacak, elektrik, havagazı, telefon tesisleri, ve giderleri, az onarma ve 
tesisler ve hizmetlilerin giyeceği her çeşit temizlik ve korunma ve sair yönetim giderleri, kamp 
ve sınav giderleri. 

öğrencilerin tedavi, ilâç, resmî ve özel sağlık müesseselerindeki iyileştirme giderleri. 
Okul ve kurs öğrencilerinden tatil süresi içinde memleketlerine gitmeyip okulda kalanların bu 

müddete ait harçlık ve yevmiyeleri. 

B. : 456 — Temsil giderleri 
Bakanlıkça satmalmacak bilet, hayır derneklerine yapılacak yardım, verilecek ziyafet, alınacak 

çelenk ve benzeri her çeşit temsil giderleri. , . 

Devlet borçlan 
B. : 506 — 1513, 2248, 2354, 2701, 2808 ve 3523 sayılı kanunlar gereğince para ile ödenecek borç

larla kaldırılmış Hatay Devletinden devredilen borçlar 
2248, 2354, 2701, 2808 ve 3523 sayılı kanunlar gereğince para ile ödenecek borçlarla kaldırıl

mış Hatay Devletinden devredilen borçlar da Bütçe Kanununun 13 ncü maddesi gereğince bu bö
lümden ödenir. 

Millî Eğitim Bakanlığı 
B. : 541 - M. : 1 — İnceleme ve bakanlık kitaplıklan 

Müsabaka ve yabancı dil sınavları mümeyyiz ücretleriyle bakanlıkça yayınlanacak izerler ve in
celenecek her türlü belgelerin inceleme giderleri. 

Bakanlık daire kitaplıkları için satmalmacak i zerlerle abone olunacak dergi ve gazetelerin gi
derleri. Bakanlık dairelerinin her çeşit kitaplık kurma ve yönetim giderleri. 

M. : 2 — Derleme giderleri 
2527 sayılı kanun hükümleri dairesinde yapılacak her türlü derleme, dağıtma, yaym işleri ve 

yabancı memleketlerle yaym değişim giderleri, bu işleri yapmakla ödevli kuruluşun bütün ücret 
ve tesisat giderleri ve yolluklariyle hizmetlilerin giyecekleri. 

M. : 3 — Yaym giderleri 
özel yayına yardım. 
Her türlü yaym işleri, propaganda ve reklâm sergi, fotoğraf, çoğaltım işleri ve güzel sanatlan 

ve yayını kışkırtmak için yapılacak bütün giderlerle izer sahiplerine verilecek para mükâfatı.(her 
türlü baskı, telif ve redaksiyon, telif hakları bu işler için geçici olarak çalıştırılacak uzman, me
mur ve hizmetlilerin ücretleriyle yolluklan ve yabancı uzmanların yolluk, ağırlama ve barındırma 



giderleri, göstermeye ait kurma giderleri» satm alınacak veya çoğaltılacak her çeşit izer ve belge
lerin alınması ve çoğaltılması için yapılacak her çeşit giderler). Kurulacak Millî kütüpane hazır
lıkları giderleri de bu maddeden ödenecektir. 

Taşıtlar onarma ve işletme giderleri. 
Okullar ve kurumlar için bastırılacak öğrenim ve eğitim araçları ile her türlü yönetim kâğıtları

nın bütün giderleri (bu işler için çalıştırılacak uzman, memur ve hizmetlilerin ücret ve yollukları). 
İnönü ve islâm Ansiklopedileriyle tercüme yayın ve keşfizzünun bürolarının her türlü tesisleri, kira, 

telefon, gereç ve yayın hazırlıklariyle telif ve tercüme ve inceleme ilmi denet giderleri ve hizmetliler 
elbisesi ve diğer her türlü giderler ve kitaplık için alınacak kitaplar, aydınlatma ve ısıtma giderleri, 
uzman ve hizmetliler ücretleri. 

Okul kitaplık ve genel kitaplıklarla diğer bakanlık öğretim kurumlan için satmalmacak kitap 
harita ve öğrenim levhaları giderleri, dergi, abone giderleriyle her türlü ambalaj ve yollama gider
leri bu tertipten verilir. 

Okullar ve kurumlara» öğretmenlere, öğrencilere ve idarecilere parasız dağıtılacak bakanlık 
yayınlarının baskı paraları, telif hakları ve dağıtma giderleri. 

B. : 543 - M. : 1 — Yüksek öğretmen okulu 
M. : 2 — Gazi öğretmen okulu ve Eğitim enstitüsü 

M. : 3 — Siyasal Bilgiler okulu 
Yiyecek, içecek, öğretime ara verme aylarında yemek ücreti, yakacak, aydınlatma, temizlik,, 

derman, makine yağı, benzin, hayvan yem karşılığı, lâstik vesair, giderleri, hasta öğrencinin, iyi
leştirme karşılığı ile taşım giderleri, yönetim giderleri, lâboratuvar ve işlik giderleri, parasız 
yatılı Öğrencinin kitap, .defter vesair öğretim levazımı, canlı modeller giderleri, yayın, odacı
ların işelbisesi, giyim eşyası, hamam, traş, parasız yatılı öğrencinin harçlığı ve yol parası, telefon 
kurma ve konuşma karşılığı, öğretmen ve öğrenci inceleme ve gezi giderleri, sınıf, yatakhane, mut
fak, hastane vesair tesisler, döşeme, demirbaş ve öğretim aletleri karşılığı, elektrik, havagazı ve su 
tesisleri giderleri, hayvan ve levazım karşılığı, kitap, dergi karşılığı, taşım ve basın gideri, kaplama 
gideri ve öğrenciye lüzumlu kitapların ve dergilerin basın gideri, küçük onarmalar, öğrenci seç
me kâğıtlarını inceleme ücreti ile hertürlü telif; tercüme hakları ve öğrencinin uzmanlarına yaptı
rılan sağlık muayene ücretleri. 

M. : 4 — Ankara Devlet Konservatuvarı ila İstanbul Konservatuvarı ve Bale Okulu 

Yiyecek ve içecek, öğretime ara verme aylarında yemek ücreti, yakacak, aydınlatma, temizlik, 
derman, yönetim ve lâboratuvar gideri, parasız yatılı Öğrencinin kitap, defter vesair öğrenim le
vazımı, giyim eşyası, hamam,, traş, parasız yatılı öğrencinin harçlığı ve yol parası, telefon kurma 
ve konuşma karşılığı, sınıf, yatakhane, mutbak, hastane vesair tesisler, döşeme, demirbaş ve öğ
renim aletleri karşılığı, elektrik, havagazı, ve su tesisleri, müzik notları, kitap ve dergi karşılığı 
ve bunların kaplama vesair giderleri, küçük onarmalar, Türk halk şarkılarının derleme ve armo-
nizasyonu ile yerli kıyafet ve oyunların filime alınması ve buna lüzumlu her türlü araç ve gerecin 
sağlanması ile yol giderleri ve batı koro, şarkı, opera ve gösteri müzik ve metinleri ve müzik ile 
tiyatroya ait öğrenim kitaplarından lüzumlu görülenlerin dilimize uydurulması, telif, tercüme, 
inceleme ve her türlü yayın giderleri, Ankara Devlet Konservatuvarı ve uygulama gösterilerinin 
her türlü ücret ve giderleriyle konservatuvar Öğrencilerinin yaz ödevleri kampı giderleri ve kamp
ta çalışacak memur ve öğretmenlerin ücreti, yol paraları, konservatuvar uygulama gösterisinde 
bir yıl staj yapacak olan öğrenciye verilecek bus karşılrğı, konscrvatuvardan çıkacak olan yatılı 
öğrenciye verilecek giyim eşyası karşılığı taşıtlar satmalına, işletme ve onarma giderleri. Kanunu 
gereğince îatanbul Konservatuar yatı kısmının Bakanlık bütçesine alınmasiyle teşkil edilecek nefesli 
sazlar okulu ve bununla birlikte kurulacak müzik öğretim sınıfları giderleri bu maddeden ödene
cektir. 
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B. : 544 — Lise, orta okullar ile öğretmen okulları ve eğitim enstitüleri genel giderleri 

Gündüzlü okulların yakacak, aydınlatma, kırtasiye, yem parası ve benzin gideri, yönetim ve lahora-
tuvar gideri, telefon tesisleri ve konuşma karşılığı, beden terbiyesi hareket ve müsabakaları gideri ve 
kitap, madalya, kupa ve para mükâfatı, öğretmen okullarının ve eğitim enstitülerinin yiyecek, içe
cek, yakacak, aydınlatma, temizlik, derman, hay van yem parası, benzin ve öğretime araverme ay
larında yemek ücreti, öğretmen okulları ve eğitim enstitüleri yönetim ve lâboratuvar ve kırtasiye gi: 

deri, parasız öğrencilerin kitap, defter ve sair öğrenim gereci, öğretmen okulları ve eğitim enstitü
leri parasız yatılı öğrencilerinin hamam, traş, harçlık, yol parası, telefon kurma ve konuşma karşı
lığı, öğretmen okulları, ve eğitmen enstitüleri öğrencilerinin hamam, tıraş, harçlık, yolparası, telefon 
kurma ve konuşma karşılığı, öğretmen okulları ve öğretim enstitüleri öğrenci giyim eşyası giderleri 
ve okullararası yapılacak spor ve beden terbiyesi müsabakaları genel giderleri bu bölümden ödenir. 

B. : 545 - M. : 1 — Teknik okulu 
M. : 2 — Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu ile diğer meslek okulları ve Enstitüleri 

M. : 3 — Kursları 
Yiyecek, öğretime ara verme aylarında yemek ücreti, ticaret okullarına öğretmen yetişirmek üze

re Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okullarına alınacak öğrenci ile diğer meslek okullarına 
alınacak öğrencinin yiyecek, giyecek ve sair giderlerine karşılık olmak üzere verilecek harç
lık, yakacak, aydınlatma, temizlik, çamaşır yıkama gideri, derman, hayvan yemi, benzin, maki
ne yağı, lâstik, taşıtlar işletme ve onarma gideri, ödev ve işlik gideri, yönetim ve lâboratuvar gi
deri, basılı kâğıt ve defterler, meslekî kitap, dergi ve gazeteler satmalına ve abone karşılığı, öğ
rencilerin kitap, kırtasyie, resim ve ozalit kâğıtları, pergel ve sair öğrenim levazımı, bina kira 
karşılığı, parasız yatılı öğrencilerin giyeceği, gündüzlü öğrencilerin iş elbisesi ve ayakkabısı, hamam, 
traş, öğrenci harçlığı, profesör, Öğretmen, muavin ve asistanlarla öğrencilerin memleket içinde ve 
dışında yapacakları fennî yolculuk, staj, operasyon ve uygulama hazırlık ve öğrenime araverme pratik
leri gideri ile yolluk, yol ve yiyecek giderleri, fakir öğrencilere yardım, yarım yatılı öğrencinin 
şehir içinde yol paraları, okuŞlu bitirenlerden yabancı memleketlerde okul, lâboratuvar, 
enstitü ve şantiyelerde inceleme, araştırma, öğrenimi bitirme gideri, telefon kurma ve konuşma kar
şılığı, smıf, yatakhane, mutbak, hastane tesisleri, döşeme demirbaş, öğrenim aletleri, elektrik, hava
gazı ve sn tesisleri, makine projeleri giderleri, her çeşit onarma, kirasız olarak Devletçe faydalanılan 
binaların onarma gideri, okulu bitirecek Öğrenciye hediye edilecek olan kullanılmış avadanlık kar
şılığı, bütün kamulaştırma, kitap incelemesi, doğ rutumu, tercümesi, telifi ve basım giderleri. Köy 
kursları öğretmenlerinin yolluk ve zaruri giderleri. Üçüncü maddedeki ödenekten 1 107 105 lirası 
1000 öğrenci kara kısmına, 888 askerî fabrikalar ve 125 deniz kısmına ait olmak üzere ceman 2013 
öğrencinin giyecek, yiyecek ve ödev giderleri karşılığıdır. 

B. : 546 — 3288, 3704, 3803, 4274, 4357, 4459 sayılı kanunlar gereğince ödenecek köy okullariyle 
enstitüleri ve köy eğitmenleri ücret ve giderleri 

Beslem : 
Her türlü yiyecek maddeleri: (Her çeşit yağlar, etler, kuru ve yaş sebzeler, ve meyveler, 

ekin, ekmek veya un, hayvan ve nebat ürünleri, bu ürünlere ait sanat şubelerinde elde edilen yiyecek 
maddeleri, tuz gibi madeni gıdalar öğrenci, memur, eğitmen, usta, öğretici ve hizmetlilerin yiye
cek maddeleri, her çeşit hayvan ve yemleri, temizlik gereci. Tesisler öğrenim aletleri ve gereci. Yaka
cak, aydınlatma, her türlü öğrenim aletleri, lâboratuvar aletleriyle her çeşit gereci gramofon, plâk, 
işliğe ait her türlü alet, makine, araç ve gereç, radyo, bisiklet, motosiklet kayak, kızak, motor, hayvan 
ve araba, tohum ve tohumluklar, fideler, fidanlar, her çeşit ve her cinsten damızlık hayvanlar, her 
nevi sanat şubelerine ait makine ve gereç, askerlik öğretimlerine ait alet ve gereç, av silâhlan, gereç 
ve makineleri, balıkçılığa, kunduracılığa, kaplamacılığa, basımevcüiğe, halı, kilim, tezgâh, bez, biçki, 
dikiş ve terzilik işlerine ait her türlü gereç, makine ve alet, kayık ve tezgâh, her çeşit öğrenim aletleri-
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nin türlü onarımları, elde etme aletleri ve araçları, çift ve hayvanları, tarım makineleri ve aletleri. 
elektrik gereci her türlü lâmbalar gereçleri, her cins maden, tahta, mukavva ve kâğıt levhalar, her 
cins kuru ve yaş odunlar, yıkıntı, her cins kömürler, her türlü akaryakıtlar, makine yağları, soba, 
kalorifer, boru ve dirsek onarımları, işlik, lâboratavar ve sanat, tarım, aydınlatma, kurmaları, revire 
ait kurmalar, yatak takımları, mutfak takımları,yemek takımları, sınıflara, bürolara, kitaplıklara, yö
netim odalarına, öğretmen evlerine, ahır, ağıl, kümes, kovan ve tavla kurması, bunlara ait eşya ve gereç, 
yangın düzenine ait herçeşit âlet, makine ve gereç giderleri, pasif korunma gereci ve işleri, sine
ma kurmaları, basımevi işlerine ait kurmalar. 

Kitap : 
Köy enstitülerine, eğitim kurslariyîe köy okulu ve öğretmenleriyle eğitmenlerle köylere ilgili 

kitap, broşür, resim, tablo, levha, kolleksiyon giderleri, gezici ve yerli sinema makinelerinin 
işletilmesine ve kiralanmasına ait giderler. Gramofon ve plâk, kaplama giderleri, öğrenci ve 
öğretmenlere verilecek defter, kalem vesair yazı gereci . 

Basılı kâğıtlar : 
İdarenin her şekline ait her çeşit defter, makbuz, senet vesair kâğıtlar. 

Yapım : 
Her türlü yapım giderleri, onarma giderleri yapım gereci, aletleri, makine ve araçları, ya

pımla veya onarımla ilgili değişim ve değiştirme giderleri, işçi, usta, öğretici ve yapım öğrenimi 
uygulanışı ile ilgili hertürlü giderlerle, ücretler, yol paraları, keşif ve bilirkişi gündeliği, yolluk 
ve giderleri, yol yapımı; âlet, gereç, madde, usta, işçi ve taşım giderleri. (Prevantoryom ve sanator
yumda köy enstitüleri öğrencileri için yeniden yapılacak pavyonun her türlü yapım giderleri de dâ
hildir.) 

Derman ve iyileştirme : 
Her türlü tıbbî ecza gereci ve aletler, cibinlik, hastalanan öğrenci, öğretmen, memur ve işçilerle 

eğitmenlerin mevcut kanunlara göre muayene, hastanelere yollama ve iyileştirme giderleriyle üc
retleri, ölen öğrencinin cenaze ve ölü taşıma giderleri. 

öğrenci ve eğitmen harçlıkları, her türlü ücret ve gündelikler, nakil ve tâyin yollukları, geçici 
memuriyet yollukları, işçi, usta, usta öğretici, uzman öğretmen, askerlik öğrenimi öğretmeni 
ücret ve gündelikleriyle bunların yol giderleri, köy enstitüleriyle eğitmen kursları, köy okulları 
kuruluşu ile köy okullarına yardım meseleleri, köylerin incelenmesiyle eğitmenler, köy okulları 
ve köy okulu yapımiyle ilgili her türlü inceleme, denet kovuşturma ve soruşturma giderleriyle 
gündelik, beslem, barındırma, ve yollukları. 

Giyim : 
Her türlü yünlü, pamuklu, keten ve kenevirden, ottan veya ipekten yapılma giyecekler, baş

lıklar, ayakkabı, terlik ve nalınlar, lâstik ve deri çizmeler, üste giyilen pasif korunma gereci. 
Diğer giderler : 
öğrenci ve eğitmen seçim giderleri, hertürlü müsabaka, yarış, koşu, sergi, ilân, panayır gider

leri, herçeşit yükleme ve boşaltma, keşif, taşım, harita, kroki, plân, çoğaltma, sözleşme ve örnek 
fotoğraf giderleri, enstitüyü bitirenlere ve eğitmenlere verilecek her türlü âlet, arazi, yapı gere
ci, hayvan ve makine karşüıklan, donatım paraları, köy öğretmenleri emekli ve yardım sandığı, 
her çeşit sigorta giderleri. 

B. : 547 — Güzel Sanatlar Akademisi genel giderleri 
B. : 548 — Cumhurbaşkanlığı Filârmonik Orkestrası genel giderleri 

Yakacak, aydınlatma, temizlik ve derman, yönetim gideri, lâboratuvar, işlik ve canlı model
ler gideri ile Türk sanatkâr usta ve işçileri gündelikleri, öğrencilerin müsabaka mükâfatı, öğrenci harç
lığı ve onarma giderleri, telefon kurma ve konuşma ücreti ve öğrenci inceleme gideri, sınıf levazımı, 
her türlü öğrenim âletleri, döşeme ve demirbaş, elektrik, havagazı ve su tesisleri, kitap, dergi karşılığı 
ve bunlarm kaplama ve sair giderleri, küçük onarmalar, yayın, mimari uygulanış bölümünün bütün. 
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giderleri, giyim eşyası, müzik âletleri satmalmması ve onarma giderleri, nota kâğıdı ve notaya ilişkin 
sair giderler. 

B. : 549 — İstanbul Kandilli Rasathanesi genel giderleri 
Yönetim gideri, fennî âlet ve avadanlık satmalımı, kurma ve onarma giderleri, telefon kurma 

ve konuşma paraları, hayvan satmalmması ve yem parası, rasathane yayın gideri ve ilmî incele
me yolluk gideri, kitap, dergi karşılığı, işlik gideri ve küçük onarmalar, hizmetlilerin giyim 
eşyası karşılığı, (taşıt satmalımı ve işletme giderleri) ve başka Devletler rasathane ve bilim ku-
rumlariyle, işbirliğinin gerektirdiği her türlü giderler. 

B. : 550 — Pravantöryum ve Sanatryum genel giderleri 
Yiyecek, içecek ve giyim eşyası, demirbaş âlet, gereç ve avadanlık satmalına ve onarma kar

şılıkları, yönetim gideri, taşıt satmalımı, işletme ve onarımı, kurum arazisinin işletilmesi, döner 
sermayesi. 

B. : 551 — Kitaplıklar genel giderleri 
Kitaplıkların yönetim ve kurma giderleri, telefon kurma ve konuşma parası, kitap, dergi, ga

zete karşılıkları ve odacı elbisesi ve kitaplıkların taşım ve birleşimi ve yeni izerlerle sağlanması, 
kaplama işliği ile fotokopi işliği kurma ve levazımı giderleri, kira karşılığı, kitaplıkların düzen
lenme, belirtme ve taşım giderleri, gezici belirtme komisyonları üyelerinin zaruri yol paraları, ye
ni yaptırılacak kitaplık projeleri için müsabaka ve mükâfatı. 

B. : 552 — Müzeler ve anıtlar genel giderleri 
Yönetim gideri (müzeler ve anıtları koruma komisyonu için de) müzelere alınacak eski eserler 

karşılığı ve ikramiyesi, kazılar ve müzelere eser taşım giderleri, arkeolojik etnoğrafik ve mimarî 
araştırmalarla kazı ve taşıma, gönderilecek memurların yolukları ve gündelikleri, müzelik eşya 
onarma giderleriyle Etnografya müzelerine alınacak eşya parası, telefon kurma ve konuşma ücret
leri ve odacı ve bekçi elbisesi ve müzelerin eser katalog yayını, ve bunların telif hakları, uzluk 
kitaplıklarına satmalmacak kitap karşılığı, anıtları koruma komisyonu kira, fotoğraf ve gereci, 
illerdeki anıtların onarma ve saklama giderleri, bu işlerle ilgili kamulaştırma parası. 
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B. : 553 — Yabancı memleketlere gönderilecek öğrencilerin tahsil ve yol giderleri 
Yabancı memleketlere gönderilecek ve memlekete dönecek öğrenicilere belirli olarak verilecek 

yol gideri ile aylık ücret; okul ve lâboratuvar ücretleri ile bu gibi öğrenim giderleri, iyileştirme gi
derleri. v *% 

' I 

B. : 554 —- Yabancı memleketlerdeki öğrenci müfettişliği giderleri 
Yabancı memleketlerdeki öğrenci denetçiliği ve memurları gidiş ve geliş yolluklariyle yönetim gi

derleri, haberleşme, yollama, konuşma karşılıkları, öğrenci denetçilerinin yabancı memleketlerde ya
pacakları denet ve inceleme yolculuklarına ait yol giderleri. 

B. : 555 — Orta öğretim öğretmenleri kursları ve memleket dâhilinde yapacakları ilmî seya
hat genel giderleri 

Kurslara çağrılan öğretmenlerin yollukları, yevmiyeleri, yemek, yatmak giderleri, kurs için 
lüzumlu âlet, malzeme, eşya bedelleri; Bakanlar Kurulundan alınacak kararda tesbit olunacak 
miktarlar üzerinden konferansçı, öğretmen, kurs müdürü, müdür yardımcısı ve kursta çalıştırıla
cak diğer yönetim memurlariyle müstahdemlerinin ücretleri, gezici kurslarda öğretmen, konfe
ransçı ve yönetim memurlarının her türlü gezi giderleri ve bu kursların ieabettirdiği diğer giderler. 
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B. : 566 — Gezici sinema satınalma karşılığı ile başka giderleri 

Gezici sinema satm almmasiyle buna ilişkin bütün giderler. 

B. : 558 — Resim ve heykel sergilerinin açılış giderlerine yardım ile mükâfat 
ve sat.mahnacak eserler karşılığı 

Memleketimizde açılacak bütün sergilerin açılış gideri, mükâfat ve satın alınacak izerler karşılığı. 

B. : 559 — Uluslararası kongre, sergi ve müsabakalara katılma ve ilmî incelemeler 
için gönderileceklerin yolluklariyle yol giderleri 

Birleşmiş Milletler eğitim, bilim ve kültür kurumuna katılma payı ile bu kuruluşun 4895 sa
yılı kanunla onanmış bulunan sözleşmesi gereğince memleket içinde ve dışında yapılması gereken 
her türlü hizmetlere ilişkin gider ve yolluklar. Milletlerarası her türlü eğitim, bilim ve kültür 
münasebetlerinin gerektirdiği başka gider ve yolluklarla memleketimize gelen yabancı kültür he
yet veya temsilcilerinin ağırlanması ve gezi giderleri. 

B. : 561 — Okul kitaplıklarına alınaack kitap ve dergi karşılıkları ve bunlara 
ilişkin giderler 

Okul kitaplıklarına alınacak kitap ve dergi karşılıkları ve bunlara ait kaplama ve sair giderler. 

B. : 562 — Okul müzesi giderleri 
Okul müzesi ve terbiyevi izerler giderleriyle okul müzesi için satın alınacak eşya karşılığı ve 

katalogu yayımı, eşya ve sergi taşım giderleri ve gezici sergilerde bulunacak memurların yollukları 
ve gündelikleri, müze temizliği ile gereci giderleri. 

B. : 563 — Yabancı uzmanlar ücret ve giderleri 
Dışardan memleketimize getirilecek yabancı uzman ve yardımcıları ile öğretmen, usta ve tercü

manları ve geçici olarak getirilecek yabancı orkestra şefi ve virtiozlara sözleşmeleri gereğince ve
rilmesi lâzım gelen ücretlerle geliş ve gidiş yol paraları, pasaport ve vize ücretleri, bunların memle
ket içinde herhangi bir ödev ile geliş gidiş yolculuklarına ait yolluk ve gündelikleri ile yabancı uz
manların sözleşmeleri gereğince kabul edilen bütün giderler. 

