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Orman Genel Müdürlüğü 1944 yılı Bütçe kanununa
bağlı (A) cetvelinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarıları ve Bütçe Komisyonu raporu (1/4299430
Orman Genel Müdürlüğü 1944 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) cetvelinde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı (1/423)
2». C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdütlüğü
Sayı : 71/360, 6/981
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına

4 . V . 1945

Orman Umum Müdürlüğü 1944 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında Tarım Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 26 . IV . 1945 tarihinde
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasansmm gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş
olduğunu arzederim.
Başbakan
Ş. Saraçoğlu

F. : 17 - M. : 1 - Resmî telefon tesis ve mükâleme bedeli
Ankara ve İstanbul Telefon Müdürlüğünün 194S yılından istemiş olduğu (974) lira telefon
mükâleme bedeline ait tahakkuk evrakı malî yıl geçtikten sonra verilmiş ve yılı bütçesinde tah
sisat bakiyesi olmadığından geçen yıl borçlan tertibinden verilememiştir. (494) lira (10) kuruşu
Ankara ve (479) lira (90) kuruşu da İstanbul Telefon İdaresine aittir.
F. : 42 - M. : 2 - Muvakkat memuriyet harcırahı
Orman Koruma bölük ve takım komutanlarının 1943 yılı muvakkat memuriyet harcırahından
(704) lira alacaklan tahakkuk etmiş ve tahakkuk evrakını vaktinde vermemelerinden ve yılı büt
çesinde tahsisat bakiyesi olmadığından geçen yıl borçları tertibinden verilememiştir. Bu borç altı
subayın muvakkat memuriyet harcırahıdır.
F. : 44 - M. : 1 - Taymat
Orman Koruma birlikleri tarafından alman bir kısım ekmeklik un, hububat ve erzak bedeli
olarak Toprak Mahsulleri Ofisine ait (34 820) liralık tahakkuk evrakı zamanında verilmediği için
1943 yılı bütçesinden ödenememiştir. Bu para tamamen Toprak Mahsulleri Ofisine ödenecektir.
F. : 44 - M. : 3 - Mahrukat, tenvir ve teshin
Samsun belediyesinin 1943 malî yılmdan istemiş olduğu (128) lira elektrik bedeline ait tahak
kuk evrakı malî yıl geçtikten sonra verilmiş ve yılı bütçesinde tahsisat bakiyesi olmadığından ge
çen yıl borçlan tertibinden verilememiştir.
""
F. : 46 - Nakliyat
Nakliyattan tahakkuk ettirilen (11 000) liradan (5 390) lirası erat nakliyesi olarak Devlet
Demiryollarına ödenmesi lâznngelen tren ücreti, (6 035) lirası yine erat nakliyesi olarak Devlet
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Denizyollarına verilecek vapur ücreti ve (575) lirası da erzak ve sair levazım naklinden dolayı
Bursa'da nakliyatçıya ödenmesi lâzımgelen kamyon nakliye ücretidir. Her hizmetin bütçeye konu
lan tahsisat dâhilinde yapılması meşrut olup bunun hilâfında hiç bir taahhüde girişilmemesi muktazi bulunduğu halde bazı resmî idare ve müesse satın hesaplarını vaktiyle kapayıp alacaklarına ait
tahakkuk evrakını vaktinde vermemelerinden dolayı karşılıksız kalan bu borçların ait olduğu dai
re ve müesseselere ödenmesi zaruri görülmektedir.
Maahaza bunun gelecek yıllarda tekerrür etmemesi için senesi içinde müesseseler namına kre
di açmak suretiyle muamele yapılmak gibi tedbirlere başvurulmuştur. Bunların tutarı olan (47 626)
lira tayınat faslından düşülerek yeniden açılacak olağanüstü fasıllara nakledilecek tahsisattan kar
şılanacaktır.

N

HÜKÜMETİN TEKLİFİ

Orman Umum Müdürlüğü 1944 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
masına dair kanun tasarısı
MADDE 1. — Orman^ Umum Müdürlüğü
1944 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli
cetvelin 46 ncı faslının 1 nci (Tayınat) madde
sinden 47 626 lira indirilerek ilişik cetvelde ya
zılı yeniden açılan tertiplere olağanüstü ödenek
konulmuştur.
MADDE 2.
rürlüğe girer.

Bu kanun yayım tarihinde yü-

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü Maliye

p.

ve Tarım Bakanları yürütür.
Başb.
Ad. B.
M. S. B. :
Ş. Saraçoğlu
R. Türel
A. R. Artunkal
İçiş. B.
Dışiş. B. V.
Ma. B.
N. E. Sümer
N. E. Sümer
M. E. B.
Ba. B.
Eko. B.
Yücel
Sırrı Bay
Fuad Sirmen
Sa. ve So. Y. B.