B. : 564 — Kamp giderleri 
Kamp ve yurt gezilerine ilişkin bütün giderler. 

B. : 565 — Devletin üzerine aldığı, giderler 
Parasız öğrencinin pansiyon ücretleri, giyim eşyası, kitap, vesair giderleri, memur çocukları için 

pansiyon ücretlerinden yapılacak indirme karşılığı. 

B. : 566 — Liseler, Orta ve öğretmen okulları ve Eğitim Enstitüleri tesisat giderleri 
Yatakhane, mutfak, yemekhane, hamam levazımı, dolaplar, sobalar, her türlü okul döşemesi, 

elektrik tesisleri, bütün depolar, masalar, okul bahçesine lâzım olan demirbaş eşya, okul sıraları, 
hastane âlet ve tıbbi avadanlık, derman, yazı tahtası pergel ve buna benzer bütün öğrenim âletleri 
(Fizik, kimya, deneme, biyoloji, beden terbiyesi vesair öğretime ait levazım), taşıt koşum karşılığı 
vfc onarma giderleri, hayvan parası, hayvan yem levazımı, okul eşyasının bir yerden diğer bir yere 
taşıma giderleri, yangın aletleri. 



— E/25 — 
B. : 567 — tzmir Fuarında açılacak Eğitim pavyonunun bütün giderleri 

tzmir Fuarında açılacak Millî Eğitim pavyonunun kurma giderleriyle satınalınacak her 
türlü gereç, kitap ve resimlerin giderleri ve her türlü hazırlık giderleriyle pavyon için 
yaptırılacak plân, proje ve her türlü süs giderleri, bu işler içip geçici olarak çalıştırılacak uzman 
memur ve hizmetlilerin ücretleriyle yollukları ve gösterime ait her türlü taşıt giderleri 

B. : 568 — Kamulautırma ve satınalma karşılık ve giderleri 
Devlet malı olan veya Devletçe kiraşız olarak faydalanılan binaların onarımı ile kamulaştırma ve 

satmalmacak arazi ve emlâk karşılığı ile kamulaştırnağa ilişkin sair giderler. (Elektrik, havagazı, 
su telisleri ve onarımı da bu tertibe dâhildir.) 

B. : 5Ş9 — Ş.taj için yabancı memleketlere gönderUeeeklerin ayl&ları tutarı öğrenci öde
neğinden az olanlara 4489 sayılı kanun gereğince verilecek fark ile başka giderler 

Yabancı memleketlere staj* için gönderileceklerin yol giderleriyle bunlara her ay belirli olarak 
verilecek ücret karşılığı. 

B. : 580 - M. : 2 — Meslek ve Teknik okulları açılması ye eldekijerin büyütülmesi hak
kındaki 4304 sayılı kanun gereğince yapılacak hizmetler 

4304 sayılı kanunun gerektirdiği giderlerle bu işlerle ilgili bütün sürekli ve süreksiz yolluklar. 

Bayındırlık Bakanlığı 
B. : 588 - M. : 5 — Öteberi giderleri 

Resmî şölenler, asansör, işaret tesisleri ve mo terlerinin eereyan ve onarma ve işletme giderleri. 

# B. : 597 — Ankara Gençlik Farkı giderleri 
Ankara Oençlik Parkı her türlü giderleri parkta kullanılacak bekçi, şoför, bahçıvan, hademelerin 

giyim giderleri ve yolluklar karşılığı ve 4772 sayılı kanuna göre verilmesi gerekecek pirimler 
karşoUğı. 

B. : 600 — Telif, tercüme, baskı ve yayım giderleri, kitap, dergi karşılıkları ve film giderleri 
Kitap ve fennî broşürler karşılığı ile fennî izerlerin ve haritaların başım ve kaplama giderleri, 

her çeşit telif ve tercüme ve bayındırlık eaerjeri modelleri için verilecek ücret ve mükâfat, fotoğ
raf makine ve malzemesi ve film satınalma karşılıklariyle sair gerekli giderleri. 

610 A. B. : 2 — Yangın, sel, yer kayma ve çökmeleri gibi âfetlerden zarar gören yerlere yardım 
Ani ve genel olarak zuhur eden yangınlardan, sel, yer kayma ve çökmeleri gibi âfetlerden zarar 

gören ve meskenleri harap olan şehir, kasaba ve köyler halkının mübrem ve âcil ihtiyaçlarına ve 
mesken inşaatlarına yardım. 

B. : 611 - M. : 1 — istikşaf, etüd, aplikasyon, kamulaştırma ve proje giderleri 
Bu işlere ait basım ve ilân ücretleri, tapu harç ve giderleri, oranlıyan ve bilirkişi ücretleri, bu 

işlerde çalıştırılacak işçi gündelikleri, yapımı biten ve işletmeye açılan yollann kamulaştırma 
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işlerinde çalıştırılacak işçi gündelikleri ve proje ihzari giderleri, ypımı biten ve işletmeye açılan 
yolların.kamulaştırma paraları. 

M. : 2 — Yapı ve işletme gereçleri karşılıklariyle bu işlere ilişkin her türlü giderler 
Geometri aletleri, levazım, elbise, döşeme, müteferrika ve eşya satmalımı, tören giderleri, ba

sım ve ilân ücretleri, kırtasiye giderleri, merkezde otomobil işletme ve onarma giderleri ile telefon 
konuşma ve haberleşme ücretleri, nakliyat, yükleme, boşaltma vesair giderleri olarak Devlet De
miryolları İşletme idaresine ödenecek paralar vesair giderler. 

M. : 4 — 3262 ve 3813 sayılı kanunlara göre yapılacak Diyarbakır - Cizre ve Elâzığ - Van 
hurut hatlariyle Bitlis şube hattı yapma karşılık ve giderleri 

M. : 5 — Kaza tazminatı, tedavi teçhiz ve tekfin giderleri kilometre ikramiyeleri 
Yapım işlerinde çalıştırılan işçilere çizme, muşamba vesaire satmalına giderleriyle 4772 sayılı 

kanuna göre ödenmesi gerekecek gider ve primler karşılığı bu tertibe dâhildir. 

M. : 6 — Antalya limanı mendireğinin onarma ve uzatma ve rıhtım yayma giderleri 
M. : 7 — 2214 sayılı kanuna göre yapılacak Ereğli Limanı giderleri 

M. : 8 — 4870 sayılı kanun gereğince Amasra dalgakıranının onarma ve yeni dalgakıranın 
yapma giderleri 

M. : 9 — Erzurum hattı uzatma karşılık ve giderleri 
M. : 10 — Trabzon limanı yapma ve karşılık giderleri 

M. : 11 — Gazianteb - Maraş şube hatları yapma karşılık ve giderleri 
M. : 12 — İnebolu Limanı mendireğinin onarma ve ıslahı her türlü giderleri 

Yapım, tesisler, ameliyat, onarma ve ray döşeme, donatım, montaj giderleri, vagon ve sair 
her çeşit makine, alet ve avadanlığı ile gereç yükleme ve verme, boşaltma, onarma, yoklama, alım 
ve ekspertiz ve sigorta, istalya ve ardiya, somaj ücreti, karşılık ve giderleri, faiz ve komisyonlar 
vergi ve resimleri, tazminat, motorlu ve motorsuz taşıtların ve yapım yerlerne konulacak 
telefonların satmalma ve işlteme giderleri, aydınlatma ve ısıtma giderleri, kar siper
leri ve karla savaş ve yerkayma ve berkitme gidirleriyle kar temizlenmesine ça
lıştırılan işçi ve hizmetlilerine verilecek ısıtıcı yemek ve içecek giderleri, kira kar
şılıkları yapım ve ameliyat yerlerinde bulunan memur ve hizmetlilerin barındırma giderleri, gereç 
satınalma ve taşımı 2256 numaralı kanun gereğince gümrüklerce alınan belediye payları karşılığr. 

Hayvan kiraları ve yem paraları ile poz ve ameliyat katarları için Devlet Demiryolları İşletme 
idaresine verilecek ücretler sürekli bakım giderleri ve yolun geçtiği yerden zarar göreceklere 
verilecek tazminat, geçici işgal kamulaştırma giderleri ve Demiryol ve Limaları yapımına bağlı bütün 
giderler Demiryol ve Limanlar yapımında çalıştırılacak Bayındırlık takımlarının lüzumu halinde 
emaneten yaptırılacak yapım ve onarımda kullanılacak işçilerin yiyecek ve sair bütün giderleri. 
4772 sayılı kanuna göre ödenmesi gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları ve analık 
sigorta pirimleri karşılığı. 

B. 612 — Yapı ve imar işleri yapma ve kamulaştırma ve esaslı onarma giderleri 
Yapım ve esaslı onarım karşılığı ve bu işlerin emanet ve ihale şekillerine göre lüzumlu olan 

her çeşit gerecin ihtiyaç halinde her zaman ve her miktarda evelden satmalmması ve bu gerecin 
saklanma, taşım ve lüzumu halinde bu işlerde kullanılacak taşıtlar araçlarının her türlü işletme 
vesair giderleriyle yapım ve onarma keşif, denet, idare, kabul vesaire için memur edileceklerle 
bu işlerde çalıştırılmak üzere hizmetliler kadrolarından geçici veya devamlı olarak tâyin edile
ceklerin yollukları. Projeleri müsabakaya çıkarılacak işlerin jüri vesair giderleri. Eksiltmeye 
çıkarılacak işlerin ilân vesair ücretleri, her yapıya ait resim ve teksir gerecinin ve kırtasiye 
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ile basınıma lüzum görülecek kâğıtların basım giderleri, iş kazalariyle meslek hastalıkları ve ana
lık sigortaları hakkındaki 4772 sayılı kanuna göre ödenmesi gerekecek primler karşılığı. 

B. : 613 - M. : 1 — İstikşaf, etüd, aplikasyon ve kamulaştırma 
Bu işlere ait basım ve ilân ücretleri, tapu harç ve giderleri, muhammin ve bilirkişi ücret ve gi

derleri, bu işlerde çalıştırılacakların gündelikleri. 

M. : 2 — Şose ve köprüler yapma karşifîk ve giderleriyle her türlü makina, âletler, gereçler 
karışık ve giderleri 

Yol, köprü ve bunlara ait kurmaların yapılması ve esaslı onarmalariyle her türlü makine araç
ları bedelleri ve bu makina ve gereçlerin taşınması, kurulması vçe korunmasına ait her türlü gi
derleri bu işleri nihale ve emanet şekillerine göre lüzum olan her türlü gereçlerin ihtiyaç halinle 
her zaman ve her miktarda evvelden satın alınması giderleri. Emanet usuliyle yaptırılan işlerde 
çalıştırılan işçi gündelikleriyle işçi birliklerinin, hükümlülerin yiyecek, giyecek ve sair bütün gi
derleri basım ve yayın ücretleri, açılma töreni giderleri, yapım dairelerinin telefon kurma ve iş
letme giderleri, yeni yapılacak yollarda bakım teşkilâtı için kurulacak ve yaptırılacak garaj, atel-
ye ve ekip evleri yapımı ve her türlü kurma giderleri. Vergi ve resimlerle 2256 sayılı kanun ge
reğince gümrüklerce alman belediye payları karşılığı ve sigorta primleri, geçici teşkilât için ge
rekli aydınlatma, ısıtma, kira giderleri 

M. : 3 — Sürekli onarmalar 

Yol ve köprülerin bakımına ait kurmaların, bakım, ağaçlama giderleriyle onarmalarında işlik, 
garaj ve atelyelerde kullanılan her çeşit işçi ve taşıtları nbütün giderleri her türlü gereç âletler ve 
eşyanın satmalma, taşınma, saklanma ve onarma ve bu işlere ait kira giderleri. Sürekli işçilerin gi
yimleri. Bakım ve onarma makina ve âletleri içingaraj, atelyeler kurulma giderleri; sürekli onarma 
ve bakım postaları için ekip evleri yapımı ve onarımı ile bunların ısıtma ve aydınlatma, döşeme gi
derleri. Bakım ve sürekli onarma kurmaları arasında telefon kurma vesair giderleri. Kar siperle-
r ive karla savaş için her türlü giderler. 4772 sayılı kanuna göre ödenmesi gerekecek iş kazalariyle 
meslek hastalıkları ve analık sigorta primleri 'karşılık ve giderleri. ( 

M. : 5 — Taşıt giderleri 
Taşıtların işletme, onarma ve garaj giderleri. 

B. : 614 - M. : 1 — İstikşaf etüt, aplikasyon ve kamulaştırma 
Bu işlere ait basım ve ilân ücretleri, tapu harç ve giderleri, muhammin ve bilirkişi ücret ve 

giderleriyle bu işlerde kullanılacak işçi gündelikleri. 

M. : 2 — İşletme giderleri 
3132 sayılı Büyük Su işleri Kanununun dışında evvelce yapılmış ve yaptırılmakta bulunan ba

rajlar, kanallar,. engeller ve sınai yapılmanın işletmesiyle sürekli onarma giderleri, bekçilerleka-
nalcı ve savakçıların elbise giderleri, fidanlıkların kurulması için yapılacak her türlü giderlerle 
işletme işlerinde kullanılacak işçi ve usta gündelikleri,işletmeye ilişkin aydınlatma, çalıştırma kuv
veti olarak harcanacak elektrik cereyanı ile yakıcı maddeler gideri, elektrik tesisleri karşılıkları 
ısıtma ve telefon kurma ve konuşma giderleri. 

M. : 4 — Meriç sn işleri 
Yunanlılarla yapılan itilâfname gereğince harcanacaktır. 
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M. : 6 — Taşıt giderleri 

İşletme, onarma ve garaj giderleri. 

M. : 9 — Küçük su işleri her türlü giderleri 
Büyük su işleri dışında, ufak masraf ve yardımlarla büyük faydalar temin eden kurutma, sulama 

ufak tesisleriyle köy veya kasabaları tehdit eden suların zararsız hale konması için yapılacak gi
derlerle bu işlerde kullanılmasına lüzum görülecekmakina, âletler ve gereçler satmalma bedelleri, ilân 
ücretleri ve lüzumu halinde emaneten yaptırılacak yapım ve onarımda kullanılacak usta ve işçi 
gündelikleri karşılıkları, taşımları, kırtasiye, basılı kâğıt ve bütün giderleri. 

Ekonomi Bakanlığı 

B. : 631 - M. : 2 —- Geçici görev yolluğu 
Sanayi ve küçük sanatlar baş müfettişleri, müfettişleri ve kontrolörlerinin yollukları, kömür hav

zası içindeki ocaklara gidip gelecek memurlar, mühendis ve hizmetlilerinin yollukları, Ereğli Kömür 
havzasından başka madenlerde incelemeye memur edilenler tarafından bu incelemelerinin gerek
lerine göre ödenmesiyle mükellef kaldıkları işçilik, hammaliye vesair giderleri de bu maddeden ve
rilir. 

B. : 635 — Sanat modelleri satın alınması, dağıtılması giderleri 
Küçük sanatlarad kullanılan her çeşit âlet ve avadanlığın satmalma, dağıtma ve yollama, te

sislerin yapımı ve bunların işletme ve deneti için kullanılacak lüzumlu memur ve ustaların yol-
luklariyle, bütün işletme, gösterme, propaganda, yayın inceleme ve öayım giderleri küçük sanat 
kooperatifleri kurslarının her türlü kurma ve yönetim ve Öğretim giderleri (bu ödeneğin lüzumu 
kadarı tezgâh ve diğer gerekli araçlar yaptırılmak maksadiyle toptan Sümerbankâ, yardım olarak 
verilir. 

B. : 636 - M. : 1 — iç Kongreler 
Memleket içinde yapılacak kongrelere memur edileceklerle çağırılacak kimselere verilecek yolluk 

ve sair lüzumlu giderleri, Kongrelere ait tutanak,rapor ve sair basın, şölen ve diğer bütün giderleri. 

B. : 638 — Yazı, yayım ve propaganda giderleri 
Ekonomi ve meslek dergileri, kitap, haritalar, telif, tercüme ücretleri, basım, yayım, kaplama 

karşılık ve giderleri, filim ve filim makinesi satmalma, hazırlama ve kira karşılıkları, haber al
ma ve propaganda giderleriyle bu amaçlarla ilgili yardımlar.-

B. : 639 - M. : 2 — Yabancı uzmanlar ve tercümanların yolluk ve başka giderleri 
Dışardan memleketimize getirilecek yabancı uzman ve tercümanlara sözleşmeleri gereğince 

verilmesi lazımgelen geliş ve gidiş yol paraları, pasaport ve vize ücretleri, bunların memleket 
içinde herhangi bir ödev ile geliş gidiş yolluklarına ait yolluk ve gündelikleri ile yabancı uz
manların sözleşmeleri gereğince kabul edilen bütün giderleri bu madeden verilir. 
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Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

B. 661 - M. : 1 — Gtaael giderler 
B. 662 - M. : 1 — Genel Giderler 
B. 663 - M. : 1 — Genel Giderler 
B. 664 - M. : 1 — Genel Giderler 

îşçl gündeliği, hasta ve hizmetliler beslemi, fennî kurmalar, demirbaş, makina, âletler ve ava
danlıklar, gereç, derman, yönetim giderleri, taşım işleri, küçük onarma giderleri, telif, ter
cüme ve bastırılacak veya satmalmacak kitap ve broşür karşılıkları, 4871 sayılı kanun gere
ğince verilecek ikramiyeler ile sair bütün giderler savaşın konusuna' göre bu bölümden ödenir. 

B. : 665, 666 — Hastanelerde sağlık ve sosyal yardım kurumları, okullar, kurumlar, yutlar 
İşçi gündeliği, hasta, öğrenci ve hizmetçi beslemi, fenni kurumlar, demirbaş, makina ve âlet

ler taşım ve montajı giderleri, küçük onarma giderleri, ilâç tıbbî ve sıhhimalaeme, tâlim t© ted* 
ris malzemesi, ve yönetim giderleri, motorsuz taşıt ve gereci ve hayvanların satınalınması ve hay
van beslemi görevlerinden ötürü şehir içinde dolaşacakların zaruri giderleri, öğrenim ve tatbikat 
için kurumlara ve başka şehirlere gidecek bütün sağlık öğrencilerinin yol giderleri ve tatbikat esna
sında yapacakları masrafları kitap, risale ve mecmua satmalımı, ve telif ücreti basım bedelleri, 
askerlik ve beden terbiyesi öğreteceklerin ücretleri yurt ve okul idare kurulİarmca fakirliği ve 
muhtaçlığı onanan öğrencilere yılda 10 000 lirayı geçmemek üzere verilecek harçlık, ve öğrenci
lerden hasta ve sakat oanarın memeketerine gönderimesi öğrencinin iyieştirme ve ölenlerin cena
ze giderleri tıp öğrenci yurdunun Ankara'ya taşımı takdirinde taşım için gerekli büttih giderler 
hastanelerde yabancı hemşirelere beslemleri için her ay belirli olarak verilecek pürü,, akıl hastala
rından taburcu edilenlerin yerlerine gönderilmesi, cüzzamlıların taşım giderleri fakir veremlilere ve
rilecek yiyecek maddeleriyle erman paraları ve bu gibi hastaların sanatoryum ve hastanelere şevki 
için yol giderleri, muayenehane ve iyileştirme evlerine başvuracak fakir hastalara verilecek der* 
manlar ile köy öğretmen ve eğitmenlerine, «köy ebelerine hususi kanun geregihee verileeek evedeîl 
dermanlarla özel gereci bulunan sağlık çantaları karşılığı, köy ebe okullarına getirilecek köylü öğ
rencilerin beslem barındırma, giyim giderleri ve ayda 3N3Ö kuruşu geçmemek üzere verilecek harç
lıkla öğrenimlerini bitiren köy ebeleri ve sağlık koruyucülarma verilecek donatım karşılığı ve bun
lara verilecek sağlık gereci satınalma karşılığı, birinci sınıf köy ebeleriyle köy sağlık koruyucuları* 
na istihsale yarayacak aletler, tohum ve çift ve tarım hayvanları satınalınması, bilûmum sıhhi ma-
kinalar, buz dolapları ve Frigorafik tesisatı sıhhimüesseselerin mutat teüisati (sıhhi yemek kazan
ları), hastabakıcı ve laborant yetiştirme okullarının öğretmen ücretleri, hastane ve okulların âni 
ve müstacel kalorifer, .su, havagazı, elektrik, asansör onarımları dispanserlerin demirbaş eşya 
âlet, makina ve sıhhi tesisat giderleri ve bilûmum sıhhi malzeme ve cihazlandırma giderleriyle di
ğer bütün giderler hizmetin ilgisine göre bu bölümlerin ilgili madelerinden ödenir. 

Bi : 666 - M. : 4 — Tekâmül öğretimi 
Hıfzztsıhha okulunda üstün öğretim görecek doktor ve şubeleri ernıflannden ülftaîairo yoUuk-

lariyle öğretim zamanma ait ikamet gündelikleri ve diğer bütün giderler. 

B. : 667 — Refik Saydam Merkez Hrfzıssıhha kurumu ve Hıfzısıhha Okulu 
İşçi gündeliği, demirbaş, fennî kurmalar, makine, âletler ve avadanlık, kimyevi maddeler ve 

diğer levazım satmalma karşılıkları, elbise, yönetim giderleri, küçük onarma giderleri ve motor* 
süz taşıtlan ve gereci satmalımı ve görevindeTj, ötürü şehir içinde dolaşacakların zaruri giderleri, 
kitap, broşür ve dergi satmalma karşılıklariyle basım ücretleri, hayvan satmalma ve beslemi, 3959 
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sayılı kanunun 6 ncı maddesi gereğince vücude getirilecek serum çiftliğinin kurma ve işletmesi
ne ilişkin giderlerle çiftlikte yapılacak barakalar yapımı karşılığı 

B. : 668 — îskân işleri 
Bekçi ve işçi gündelikleri sürekli ve geçici memuriyet yollukları, müfettişler yolluğu, yaban

cı memleketlere gönderileceklerin yollukları, merkez ve iller yönetim giderleri, elbise giderleri, 
her çeşit taşım, kitap, broşür basımı ve satmalma, telif ve tercüme giderleriyle fotoğraf paralan 
ve harita karşılık ve giderleri, hayır dernekleri tarafından iskân hizmetleri için başlangıçta ya
pılan yardımların bu derneklere geri verilmesi, muhacir ve mültecilerle naklolunan kişinin yolla
ma, besleme (insan ve hayvan), aydınlatma, ısıtma, barındırma, iyileştirme ve giyimleri ve elde eder 
hale getirilmeleri ve bunlara giren -ihtiyaçlar Ue 2510 ve 2848 sayılı kanunların hükümlerini ye
rine getirmek üzere yapılacak her türlü satmalım ve harcama, yabancı memleketlerden getirilecek 
muhacirlerin getirme ve taşım ve lüzumunda dış memleketlerden yollanmaları sırasında besle
me, barındırma ve hayvan besleme giderleri, Romanya'daki Türklerin muhaceretine ilişkin 4 Ey
lül 1936 tarihli sözleşme hükmüne göre Romanya'da kurulan komisyondaki Türk üyelerinin yol
luk, gündelik ücret vesair bütün giderleri 

B. : 670 — Millî Türk Tıp Kongresi 
Toplanacak olan Türk Tıp Kongresine ait tutanak, rapor ve saire basım, sergi kurma ve şölen 

giderleriyle kongreye ait sair bütün giderler. 

B. : 672 - M. : 1 — Propaganda ve yayın işleri 
Satm alınacak ve bastırılacak kitap, broşür ve dergi karşılıklariyle telif ve tercüme ücretleri, ka

nun, tüzük, yönetmelik, sağlık öğütleri, afiş basımı ve yayımı, sinema ve fotoğraf ve sair her türlü 
vasıtalarla sağlık propagandası giderleri pedal makinası için alınacak harflerle sair gereç karşılığı, 
sinema ve fotoğraf makineleri ve sağlık filim karşılığı, resim gereci ve bunlarla ilgili diğer bütün 
giderler ve işçi gündelikleri, sürekli ve geçici propaganda gezileri yollariyle propaganda zamanına 
ait ikamet gündelikleri. 

M. : 2 — Sağlık müzeleri 
Fennî kurmalar, demirbaş, makine, âletler ve avadanlık, elbise ve yönetim giderleriyle küçük 

onarma ve müzeye ilişkin yazı, resim ve marangoz işleriyle diğer bütün giderler ve işçi gündelikleri. 

B. : 676 — Yüksek Sağlık Şûrası üyeleri huzur ücreti 
A) Lüzumu halinde toplanma günlerini sınavlamağa ve üye huzur haklarının belirtme ve takdi

rine Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı yetkilidir. 
B) Yüksek Sağlık Şûrası tutanaklarını tutmak için geçici olarak çalıştırılacak memur ve steno 

ücretleri de Bakanlıkça belli edilecek şekilde bu bölümden verilir. 

B. : 678 — Hükümet tabipleri için almacak tıp âletleri ve gereç karşılığı 
Satm almacak tıbbî âletlerle levazımın satınalma karşılığı ve onarmalariyle bunların kurma gider

leri. 

B. : 684 — Çok çocuklu analara yardım 
Genel Hıfzıssıhha Kanunu gereğince madalya verilecekler için yaptırılacak madalya giderleri de 

buradan ödenir. 
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Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

B. : 693 - M. 3 — Aydınlatma 
M. : 4 — Isıtma 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Muhafaza Genel Komutanlığı kısmı ile beraber binanın ısıtma ve ay
dınlatma ve odacılarla karargâh erlerinin yıkanma ve temizliği ve asansörlerle su motörlerinin ce
reyan harcamasına ait elektrik, yakacak ve havagazı giderleri 

B. : 693, 694 - M. 5 — öteberi giderleri 
Merkez ve illerin müteferrik giderlerine ait olup Bakanlık binasında Muhafaza Genel Komu

tanlığının şehir suyu ile donanma giderleri. 

B. : 696 - M. : 1 — Posta, telgraf ücretleri 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı ücretleri de . 

B. : 700 — Giyecekler 
Hizmetli ve kolcular ile muayene memurlarının elbise, ayakkabı, kaput, muşamba^ çizme, eldi

ven, işgömleği, deri elbise giderleri. 

B. : 702 — Taşıma giderleri 
Merkez ve gümrüklerce taşınacak eşya ile sahipsiz sıfatını almış eşyanın taşıma ve bağlama 

ücret ve giderlerile Gümrük işlerinde kullanılmak üzere alınacak kurşun mühür ve ip giderleri. 

B. : 703 - M. : 5 — Kaçak eşya satış giderleri 
Kaçak eşyanın satışına ait her türlü giderler ile 1918 sayılı kanunun 21 nci maddesi gereğince 

kaçak eşya artırma ve satışında hazır bulunacak üyeye ve eşyanın mahiyet ve kiymetini belirtme 
ve takdir için çağrılacak bilirkişiye Ticaret ve Saanayi Odaları tüzüğü gereğince ticaret odası bulun
mayan yerlerde belediyece takdir olunacak nispet ve miktar üzerinden verilecek ücretler de bu bö
lümden verilir. 

B..: 705 - M. : 2 — Nispeti karnınla tâyin edilmiş olan İkramiyeler 
1918 sayılı kanunun 3777 sayılı kanunla değiştirilen 60 ncı maddesi gereğince verilecek ikra

miyeler. 

B. : 706 — Yapı ve onarma işleri 
3 000 lira ve daha aşağı yapım, kurma ve onarma-işleri, satmalınacak veya kamulaştırıla-

cak arsa veya binaların karşüıklariyle kamulaştırma ve her nevi harç giderleri ve bunlar için lü
zumlu her çeşit gerecin satınalınması, bunların saklama, taşıma vesair giderleri, bunlara memur 
edileceklerin yollukları, eksiltmeye çıkarılacak işlerin ilân vesair ücretleri. 

B. : 707 - M. : 3 — Genel giderler 
Kurs kitaplarına ait baskı kaplama kâğıt ve diğer gereç, yayım giderleriyle kursların 

eğitim ve öğretimine ait filim ve benzeri eşya ve gereçlerin karşılığı giderleri, kursa ilişkin izerleirn 
yazı ve yazdırma ve tercüme ücretleri ve sınav giderleri 
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B. : 709 — Kitap ve dergi karşılıkları ve yazma ve tercüme ücretleri 

Bastırılacak kitap dergi ve genel yazılarla gümrük bülteninin baskı kaplama kâğıtkaplı kâğıt 
ve diğer giderleriyle yazma ve tercüme ve makale ücretleri. 

B. : 71€ — Staj giderleri 
Staj için yabancı memleketlere gönderilecek denetçi ve denetçi yardımcılariyle yüksek öğrenimini 

bitirmiş olup yabancı dil ve Gümrük işlerini bilenlerden yabancı memleket gümrüklerine staja 
gönderilecek memurların yollukları. 

Gftijnrlik Muhafaza Genel Komutanlığı 
B. : 722 — Basılı kâğıt ve defterler 

Basım ve kaplama gereci, âlet ve avadanlık, kullanılmakla bitecek maddelerin satmalımı, onarma 
karşılığı, kitap ve broşürler karşılığı ve broşürler ve harita satmalımı, - kaplama ve korniş, telif ve 
tercüme giderleri. 

B. : 727 - M. : 1 — Tayinat 
Kara ve deniz subay, erat Harpokulu ve lise öğrencilerinin beslenmesi, gezici fırm ve mutfak 

ve temizleme makinelerinin satın alınması, yaptırma, onarma ve işletme giderleri, yiyecek 
maddelerinin temizlenme, havalanma, öğütme, ve hava dolabı ve gerecinin satmalınması, kurması, 
onarım ve işletmesi ile hava dolabı olmayan yerlerde soğuk hava giderleri, ekmek saçı satmalım 
ve onarımları ile ekmek pişirme ücreti ve pişirmek için kullanılacak her çeşit yakacak ve bulgur 
kaynatma vesair giderleri, kavurma yapılma ücretleri, fırın, mutfak ve kesim işlerinde kullanılacak 
gereç ile yiyecek maddelerinin saklanmasında kullanılacak çuval, sandık, bidon, tenekenin «atın-
alınma ve onarma giderleri, yiyecek maddelerinin ambalaj giderleri, mutfak ve yemek takımlarının 
kalay ücreti ve bunlar için satınalınacak kalay, nışadır, pamuk vesair giderleri, erzakm inceleme 
analiz giderleri ile levazımı inceleme komisyonları ve kimyahaneleri için satın alınacak âlet ve ava
danlık, ecza giderleri ve bunların onarım ve saklanma giderleri ve su filitresi için satmalınacak 
alet ve avadanlık karşılıkları ile kurdurma ve onarma giderleri, hastane ve revirde bulunacak hasta 
erlerin giderleri revir ve mutfaklardaki dolapların ve yemek kapları ile mutfak gerecinin temizlen
mesinde kullanılacak soda sabun gideleri ve 4367 sayılı kanun hükümleri gereğince muhafaza ve 
muamele memurlarına verilmekte olan 25 lira tayın bedeli. 

M. : 2 — Yem 
Subayların özlük hayyanlariyle beylik hayvanların beslenmesi, arpa kırma ve esme ve temizleme 

makinelerinin satmalma, kurma ve onarma giderleri ve dışarda kırdırılacak arpanın kırdırma ve 
ezdirme ücretleri, yem dağıtma ölçeği, arpa ve saman çuvallariyle saman hararlarının satınalmma 
ve onarmaları, çayır biçme âlet ve avadanlığı ile ot, saman balya makineleri ile tellerini satmalma, 
onarma ve kiralama ve çalıştırılacak işçilerin gündelikleri, 3310 sayılı kanun gereğince askeri hiz
metlerde kullanılacak köpeklerle yavrularının besleme giderleri, erat beslenmesi için ayaktan §atın-
almacak etlik hayvanların kesilinceye kadar beslenmeleri ve çoban gündelikleri. 

M. : 3 — Yakacak, aydınlatma, ve ısıtma 

Kara ve denk iubay ve askerî memurları ile Harp okulu ve Lige öğrencileri ve eratm kanuni 
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yakacak hak edişleri, subay memur ve muhafaza memurları odalarının aydınlatma ve ısıtma, mangal so
ba ve teferruatının satmalmması onarılmaları ve kurdurma giderleri ile kurdurma için satınalmacak 
gereç giderleri, iki bin liraya kadar elektrik tesisatı, ampul, bütün lâmba, her türlü fener gibi ay
dınlatma gereci alım, onarma ve kurma giderleri 3310 sayılı kanun gereğince askerî hizmetlerde kul
lanılacak köpeklerle bunların yavruları için lüzumunda harcanacak olan ve az giderleri muhafaza
ları için bidon, teneke, malzemenin alımı ve onarımı. 

' : B. : 728 - M. : 1 — Giyecekler ' 

Kara ve deniz subay ve askerî memurları, Harp Okulu ve Lise öğrencileriyle kara ve deniz eratı
nın ve muhafaza memurları ile bütün deniz ve araçları hizmetlileri ve kara telli ve telsiz haberleşme 
makineleriyle odacı, şoför ve bekçi elbisesi ve 4632 sayılı kanunun ikinci maddesi gere
ğince sivil kıyafetle görevlendirilen muhafaza memurları ile bölge, kısım âmirlerine verilecek 
elbise ve vapurların muayenesinde memurlara verilecek tulum elbise, çizme ve her türlü 
elbisenin muayene ve analiz giderleri ve muayene için satınalmacak âlet, avadanlık ve ecza giderleri, 
spor elbiseleri ve elbiselerin saklanmasında kullanılmak üzere alınacak naftalin giderleri. 

M. : 2 — Teçhizat 

Harbokulu ve lise öğrencileriyle kara ve deniz eratının ve 4608 sayılı kanuna göre muvazzaf 
sınıfa geçecek subaylar ile Harp Okulunu bitireceklere verilecek donatım karşılığı, bölpre 
ve kısım âmirleri ile muhafaza memurlarının donatımı, spor teçhizatı, peksimet torbası, arka çan
tası, kilim, battaniye, kar gözlüğü, yatak ve karyola takımları, yatak, ranza gereçleri, boru ve tram
pet, matra, yangın söndürme alet ve gereci, mutfak ve sofra takımları ile yemek ve su kapları, dikiş, 
kundura makinaları ile yedek avadanlığı ve bunlara ait gereç, çadırlar, hamam ve traş, kunduracı 
takımları ve heybesi, bütün tartı âletleri, bu donatım ve gerecin satınalma ve onarılması ile incele
me ve analiz ve ambalajı giderleri. ,. ; -

B. : 729 — Harb gereçleri ve teçhizatı giderleri 

Pırıldak, ışıldak, telefon, santral, telsiz ve haberleşme şebekelerinin bütün giderleri, paratoner, 
eğitime ilişkin resim ve sinema makinaları filim ve gereci, demirbaş ve süreli gereç, kara ve de
niz kuvvetlesinin her türlü silâh, mühimmat ve teçhizatı harbiye ve fenniyelerinin satınalma, onar
ma, temizleme, telif ve tercüme ve baskı giderleri, velense, eyer koşum takımı, yem torbası, yu 
lar ve sapı, kaşağı, gebre fırça, kolan, paybent, köstek, nal ve mıh, tavla halatı, belleme, çul, 
nalbant takımı ve heybesi ve ocakları; mekkâri yük semerleri ve urganları sıcak nal uygulanışı 
için lüzum görülecek kömür satınalma ve sair gerecin satınalma ve onarmaları. Palaska takımı, 
tüfek kayışı, silâh ve jarjur kılıflarının alımı ve onarımı, saraç makinaları ve takımları alımı ve 
onarımı, her türlü ambalaj giderleri. 

B. : 730 — Ecza ve sağlık gereçleri 
Harp Okulu ve lise öğrencisi ile erat ve deniz kaptan ve mürettebatının ecza ve sağlık gereci, 

ecza ve gereç konacak kap ve teferruatı, etüv makinesiyle sandığı, ecza dolabı, soğuk hava dola
bı, eczane, dişçi atelyelerine ve muayenehaneleri için lüzumlu malzeme alımı ve onarımı, 
askerî hastanelerde iyileştirilecek subay, öğrenci ve eratın iyileştirme ve beslenmeleri için Mil
lî Savunma Bakanlığı emrine verilecek 960 lira bu bölümden verilir. 

B. : 731 — Veteriner ecza ve gereçleri 

Birlikler hayvanlarının veteriner ecza ve gereci ile bulaşık hastalıklarda tedbir almak için ge
reken ecza ve gereç konacak kap ve tefruatı, hayvanların sağlık temizliklerinde kullanı
lacak sabun ve sair temizlik gereci, soğuk hava ve ecza malzeme dolabı. 
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B. : 732 — Hayvan satmalına ve tazmini 

244$ ve 3310 sayılı kanunlara göre binek, çekim ve yük hayvanları ile hizmet köpek
lerinin Batmalınmttsı ve 1841 sayılı kanuna göre subaylarla 3944 sayılı Teşkilât Kanununun 8 ncl 
maddesi gereğince atlı memurların görevinden ötürü ölen ve sakatlanan özlük hayvanlarının taz
min karşılığı. 

B. : 733 — Taşıma giderleri 

Silâh, mühimmat, eşya, gereç, erzak, yakacak ve bütün maddelerin taşımı, yükleme ve boşalt
ma giderleri, askerî öğrenci, erat ve hayvanların her çeşit taşıtla taşım giderleri, iyileşme ve hava 
değişimi için bir yere gidecek subaylarla askeri memur ve öğrenci ile eratm yol giderleri ve mera.. 
leket içinde ücretli kurumlarda iyileştirme gideri ve yürüyüş halindeki birliklerin subayları ve as
kerî memurları ile eratın barındırma ve bunların hayvanlarının ahır giderleri, ardiye, bağlama, 
istalya giderleri ile üst subaylar ve subayların binmelerine özel hayvanlar hakkındaki 24 Mart 
lâS'0 tarihlâ tüzüğün 13 ncü maddesine göre verilecek hayvan taşım ücreti 

B. ; 734 -M. : 2 — İşletme ve onarma giderleri ve kira karşılıkları 
Kara ve deniz araçlarının onarımları, onarıma ait gereçleri, yedek parçaları, demirbaş belli 

ve müteferrik levazıma ilişik giderleri, işlik için lüzumunda alınacak âlet, avadanlık ve takım
ların işlikler dışında onarımlatırılacak kara taş1! ve deniz koruma araçlarının onarma karşılıkla
rı, işlikleri için dışardan tutulacak bütün usta işçi, çırak gündelikleri, araçların işletme gereci, 
kurtarma, taşıma ve işletme gerecinin korunması için satınalmacak yağ gemisi, layter, duba ve 
bidonlarm satmalımı, kaçak kovuşturmada kullanılmak için dışardan tutulacak taşım araçlarının 
kira, -onarma ve tazmin giderleri. 

B. : 736 — Yapı ve onarma giderleri 
10 000 liraya kaar karakol ve buna benzer küçük yapılar bina ve arsa istimlâki, tesisat ve ta

miratı, su tesisatına ait malzemenin alım ve onarımı, kuyu açtırılması ve temizletilmesi, satın alı
narak veya istimlâk edilecek arsa ve binaların istimlâk harç masrafları etüd, proje, keşif, teksir 
istinsah giderleri, her türlü inşaat malzemesi, al ât ve edevat ve tersim malzemesi alım ve onarımı, 
usta, amele yevmiyeleri dâhildir. 

B. : 737 - M. : 3 — Kurs g-enel giderleri 
Kurs kitaplarının ve bültenlerinin her türlü yayın giderleri ile eğitime ait filim ve diğer her 

türlü levazımın satmalına, onarma giderleri. 

B. : 742 — Mahkeme genel giderleri 
Yargıçların aylık ve ücretlerinden gayri mahkemenin bütün giderleri bu bölümden ödenir, 

(Bütün yolluklar, sanıkların yolluk vesair giderleri, koruyucuların yollukları dâhildir.) 
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Tarım Bakanlığı 

B. : 762 — Tarımsal savaş işleri 
B. : 763 — Tarla tarımı, ıslâh denme, üretme, temizleme ve tecrübe işleri 

B. : 764 — Bahçe tarımı işleri bağcılık, meyvacılık, sebzecilik, süs nebatları vft şay 
B. : 765 — Tavukçuluk, ipekçilik ve arıcılık işleri 

B. : 766 — Kauçuk bitkileri ıslah tecrübe, deneme, üretme ve imal işleri 
B. :767 — Pamuk işleri 

B. : 768 — Tohum temizleme evleri 

1. — Yönetim giderleri. 
2. — işçi, usta ve ustabaşı gündeliği ve yol giderleri. 
3. — Makine, alât, edevat, gereç, levazım, yedekparçalar satın alma nakil ve onarma işletme gider 

leri. 
4. — Kimyevi maddeler, ecza ve ilâçlar alımı. 
5. — Tarım makineleri akaryakıt ve madenî yağar satın alma ve nakil giderleri. 
6. Motorsuz nakil vasıtaları, iş hayvanı, yedek parçaları, gereç, mutabiye satın alma, imal ve 

onarma ve nakil iaşe giderleri, veteriner vizite ücreti. 
7. —• 1 500 liraya kadar tesisat ve küçük onarmalar ve yapımlar. 
8. — inceleme, dnetleme, muayene, temizleme ve yok etme ve nakil masrafları. 
9. — Kurum ve laboratuarların islâh, tecrübe, üretme, damızlık hayvan ve koza satın alma ve 

bakım, gerek ve iaşe ve çeşitli tatbikat gidereri. 
10. — Kurumların tarla ziraati, bağ, bahçe, küçük ve büyük baş hayvan işleri, tohum, fidan, bağ 

çubuğu, tavuk, arı, koza yetiştirme işleri, ağaçlandırma, tefçir, yol, kaldırım, köprü, kanal cetvel, 
kuyu, çeşme, arteziyen yaptırma ve bakım giderleri. 

11. — Hizmetlilerin çeşitli giyecek, ayakkabı, çizme satmalma, tamir ve tedavi ve yol masrafları 
doktor vizite ücreti. 

12. — Yok edilecek ürünler; nebat ve parçaları için kanunlarına göre verilecek tazminat. 
13. — Lüzumunda satın alınacak hastalıklı ve böcekli nebat ve parçaları ile zararlı böcek, yu

murta, kurt, tırtıl, kırızaitlerin bedeli. 
14. — Domuz öldürenlere kanunlarına göre verilecek para mükâfatı. 
15. —• Zararlı hayvanlarla saavş ödevini yaptığı sırada sakatlananlara ve ölenlerin ailelerine, 

Bakanlar Kurulunca belirtilecek sayıda verilecek para tazminatı ve yaralananların sağlığını koruma 
ve yol giderleri. 

16. —• örnek olacak işlerde uğraşan köylülere, kanunlarına göre Bakanlığın bnyruğiyle parasız 
verilecek ufak ziraat alât ve malzeme, kovan fidan, tohum satın alma, imâl ve taşıt giderleri. 

17. —• Her çeşit gübre satın alma ve deneme giderleri. 
18. — Zeytinliklerin temizlik, bakım, ve ıslah giderleri. 
19. —• Kauçuk bitkileri ham madde satın alma vo nakil gidenleri. 
20. —• Çırçırlama, ayırma, triyaj, ilaçlama ve pamuk tohumu satın alma ve dağıtma, sulama, var

yete, denetlemeleri giderelri. 
21. — Ziraat Bankası vasıtasiyle yapılan sâf pamuk tohumu dağıtımından doğma bankanın uğ-

rıyacağı zararlar karşılığı. 
22. —• Kurumlarca kendi ihtiyaçlarına münhasır kalma üzere yapacakları yazı, tercüme ve yayım 

ve propaganda giderleri. 
23. — Telefon kurma, konuşma ve onarma karşılığı. 
24. — Kira bedeli 
25. — Kamulaştırma giderleri. 
26. — Harta ve Kadastro giderleri. 
27. — Sigorta, vergi ve resimler. 
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B. : 769 — Veteriner savaş, tahaffuz evleri, hastahaneler baktariyoloji evi ve serum kurumları ve 

lâboratuvar kurma ve yönetme işleri giderleri 
B. : 770 — Veteriner zootekni, islâh ve üretme işleri giderleri. 

B. : 771 — Merinos işleri giderleri 
İ. — Yönetim giderleri. 
2. — Seyis, çoban, işçi, usta, ustabaşı, uzman işçi gündelikleri ve yol giderleri ve aşım durakları

na gönderilen seyislerin yollukları. 
3. — Laboratuar ve tarım işerine ait makine, alet ve edevat, levazım, gereç, yedek parçalar satın 

alma, nakil, onarma ve işletme giderleri. 
4. — Kimyevi madde, ecza, ilâç, aşı ve serum satmalma bedeli. 
5. — Damızlık, iş, kesim, tecrübe, serum ve aşı için çeşitli- hayvan, gereç mutabiye, yem nakil, 

imal, onarma, nallatma ve nal imali giderleri. 
6. — Motorsuz taşıtlar, gereç yedek parçalar satmalma ve onarma giderleri. 
7. — Kurumların tarla ziraati, bahçe, ağaçlandırma, sulama, kurutma, yol, kaldırım köprü, ka

nal, cetvel, kuyu, çeşme ve arteziyen, su ve elektrik tesisatı yaptırma ve kakım giderleri. 
8. — Kurum ve lâboratuvarların ıslah, tecrübe ve tatbikatlarına ait çeşitli giderler. 
9. — Seyis ve çobanların ve bakteriyoloji enstitüsü ve lâboratuvarları, aygır depoları sığır ıslah is

tasyonları, inekhaneler ve numune ağıllarında çalışan hizmetlilerin beslenmeleri ve buna ait çeşitli 
giderler. 

10. — Seyis ve çobanların ve hizmetlilerin giyim, ayakkabı, çizme satmalama, onarma, yatırma, 
sağlığını koruma giderleri ve doktor vizite ücreti 

11. — (1 500 liraya kadar tesisat ve küçük onarma ve yapımlar. 
12. —• Sun'î tohumlamada koruma ve tedavibanyolarmda, aşılama, serumlama ve ilaçlamada ve 

bunlarla yapılan denemelerde ölen hayvanlara ve hayvan sağlık zabıtası kanunu gereğince öldürü
len hayvanlar için verilecek tazminat. 

13. — Organizasyon, kırkım, sağım ve banyo giderleri. 
14. — Yapağı primi ve 904 sayılı kanun gereğince verilecek mükâfatlar ve aynı kanunun 11 ve 

15 nci maddesi gereğince boğa tedarikinden âciz olan köylere parasız damızlık verilmek üzere bo
ğa satmalma, nakil ve yem giderleri. 

15. — Hayvan, yemi ziraatini teşvik etmek üzere merinos yetiştiricilerine parasız verilecek çeşitli 
tohumları satmalma ve nakil giderleri. 

16. — Merinos damızlığı satmalma, büyütme, bakma ve dağıtma giderleri. 
17. — Kendi ihtiyaçlarma münhasır olmak üzere kurumlarca yapılacak yazı, tercüme, yayın ve 

propaganda, giderleri ve kitap, mecmua, broşür gazete satmama, abone, ciltlendirmek ve basım 
giderleri. 

18. — Kira bedelleri. 
19. — Kamulaştırma giderleri. 
20. — Harta ve kadastro giderleri. 
21. — Sigorta, vergi ve resimler. 

B. : 772 — Okullar ve kurslar genel giderleri 

1. — Yönetim giderleri. 
24 — Okul ve kurs öğrencilerinin görevli olarak okulda kaldıkları süre için öğretmen, aylıklı 

stajiyer ve çeşitli hiztlilerle imtihanda buluna cak mümeyyizlerin ve tatil süresinde işletme ve 
klinikleri açık olan okullardaki aylıklı, öğretmemen ve hizmetlilerin doyurulma giderleri. 

3. — öğrenclerin giydirilmesi için elbise, ayakkabı, terlik, kasket, palto ve iç ve dış çamaşır gi
bi giyecekleriyle havlu ve tıraş levazımı, yatırılmaları için gerekli yatak, yorgan, battaniye ve bun
ların kılıf laryle karyola ve dolap gibi yatakhane ile ilgili çeşitli eşya satmalma ve onarılmaları. 

£, — Dershane, klinik, revir, yemakhane, mutfak, bulaşık yeri, hamam ve çamaşırlıkta kulla-
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nılacak çeşitli eşya* ve levazımı satmalına ve onarılmaları. 

5. — öğrencilerin ders kitapları, defter, kalem gibi levazım ile öğreticilere gerekli ders ve la
boratuar ve klinik aletleri ve çeşitli malzemesi, askerlik dersi levazımı ile av silâhları, bisiklet 
motosiklet, kayak ve saire gibi çeştli spor makine, alet her nevi malzemesi, kunduracılığa, halı, 
kilim ve dokuma tezgahlariyle dikiş ve terzilik işlerine yararlı her çeşit malzeme, makine aletle
ri satın alma, onarama ve bunlara gerekli yedek parçalar bedeli. 

6. — Tarla, bağ, bence, park, meyvelik, ahır, ağıl, kümes, böcek, süt, şarap, sirke, konserve, 
marangoz, nalbant ve demir vlerine lüzumlu her türlü alet, makne, malzeme ve yedek parçala-
riyle bu işlere gerekli iptidaî madde, gübre satın alma, nakil ve tamir ve işletme giderleri. 

7. — öğrencilerin tetkik gezileri, bir okuldan diğerine aktarma, resmî ve özel sağlık kurumla
rında öğrencilerin ve hizmetlilerin sağlığını koruma, ilâç, yol ve cenaze giderleriyle fakir öğrenci
lere para yardımı, hekim, diş hekimi, veteriner vizite ücreteri okulda yapılacak her türlü tören ve 
öğrencilere verilecek mükâfat bedelleriyle kamp masrafları. 

8. — Okullarda ve kurslarda kullanılacak her çeşit motorsuz taşıtlarla tarım ve alet ve makine
leri, dinamo makineleri ve bunlara yararlı yedek parçaların satın alma, nakil, kurma, bakım, onar
ma ve işletme ve bunlara gerekli akaryakıt ve madenî yağlar giderleri. 

9. — Kalfa, usta, çoban, seyis, şçi, uzman işçi gündelikleri ve ustabaşılarım gündelikleri, yol
lukları giderleri ve hizmetlilerin elbise, kepenek, muşamba, çizme ve ayakkabıları satın alma onar
ma gderleri. 

10. — Sigorta, vergi ve resimler. 
11. — Telefon tesis, onarma, işletme ve konuşma bedelleri. 
12. — Harita ve kadastro yaptrma, tefcir, yol, kaldırım, kanal, kanalizasyon, köprü, çeşme, kuyu 

artezyen, elektrik ve su tesisatı ve bunlara gerekli malzeme satmalma ve bu tesislerin keşif, 
proje ve plânlarının yaptırılması ve (1 500) liraya kadar onarma ve küçük yapım giderleri. 

13. — Kurs ve okullarca her nevi yayım, tercüme ve telif hakları satınalması, öğretime gerekli 
yayım, film satmalma, kiralama ve okula ve kursagerekli kâğıt ve defterlerin basım masrafları. 

14. — Teknik ziraat ve teknik bahçıvanlık okullarının yapı, kamulaştırma ve her çeşit dona
lım giderleri ve icar bedelleri. 

15. — Kursları muvaffakyetle yönetecek ve bitireceklere verilecek para ve eşya yardımı giderler 
16. — Kurslara iştirak edeceklerin gündelikleri ve yol giderleri. 

B. : 773 — Toprak İşleri Genel Md. ve gezici mahkemeler genel gidereki 

Her çeşit büro giderleri, basılı kâğıt ve defterler, telefon ve başka haberleşme ücret ve gider
leri, kira karşılığı, her çeşit taşıt giderleri, her çeşit yolluklar, giyecekler, ölçme ve harita teknik 
memuru yetiştirme kursu, her çeşit giderleri ve Tarım Bakanlığı Toprak İşleri Genel Müdürlüğü 
görev ve kuruluş kanununun gerektireceği başka her çeşit giderler. Kursa dışardan alınacak öğren
cilere verilecek gündeliklerle giyipı ve her çeşit öğrenim giderleri ve 4760 sayılı kanunun gerek
tirdiği her çeşit giderler bu tertipten ödenir. 

B. : 775 — Yazı, tercüme, yayım,film, etüt ve propaganda işleri giderleri 

Her çeşit yayın satmalma, tercüme ve telif hakları, her türlü yayım ve istihbarat, tab ' ı teksir 
istihsal ve dağıtma ve yayma giderleri, öğretim ve propaganda, resim, heykel, tablo film ve plâk
larının, ve bunları yapacak ve gösterecek her türlü motorlu ve motorsuz alât, makine ve araç
ları satın alınması, onarılması, kiralanması, anbalaj yapılması, taşınması ve saklanması; tarımsal 
malûmatın derlenmesinden çalıştırılacak öğrenci ve işçilerin zaruri yol giderleri ve gündelikleri köy 
tetkik ve kütük defter ve cetvellerinin kâğıt, baskı ve ciltlenme giderleri Öğrenci ve işçilere veri
lecek tıbbî ilâçlar ve her . çeşit etüt levazmı ile resim alât ve edevat, ziraat müzesinde değişiklik,de-
korasyon işleri için alınacak her çeşit levazım bedeli, çalıştırılacak işçi giderleri, teşkil ilunacak her 
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türlü numune cihaz ve eşyanın stm alma, kiralama, taşıtma ambalaj yaptırma ve diğer bütün gi
derleri. 

B. : 776 — Yüksek Tarım Enstitüsü giderleri 

1- — Yatılı öğrencinin görevli olarak okulda kaldıkları süreler için öğretmen, aylıklı ve hiz
metlilerin ve imtihanlarda bulunacak mümeyyizlerin tören günlerinde öğrencilerle yemek yiye
cek davetlilerin ve tatil süresinde klinikleri açık olan okullarda aylıklı, memur ve hizmetlilerin 
doyurma ve barındırma giderleri. 

2 öğrencilerin kitapları, elbise, yatak, yorgan, komodin, banyolar, elbise dolabı, dershane, 
yemekhane, mutfak banyo ve çamaşırhane, berber salonu ve benzeri çeşitli giderler. 

3. — öteberi, döşeme ve demirbaş, aydınlatma ve ısıtama ve kırtasiye ve basılı kâğıtlar. 
4. — Her çeşit yayım, satmalma, tercüme ve telif hakları, tercüme ve telif ücretleri. Her 

türlü neşriyat ve istihbarat basım, çoğaltma ve istihsal dağıtım giderleri, öğretim ve propaganda, resim, 
fitm plâklarını bunları yapacak veya gösterecek ve her çeşit araç ve tesisatın satın alma, 
kiralama ve taşınma ve saklanması için yapılacak çeşitli giderler, matbaa levazımı ve çeşitli gi
derleri. 

5. — Sürekli ve geçici görev yolluklarile öğrencilerin tetkikat ve tatbikat yollukları. 
6. — Telefon kurma ve konuşma ve işeltme ve onarma giderleri. 
7. — 1695 numaralı kanun gereğince stajyer talebenin giydirme ve doyurmaları karşılığı ola

rak her ay verilecek kesim ücretler. 
8. — Yoksul öğrenciler harçlığı, 
9. — Küçük onarmalar su tesis ve onarmaları ve bunlara ait çeşitli malzeme giderleri. 

10. — Enstitü ve laboratuarlar, fennî alât, levazım ve işletmeleri ve genel giderleri, havagazı mu
harrik kuvvet, su, fennî alât, levazım, tecrübe ve işletme hayvanlarının bakım, yem, satın alma gi
derleri ve bakım giderleri, bağ, bahçe giderleri, amele gündelikleri, Enstitüler işletmesine ilgili 
her çeşit materiyal, tohum ve saire genel ve çeşitli giderler. 

11. — Tıbbî, baytarı ecza ve revire ve dişçiliğe yararlı çeşitli giderler, öğrenci tetkik, etüd, tersim, ser
giler spor giderleri ve spora ilişkin malzeme ve demirbaş satın alma ve bunların çeşitli giderleri, usta, 
çırak, işçi gündelikleri, tören, müze giderleri ve mükâfaat bedelleri, bahç, ileân gidrleri, arazi ve 
bina kira bedelleri, öğrenciye ilişkin kitap, kırtasiye, kamp masrafları, su bedeli, hizmet hayvanı 
satın alma, doyurma ve bakım giderleri, motorsuz taşıtlar satın alma ve onarma giderleri, imti
hanlarda bulunacak mümeyyizlerle törenlerin devamı olarak verilecek ziyafetlere ait giderler, öğ
rencilerin resmîî ve özel sağlık müesseselerinde sağlıklarını koruma, yol ve cenaze giderleri, re
sim, tahnit, fotoğraf, camcılık ve mücellithane, atelyeleri giderleri, çeşitli hizmetlilerin elbiseleri, 
yemekhane, yatakhanelerine lüzumlu eşya ve levazım satmalma ve kapların kalaylanması gider
leri ve her çeşit müteferrik giderler. 

12. — Motorlu taşıtların onarma ve işletme giderleri. 

B. : 789 — Küçük su ve gezici arteziyen işleri 

Bakanlığa bağlı kurumlarda birçok çiftçileri birden ilgilendiren sahalarda yapılacak sulama ve 
kurutma işlerine ilişkin çeşitli istikşaf, sondaj ve her türlü tesisat giderleri ve bu işler için 
gerekli âlat, makine tulumba, motor ve diğer levazım ve gereçleri satmalma, nakil, onarma ve iş
letme gderleri, işçi, usta, kalfa ve uzman işçi gündelikleri ve bunların nakil ve çeşitli gerekli gi
derleri, arazi ve bina icar, hafriyat işleri taş, çakıl, kum hazırlığı gibi işler köylüler tarafından 
yapılmak şartiyle köylüler için yapılacak bentlerin sulama ve bataklık kurutma işlerinin inşaata 
ve tesisata ilişikin kısımları için yapılacak harcamalar. 
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Ulaştırma Bakanlığı 

B. : 807 - M. : 3 — Aydınlatma 
Telefon tesisatı motörlerinin cereyan, onarma ve işletme giderleri. 

B. : 808 - M. : 3 — Aydınlatma 
önemli limanlara kurulacak hava hareketlerini gösteren işaret direklerinin elektrik direklerinin 

giderleri de. 

B. : 814 — Giyecekler 
Liman başkanı, yardımcıları, denet şef ve memurlariyle motor kaptanlarına ve serdümenlere 

verilecek muşamba, ayakkabı, kaput, şapka ve elbise ile merkez ve taşra odacılarının ve makam 
otomobili ile diğer taşıtlar şöferlerinin ayakkabı ve elbisesi. 

B. : 816 - M. : 1 — Mayın yoketme giderleri 
Mayınları tarama arama ve yoketme için lâzımgelen araç kirası, akaryakıt karşılığı, mayın yok-

etmesine lüzumlu her türlü gerecin satmalına karşılığı ve diğer gereçlerin giderleri. 

B. : 818 - M. : 1 — Genel giderler 
Yönetmeliği gereğince yiyecek, giyecek ve yakacakgiderleri, yatakhane, sınıf, lokanta levazı

mı, öğrencilere yapılacak yardım ve öğrencilerin yol giderleri, ilân giderleri, fabrikalara gereç 
karşılığı, müteferrik giderler, gemiler genel giderleri fabrikalada kullanılacak usta işçilerin gün
delikleri, öğrenuilerin sağlık bakımı ve resmî sağlık müesseselerinde ve bu müesseselerde yer 
olmadığı takdirde özel sağlık müesseselerinde öğrencilerin tedavi giderleri, lâboratuvarlar ve iş
likler için âlet, avadanlık ve gereç satmalımı ve bunlara ait hertürlü korunma giderleri, ki
taplık kurma, kitap broşör, meslekî dergi ve gazete satmalımı, basımı ve bunların kaplanması, 
telif ve tercüme ve basın ücretleri ve telif hakkısatmalımı, öğretmen ve öğrenci inceleme gi
derleri ;smav kâğıdını inceleme giderleri; diploma dağıtımı ve merasimi giderleri ve mezunlara 
verilecek mükâfat bedelleri. 

B. : 821 — Yayın ve propaganda giderleri 
Meslekî dergi, İritap, broşür, gazete ve harita satmalma ve abone kaTşılıklariyle telif ve tercüm« 

üeret ve mükâfatlan, telif, tercüme ve yayınlanacak izerlerin basımı, kaplanması giderleri, filim 
ve filim makinası satmalımı, filim developman vesire giderleri, haberalma ve propaganda gider
leri, 

Ticaret Bakanlığı 
B. : 843 - M. : 3 — îç kongrelerin resmi mahiyetteki toplantıların genel giderleri 

îç kongrelerle bakanlık dâhil ve haricinde resmî mahiyette yapılacak toplantılarda, toplan
tılara iştirak edenleri ağırlama giderleri ve bu gibi kongrelerle toplantlarn tesis, yönetim ve 
başka giderleri. 

B. : 845 — Tahlil ve ölçüler lâboratuvarlan genel giderleri 
Tabii! ve ölçüler lfûbovati\i'vwlwn. içta makine, alât edevat ve ecza satmalma Ve onarma gider-
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leriyle bu lâboratuvarlarda kullanılacak ser nevi eşya ve malzemenin satmalına ve onarma gi
derleri, 

' " B. : 848 — Yazı, yayım ve propaganda giderleri 

Her nevi dergiler, gezeteler, kitap haritalar telif, tercüme ve kaplama ücretleri; baskı ve ya
yım karşılığı ve giderleri, film ve filim makine satmalına, hazırlama ve kira karşılığı ve haber
leşme ve propaganda ve Anadolu Ajansı yolu ile alman ticari haberlerin giderleri. 

Çalışma Bakanlığı 
B. : 870 — Kurs giderleri 

öğretmen, Konferansı yönetim memurları ve hizmetliler ücreti kursa gelecek öğrencilerin yol
luğu, gündeliği, inceleme gezileri giderleri, aydınlatma, ısıtma, kira, kurs kitaplarına ve bültenine 
ait eşya karşılığı giderleri ve sınav giderleri: 

B. 871 — Basın, yayın, tercüme, telif, kitap, dergi ve propaganda giderleri 

Bakanlıkça lüzum görülen her çeşit kitap, dergi, broşür, tüzük, yönetmelik, gazete ve 
benzerlerinin satmalına, abone karşılıkları ve baskı, yayın, klişe, resim, yazı, makale, tercüme, ta
şıma, dağıtma, inceleme, ve bunlar için gerekli kâğıt, cilt karşılığı ve giderleri 

Çalışma Bakanlığının maksat ve işleriyle ilgili eski ve yeni eserleri arama, toplama, düzenle
me ve onarma ve bunlardan sergi, kitaplık ve müze yapma giderleri, İzmir Fuarına iştirak gider
leri, çalışma ve memlekette iş terbiyesi propagandası bakımından faydalı görülen ve müzikle yapı
lacak her türlü yayım, konferans, telif hak ve yazı, söz ve giderleri ve bunların Bakanlıkça tesbit 
olunacak ücretleri, Çalışma ve îş Kanunlarını ilgilendirecek şekilde yayınlanmış herhangi yazı ve
ya konferanslardan Bakanlık tarafından belirtileceklere verilecek karşılıklar ve yine çalışma ve iş 
propagandası bakımından lüzumlu görülecek gezi veya toplantılar için Bakanlığa davet veya iştirak 
ettirileceklerden memur ve hizmetli olmıyanlara verilmesi zaruri bulunan yol parasiyle gündelikleri 
veya bunların çağırıldıkları yerlere gidiş ve geliş ücretleri, kitap büroşür, dergi ve benzeri yerlere 
konmak üzere münferit veya albüm halinde dağıtmak veya saklanmak üzere satın alınacak veya çek
tirilecek fotoğraf, kroki, maket ve benzerlerinin gider ve karşılıkları çalışma ve iş hareketlerini ve 
bu yoldaki gelişmeyi tesbit için çektirilecek ve işletmesi ve bunların iç ve dış memleketlerde propa
ganda ve aydmlatma maksadiyle yapılması lüzumlu görülen teşhir giderleri. 



1946 

Tılı Bütçe Kanununun beşinci maddesi ile verilen yetkiye dayanılarak E cet-
velinne giren gider tertiplerinden idare edilen hizmetler için Bakanlar Kurulu 

karariyle uygulanmış olan kadroları gösteren cetvel 





BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

Uygulanan kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

B. M. A d ı Gererin çeşidi 

Hizmet 
Beheri süresi 

Sayı Lira K Ay Gün Tutan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni binası İnşaat Müdürlüğü 1946 yılı (E) cetveline dâhil ücretli 
memurların kadrosu 

24 
reğince yapılacak Mec
lis binası yapı giderle* 
ri ve kamulaştırma 
karşılığı 

inşaat müdürü 
> » yardımcısı 

Mühendis 
> 
» 

Sürveyyaa 
» 
» 

• » • - • 

Şoför , V 
İnşaat kâtibi 

» > 
Ambar memuru 
Taşocağı kontrolörü 
Odacı 

1 
1 
2 
1 
1 

rl 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

900 
600 
500 
475 
400 
250 
175 
150 
140 
120 
175 
150 
150 
100 
50 

BAŞBAKANLİK 

Başbakanlık Devlet Matbaasında çahşUrılae&ld&rın 1 Ocak 1946 dan 31 Aralık 1946 ya kadarki kadrosu 

70 1 Ücret ve yevmiye Ayırıcı 1 120 12 1 661 28 
Daktilo 1 85 12 1 218 72 

75 12 1 076 28 

Toplam 3 956 28 

Başbakanlık Arşiv Ayırma Kurutunun 1 Ocak 1946 dan 31 Aralık 1946 ya kadarki kadrosu 

72 Türlü belge saklakla-
rının ayırma ve birleş
tirmesi genel giderleri 

Eski yazılar uzmanı 
> metinler telhiscisi 
» » » 
> » > 
» » » • 

1 
1 
7 
5 
'3 

210 
170 
120 
100 
85 

12 
12 
12 
12 
12 

2 798 76 
2 342 76 

11 628 96 
7 161 
3 656 16 
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Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin 

Depocu 
Ciltçi 
Gece bekçisi 

• 

çeşidi 
Beheri 

Sayı Lira K. 

2 100 
2 75 
4 50 

Hizmet 
süresi 

Ay Gün 

12 
12 
12 

Toplam 

Tutarı 

2 864 40 
2 152 56 
2 880 96 

35 485 56 

İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

1945 genel nüfus sayımı tasnifinde çalıştırılacakların 1 Ocak 1946 dan 30 .VI. 1946 ya kadar kadrosu 

129 1 Ücretler Başsayıcı 
Başşifreleyici 
Sayıcı 
Şifreleyici 
Fiş memuru 
» » 
» » 
» •» 

Ambalajcı 
Hamal 

1 
1 
1 
2 

13 
20 
34 
18 
• 2 

3 

170 
170 
100 
100 
85 
75 
60 
50 
75 
60 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

Toplam 

1 171 38 
1 171 38 

716 10 
1 432 20 
7 921 68 

10 762 80 
14 792 04 
6 525 36 
1 076 28 
1 305 18 

46 874 40 

1940 ve 1945 genel nüfus sayımı tasnifinde çalıştırılacak hizmetlilerin 1 Temmuz 1946 dan 31 Ara
lık 1946 ya kadarki kadrosu 

Başsayıcı 
Başşifreleyici 
Sayıcı 
Şifreleyici 
Fiş memuru 

» » 
» » 
» » 

Ambalajcı 
Hamal 
Odacı 

1 
1 
1 

170 
170 
120 

2 120 
16 
25 
35 
18 
2 
3 
2 

85 
75 
60 
50 
75 
60 
60 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

Toplam 

1 171 38 
1 171 38 

830 64 
1 661 28 
9 749 76 

13 453 50 
15 227 10 
6 525 36 
1 076 28 
1 305 18 

870 12 

53 041 98 
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DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Uygulanan kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

B. M, A d ı 

151 Meteoroloji istasyonla
rı kurma ve onarma 
giderleri 

152 Her türlü rasat, telli 
ve telsiz haberleşme ve 
dinleme alât ve cihaz
ları ve gereçleri satm
alına, kurma, denetle
me, onarma ve işlet
me giderleri, gezici is
tasyonların işletme, o-
narma ve . karoseri 
yapma giderleri 

\ 

Görevin çeşidi 

Tamirci 
» 

Rasat yorumcusu 
» » 

Radyozonda teknisiyen 
yardımcısı 
Radyozonda telşiscici 
Teknisiyen 
Seyyar îst. Başyardımcısı 
Teknisiyen 
Seyyar îst. Yardımcısı 

» *> » 
» » » 
» » " » 
» » » 4 

Demirci kalfası 
Başbahçıvan 
Rasat Park başkoruyuçu 
Rasat Park koruyucusu 

•» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» î> » 

» » > 
Seyyar îst. Şoför ya-. 
mağı 
Hamal 

Beheri 
Sayı l i r a K, 

1 75 
2 

2 
2 
1 
2 
6 
2 

1 
1 

75 

250 
170 

170 
140 
140 
170 
100 

85 
85 
80 
75 
60 
75 
75 
80 
75 
60 
60 
50 
50 
40 
40 

75 
70 

Hizmet 
süresi 

Ay Gün 

12 
10 

Toplam 

10 
10 

10 
10 
12 
10 
12 
12 
10 
12 
10 
12 
12 

- 12 
12 
10 
12 
10 
12 
10 
12 
10 

12 
12 

Toplam 

Tutarı 

1 076 28 [ l j 
1 793 80 [21 

2 870 08 

2 775 10 [11 
1 952. 30 [İJ 

1 952 30 [11 
4 841 70 [11 
1 936 68J21 
1 952 30* [11 
1 432 20 [21 
1 218 72 [2] 
1 015 60 {11 
1 147 44 [21 

896 90 [11 
870 12 [23 

2 152 56 [2] 
1 076 28 [2] 
1 147 44 [21 

896 90 [11 
İ 740 24 [21 
1 450 20 [I] 

725 04 [21 
1 208 40 [11 
3 480 48 [21 

966 80 [11 

1 076 28 [21 
1 005 00 [21 

38 916 98 

[11 1.1.1946 dan 31. XI I . 1946 ya kadar 12 aylık. 
[2] 1. I I I . 1946 dan 31. XI I . 1946 ya kaforlO aylık. 



Uygulanan kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

B. M. A d ı Görevin çeşidi 

Hizmet 
Beheri süresi 

Sayı Lira K. Ay Gün Tutarı 

153 Meteoroloji Meslek o- Kurs daktilo ve mukayyidi 1 70 
kulu kurs ve staj gi- Kurs öğretmeni 4 60 
derleri 

154 Yayın, baskı, kitap, Tasnif çi 
dergi ve abone karşı
lıkları ve giderleri 

75 

12 
10 

10 

1 005 00 [1] 
2 900 40 .[2] 

Toplam 3 905 40 

896 90 [1] 

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

1 Ocak 1946 dan 31 Aralık 1946 ya kadarki kadrosu 

2 120 12 203 9 2 Geçici hizmetliler üc- Eski kayıtlar memuru 
reti 

3 322 56 

Tapu Arşivlerinin yenilenmesi işlerinde çalıştırılacak hizmetlilerin 1 .VI. 1946 dan 30 . IX . 1946 ya 
kadarki kadrosu 

203 
reti 

Baş arşiv ayırıcısı 
Arşiv ayırıcısı 

* » 
» f işçisi 

Daktilo 
Başciltçi 
Ciltçi 

> yardımcısı 
Defterci 
Kâfıt dağıtıcısı 
Odacı 

1 
4 
5 

34 
4 
1 
2 
2 
8 
1 
3 

170 
140 
120 
75 

100 
170 
140 
85 
60 
60 
*50 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

Toplam 

775 72 
2 564 80 
2 750 

12 097 20 
1 893 92 

775 72 
1 282 40 

805 76 
2 299 20 

287 40 
718 56 

26 250 68 

[1] 1.1.1946 dan 31. XII . 1946 ya kadar bir yıllık. 
[2] 1. I I I . 1946 dan 31 .XII . 1946 ya kadar 10 aylık. 



Uygulanan kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

B. M. A d ı Görevin çeşidi 

Hizmet 
Beheri süresi 

Sayı Lira K. Ay Gün Tutarı 

Tapu ve Kadastro Tatbikat Kursunun 1 Ocak 1946 dan 31 Aralık 1946 ya kadarki kadrosu 

215 1 Yönetim heyeti ve öğ
retmen ücreti 

Müdür 
îdare memuru 
Kâtip 
öğrtmen 

» 
» 

Hizmetliler 

Başhademe 
Hademe 
Gece bekçisi 

1 
1 
1 
3 
8 
7 

1 
4 
1 

170 
100 
85 

100, 
85 
85 

50 
40 
40 

12 . 
12 
12 
12 
12 
10 

. 

12 
12 
12 

Toplam 

2. 342 76 
1 432 20 
1 218 72 
4 296 60 
9 749 76, 
7 109 20 [1] 

725 04 
2 320 32 

580 08 

29 774 68 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

1 Ocak 1946 dan 31 Aralık 1946 ya kadar çalıştırılacak hizmetlinin kadrosu 

224 Geçici hizmetliler üc- Sebze Kurutma teknisiyeni 1 400 12 5 294 04 
reti 

Not : 4178 sayılı kanunun 3 ncü maddesinden faydalandırılacaktır. 

1.1.1946 tarihinden 1 . VII. 1946 tarihine kadar Teknik Büronun altı aylık kadrosu 

253 1 Kara Büro şefi (Y. Mühendis) 1 600 6 8 600 [2] 

[1] Temmuz ve Ağustos aylıkları hariç 10 aylıktır. 
[2] ihtisas mevkii yüksek mimar olabilir. 
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Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin çeşidi 

Proje kısmı 

Yüksek mühendis 
Desinatör (*) 

(•) 
Daktilo (*) 
Tirajcı (*) 

Şayi 

İnşaat kontrol kısmı 

Yüksek mühendis 
Mühendis 
Muhasebe memuru 
Daktilo (*) 

2 
2 
2 
1 
1 

6 
2 
1 
2 

Beheri 
Lira K. 

400 
200 
140 
70 
60 

500 
400 
210 
100 

Hizmet , 
süresi 

Ay Gün 

6 , 
6 
6 
6 
6 

6 
6 
6 
6 

Tutarı 

4 800 
2 400 
1 800 

420 
360 

18 000 
4 800 
1 260 

" l 200 

Toplam 38 640 

Not : Bu kadroda çalıştırılacaklara olağanüstü zam verilmiyecektir. 

1 .1.1946 dan 31. XII. 1946 ya kadarki kadro 

266 1 Kara Mühendis 

Hizmetliler 

Fennî tesisatçı 
Sürveyyan 
Şehitlik bekçileri 
Dış memleketlerde bulu
nan şetöfâk ftöfcperi (* 

2 

2 
10 
2 

r* 

300 

300 
150 
40 

60 

12 

12 
12 
12 

12 

Toplam 

7 948 

7 948 
20 744 

1 155 

4 320 

42 116 

(*) Aylıkları 3656 sayılı kanunun 19 ncu maddesine göre ödenecektir. 
(••)• Yabancı oldukları için olağanüstü zam verilmiyecektir; 
[1] ihtisas mevkii yüksek mimar olabilir. 
[2] Makine desinatörü 
[3] înşaat desinotörü. 
[4] ihtisas mevkii. 
[5] Yüksek mühendis olabilir. 
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T. C. 

Başbakanlık 
Muamelât Genel Müdürlüğü 

Kararlar Müdürlüğü 
Karar sayısı 

3/4394 

13 . I I . 1946 tarihli ve 3/3753 sayılı karara ektir : 
îç Şehitlik bekçilerine ait iki aded 40 lira aylık ücretli kadronun kaldırılarak yerine 6 aded 50 

lira aylık ücretli kadronun konulması hakkındaki Millî Savunma Bakanlığının 29 . IV. 1946 tarihli 
ve 1-112-11/7998 sayılı yazısı ile Maliye Bakanlığının 5 . VI . 1946 tarihli ve 1120-5/1245 sayılı mü
talâası Bakanlar Kurulunca 18. VI . 1946 tarihinde incelenerek; ücretleri, adı geçen Bakanlık bütçe
sinin (E) cetveline giren 266 ncı bölümün birinci (Kara) maddesine konulan ödenekten verilmek 
üzere çalıştırılacaklara ait kadro cetvelindeki 40 lira aylık ücretli iki aded îç Şehitlik bekçileri kadro
sunun 1.1.1946 tarihinden, kaldırılması ve aynı cetvele 1.1.1946 tarihinden geçerli olmak üzere 
50 lira aylıklı 6 aded iç Şehitlik bekçileri kadrosunun eklenmesi ve bu kadrolarda çalıştırılacakların 
olağanüstü zamdan faydalanmaları; 4817 sayılı kanunun 5 ve 4178 sayılı kanunun 7 nci maddele
rine göre kararlaştırılmıştır. 

Cumhurbaşkanı 
ismet inönü 

Uygulanan kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

B. M. A d ı Görevin çeşidi 

Hizmetlilerin 1 Ocak 1946 dan 31 . XII 

267 Hava meydanları ile 
yolları ve depoları ya
pımı 

Başmakinist 
Şoför 
Sürveyyan 
Şoför 
Makinist 

•» 
» yardımcısı 

Meydanlar bekçisi 

*• J • \ ' . h \ + /?••• 

Haritacılık kursunun 1 .1 .1946 dan 31 . 

273 Staj ve tahsil gider
leri 

-

-

Jeodeji öğretmeni • 
Fotoğrafimetre 
Muvazene öğretmeni 
Kartograf > 
Genel riyaziye öğretini 
Topoplan öğretmeni 

Beheri 
Hizmet 
süresi 

Sayı Lira K. Ay Gün 

. 1946 ya kadarki kadrosu 

3 260 
4 150 
6 150 
2 130 
1 120 
1 100 
3 85 

. 8 7 50 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Toplam lı 

Tutarı 

10 388 88 
8 297 76 

12 446 64 
3 643 20 
1 661 28 
1 432 20 
3 656 16 

62 660 88 

04 187 00 

XII .A 946 ya kadarki kadrosu 

1 100 
1 100 
1 100 
1 100 

mi 1 100 
ı ıpo 

5 
5 
5 
5 
5 
5 

Toplam 

500 
500 
500-
500 
500 
500 

3 000 

Not : Bu kadroda çalıştırılacaklara olağanüstü zam verilmiyecektir. 
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Uygulanan kadroya ilişkin gider Hizmet 

tertibinin Beheri süresi 
B. M. A d ı Görevin çeşidi Sayı Lira K. Ay Gün Tutarı 

İngilizce kurslarının 1 Ocak 1946 tarihinden 31 Aralık 1946 tarihine kadarki kadrosudur 

273 Staj ve tahsil gider- öğretmen (Ankara) 
leri (Kara, hava, de- » (İstanbul) 
niz, As. Pab. Harita) » (Erzurum) 

> (izmir ve N 

Çanakkale) 2 210 12 5 040 

12 
4 
2 

210 
210 
210 

12 
12 
12 

30 240 
10 080 
5 040 

Toplam 50 400 

Yabancı uzman ve hizmetlilerin tercümanların 1.1. 1946 dan 31 . XII. 1946 ya kadarki kadrosu 

274 1 Kara Tahkimat uzmanı 
Tanksavar tabiye uzmanı 
Tank Okulu uzmanı 
Motorlu vasıtalar D. Ye
dek malzeme uzmanı 
Motorlu V. D. Teknisi-
yen uzmanı 
Esliha ve mühimmat ko
ordinasyon uzmanı 
Vaşington ateşemiliter-
1er nezdinde tercüman 
Vaşington Kiralama ve 
ödünç Verme Me. 

» » :» 
» takip memuru 

Londra Ateşemiliterliği 
daktilosu 
Sofya Ateşemiliterliği 
tercümanı 

1 
3 

18 

1 

1 

1 

5 

1 
1 
1 

1 

1 

1432 24 
900 
983 33 

1397 36 

894 23 

1432 24 

250 

363 74 
326 29 
288 97 

140 

100 

12 
12 
12 

12 

12 

12 

12 

12 
12 
12 

12 

12 

17 186 88 
32 400 

212 399 28 

16 768 32 

10 730 76 

17 186 88 

15 000 

4 364 88 
3 915 48 
3 467 64 

1 680 

1 200 

Toplam 336 300 12 

Genelkurmay Başkanlığı emrinde Zırhlı Birlikler Müşavirliğinde çalıştırılacak uzmana ait 1 .V 
1946 tarihinden 31 . XII. 1946 tarihine kadarki kadrosu 

274 1 Kara Zırhlı müşaviri 1 1397 35 8 11 178 80 

1 . I . 1946 dan 31 . XII . 1946 ya kadarki kadro 

274 2 Hava Uzman öğretmen 3 1473 08 12 53 030 88 
» » 2 1027 52 12 24 660 48 
» » - 5 632 35 12 37 941 
» sivil 6 736 58 12 53 033 76 
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Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin çeşidi 

Hizmet 
Beheri süresi 

Sayı Lira K. Ay Gün Tutarı 

274 2 Yabancı uzman ve Uzman 
hizmetliler ve tercü
manların ücretleri 

Sivü tercüman (*) 3 260 12 

Olağanüstü zamla beraber tutarı 

Uzman 1 1027 52 10 
» 4 602 35 10 

Toplam 

10 335 96 

179 002 08 

10 275 20 
24 094 

34 369 20 

274 3 Deniz 

1 .1.1946 dan 31. XII. 1946 ya kadarki kadro 

Deniz Harp Akademisi 
öğretmeni İ 1254 70 

» » » 2 1254 70 
12 
9 

15 056 40 
22 584 60 

Toplam 37 641 00 

274 4 Askerî fabrikalar 

1.1.1946 dan 31 . XII. 1946 

Uzman 1 653 12 7 836 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Kaymakamlık ve İçişleri Meslek Kurslarında çalıştırılacakların 1.1.1946 dan 31. XII. 1946 ya ka
darki kadrosu 

Kaymakamlık kursu 

•9 1 öğretmen, 
memur ve 
ücreti 

konferansçı, 
hizmetliler 

Müdür 
» muavini 

İdare memuru ve mutemet 
Teksir memuru (Hizmetli) 
Tabı memuru » 
Daktilo » 
Odacı > 
öğretmen 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
8 

Konferans verecekler 1500 
Ecnebi konferansçı 1 

300 
260 
210 
100 
100 
100 
60 

120 
10 

200 

6 
6 
6 

12 
12 
12 
12 
2 

1 997 16 • 
1 731 48 . 
1 399 38 
1 432 20 
1 432 20 
2 864 40 

870 12 
2 215 04 [1] 

15 0Q0 [2] 
200 [3] 

(*) yabancılara olağanüstü zam verilmiyecektir, 
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Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin çeşidi 

Meslek kursu 

Müdür 
Evrak ve sevk memuru 
Daktilo (Hizmetli) 
öğretmen 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Konferans verecekler 

Sayı 

1 
1 
2 
2 
2 
2 
6 
6 
2 
2 

300 

Beheri 
Lira K. 

300 
100 
100 
120 

85 
85 
60 
60 
40 
40 

5 

Hizmet 
süresi 

Ay Gün 

6 
12 
12 

• 4 
6 
4 
6 
4 
6 
4 

Toplam 

Tutarı 

1 997 16 
1 432 20 
2 864 40 
1 107 52 [1] 
1 218 72 [1] 

812 48 t i ] 
2 610 3"6 fi] 
1 740 24 [1] 

580.08 [1] 
386 72 [1] 

1 500 [2] 

45 391 86 

EMNİYET G3NEL MÜDÜRLÜĞÜ 

İllerde açılacak polis kurslarının 1.1.1946 dan 31 . XII. 1946 ya kadarki kadrosu 

344 3 İllerde açılacak polis Kurs öğretmeni 9 
kursları ve öğretmen » » 18 
ücretleri » » 9 

Konferans verecekler (#) 1000 

75 
50 
25 
5 

11 
11 
11 

Toplam 

8 806 05 
11 856 24 
2 964 06 
5 000 [4] 

28 626 35 • 

1. Hizalarında [1] işareti bulunan öğretmenlik kadroları lüzum görülen aykrda kullanılır. 
2. Hizalarında [2] işareti bulunan konferansçılar haftada 4 saatten fazla konferans vereemezler. 
.3. Hizasında [3] işareti bulunan ecnebi konferansçıya bu ücret bir defada maktuan verilir. 
(*) Bir kişiye haftada dört saattau fazla konferans verilmez^ 
[4] Beher konferans 5 liradır, 
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Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin çeşidi 

Hizmet 
Beheri süresi 

Sayı Lira K. Ay Gün Tutarı 

İstanbul Polis Okulunda kurulu Prevantoryumda çalıştırılacakların 1 Ocak 1946 dan 31 Aralık 1946 
ya kadar kadrosu 

345 Pravantoryum ve sa- Tabip ( *) 
natoryum giderleri Hemşire (**) 

îaşe ve hesap memuru 

Hizmetliler 

Aşçı 
Hademe 

1 170 
1 100 
1 75 

1 60 
2 50 

12 
12 
12 

12 
12 

2 342 76 
1 432 20 
1 076 28 

862 68 
1 440 48 

Toplam 7.154 40 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

1.1.1946 tarihinden 31 . XII. 1946 tarihine kadar 

404 A Yaşayan diller kursu Fransızca öğretmeni 1 750 12 
her türlü ücret ve gi- İngilizce » 2 500 12 
derleri Kurs müdürü (İhtisas 

mevkii) 1 210 12 

MALÎYE BAKANLIĞI 

9 000 
12 000 

2 798 76 

Olağanüstü zamla toplam 23 798 76 

Av vergisi islerinde çalıştırılacak hizmetlileriy' 1.1.1946 gününden 31. XII. 1946 gününe kadarki 
' kadrosu 

409 2 Geçici hizmetliler üc- Av vergisi kontrol memuru 2 120 12 
reti Av vergisi memuru 5 100 12 

» » » 9 85 12 

2 880 
6 000 
9 180 

(*) tçhastalıkları veya dışhastalıkları uzmanı olması şarttır. 
(**•) Kızlay Hemşire Okulundan mezun olması şarttır. 
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Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı 

-

Görevin çeşidi ' Sayı 

Av vergisi muhafaza Me. 11 
» » > T> 9 
» » > y> 24 

Beheri 
Lira K. 

75 
60 
50 

Hizmet 
süresi 

Ay Gün 

12 
12 
12 

Toplam 

Tutarı 

9 900 
6 480 

14 400 

48 840 

Maliye Bakanlığı Müşavirliğinde çalıştırılacak uzmanın 1 .1.1946 dan 28 .II. 1946 ya kadarki 
kadrosu 

Yabancı uzman 
Hemşire 

1 3500 
1 100 

2 
12 

7 000 
1 432 20 

Maliye Bakanlığı emrinde çalıştırılacak yabancı uzmanın 1 Ocak 1946 dan 31 Aralık 1946 ya kadarki 
kadrosu 

Yabancı uzman 1 700 12 8 400 

Maliye Bakanlığı emrinde çalıştırılacak hizmetlilerin 1 Mart'1946 dan 31 Aralık 1946 ya kadarki 
kadrosu 

Ayırma memuru 2 170 6 2 316 24 
» » 2 140 6 1 923 60 . 

Toplam 4 239 84 

tstanlml Defterdarlığı emrinde 1 .1.1946 dan 31 . XII. 1946 ya kadar çalıştırılacak hizmetlinin 
kadrosu 

Şoför yardımcısı 1 120 12 1 650 

Geçici tahvillerle kuponların teslim alınması işlerinde çalıştırılacak hizmetlilerin 1 Mayıs 1946 dan 
31 Ekim 1946 ya kadarki kadrosu 

rmı a memuru * 3 170 
3 140 

. 6 
6 

Toplam 

3 490 74 
2 885 40 

6 376 14 

4307 saydı kanun gereğince nebati yağlardan aynen alınan muamele vergisinin tahsili işlerinde ça
lıştırılacak memurların 1 Ocak 1946 dan 31 Aralık 1946 ya kadarki kadrosu 

İller teşkilâtı 

423 4.4307 sayılı kanun ge- Yoklama memuru 5 100 12 7 161 
reğince aynile alma- » . > 20 100 9 21 483 
cafe nebati yağlar ver
gisi her türlü tahsil 
giderleri-
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Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı 

* 

Görevin çeşidi 

Hizmetliler 

Muhafaza memuru 
» > 
» » 
» » 

Bekçi 
» 

Merkez teşkilâtı 

Tahakkuk masa şefi 
Takip .masa şefi 

Beheri 
Sayı Lira,K. 

30 
45 
20 
80 
45 

150 

1 
* 1 

Tahakkuk muamelât âmiri 1 
Takip muamelât âmiri 
Tetkik âmiri 

» memuru 

1 
2 
2 

75 
75 
60 
60 
50 
50 

170 
170 
140 
140 
120 
100 

Hizmet 
süresi 

Ay Gün 

12 
9 

12 
9 

12 
9 

Toplam 

6 
6 
6 
6 
6 
6 

Toplam 

Tutarı 

22 961 60 
37 081 80 
17 253 60 
51 760 80 
32 410 80 
81 027 

281 139 60 

1 171 38 
1 171 38 

968 34 
968 34 

1 661 28 
1 432 20 

7 372 92 

4307 sayılı kanunla nebatî yağlardan alınan aynı muamele vergisinin tahsil ve denetlenmesi işlerinde 
merkezde çalıştırılacak memurların 1 . VII. 1946 dan 31 . XII. 1946 ya kadarki kadrosu 

Kooperatifler Birliğile ya
pılacak hesaplaşma işleri 
şefi 
Tahakkuk muamelât âmiri 
Aynı vergi muamele şefi 
Takip muamelât âmiri 
Tetkik âmiri 
Tetkek memuru 

1 
1 
1 
1 
2 
2 

170 
140 
170 
140 
120 
100 

6 
6 
6 
6 
6 
6 

1 171 38 
968 34 

1 171 38 
968 34 

1 661 28 
1 432 20 

426 Onarma giderleri 

Merkez 

Sürveyyan 
Bina onarıcısı 

1 
1 

260 
140 

Toplam 

12 
12 

7 372 92 

3 462 96 
1 936 68 

Toplma 5 399 64 



Uygulanan kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

B. M. A d ı 

- 1 8 -

Görevin çeşidi 

Hizmet 
Beheri süresi 

Sayı Lira K. Ay Gün Tutarı 

Taşra 
Sürveyyan 1 260 12 3 462 96 

Toplam 8 862 60 

Orman işlerinin iller teşkilâtında çalıştırılacakların 1 Ocak 1946 dan 31 Aralık 1946 ya kadarki kadrosu 

Mimar (Uzmanlık yeri (*) 1 400 12 5 319 60 

Hizmetliler 

Sürveyyan 1 260 10 

Toplam 

2 885 80 

8 205 40 

Maliye Okulunda çalıştırılacakların 1 Ocak 1946 dan 31 Aralık 1946 ya kadarki kadrosu 

432 1 Ücretler Müdür 
Muavin 

» 
İdare memuru 
Muhasip ve ayniyat me. 
Mubayaa ve tahakkuk me. 
Ambar memuru 
Dahiliye ve Kütüphane 
memuru 
Kâtip 
Doktor 
Öğretmen 

» 

Hizmetliler 

Müzakereci 
Hasta bakıcı 
Daktilo 
Bahçıvan 

» 
Kapıcı 
Başhademe 
Bekçi 
Çamaşırcı 
Ütücü 
Yatakhaneci K 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

31 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
4 
1 
4 

300 
210 
170 
140 
140 
120 
120 

100 
85 

170 
100 
400 

85 
100 
100 
100 
60 
60 
60 
60 
50 
60 
40 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
10 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

3 994 32 
2 798 76 
2 342 76 
1 936 68 
1 936 68 
1 661 28 
1 661 28 

1 432 20 
1 218 72 
2 342 76 

36 998 50 
2 864 40 

1 218 71 
1 432 20 
1 432 20 
1 432 20 

870 12 
1 740 24 

870 12 
2 610 36 
2 900 16 

870 12 
2 320 32 

(*) 1 Ocak 1946 dan geçerlidir. 
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Uygulanan kadroya ilişkin 

tertibinin 
B. M. A d ı 

gider 

Görevin çeşidi 

Odacı 
Aşçıbaşı 
Aşçı 

» kalfası 
» çırağı 

Bulaşıkçı 
Başsofracı 
Sofracı 
Hamal 

Sayı 

3 
1 
1 
O 

1 
2 
1 
• > 
1 

Beheri 
Lira K. 

40 
120 
100 
50 
40 
40 
60 
40 
40 

Hizmet 
süresi 

Ay Gün 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Toplam 

Tutarı 

1 740 24 
1 661 28 
1 432 20 

580 08 
580 08 

1 160 16 
870 12 

1 740 24 
580 08 

90 098 58 

tsianbnl Maliye Memurları Kursu Öğretmenlerinin 1 Ocak 1946 dan 31 Arahk 1946 ya kadarkÂ, 
kadrosu 

Kurs öğretmeni 
» » 

1 100 
3 85 

12 
12 

1 432 20 
3 656 16 

Toplam 5 088 36 

•i553 sayılı Toprak Mahsulleri Vergisi Kanununun uygulanmasında çalıştırılacakların 1.1.1946 gü
nünden 31 . XII. 1946 ya kadarla kadrosu 

Merkez teşkilâtı 

435 A Kaldırılan toprak mah- Kalem şefi 
sulleri vergisi cibay 
masrafı 

Kalem şefi 
Kontrolör 

» 
» 

Memur 
» 

Kâtip 
Daktilo 

Hizmetliler 

Tevzi memuru 
Odacı 

tiler teşkilâtı 

Vergi memuru 
Thsil ve icra memuru 

>> » » 
Hesap memuru (*) 

4 
1 
1 
1 
5 
8 

11 
4 

4 
5 

t 

100 
100 
300 

20 

260 
300 
260 
210 
170 
140 
100 
100 

75 
60 

120 
100 
85 

100 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 

12 
12 
12 
12 

13 851 84 
3 994 32 
3 462 96 
2 798 76 

11 713 80 
15 493 44 
15 754 20 
5 728 80 

4 305 12 
4 350 60 

166 128 
143 220 
365 616 

28 644 

Not .- (*) icabında merkezde de istihdam edilebilir. 



— 18 — 
Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin çeşidi 

Hizmet 
Beheri süresi 

Sayı Lira K. Ay Gün Tutarı 

Tahsildar 11 85 12 13 405 92 

Toplam 798 467 76 

1 .1.1946 tarihinden 31 . XII. 1946 tarihine kadarki kadro 

446 3827 sayılı kanun ge- Müdür 1 500 12 
reğince teslim alınan Muhasebeci 1 260 12 
taşıtların bakım gi- Muhasebe kâtip ve mute-
derleri medi 1 140 12 

Muhasebe tetkik memuru 1 120 12 

6 639 
3 463 

1 937 
1 697 

Hizmetliler 

Ambar memuru 
Dosya memuru ve daktilo 
Bekçi 

1 
1 
2 

170 
100 
60 

12 
12 
12 

Toplam 

2 343 
1 432 
1 740 

19 251 

MÎLLÎ EĞITIM BAKANLIĞI 

518 5 Konferans ve devrim Profesör 
tarihi dersleri ücreti Doçent 

4 260 
3 210 

X 

1 

1 

154 
699 

32 
69 

854 01 
8 

Toplam 14 832 08 

Not : Bu kadrolardan 2 profesörlük ile 2 doçentlik İstanbul'a ve 2 profesörlük ile 2 doçentlik de 
Ankara'ya aittir. 

Araverme ayları olan Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylülde ücret verilmeyeceği için kadro 8 ay 
üzerinden teklif olunmuştur. 
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Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin çeşidi 

Hizmet 
Beheri süresi 

Sayı Lira K. Ay Gün Tutarı 

Kitaplık işleri 

530 1 înceleme ve bakanlık Yabancı dille yazılmış 
kitaplıkları kitaplar fiş memuru 1 200 12 

Olağanüstü zam 

Toplam 

2 400 
266 04 

2 666 04 

Değerli -makalelerin bibliyografyasının çıkarılması işlerinde çalıştırılacak hizmetlilerin 1 Mayıs 1946 
dan 31 Aralık 1946 ya kadarki kadrosu 

530 3 Yayın giderleri 

Bibliyografya hazırlayıcısı 1' 210 

1 Ocak 1946 tarihinden yürürlüğe girer 

Tashihçi 
Tasnif çi 

» 
Teksirci 
Tashihçi 

1 865 76 

3 
1 
1 
1 
1 

200 
120 
120 
120 
200 

12 
12 
12 
12 
12 

Toplam 
Olağanüstü zam 

Genel toplam 

7 200 
1 440 
1 440 
1 440 
2 400 

13 920 
1 728 

15 648 

İslâm Ansiklopedisi Bürosu memur ve hizmetliler kadrosu 

(1 Ocak 1946 tarihinden 31 .XII. 19İ6. tarihine kadarki kadrosu) 

Nesir bürosu 
Fis mmuru 
» » 
» » 
» » 
» » 

Dağıtıcı 
Odacı 

kâtibi 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

140 
100 
100 

85 
85 
75 
50 
50 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Tpolam 
Olağanüstü zam 

1 680 
1 200 
1 200 
1 020 
1 020 

900 
600 
600 

8 220 
1 543 

Genel toplam 9 763 88 
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Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B M . A d ı Görevin çeşidi 

Hizmet 
Beheri süresi 

Sayı Lira K. Ay Gün Tutarı 

Keşf-el-zunun Bürosu kadrosu 

Şark Dilleri mütehassısı 1 260 12 
» » mütercimi 1 170 12 

3 120 
2 040 

Hizmetliler 

Odacı 60 12 

Toplam 
Olağanüstü zam 

720 

5 880 
795 84 

Genel toplam 6 675 84 

în/inü Ansiklopedisi Bürosunda çalıştırılacakların 1 .1. 104(1 dan 31. XII. 1946 ya kadarki kadrosu 

Büro şefi 
İdare memuru (istanbul'
da görevlendirilmiştir) 
Fiş memuru 
» » 
» » 
» » 
» » 

Tasnif memuru 
Fotoğrafçı 

» çırağı 
Kütaphane memuru 
Ressam 
Kartograf 
Daktilo 

» 
I» 

» 
Dağıtıcı 
Odacı 
Odacı 
Odacı 
Daktilo 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

300 

170 
170 
170 
140 
140 
100 
100 
140 

60 
85 

120 
120 
100 
100 

85 
75 
60 
50 
50 
50 

100 

12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

a 6oo 

2 040 
2 040 
2 040 
1 680 
1 680 
1 200 
1 200 
1 680 

720 
1 020 
1 440 
1 440 
1 200 
1 200 
1 020 

900 
720 
600 
600 
600 

1 200 

TVMS.: 

;£_ Toplam 29 820 
"~~~ Olağanüstü zam 4 924 28 

Genel toplam 34 744 28 
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Uygulanan kadrojra ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin 

3656 sayılı kanunun 19 ncu 

532 İstanbul Üniversitesi 
ve buna bağlı fakülte 
ve kurumların genel 
giderleri 

Yardımcı 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

çeşidi 

maddesine 

Sayı 

göre 

3 
8 

20 
20 
26 
38 
70 
40 
28 

Beheri 
Lira K. 

hizmet < 

300 
170 
120 
100 
85 
75 
60 
50 
40 

Hizmet 
süresi 

. Ay Gün 

karşılığı 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Toplam 

Tutarı 

998 58 
1 561 84 
2 768 80 
2 391 20 
2 645 76 
3 416 20 
5 091 80 
2 426 
1 354 08 

22 654 20 
X 12 

271 851 12 

Kot : Bunlara ayrıca 4178 sayılı kanun hükümleri gereğince çocuk zammı verilecektir. 

.'î AS' saydı kanun gereğince açılacak köy eğitmeni yetiştirme kurslarının (E) cetveline dahil kadro
lara ait cetvel 

537 2 Köy eğitimleri 
lan 

kurs- Kurs Müdürü 
» » 

İnşaat sanat ve ziraat Baş 
Ambar ve depo memuru 
kayıt memuru 
Hastabakıcı 
Aşçı 

» yamağı 
Tapı ve tesis teknisyeni 

3» » » 

Elektrikçi makinist 
Dikiş - biçki ve yemek 
pişirme ustası 
îşçi 

öğretmen 

1 
2 

. 6 
7 
5 
7 
2 
9 
5 
2 

10 

6 
11 

200 

140 
100 
100 
100 
120 
•85 
120 

60 
400 
300 
200 

160 
60 

75 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 

7 

161 39 [1] 
238 70 [1] 
716 

1 129 
10 [1] 
43 [1] 

672 20 fi] 
710 
276 
652 

2 216 
665 

2 221 

1 102 
797 

11 558 
X 12 

138 707 

17 938 

92 [1] 
88 [1] 
59 fi] 
50 11] 
72 [1] 
70 [1] 

74 [1] 
11 [1] 

98 

76 

[2] 

t 

[1] 1.1.1946 - 31. XI I . 1946 
[2] 1, IV. 1946 - 31 .X. 1946 
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Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin çeşidi 

Hizmet 
Beheri süresi 

Sayı Lira K. Ay Gün Tutarı 

İstanbul, Ankara ve Edirne Kitaplıklarının tasnif işlerinde çalıştırüacak hizmetlilerin 1 
dan 31 Aralık 1946 ya kadarki kadrosu 

542 Kitaplıklar genel gi- Tasnif şefi 
derleri » » (Edirne) 

Katalog memuru 
Tasnif » 
Yazıcı ve daktilo 

» » » 
Mütehassıs ciltçi 
Temizleyici 

1 
1 
1 
.0 
2 
2 
1 
1 
1 

170 
170 
170 
120 
80 
70 
100 
50 
40 

12 
6 
G 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

/ 1 

2 
1 
1 
16 
•) 
•) 
1 

Ocak 1946 

342 
171 
171 
612 
294 
021 
432 
749 
580 

76 
38 
38 
80 
88 
52 
20 
04 
08 

Toplam 30 374 30 

554 1 Gazi Terbiye Enstitü- öğretmen 
sü yabancı öğretmen- » 
ler ücreti 

1 487 
1 280 

5 844 
3 360 

Topam 9 204 

İD-id yılında İstanbul Güzel Kanathır Akademisinde çalıştırılacak yalancı uzman ve öğretmenlere ait 
kadro 

554 1 Yabancı uzmanlar üc- Profesör 
reti ve giderleri » 

Miniar 
öğretmen 

1 1346 
1 1146 
1 567 
1 400 
1 100 

12 
12 
12 
12 
12 

16 152 
13 752 
6 804 
4 800 
1 200 

Toplam 42 708 

654 1 Siyasal Bilgiler Oku- Profesör 
lu yabancı uzmanlar » 
ücreti 

1 400 
1 350 

4 800 
4 200 

Toplam 9 000 
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Uygulanan kadroya ilişkin gider Hizmet 

tertibinin Beheri süresi 
B. M. A d ı Görevin çeşidi Sayı Lira K. Ay Gün Tutarı 

Mülî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Dairesi Okullarında bulunan yabancı öğretmenlerin 1946 yılına 
ait 12 aylık kadrosu 

554 1 Lise, Gazi öğretmen 
Okulu, Güzel Sanatlar 
Akademisi, Siyasal Bil
giler Okulu, I£ski eser
ler ve yabaneı uzman 
ve öğretmenler ücreti 

1 
1 
1 
1 
4 
4 
6 
1 
4 
4 
1 
2 
1 

» 

700 
600 
550 
425 
390 
350 
330 
300 
275 
250 
225 
200 
160 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Toplam 

700 
600 
550 
425 

1 560 
1 400 
1 980 
300 

1 100 
1 000 
225 
400 
160 

10 400 
X 12 

124 800 

Yabancı uzman 1 350 12 4 200 
Yabancı öğretmen 1 375 

» » 1 360 

T. C. : ' •'"""" 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Kararlar Müdürlüğü 
Karar sayısı : 3/4480 

2 2 . 1 . 1946 tarihli ve 3/3630 sayılı kararla onanmış olan istanbul Güzel Sanatlar Akademisinde 
çalıştırılacak yabancı uzman ve öğretmenlere ait kadro cetvelindeki 567 lira aylık ücertli (Mimar) 
kadrosunun 1. V I I . 1946 tarihinden geçerli olmak üzere (Öğretmen) olarak değiştirilmesi; Millî 
Eğitim Bakanlığının 28 . V . 1946 tarihli ve 10/514 sayılı yazısı ve Maliye Bakanlığının 26 . V I . 1946 
tarihli-ve 1121/6/1444 sayılı mütalâası üzerine, Bakanlar Kurulunca 12 . V I I . 1946 tarihinde karar
laştırılmıştır. , 

Cumhurbaşkanı 
îsmet inönü 



Uygulanan kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

B. M. A d ı 

24 

(.üürevin ersi di 

Hizmet 
Beheri süresi 

Sayı Lira K. Av Gün 1 utan 

Devlet Konser vaiuv arında çatıştırılacak yabancı uzman ve Öğretmenlere ait kadro 

554 2 Yabancı uzmanlar üc
ret ve giderleri 

1 1500 
1 1190 
1 400 
1 378 
l 130 
2 460 
3 350 
1 457 
2 440 
1 500 
3 750 
2 500 
1 450 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
9 
7 
7 
7 

Toplanı 

18 000 
14 280 
4 800 
4 536 
1 560 
11 040 
12 600 
5 700 
10 560 
4 500 
15 750 
7 000 
3 150 

113 47ü 

Cumhurbaşkanlığı Filârmonik Orkestrasında çalıştırılacak yabancı uzman ve öğretmenlere ait kadro 

1 1200 
•t 1 450 

3 380 

12 
12 
12 

14 400 
5 400 
13 680 

Toplam 33 480 

Meslek Okullarında çalışan yabana, uzmanlara ait kadro 

554 3 Meslek okulları ya- Uzman 
bancı uzman, yardımcı, » 
tercümanlariyle öğret- » 
men ve ustaları ücreti » 

1 
2 
1 
o O 
1 
1 

800 
325 
300 
250 
170 
80 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

9 600 
7 800 
3 600 
9 000 
2 040 
960 

Toplam 33 000 



25 
Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B M. A d ı Görevin çeşidi 

Hizmet 
Beheri süresi 

Sayı Lira K. Ay Gün Tutarı 

Meslek Okullarında çalıştırılacak yabancı usta ile uzmanların 1 Haziran 1946 dan 31 Aralık 1946 
ya kadarki kadrosu 

Usta 
Uzman 

1 210 7 1 470 
3 1565 3 14 085 

Toplam 15 555 

554 4 İstanbul Üniversitesin
de çalıştırılacak yaban
cı uzmanlar ücreti 

Profesör 9 1250 
2 1200 
1 1150 
3 1100 
1 1000 
7 910 
5 850 
5 727 
6 590 

135 .000 
28 800 
13 800 
39 600 
12 000 
76 440 
51 000 
43 620 
42 480 

442 740 

Yardımcı 7 
2 
4 
o 
O 

7 
5 
12 
4 
1 
1 

Yabancı p 
» yaı 

590 
420 
350 
300 
260 
200 
140 
120 
75 
50 

ırofesörler ücreti 
rdımcılar » 

49 560 
10 080 
16 800 
10 800 
21 840 
12 000 
20 160 
5 760 
900 
600 

148 500 

442 740 
148 500 

591 240 

Yabancı uzmanın 1 . VII . 1946 dan 31 . XII . 1946 ya kadarki kadrosu 

Profesör , 7 2 7 6 - 4 362 
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18 . VI . 1946 tarihli ve 3/4376 sayılı Bakanlar Kurulu kararı suretidir 

22 . I . 1946 tarihli ve 3/3634 sayılı kararla onanmış olan «İstanbul Üniversitesinde çalıştırı
lacak yabancı uzmanlara» ait kadrolardan 350 lira ücretli bir yardımcı kadrosunun 1 . 1 . 1946 
tarihinden kaldırılması ve ücreti 1946 yılı Millî Eğitim Baaknlığı bütçesinin 554 ncü bölümünün 
«E» cetveline giren 4 ncü «Üniversite yabancı profesörleriyle yardımcıları ücreti» maddesine ko
nulan ödenekten verilmek üzere çalıştırılacak bir profesöre ait ilişik cetvelde yazılı kadronun 
1 . VII . 1946 tarihinden geçerli olmak üzere onanması; Millî Eğitim Bakanlığının 29 . I I I . 1946 
tarihli ve 41020/20/1751 sayılı yazısı ve Maliye Bakanlığının 5 . VI . 1946 tarihli ve 1121/9/1240 
sayılı mütalâası üzerine, 4817 sayılı kanunun 5 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 18 . V I . 
1946 tarihinde kararlaştırılmıştır, 

Cumhurbaşkanı 
• - . - . - • - İsmet İnönü 

Uygulanan kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

B. M. A d ı 

554 5 Dil ve Tarih - Coğraf
ya Fakültesinde çalıştı
rılacak yabancılar üc
reti 

Görevin 

Profesör 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Lektör 
» 
» 

çeşidi Sayı 

1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 

Beheri 
Lira K. 

1250 
960 
900 
850 
750 
650 
562 
450 
380 
350 
280 

Hizmet 
süresi 

Ay Gün Tutan 

15 000 
11 520 
10 800 
10 200 
9 000 

31 200 
6 744 
5 400 
4 560 
4 200 
3 GOO 

Toplanı İ H 984 

Lektör 1 170 10 1 700 

1 Mart 1946 dan itibaren geçerlidir. 

İstanbul Teknik Üniversitesinde çalı§an yabancı 

554 6 İstanbul Teknik Üni- Uzman 
versitesi yabancı öğret- » 
menleri ücreti » 

» 
» 
» 

c% 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

uzmanla 

1900 
1390 
1300 
1100 
1022 
1000 
700 
500 

ra 

12 
5 

12 
12 
5 

12 
12 
12 

ait kadro 

1 300 12 

22 
0 

15 
13 
5 

12 
8 
6 

et; 

800 
950 
GOO 
200 
110 
000 
400 
000 
000 



— 27 
Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin çeşidi 

Uzman 
t - f - • « - fi? ••**•• 

i ••• 

Beheri 
Sayı Lira K. 

1 150 

[i"'' 

Hizmet 
süresi 

Ay Gün 

12 

Toplam 

Tutarı 

1 SIK) 

95 460 

îstanhul Teknik Üniversitesinde çalıştırılacak yabancı uzmanın 1 Haziran 1946 dan 31 Aralık 1916 
ya kadarki kadrosu 

554 7 Ankara Fen Fakültesi Uzman 
yabanc ıprofesörler üc
reti 

1 1300 9 100 

Profesör 
554 8 Ankara Hukuk Fakül- Profesör 

tesi yabancı profesörler Lektör 
ücreti 

554 10 Ankara Tıp Fakül - Profesör 
tesi yabancı profesörler » 
ücreti 

6 1250 
2 750 
3 170 

: 1250 
2 1250 

Toplanı 

12 
4 

Toplam 

90 000 
18 200 
6 120 

24 120 
zz==.-=zzs=ı 

45 000 
9 600 

45 600 

Not : 4 aylık teklif edilen kadrolar 1 Eylül 1946 dan 31 Aralık 1946 tarihine kadardır. 

Meslekî ve Teknik Öğretim Merkez Teşkilâtıda çalışan yabancı uzmanlara ait kadro 

572 2 Meslek ve Teknik okul- Uzman 
lan açılması ve eldeki- » 
lerin büyütülmesi hak- » 
kındaki 4304 sayılı ka- » 
nun gereğince yapıla- > 
cak hizmetler 

1 1901 
1 1121 
1 650 
1 550 
1 350 

12 
12 
12 
12 
12 

Toplam 

22 812 
13*452 
7 800 
6 600 
4 200 

54 864 
• — 

Meslekî ve Teknik Öğretim Yapı işleri teşkilâtında çalıştırılacak hizmetlilerin 1 . VI , 1946 dan 
31 . XII . 1946 ya kadarki kadrosu 

inşaat teknisyeni 8 400 22 400 

Teknik Büronun 1 Ocak 1946 dan 31 Aralık 1946 tarihine kadar 12 aylık kadrosu 

572 3 Özel kanunu gereğince Teknik büro şefi (Yük. 
yaptırılacak İstanbul Mühn, Y. Mimar) [Uz-
üniversitesi yapısı her manlık. mevkii] 
türlü giderleri 

1 600 12 663 20 
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Uygulanan kadroya ilişkin 

tertibinin 
B. M. A d ı 

gider 

Görevin çeşidi 

Hizmetliler 

İnşaat teknisyeni 
» » 

Sürveyan 
> 
» 

Daktilo 

• - • ' 

Beheri 
Sayı Lira K. 

3 400 
2 300 
5 170 
5 140 
1 120 
1 100 

Î 

Hizmet 
süresi 

Ay 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

Gün 

X 

Tutarı 

1 329 90 
665 72 
976 15 
806 95 
138 44 
119 56 

4 699 92 
12 

56 399 04 

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI 

588 Ankara Gençlik Parkı Gençlik Parkı 
Park Müdürü 1 260 12 3 120 
Elektrikçi, 
ustabaşısı 
Bahçivan 

SU tesisatçısı, 
1 170 12 

1 120 12 

Toplam 
Olağanüstü zam 

Genel Toplam 

2 040 
1 440 

6 600 
867 

7 467 

Ankara Gençlik Parkında çalıştırılacak hizmetlilerin 1 . VI . 1946 dan 31 . XII . 1946 ya kadarki 
kadrosu 

Ambar, memuru 
Şoför 
Bahçıvan 
Bekçi 

1 120 
1 140 
5 100 
15 75 

962 50 
1 122 10 
4 142 95 
9 339 75 

Toplam 15 567 30 

;.'V.JW>^İMM" 



2 9 -
Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin çeşidi 

Hizmet 
Beheri süresi 

Sayı Lira K. Ay Gün Tutarı 

1946 yılı yabancı uzmanlar ve mühendisler «E» cetveli kadrosu 

Şose ve Köprüler Dairesi Reisliği 

596 1 Ücretler Merkez : 
Yabancı uzman 
Ilier : 
Y. Mühendis (Yabancı) 
» > ( > ) 

1 

1 
1 

700 

600 
400 

12 

12 
12 

8 400 

7 200 
4 800 

20 400 

Yapı ve İmar İşleri Dairesi Reisliği 

Merkez 
Yabanci uzman 

» » 
» » 

/ -. 

1 1150 
1 800 
1 500 

* . = • * i ' 

12 
12 
12 

• * £ • 

13 800 
9 600 
6 000 

29 400 

Su İsleri Dairesi Reisliği 

Merkez : 
Uzman mühendis (Yabancı) 1 2906 74 İ2 
Jeolog (Yabancı) 1 994 87 12 

Şose re Köprüler Dairesi Reisliği 

İller 

Yüksek Mühendis (Yabancı) 1 400 

Yapı ve İmar İsleri Dairesi Reisliği 

Merkez 

34 880 88 [İJ 
11 938 44 |2] 

46 819 32 

Genel toplam 96 619 32 

Yardımcı uzman 
» » 
> > 

1 1150 
1 800 
1 500 

•,#g ' : ' -'•:* K.:**-

111 Net olarak ayda 1800 lira. 
[2J Net olarak ayda 600 lira. 
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Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin çeşidi 

Hizmet 
Beheri süresi 

Sayı Lira K. Ay Gün Tutarı 

59:.) 1 Ücret 

Yapı ve İmar İşleri Dairesi Reisliği 

Merkez 

Yabancı uzman 
» » 
» » 

1 1350, 
1 900 
1 600 

10 
10 
10 

Toplam 

13 500 
9 000 
6 000 

28 000 

T. C. 
Başbakanlık • -

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Kararlar Müdürlüğü ' "" * 
Karar sayısı: 3/4397 

25 . I . 1946 tarihli ve 3/3657 sayılı karara ektir: 
1946 yılı içinde Bayındırlık Bakanlığı emrinde çalıştırılacaklara ait kadrolardan ilişik (1) sa

yılı cetvelde gösterilenlerinin 1 . III . 1946 tarihinden geçerli olmak üzere kaldırılması ve ücretleri 
adı geçen Bakanlığın 1946 yılı bütçesinin 593 neü bölümünün «E» cetveline giren 1 nci (Ücretler) 
maddesine konulan ödenekten verilmek üzere çalıştırılacak yabancı uzmanlara ait ilişik (2) sayılı 
cetvelde yazılı kadroların 1 . III . 1946 tarihinden geçerli olmak üzere onanması, Bayındırlık Ba
kanlığının 2 . III . 1946 tarihli ve 17/18/2244 sayılı yazısı ve Maliye Bakanlığının 5 . VI . 1946 
tarihli ve 1122/3/1243 sayılı mütalâası üzerine, Bakanlar Kurulunca 20 . VI . 1946 tarihinde ka
rarlaştırılmıştır. 

• * ' ' Cumhurbaşkanı 
. ' • . . . . . 1 • r l . îsmet înönü 

595 Kazı giderleri 

Tarih Kurumu 

Ressam (İhtisas mevkii) 
Topoğraf 

Hizmetliler 

Fennî tesisatçı 
Fotoğrafçı 
Şoför 

1 
1 

1 
1 
2 

170 
120 

260 
200 
140. 

12 
12 

12 
12 
12 

Toplam 
Olağanüstü zam 

Genel toplam 

2 040 
1 440 

3 120 
2 400 
3 360 

12 360 
1 646 16 

14 006 16 
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Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d 1 

004 2 Yapı ve işletme gereç
leri karşılıkli 
işlere ilişkin 
İÜ giderleri 

iriyle 
her 

bu 
tür-

öörevin çeşidi 

Hekim 
Hesap tahakkuk şefi 

» tetkik şefi 
Mühendis (Ecnebi) 

» » 
» » 

Kayıt memuru 
» » 
» » 
» » 

Kayıt ve tasnif memuru 
Fiş memuru 
Baş kopyacı 
Kopyacı 

» muavini 
» » 

Muakkip 
» 

Sürveyyan 
Şoför 

Beheri 
Sayı Lira K. 

1 260 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
2 

260 
260 . 
700 
600 
500 
170 
170 
140 
100 
120 • 
120 
100 
85 
75 
60 
85 
75 

120 
170 

Hizmet 
süresi 

Ay Gün 

12 
2 
7 

12 
12 
12 
12 

7 
12 
12 

7 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Tutarı 

3 120 
1 040 
3 640 
8 400 

14 400 
6 000 
2 040 
1 190, 
1 680 
2 400 
4 320 
2 280 
1 200 
2 040 

900 
720 

3 050 
1 800 
1 440 
3 080 

[i] 

[1J 

İstanbul Malzeme Grup Amirliği 

Malzeme gurup âmiri 
(Yüksek mühendis) 
Kayıt memuru 
Şoför 

1 
1 
1 

Diyarbakır Cizre hattı 

Sürveyyan 
» 
» 
» 

Kalörüferci 
Şoför 
Santralci 
Sağlık sürveyyan 

4 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
1 

Erzurum ve Temdidi hattı 

Sürveyyan 
» 
» 

Şoför 

1 
4 
4 
1 

500 
120 
120 

140 
140 
100 

75 
120 
140 
120 
100 

140 
120 
100 
120 

2 
12 
12 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

12 
12 
12 
12 

1 000 
1 440 
1 440 

3 900 
2 160 
600 
450 
720 

2 520 
720 
600 

1 680 
5 760 
4 800 
1 440 

[1] Kullanmıya başlandığı tarihten itibaren 
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Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin çeşidi 

Beheri 
Sayı Lira K. 

Hizmet 
süresi 

Ay Gün Tutarı 

Elâzığ - Van hattı 

Hekim 
Sürveyyan 

Pansumancı 

Şoför 
» 

Santralci 
Puvantör 

1 
1 
24 
13 
2 
1 
1 
1 
7 
1 
1 

260 
140 
120 
100 
85 
100 
85 
140 
120 
100 
100 

J2 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Toplam 
F .zam 

Genel toplam 

3 120 
1 680 
34 560 
15 600 
2 040 
1 200 
1 020 
1 600 
10 080 
1 200 
1 200 

167 360 
22 999 60 

190 359 60 

Gazianteb ve Maraş Şube hatlarında çalıştırılacak hizmetlilerin 1 
kadarki kadrosu 

IV . 1946 dan 31 . XII . 1946 ya 

Gazianteb hattı 

Depo memuru 
Sürveyyan 

» 
» 

Şoför 
Muhafız 
Portmir 
Santralci 

Maraş hattı 

Depo memuru 
Sürveyyan 

» 
Şoför 
» 

Muhafız 
Portmir 

1 
5 
3 
2 
2 
2 
2 
1 

1 
o 
i-4 
1 
1 
2 
2 

140 
140 
120 
100 
140 
60 
60 
120 

120 
140 
120 
140 
120 
60 
60 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

1 452 51 
7 262 55 
3 737 88 
2 148 30 
2 905 02 
1 294 04 
1 294 04 
1 245 96 

1 245 96 
2 905 02 
4 983 84 
1 452 51 
1 245 96 
1 294 02 
1 294 02 

Toplam 35 761 63 
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Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin çeşidi 

Gazianteb Şube 

Sürveyyan 
» 
» 

Şoför 
» 

Santralci 

Erzurum 

Sürveyyan 
» 
» 

Şoför 
» 

Beheri 
Sayı Lira K. 

hattı 

5 
5 

10 
2 
1 
1 

ve temdidi hattı 

2 
3 

10 
o 
9 

170 
140 
120 
140 
120 
120 

170 
140 
120 
140 
120 

Hizmet 
süresi 

Ay Gün 

6 850 
5 700 
5 1200 
5 280 
5 120 
5 120 

5 340 
5 420 
5 1200 
5 280 
5 240 

Toplam 
Olağanüstü zam 

Genel toplam 

Tutarı 

4 250 
3 500 
6 000 
1 400 

600 
600 

1 700 
2 100 
6 000 
1 400 
1 200 

28 750 
4 379 

33 129 

Bu kadrolar 1 . VIII . 1946 tarihinden itibaren muteberdir. 

604 8 2214 sayılı kanuna gö
re yapılacak ereğli li
manı giderleri 

Merkez Bürosu 

Mühendis 
» 
»• 

Hesap tahakkuk şefi 

1 
1 
1 
1 

300 
260 
210 
260 

12 
12 
12 
G 

3 600 
3 120 
2 520 
1 560 

Yüksek mühendis veya 
mühendis 1 170 12 2 040 

ÎUer 

Liman inşaatı mıntaka 
müdürü (Y. Mühendis) 
Liman inşaatı kontrolö
rü (Y. Mühendis) 
Muamelât memuru 
Tesisatçı 
Kayıt memuru 
Depo » 

1 500 12 6 000 

1 
1 
1 
1 
1 

260 
170 
400 
120 
170 

12 
12 
10 
12 
12 

3 120 
2 040 
4 000 
1 440 
2 040 

[1] Kullanılmaya başlanıldığı tarihten itibaren 
[2] Lüzum hâsıl oldukça merkezde kullanılacaktır. 
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Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin cesidi 

1 lizmet 
Beheri süresi 

Sayı Lira K. Ay Gün Tutarı 

Fiş 
Muhafız 
Sürveyy,* 

» 
Şoför 

» 

» 

111 

1 
.) 
1 
o *> 
1 
1 

120 
60 

140 
120 
140 
120 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

Toplam 
Olağanüstü zam 

t reneJ i toplam 

1 440 
2 160 
1 680 
4 320 
1 680 
1 440 

44 200 
5 782 98 

53 765 98 

Merkez Bürosu 

604 11 Trabzon limanı yapma Mühendis 
karşılık ve giderleri » 

İli er 

300 
260 

2 700 
2 340 

Liman inşaatı m in taka 
müdürü (Y. Müheıu 
Liman inşaatı kont 
(V. Mühendis) 
Muamelât memuru 
Fennî tesisatçı 
Kayıt memuru 

üs) 
rolü 

Malzeme depo memuru 
Fiş memuru 
"Bekçi 
Sürveyyan 

» 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
• > 
2 
1 

500 

260 
170 
400 
120 
170 
100 
60 

120 
100 

G 

9 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

Toplam 
F. Zam 

leııel toplam 

4 

•> 
1 

1 
1 
1 
l 
2 

25 
3 

28 

500 

340 
530 
600 
080 
530 
080 
620 
160 
900 

380 
309 

689 

03 

03 

605 Yapı ve imar işleri Y. Müh. veya Y. Mi. 
yapma, kamulaştırma Müt. (İhtisas mevkii) 
ve esaslı onarma, gider- » » » 
leri x » » 

Mimar 

2 500 
3 400 
2 300 
1 210 
1 170 

12 
12 
12 
12 
12 

12 000 
14 400 
7 200 
2 520 
2 040 

[1] Lüzum hâsıl olunca merkezde kullanılmak üzere 



— 36 — 
Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin çeşidi 

Hizmet 
Beheri süresi 

Sayı Lira K. Ay Gün Tutarı 

Mü. Mi. Fen Mc. veya Res. 
» » "» » » » 
» » » » > » 

Fen Me. veya ressam 
Tesisat B. Kalorifer teknis
yeni (ihtisas Mevkii) 
Elektrik teknisyeni (Iht. 
Mev.) 

1 
2 
2 
2 

1 

1 

300 
170 
120 
85 

170 

210 

12 
12 
12 
12 

12 

12 

3 600 
4 080 
2 880 
2 040 

2 040 

5 520 

Hizmetliler 

Fenni tesisatçı 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Tesisat Sürveyyanı 
Sürveyyan 

» 
» 
> 
» 
» 
» 

O 
o o 

Muamelât kısmı 

Hesap tetkik şefi 
Dosya ve tasnif memuru 

» » » 
Daktilo 

» 
» 

. i 

- • * • 

3 
5 
5 
2 
3 
3 

10 
2 
8 

13 
40 
5 

10 
2 

1 
2 
2 
1 
4 
1 

400 
300 
210 
400 
300 
210 
170 
260 
140 
120 
100 
75 
85 

17e 

170 
170 
140 
120 
100 

75 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

Toplam 
Fevkalâde zam 

Toplam 

14 400 
18 000 
12 600 

9 600 
10 800 
7 560 

20 400 
6 240 

13 440 
18 720 
48 000 
4 500 

10 200 
4 080 

2 040 
4 080 
3 360 
1 440 
4 800 

900 

270 480 
38 118 

308 598 
•—e—r— • 

(*) Bu kadrolara tâyin edilecekler illerde yaptırılacak işaatta çalıştırılacaktır. 
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Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d i Görevin çeşidi 

Hizmet 
Beheri süresi 

Sayı Lira K. Ay (lün Tutan 

Köyceğiz'deki dalyan ve bazı binaların inşaatında çalıştırılacak hizmetlilerin 1 . IV . 1946 
31 . XII . 1946 ya kadarki kadrosu 

605 6 Maliye Bakanlığı Fennî tesisatçı 2 210 
Tesisat sürveyyanı 4 170 

a Doğumevi ve Nisaiye Kliniği yapımı 

9 
9 

Toplam 

•i 198 14 
7 028 28 

11 226 42 

605 10 Sağlık ve Sosyal Yar- Kontrol mimar muavini 
dım Bakanlığı (ihtisas mevkii) 300 12 3 600 

Hizmetliler 

İdare memuru 
Ambar » 
Bekçi 
Makinist 

1 170 
1 120 
3 75 
1 140 

12 
12 
12 
12 

2 040 
1 440 
2 770 
1 680 

606 2 Şose ve köprüler yap- Yol kontrol şefi (Yak
ma karşılık ve gider- sek mühendis) 
leriyle her türlü ma- Sorumlu muhasip (*) 
kine aletler gereçler Veznedar (*) 
karşılık ve giderleri Kayıt memuru (*) 

Toplam 
Olağanüstü zam 

2 300 
1 210 
1 140 
1 120 

12 
12 
12 
12 

11 460 
1 705 88 

Genel toplam 13 165 88 

7 200 
2 520 
1 680 
1 440 

Hizmetliler 

Köprüler fennî tesisatçı 
Teknisyen 

» 
Ambar, mutemet, teslim 
alma ve gönderme Me. 

2 400 
1 400 
1 170 

210 
170 
120 
100 
85 

12 
12 
12 

12 
6 

12 
12 
12 

9 600 
4 800 
2 

5 
1 
2 
2 
1 

040 

040 
020 
880 
040 
020 

(*) îstanbul için. 
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üyg 

B. 

ulanan kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

M. A d ı Görevin çeşidi 

Ambar memuru 
» » 
» » 
» » 
» » 
» mutemedi 
» Me. Muavini 

Mutemet 
Teslim alma ve gönder
me memuru 

» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Göndei'me memuru 
Kayıt ve dosya memuru 

» » » 
» » » 

Kayıt ve gönderme Me. 
Malzeme kayıt memuru 

» » » 
İVIarangoz, dökümcü de
mirci 
Daktilo ve kayıt Me. 

» » » 
» » » 

Daktilo ve dosya Me. 
Baştamirei 
Tamirci 
Tesviyeci ve motor ta
mircisi 
Tesviyeci 
Mütehassıs makinist 
Başmakinist 
Makinist ve usta işçi 
Makinist muavini 

» "» 
Usta motorcu 
Şoför 

» 
» 
» muavini 

Tamirci ve şoför 
» » » 
» » » 

BaşpuvantÖr 

Beheri 
Sayı Lira K. 

1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
3 
3 
4 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

3 
1 
6 
1 
5 
2 
2 

o 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
9 

22 
1 
3 

12 
6 
1 

170 
140 
140 
120 
.100 
120 
100 
140 

210 
170 
140 
120 
120 
100 
140 
120 
100 
85 

120 
120 

100 
120 
100 
85 

100 
260 
170 

140 
120 
260-
170 
120 

85 
75 

210 
170 
140 
120 

60 
140 
120 
100 
140 

Hizmet 
süresi 

Ay Gün 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
6 

12 
12 
12 
6 

12 
12 
6 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Tutarı 

2 040 
1 (580 
5 040 
1 440 
1 200 
1 440 
1 200 
1 680 

2 520 
6 120 
5 040 
5 760 

720 
3 600 
3 360 
1 440 

600 
1 020 
1 440 

720 

3 600 
1 440 
7 200 
1 020 
(İ 000 
6 240 
4 080 

3 360 
2 880 
3 120 
2 040 
2 880 
1 020 
1 800 
2 520 
4 080 

15 120 
31 680 

720 
5 040 

17 280 
7 200 
1 680 
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Jygulanan kadroya ilişkin g 

tertibinin 
B. M, A d ı 

ider 

Görevin çeşidi 

Sürveyyan ve puvantör 
» » » 
» » » 
» » > 
» » > 

ifademe ve bekçi 
» > » 

Ambar .bekçisi 

Sayı 

9 
31 
12 
17 

5 
11 
17 

1 

Beheri 
Lira K. 

120 
100 

85 
75 
60 
60 
50 
85 

Hizmet 
süresi 

Ay Gün 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Toplam 
Olağanüstü zam 

Genel toplam 

Tutar: 

12 960 
37 200 
12 240 
15 300 
3 600 
7 920 

10 200 
1 020 

321 780 
51 966 

373 746 

Hizmetliler kadrosu 

Fenni tesisatçı 2 400 
1 300 

4 800 
1 800 

Toplam 6 600 
Olağanüstü zam 716 76 

Genel toplam 7 316 76 

Ambar memuru 
Sevk ve tesellüm memuru 
Ambar memuru 
Sürveyyan 

» 
> 

2 
4 
2 
4 
4 
4 

170 
170 
140 
170 
140 
120 

5 
5 
5 
5 
5 
5 

Toplam 
Olağanüstü zam 

Genel toplam 

1 700 
3 400 
1 400 
3 400 
2 800 
2 400 

15 100 
2 272 

17 372 

Bu kadrolar 1 . VIII . 1946 tarihiıuleıı itibaren muteberdir. 

607 3 tsletnıe giderleri Mühendis veya fen memuru 
(İhtisas mevkii) 1 300 12 

Müteferrik müstahdemler 

Fen tesisatçı 1 210 12 

3 600 

2 520 
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Uygulanan kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

B. M. A d ı 

- 4 0 -

Görevin reşidi 

Hizmet 
Beheri süresi 

Sayı Lira K. x\y Gün 

Odacı 1 45 

yılı kanunlar gereğince 
yapılacak su işlen gi
derleri 

İşletme Müd. (Y.Mü. Î.M.) 
» Müh. » » 
» » » » 
» » (Y. Müh.) 

Tetkik ve tahakkuk şefi 
» » •» memuru 
» » $ » 

1 
1 
9 
S 
1 
2 
1 

Toplam 
Olağanüstü zam 

Genel toplam 

400 
210 
170 
120 
260 
170 
170 

12 
12 
12 
12 
7 

12 
7 

Müteferrik MüstahdemUr 

Gönderme ve teslim al
ma memuru 

» » » 
İdare memuru 
Mesaha » 
Ambar » 

» » 
2> » 

Daktilo 
» 
» 
» 

Sürveyyan 
» 
V 

Fidanlık memuru 
» » 

Başmakinist 
» 

Makinist 
y> 

» 
y> 

> 
» 
» yamağı 

1 
1 
1 
1 
3 
5 
3 
6 
1 
4 
-> 

20 
29 
22 

1 
1 
1 
o l 

O 

O 

4 
3 
7 
1 

16 

170 
120 
170 
100 
120 
100 
85 

120 
85 
75 

120 
100 
85 
75 

210 
100 
260 
210 
210 
210 
210 
170 
170 
140 
100 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
İ2 
12 
12 
12 
12 
7 

12 
9 
7 
9 
7 

12 
7 

fi] Kullanılmağa başlandığı tarihten itibaren 
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Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin çeşidi 

Marangoz 
Şoför 

Odacı 

Hizmet 
Beheri süresi 

Sayı Lira K. Ay Gün Tutarı 

1 
1 
7 

10 
8 
2 

17 

140 
170 
120 
100 

85 
50 
45 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Toplam 
Olağanüstü zam 

Genel toplam. 

1 680 
2 040 

10 080 
12 000 
8 160 
1 200 
9 180 

246 35ü 
42 091 69 

288 441 69 

Atatürk Anıt yaptım 

610 Atatürk Anıtı yapma Kontrol şefi Y. Müh. 
her türlü giderleri veya Y. Mi. (îh. Mev.) 

Y. Müh. veya Y. Mimar 
(îhtısas mevkii) 

Hizmetliler 

Sürveyyan 
» 
> 

: 

1 

1 

2 
4 
2 

500 

400 

140 
120 
100 

12 

12 

12 
12 
12 

Toplam 
Olağanüstü zam 

Genel toplam 

6 000 

4 800 

- - • - • • • 

3 360 
5 760 
2 400 

22 320 
3 021 48 

25 341 48 

612 Ankara Tıp ve Fen 
Fakülteleri yapımına 
ilişkin her türlü gider
leri 

Y. Mühendis, Y. Mimar 

Hizmetliler 
Fennî tesisatçı 
Tesisat sürveyyanı 
Sürveyyan 

2 

2 
3 
4 

500 

400 
170 
140 

6 

6 
6 
6 

Toplanı 
Olağanüstü zam 

6 000 

4 800 
3 060 
3 360 

17 220 
2 126 10 

Genel toplam 19 346 10 



Uygulanan kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

B M . A d ı 

615 2 Geçici hizmetliler üc
reti 

- 4 2 -
EKONOMÎ BAKANLIĞI 

Beheri 
Görevin çeşidi Sayı Lira K. 

4 aded fiş memuruna ait kadro 

Fiş memuru ' 1 100 
» » 1 75 
» » 2 60 

Hizmet 
süresi 

Ay Gün 

2 
2 
2 

Toplam 

Tutarı 

238 70 
179 38 
287 56 

705 64 

Bu kadrodaki geçici hizmetliler merkezde çalıştırıldıkları gibi lüzumu halinde iller teşkilâtında 
dahi çalıştırılabileceklerdir. 

Hizmetlilerin 1 . I . 1946 dan 31 . XII . 1946 ya kadarki kadrosu 

628 Sanat modelleri satın- Küçük sanatlar tesisat 
alınması, dağıtılması gi- ve inşaat takip memuru 
derleri Kooperatif takip memuru 

Bölge tezgâh takip Me. 
» » » » 

Modelci 
Başusta 
Şefusta 
Usta 

1 
1 
2 
2 
1 
3 
8 
0 

400 
300 
210 
170 
140 
140 
120 
100 

. 12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Toplam 

5 316 
3 994 32 
5 597 52 
4 685 52 
1 936 68 
5 810 04 

13 290 24 
14 322 

54 952 32 

Bu kadrodaki geçici hizmetliler merkezde çalıştırıldıkları gibi lüzumu halinde iller teşkilâtında 
dahi çalıştırılabileceklerdir. 

Bir tercümanın 1 . I . 1946 dan 31 . XII . 1946 ya kadarki kadrosu 

632 1 Ücretler T ercüman 1 210 12 2 798 76 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 

Adana Trahom Mücadele Başkanlığında kurs görecek tabip, sağlık memuru ve hasta ilâçlayıcılarının 
1 . I . 1946 dan 31 . XII . 1946 ya kadarki kadrosu 

657 1 Genel giderler Trahom savaşı stajiyer 
tabibi 10 120 4 5 537 60 
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.% 

Uygulanan kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

B. M. A d ı 

-

. 

Görevin çeşidi 

Hizmetliler 

Trahom savaş hasta 
ilâçlayıeısı 

» » » 
Trahom savaş sağlık me
muru 

Beheri 
Sayı Lira K. 

50 
50 

10 

50 
50 

60 

Hizmet 
süresi 

Ay Gün 

12 
10 

4 

Toplam 

Tutarı 

36 012 
30 010 

2 885 60 

74 445 20 

İstanbul Guraba Hastanesinde kurs görecek olan stajiyer tabiplerin 1 . I . 1946 dan 31 . XII .1946 
ya kadarki kadrosu 

658 1 Genel giderler 
Frengi savaş stajiyer ta
bibi 6 120 4 983 84 

Sıtma Savaş teşkilâtında çalıştırılacak yüksek su mühendisi ile mühendis veya fen memurlarının 
1 . I . 1946 dan 31 . XII . 1946 ya kadarki kadrosu 

659 1 Genel giderler Yüksek su mühendisi 
(Uzmanlık yeri) 
Yüksek mühendis 
Mühendis veya fen Me. 
(Uzmanlık yeri) 

3 500 
2 300 

, 
10 300 

12 
12 

12 

Toplam 

19 821 96 
7 948 08 

39 943 20 

67 713 24 

Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinde çalıştırılacak hizmetlilerin 1 .1.1946 dan 31 . XII 
1946 ya kadarki kadrosu 

662 1 Genel giderler Lâboratuvar teknisyeni 1 120 
» » 23 60 

12 
12 

1 661 28 
19 841 64 

Toplam 21 502 92 

Yabancı uzmanların 1 . I . 1946 dan 31 . XII. 1946ya kadarki kadrosu 
Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi 

670 1 Ücret Serum ve aşı şubesi Mü
dürü (Uzman) 
Biyoloji imalât ve tetki 
kat şubesi Müd. (Uzman) 
Kimya tahlil şubesi uzman 

1 1303 

1 1303 
1 750 

12 

12 
12 

15 636 

15 636 
9 000 



44 
Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin çeşidi Sayı 

Ankara Numune Hastanesi 

Şef makinist ve aletler 
uzmanı 1 

ıbakıcı ve laborant yetiştirme 

Talim hemşiresi 2 
» » 5 

Beheri 
Lira K. 

400 

okulları 

380 
380 

Hizmet 
süresi 

Ay Gün 

12 

12 
11 

Toplam 

Tutarı 

4 800 

9 120 
20 900 

75 092 

1 . VI . 1946 31 . XII . 1946 yedi aylık kadro 

Refik Saydam Merkez 
Hıfzıssıhha Müessesesi Bi
yoloji İmalât ve Tetki-
kat Şubesi Müd. (uzman) 1 1908 13 356 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI 

702 1 Öğretmen ve yönetim öğretmen 
memurlar] ücreti > 

> 
Müdür 

7 
3 
1 
1 

75 
50 
30 
75 

11 
11 
11 
11 

Toplam 

6 906 13 
1 993 86 

398 75 
986 59 

10 285 33 

1 . IX . 1946 dan itibaren geçerlidir. 

öğretmen 10 75 
» 1 30 

Müdür 1 75 

4 
4 
4 

oplam 

3 558 
143 72 
355 80 

4 057 52 

fl j 1 . I . 1946 tarihinden 31 . VII . 1946 tarihine kadar 
f2J 1 . IX . 1946 tarihinden 31 , XI I . 1946 tarihine kadar 
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GÜMRÜK MUHAFAZA GENEL KOMUTANLIĞI 

Uygulanan kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

B. M. A d ı Görevin çeşidi 

730 1 öğretmen ve yönetim öğretmen 
memurları ücreti 

Hizmet 
Beheri süresi 

Sayı Lira K. Ay Gün Tutarı 

öğretmen 
> 
> 
> 

. *,' • -ı 

3 
7 
3 
1 

85 
75 
50 
25 

9 
9 
9 
9 

Toplam 

2 742 12 [1] 
5 650 47 [2] 
1 631 34 

271 89 

10 295 89 

TARIM BAKANLIĞI 

1 . I . 1946 dan 31 . XII . 1946 ya kadarki kadro 

Tablo II (3656 sayüı kanunun 19 ncu maddesine tâbi hizmetliler) 

755 1 Taıım savaş genel gi
derleri 

Bölgeler 

Mücadele makina tamircisi 1 
» » 
> » 
» » 

» 
» 
» 

Mücadele baştakip'cisi 
» » 
» » 

Mücadele takipçisi 
> » 

Ambar gece bekçisi 
Evrak dağıtıcısı 
Ambar koruvucusu 

» » 
Hademe 

1 
1 
2 
1 
5 

10 
42 
22 

1 
1 

3 
1 

150 
140 
120 
100 
120 
100 
85 
75 
60 
75 
60 

75 
30 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
10 
12 

10 
12 

2 074 44 
1 936 68 
1 661 28 
2 864 40 
1 661 28 
7 161 

12 187 20 
45 203 76 
18 978 96 

896 90 
862 68 

4 874 88 
2 690 70 

435 

Toplam 103 489 

(4178 sayılı kanuna göre çocuk zammı alacaklardır.; 

[1] 1 . I . 1946 tarihinden 30 . IV . 1946 tarihine kadar 
[2] 1 . Y i , 1946 tarihinden 31 , X , 1946 tarihine kadar 
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Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin çeşidi 

Hizmet 
Beheri süresi 

Sayı Lira K. Ay Gün Tutarı 

1 . I . 1946 dan 31 . XII . 1946 ya kadarki kadro 

Tablo II (3656 sayılı kanunun 19 ncu maddesine tâbi hizmetliler) 

Bölgeler 

755 2 Merkez Savaş Ensti
tüsü ve savaş istasyon
ları 

Hazırlayıcı 
Şoför 

> 
Dağıtıcı 
Gece bekçisi 
Arabacı 
Bekçi 
Yetiştirici 
Başhademe 
Hademe 
îşçi 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 

75 
100 
100 
50 
60 
50 
50 
75 
60 
50 
50 

12 
10 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
10 
12 
12 

1 076 28 
1 193 50 
1 432 20 
1 440 48 
862 68 
720 24 
720 24 

1 076 28 
718 90 

2 160 72 
1 440 48 

Toplam 12 842 

(4178 sayılı kanuna göre çocuk zammı alacaklardır.) 

1 . I . 1946 dan 31 . XII . 1946 ya kadarki kadro 

Tablo II (3656 sayılı kanunun 19 ncu maddesine tâbi hizm'etliler) 

Bölgeler 

756 1 Tarla tarım giderleri Yonca yetiştirme ustabaşısı 1 140 
Ambarcı 2 100 
Makina tamircisi 1 100 

» » 1 85 
Çiftçibaşı yardımcısı 2 75 
Bekçi 2 50 

12 
12 
10 
10 
10 
10 

1 936 68 
2 846 40 
1 193 50 
1 015 60 
1 793 80 
1 200 40 

Toplam 10 004 38 

(4178 sayılı kanuna göre çocuk zammı alacaklardır.) 

1 . I . 1946 dan 31 . XII . 1946 ya kadarki kadro 

Tablo II (3656 sayılı kanunun 19 ncu maddesine tâbi hizmetliler) 

Bölgeler 

757 1 Bahçe tarım işleri ve Şoför ve makinist 3 120 12 
kurumları » > 5 100 12 

4 983 84 
4 161 



47 — 
Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin çeşidi 

Yetiştirici 
» 
» yamağı 
> » 

Takipçi 
Yanaşma 

> 

Merkez teşkilâtı 

Sayı 

5 
25 
25 
25 
15 
50 
60 

Beheri 
Lira K. 

100 
85 
60 
50 
50 
60 
50 

Hizmet 
süresi 

Ay Gün 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Tutarı 

7 161 
30 468 
21 567 
18 006 
10 803 60 
43 134 
43 214 40 

Merkez daktilo 1 100 
Merkezde çay işleri organi
zatörü 1 400 
Merkezde çay işleri organi
zatör yardımcısı 2 170 

12 1 432 20 

12 5 319 60 

10 3 904 60 

Toplam 197 155 24 

(4178 sayılı kanuna göre çocuk zammı alacaklardır.) 

1 . I . 1946 dan 31 . XII . 1946 ya kadarki kadro 

Tablo II (3656 sayılı kanunun 19 ncu maddesine tâbi hizmetliler) 

759 1 Kauçuk bitkiler genel 
giderleri 

. 

Kavueuk imalâthanesi us-
tabaşısı 
Lâstik imalâthanesi us-
tabaşısı 
Ebonit ustabaşısı 
Lâstik kalıpçısı 
Makinist 
Tamirhane ustabaşısı 
Ambarcı 
Çiftçibaşı 
Bekçi 
Hademe 

! ' 1 ' . ' " • : • 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

210 

210 
210 
210 
120 
120 
100 
75 
50 
40 

12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Toplam 

2 798 76 

2 798 76 
2 798 76 
2 798 76 
1 661 28 
1 661 28 
1 432 20 
1 076 28 

720 24 
1 155 60 

18 901 92 

(4178 sayılı kanuna göre çocuk zammı alacaklardır.) 

Veteriner savaş işlerinde çalıştırılacak hizmetlilerin 1 Ocak 1946 dan 31 Aralık 1946 ya kadarki 
kadrosu 

762 1 Genel giderler Başkılinikçi 
Başetüvcü 

1 300 
1 260 

12 
12 

3 994 32 
3 462 96 



4* 
Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin çeşidi 

Steno daktilo 
Daktilo 

> 
» 

Şoför 
Marangoz 
Dispanser nalbandı 
Daktilo 
Hademe 
Bekçi 
Kapıcı 
Ambar hademesi 
Hademe 

> 
Dispanser hademesi 
Hademe ve arabacı 
Gardiyan 

> 
Savaş sürveyyanı 

. . . . • . . ' ' • • : : . . . : . . . . 4 

Sayı 

1 
2 
1 
3 
3 
1 
2 

12 
1 
1 
1 
1 
5 
2 
2 

10 
40 
10 
40 
10 

lı..: 

Beheri 
Lira K. 

140 
100 
100 
85 

100 
85 
75 
60 
60 
60 
60 
50 
50 
45 
40 
40 
40 
35 
40 
35 

Hizmet 
süresi 

Ay Gün 

12 
12 
2 

12 
9 

12 
8 
7 

12 
3 
3 
3 
3 

12 
8 
8 
3 
3 
9 
9 

Toplam 

Tutarı 

1 936 68 
2 864 40 

238 70 
3 656 16 
3 222 45 
1 218 72 
1 435 04 
6 038 76 

862 68 
215 67 
215 67 
180 06 
900 30 

1 298 16 
770 40 

3 852 
5 778 
1 266 60 

17 334 
3 799 80 

64 541 53 

(4178 sayılı kanuna göre çoeuk zammı alacaklardır.) 

Tablo II (3656 sayılı kanunun 19 ncu maddesine tâbi hizmetliler) 

Daktilo 
Klinikçi 

12 60 
2 170 

4 313 40 
1 952 30 

Toplam 6 265 70 

(4178 sayılı kanuna göre çocuk zammı alacaklardır.) 

1 . I . 1946 dan 31 . XII . 1946 ya kadarki kadro 

Tablo II (3656 sayılı kanunun 19 ncu maddesine tâbi hizmetliler) 

762 2 Bakteriyoloji ve 
roloji kurumlan 

se- Baş praparatör 
Başserumcu 
Praparatör 
Şoför 
Başlâborant 
Hademe 
Seyis 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

210 
210 
120 
100 
85 
75 
75 

8 
12 
8 
9 

10 
12 
12 

865 84 
798 76 
107 52 
074 15 
015 60 
076 28 
076 28 



49 — 
Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin çeşidi 

Hizmet 
Beheri süresi 

Sayı Lira K. Ay Gün Tutarı 

Arabacı 
Gece bekçisi 
Hademe 
» 

1 
1 
7 
1 

75 
60 
45 
75 

12 
12 
12 
3 

Toplam 

1 076 28 
862 68 

4 543 56 
269 07 

16 766 02 

(4178 sayılı kanuna göre çocuk zammı alacaklardır.) 

Tablo II (3656 sayût kanunun 19 ncu maddesine tâbi Memetlüer) 

Merkez teşkilâtı 

763 1 Aygır depolan Fennî tesisatçı 
Desinatör 

Daktilo 

Bölgeler 

Sürveyyan 
Başbinici 
Antrenör yamağı 
Binici 

2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

1 
1 
1 
13 
40 

400 
350 
300 
260 
120 
120 
100 

260 
75 
60 
50 
40 

12 
10 
10 
2 
12 
10 
10 

10 
12 
2 
12 
12 

Topalm 

10 639 20 
3 881 50 
3 328 60 
577 16 

1 661 28 
2 768 80 
1 193 50 

2 885 80 
1 076 28 
143 78 

9 363 12 
23 112 

60 631 02 
Sösn— s:-— 

(4178 sayılı kanuna göre çocuk zammı alacaklardır.) 

Tablo II (3656 sayılı kanunun 19 ncu maddesine tâbi hiemetliler) 

Herke» teşkilâtı 

763 3 Sığır ıslah ve yetiştir- Daktilo 1 100 10 
me işleri kurumları 

Bölgeler 

Çiftçi başı 
Başbakıcı 

Çiftçibaşı 

1 170 
1 170 
1 140 
1 120 

4 
9 
3 

12 

1 193 50 

780 92 
1 757 07 

484 17 
1 661 28 



— 50— 
Uygulanan kadroya iilşfcm gider Hkmet 

tertibinin Beheri süresi 
B. M. A d ı Görevin çeşidi Sayı Lira K. Ay Gün Tutarı 

12 
12 
12 
3 
9 
12 
9 
12 
9 
3 
12 
12 
12 
12 

4 983 84 
4 296 60 
1 218 72 
303 68 

1 074 15 
3 656 16 
1 614 42 
7 312 32 
914 04 
215 67 
862 68 

2 160 72 
26 001 
17 400 

Toplam 77 890 94 

(4178 sayılı kanuna göre çocuk zammı alacaklardır.) 

Merinos işlerinde çalıştırılacak hizmetlilerin 1 Ocak 1946 dan 31 Aralık 1946 ya kadarki kadrosu 

Merkez teşkilâtı 

764 1 Genel giderler Daktilo 2 85 12 2 437 44 

Bölgtler 

Atelye şefi 
Başmakinist 
Şoför 
Dülger 
Marangoz 
Başbahçıvan 
Daktilo 
Ziraat makinisti 
Araba tamircisi 
Saraç 
Kâhya 
Nalbant 
Atlı gaydiyan 
» » 
Elektrikçi 
Arabacı 
Bahçıvan 
Kalfa 

» 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
12 
1 
1 
6 
1 
1 
6 

170 
140 
100 
100 
100 
1Û0 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
60 
60 
140 
60 
60 
60 
50 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12, 
12 
12 
12 
12 
12 
10 
ıo 
12 
12 
12 
12 

2 342 76 
1 936 68 
1 432 20 
1 432 20 
1 432 20 
1 432 20 
1 076 28 
3 228 84 
1 076 28 
1 076 28 
2 152 56 
1 076 28 
10 352 16 

718 90 
1 613 90 
5 176 08 
862 68 
862 68 

4 321 44 

Başbakıci 
» 

İdare memuru 
» » 
» » 

Ambar memuru 
Başbakıci 
Başçoban 

» 
» 
:» 

Başbakıci yardımcısı 
Bakıcı 

» 

3 
3 
1 
1 
1 
3 
2 
6 
1 
1 
1 
3 
45 
40 

120 
100 
85 
85 
100 
85 
75 
85 
85 
60 
60 
50 
40 
30 



-m. 
Uygulanan kadroya ilişkkı gider 

tertibinin 
B. M. A d ı 

t 

Görevin çeşidi 

Fırıncı 
Dakilo 
Kantarcı 
Arabacıbaşı 
Korucu 
Telefoncu . 

, Odacı 
Ziraat kalfa yardımcısı 
Arabacı 

Beheri 
Sayı Lira K. 

1 75 
2 60 
1 50 
1 50 

'2 50 
1 50 
3 40 
1 50 
4 40 

Ziraat makinist yardımcısı 2 40 
Ahırcı 
Keçeci 
Z. Amelesi çiftçi 
> » » 

Çoban 
> 
> 

Araba tamircisi yamağı 
Sağımcı 
Döl Çobanı 
Odacı 

» 
Korucu 
Arabacı 
Hademe 

> 
Çoban 
Araba tamircisi 
Ahırcı 
Odacı 

1 40 
1 40 

20 40 
10 35 
14 45 
4 45 

12 40 
1 40 
6 40 
6 > * 40 
3 ^ 30 
1 30 
1 . 35 
1 35 
2 35 
1 30 
4 35 
1 30 
1 30 
4 30 

Hizmet 
süresi 

Ay Gün 

10 
12 
12 
12 
12 
12 
10 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
10 
12 
12 
3 
2 

12 
10 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Toplam 

Tutarı., 

896 90 
1 725 36 

720 24 
720 24 

1 440 48 
720 24 

1 444 50 
720 24 

2 311 20 
1 155 60 

577 80 
577 80 

11 556 
5 066 40 
9 087 12 
2 163 60 
6 933 60 

577 80 
866 70 
577 80 

1 305 
362 50 
506 64 
506 64 

1 013 28 
435 

2 026 56 
435 
435 

1740 

104 645 28 

(4i7# sayılı kanuna göre çecuk zammı alacaklardır.) 

Tablo II (3656 sayılı kanunun 19 ncu maddesine tâbi hizmetliler) 

Bölgeler 

765 4 Tarım alet ve makine
leri uzmanlık okulu 
ve makinist okulları 

Sürekli işgi 
Odacı 

» 
Aşçı 

» 

. . . . . 3 
2 
1 
1 
1 

30 
30 
30 
75 
60 

12 
12 

9 
9 
3 

1 305 
870 
326 25 
807 21 
215 67 



- 8 2 -
Uygulanan kadroya ilişkin 

tertibinin 
B. M. A d ı 

gider 

Görevin 

Doğramacı 

çeşidi 

Elektrik kaynak ustası 
Torna usatsı 
Montajcı 
Montajcı 
Tamirci 
Çamaşırcı 
Dağıtıcı 
Gece bekçisi 
Yetştirici 

Sayı 

1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

Beheri 
Lira K. 

85 
85 
85 
85 
85 
85 
30 
40 
40 
40 

Hizmet 
süresi 

Ay Gün 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Toplam 

Tutari 

1 218 72 
1 218 72 
1 218 72 
1 218 72 
1 437 44 
1 218 72 

435 
577 80 
577 80 
577 80 

13 004 85 

(4178 sayılı kanuna göre çocuk zammı alacaklardır.) 

Tablo II (3656 sayılı kanun hükümlerine tâbi tutulanlar) 

Merkez teşkilâtı 

765 6 Tarımsal muhasebe Uzman öğretmen (Memur) 6 100 10 
kursu 

1 . I . 1946 dan 31 . XII . 1946 ya kadarki kadro 

Tablo II (3656 sayılı kanunun 19 ncu maddesine tâbi hizmetliler) 

Bölgeler 

765 7 Hayvan sağlık memur- îdare memuru 
lan ve nalbant okul- Aşçı yamağı 
lan Çamaşırcı 

Sofracı 
Yatakhane hademesi 
Bekçi 
Ambar hademesi 
Kapıcı 
Hademe 

7 311 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
5 

170 
50 
75 
85 

50 
60 
50 
60 
50 

12 
12 
12 
12 

12 
9 
9 
9 
9 

Toplam 

2 342 76 
720 24 

1 076 28 
1 218 72 

720 01 
647 01 
540 18 
647 01 

2 700 90 

10 613 34 

(4178 sayılı kanuna göre çocuk zammı alacaklardır.) 



Uygulanan kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

B. M. A d ı 

- S â -

Görevin çeşidi 

Hizmet 
Beheri süresi 

Sayı Lira K. Ay Grün 

1 . I . 1946 dan 31 . XII . 1946 ya kadarki kadro 

Tablo II (3656 sayılı kanunun 19 ncu maddesine tâbi hizmetliler) 

766 

Merkez teşkilâtı 

Toprak İşleri Genel Tamirci ustabaşısı 1 170 
Müdürlüğü ve gezici » ustası 2 140 
mahkemeler genel gi- » » yardımcısı 2 120 
derleri öğretmen 6 85 

10 
10 
10 
12 

(4178 sayılı kanuna göre çocuk zammı alacaklardır.) 

Tablo I (3656 sayılı kanun hükümlerine tâbi tutulacaklar) 

Merkez teşkilâtı 

768 1 Yazı, tercüme, yayım, Müze uzmanı (Memur) 1 300 12 
filim ve propaganda 
genel giderleri 

Tablo II (3656 sayılı kanunun 19 ncu maddesine tâbi hizmetliler) 

Merkez teşkilâtı 

(4178 sayılı kanuna göre çocuk zammı alacaklardır.) 

1.1. 1946 dan 31 . XII . 1946 ya kadarki kadro 

Tablo 11 (3656 sayılı kanunun 19 ncu maddes-lne tâbi hizmetliler) 

Merkez teşkilâtı 
Ayarlama memuru 

7ŞŞ 2 Etüd şenel giderleri » 

7 85 

Ş 75 

12 

12 

Tutan 

1 952 30 
3 227 80 
2 768 80 
7 312 32 

Toplam 15 261 22 

4 354 32 

Sine ve foto uzmanı 
Ansiklopedik araştırma 
uzmanı 
Desinotör 
Filomotek memuru 
Filim koruyucusu 
Kitap ambar ve yollama 
memuru 

1 

2 
1 
1 
1 

1 

300 

210 
210 
170 

60 

100 

12 

9 
12 
12 
12 

12 

Toplam 

3 994 32 

4 198 14 
2 798 76 
2 342 76 

870 12 

1 432 20 

19 990 62 

8 531 04 

5 381 40 



- 8 4 -
Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin çeşidi 

Ayarlama memuru. 

Hizmet 
Beheri süresi 

Sayı Lira K. Ay Gün Tutarı 

5 60 12 

(4178 sayılı kanuna göre çocuk zammı alacaklardır.) 

Tablo 1 (3656 sayılı kanun hükümlerine tâbi tutulanlar) 

Bölgeler 

769 10 Enstitü lâboratuvar- Jeodezi uzmanı (Öğret-
ları ve tatbikat bah- men) 1 400 12 
çeleri malzeme ve iş- Yabancı dil öğretmeni 2 170 12 
letme giderleri 

Tablo II (3656 sayılı kanunun 19 ncu maddesine tâbi hizmetliler) 

Bölgeler 

4 350 60 

Toplam 18 263 64 

5 319 60 
4 685 52 

Basım işleri şefi 
Atölyeler şefi 
Botanik bahçesi uzmanı 
Nal tekniği uzmanı 
Meyvaeı uzmanı 
Denaklm ayırmanı 
Ayarcı 
Hangarcı 
Resim ve modelci 
Cetvel dizicisi 
İnekçi 
Sağıcıbaşı 
Sağıcı 

» 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
2 

10 
10 

170 
170 
260 
140 
100 
100 
60 
30 

170 
120 
140 
120 
100 

85 

12 
12 
12 
10 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Toplanı 

2 342 76 
2 342 76 
3 462 96 
1 613 90 
1 432 20 
1 432 20 

862 68 
435 

2 342 76 
4 683 84 
3 873 36 
3 322 56 

14 322 
12 187 20 

64 961 30 

(4178 sayılı kanuna göre çocuk zammı alacaklardır.) 

1 . I . 1946 dan 31 . XII . 1946 ya kadarki kadro 

Tablo II (3656 sayılı kanunun 19 ncu maddesine tâbi hizmetliler) 

Merkez teşkilâtı 

115 1 Yabancı uzmanlar ve 
tercümanlar ücreti 

Yabancı uzman 
Tercüman 

> 

1 400 
1 300 
1 210 

11 
12 
12 

4 400 
3 994 32 
2 798 76 



— 55 — 
Uygulanan kadroya ilişkin gider Hizmet 

tertibinin Beheri süresi 
B. M. A d ı Görevin çeşidi Sayı Lira K. Ay Gün Tutarı 

Enstitüde bölgeler 

1 260 12 3 462 96 
2 170 12 4 685 52 

Toplam 19 341 56 
— I 

(4178 sayılı kanuna göre çocuk zammı alacaklardır.) 

1 . I . 1946 dan 31 . XII . 1946 ya kadarki kadro 

Tablo II (3656 sayılı kanunun 19 ncu maddesine tâbi hizmetliler) 

Merkez teşkilâtı 

782 1 Küçük su ve gezici ar- . Fenni tesisatçı 1 300 6 1 997 16 
tiziyen işleri genel gi
derleri 

(4178 sayılı kanuna göre çocuk zammı alacaklardır.) 

1 . I . 1946 dan 31 . XII . 1946 ya . e 'arki kadro 

Tablo II (3656 sayılı kanunun 19 ncu maddesine tâbi hizmetliler) 

Ilerkez teşkilâtı 

791 2 Teknik bahçıvanlık o- Fenni tesisatçı 
kulları yapımı » > 

» > 
Desinatör 

> 
Daktilo 
Sürveyyan 

791 3 Köy teknik merkezleri Fenni tesisatçı 
yapımı Şoför 

4 
2 
2 
1 
3 
1 
2 

400 
350 
300 
260 
140 
120 
85 

12 
12 
10 
10 
12 
12 
10 

Toplam 

21 278 40 
9 315 60 
6 657 20 
2 858 80 
5 810 04 
1 661 28 
2 031 20 

49 639 44 

1 300 10 3 328 60 
2 120 10 2 768 80 

(4178 sayılı kanuna göre çocuk zammı alacaklardır.) 

1 . I . 1916 dan 31 . XII . 1946 ya kadarki kadro 

Tablo II (3656 sayılı kanunun 19 ncu maddesine tâbi hizmetliler) 

Merkez teşkilâtı 



— 56 — 
Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin çeşidi 

Daktilo 
S». 

, !. : 'J 

Beheri 
Sayı Lira K. 

1 75 
1 60 

Hizmet 
süresi 

Ay Gün 

10 
10 

Toplam 

Tutarı 

896 90 
725 10 

7 719 40 

(4178 sayılı kanuna göre çocuk zammı alacaklardır.) 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Yüksek Deniz Ticaret Okulu üe bu okulun Tatbikat Gemisinde çalı§tırilacâklarm 1 Ocak 1945 den 
31 Aralık 1946 ye kadar kadrosu 

810 1 Genel giderler 

Memurlar 

Tatbikat gemisi öğretmeni 
Dahiliye Müdürü 
İşletmeler şefi 
Gemi levazım memuru 

Hizmetliler 

5 
1 
1 
1 

Tatbikat gemisi serdümeni 2 
» » marangozu 
> •» motor gemicisi 
» » > » 

Hasta bakıcı 
Gemi kamarotu 
Lokantacı 

> 

1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

Tatbikat gemisi başkamarotu 1 
> » bulaşıkçsı 

Kayıkhaneci 
Berber 
Bahçıvan 

> 
Gece bekçisi 

» > 
Terzi ve ütücü 
Yatakhaneci 
Banyocu 
Kaloriferci 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

170 
210 
140 
100 

75 
100 

60 
50 
75 
75 
60 
50 

100 
40 

120 
75 

100 
75 
60 
50 
75 
75 
75 
75 

12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

11 714 
2 799 
1 937 
1 432 

2 153 
1 432 
1 725 
1 440 
1 076 
1 076 

863 
720 

1 432 
578 

1 661 
1 076 
1 432 
1 076 

863 
1 440 
1 076 
1 076 
1 076 
1 076 



51— 
Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. . ... • A d i 

- •' c* • -

Görevin çe;idi 

Daktilo ~~ ~~~r 

•• » I 

• > > 
Telefoncu 
Elektrikçi 

• ' - * - - < • * : " ' : * . 

ıi'.;.. ;ir ı i 

Sayı 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

Beheri 
Lira K. 

ibo 
85 
75 
75 
75 

Hizmet 
süresi 

Ay Gün 

_ ___.... 

12 
12 
12 
12 

Toplam 

Tutarı 

1 432 
1 219 
1 076 
1 076 
1 076 

48 108 

Savar ona ve Ertuğrul yailariyle Açar ve Sakarya motörlerindeçal^tuvfoıcakların 1 Ocak 1946 dan 

31 Aralık 1946 ya kadarki kadrom 

811 Devlet Bakanlığı ideniz 
taşıtlarının her ftürlü 
yaptırma, satınalmâ ve 
işletme giderleriyle si
gorta ücretleri için 
Devlet Denizyolları ve 
Limanları İşletme; Ge
nel Müdürlüğüne 

Savaföna'yatı 

Kaptan 
Birinci zabit 
Güverte » 
( » ; » 

Tabip 1 
Gfüverie lostromosu 
Marangoz 
Dümenci 
Gemici 
Mötörcü 
B&şmakinist 
tSMci "makinist ' 
Makine zabiti 

» > 
Buz makinisti 
Tornacı ustası 
Borucu ustası 
Makine lostromosu 
Kazanr » 
Yağcı 1 
Ateşçi 
Silici -
Elektrik mühendisi 
(Uzmanlık yeredir)-
Başelektrikçi 
Elektrikçi 

» 
Telsizci ve işaretçi 
Metrdotel 
Kamara memuru 

İ'. 'I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 

16 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
6 

10 
3 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

400 
210 
170 
120 
260 
120 
120 
85 
75 

120 
400 
210 
170 
120 
170 
120 
120 
120 
120 

85 
75 
60 

400 
210 
140 
120 
170 
210 
140 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

5 320 
2 799 
2 343 
1 661 
3 463 
1 661 
1 661 
4 875 

17 220 
3 323 
5 320 
2 799 
4 686 
3 323 
2 343 
1 661 
1 661 
1 661 
3 323 
7 312 

10 763 
2 588 

5 320 
2 799 
1 937 
1 661 
4 686 
2 799 
1 937 

[1] 
[1J 
[ i ] 
[ i ] 
[ i ] 
[ i ] 

[1] 
[ i ] 
[ i ] 
[ i ] 
[ i ] 
[ i ] 
[ i ] 
[ i ] 

[ i ] 
[ i ] 
[ i ] 
[ i ] 
[1J 
[ i l 

[1] Bu görev 365Ç K. 19 cu Md, Dâhildir. 



- 5 8 ^ -
Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin çeşidi 

Başkamarot 
Kumanyacı 
Kamarot 

» 
» 

Başaşçı 
Aşçı 
Ekmekçi 
Çamaşırcı 
Üt\ieu' 

Ertuğrvl yatı 

Kaptan 
Birinci zabit 
Güverte » 

» lostomosu 
Motorcu 
Dümenci 
Gemici1 

Başmakinist 
İkinci makinist 
Makine- zabiti 
Telsizci ve işaretçi 
Elektrikçi 
Makine lostromosu 
Yağcı 
Ateşçi 
Kömürcü 
Kamara memuru 
Kumanyacı 
Kamarot 

» 
» 

Aşçı •' 
•» yamağı 

Acar mofSrü 

Motor kaptanı 
> » 

Usta gemici 
Gemici 
Kamarot 

Sayr i 

1 
1 
2 
6 

• 4" 
1 
1 
1 
2 
1 

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

2 
1 
1 
2 
1 

Beheri 
Lira K. 

100 
100 
80 
70 
60 

120 
80 
70 
60 
60 

300 
170 
140 
100 
100 
85 
75 

260 
170 
140 
140 
140 
100 

85 
75 
55 

120 
100 

80 
70 
60 

100 
45 

170 
120 
85 
75 
70 

Hizmet 
süresi 

Ay Gün 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
İ2 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 

-

Tutarı 

î, 432 
1 432 
2 295 
6 030 
3 451 
1 661 
1 148 
1005 
1 713 

863 -•* 

3x994 
2 343 
1 937 
1 432 
1 432 
2 437 
5 381 
3 463 
2 843 
1 937 
1 937 
1 937 
1 432 
3 656 
3,229 
2 375 
1 661 
1 432 
1 147 
1 005 
1 713 
1 432 

649 

4 686 
1 661 
1 219 
2 153 
1 147 

t i ] 
[ i] 
[ i ] 
[ i ] 

4 1 ] 
[1] 
•ti] 
Ti] 
[ i ] 
[ i ] 

l i ] 
fi] 
[ i ] 
[ i ] 

[ i] 
[ i] 
[11 
[13 
[ i] 
[ i ] 
[ i ] 
[ i ] 
[ i ] 
[ i ] 
[ i ] 
[ i ] 
[ i ] 

[ i ] 
[ i ] 
[ i ] 
[ i ] 
[ i ] 

[1) Bu görev 3656 K. 19 cu Md. Dahildir. 



— 59 
Uygulanan kadroya ilişkin 

tertibinin 
B. M. A d ı 

gider 

Görevin çeşidi 

Sakarya motörü 

Motor kaptanı 
> » 

Gemici 
Kamarot 

Beheri 
Sayı Lira K. 

2 140 
1 120 
3 75 
1 80 

Hizmet 
süresi 

Ay Gün 

12 
12 
12 
12 

Toplam 

Tutarı 

3 873 
1 661 
3 229 
1 147 

205 015 

[1] 
[i] 
[i] 
[i] 

ÇALIŞMA BAKANLIĞI 

Çalışma Bakanlığında çalıştırılacak uzmanın 1 Şubat 1946 dan 31 Aralık 1946 ya kadarki kadrosu 

863 1 Ücretler Yabancı uzman 1 3450 11 37 950 

Yeni Radyo istasyonları yapımında çalıştırılacakların 1 . I . 1946 dan 31 . XII . 1946 ya kadarki 
kadrosu 

özel Yeni radyo istasyon- Mühendis veya Y. Mimar 
lan yapı ve her türlü (îhtısas yeri) 
giderleri 

2 400 12 9 600 

Hizmetliler 

Fennî tesisatçı 4 300 12 14 400 

Toplam 24 000 
Olağanüstü zam 2 616 48 

Genel toplam 26 616 48 

[1] Bu görev 3656 K. 19 ncu Md. Dâhildir. 





1947 yılı Bütçe Tasarısındaki 
DÜZELTÎŞLEB 

Sahife Yanlış Doğru 

124 

21 

188 
189 
192 
194 
> 

211 

214 
» 
» 
» 

236 
» 

238 
» 

239 
» 

241 
242 
» 
» 

268 

14 sıra numarasında 

Bölüm 50. Madde 2. 

Bölüm 553. Madde 2. 
Bölüm 553 toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Kısımlar toplamınm üçüncü 
Genel toplam 
Bölüm 611. Madde 4. Satır 1. 

Bölüm 6İ7 
Altıncı kısım toplamı 

A - Cetvelinde 
30 776 449 

Gider bütçesinde 
Kararlar dergisi, kâğıt, baskı 
ve yayım giderleri 

123 670 
798 535 

32 746 483 
kısım toplamı 32 746 483 

100 666 321 
3262 ve 3813 sayılı 
kanunlar 

656 308 
71 750 086 

Kısımlar toplamında altıncı kısım toplamı 71 750 086 
Genel toplam 
Bölüm 649 
Birinci kısmı toplamı 
Bölüm: 662. Madde:1 

* » toplamı 
» 664. Madde : 1 
» » toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

84 257 549 
58 168 

22 351 274 
356 300 
410 300 

2 699 975 
3 289 446 

18 193 120 
Kısım toplamında birinci küim toplamı 22 351 274 
Üçüncü kısım toplamı 
Genel toplam 
Bölüm: 776. Madde : 9 

18 193 120 
41 807 455 

Onarma ve su 
kurumaları 

Kararlar 
ve yayın 
sıralama 

80 776 949 

Dergisi, kâğıt, baskı 
giderleri ve kararları 

ve toplama ücreti 
173 670 
848 535 

32 796 483 
32 796 483 

100 716 321 
3262, 3813 ve 4643 sayılı ka
nunlar 

Onarma i 

900 006 
71 993 784 
71 993 784 
84 501 247 

138 168 
22 431 274 

276 300 
330 300 

2 899 975 
3 489 446 

18 313 120 
22 431 274 
18 313 120 
42 007 455 

sre su kurmaları 




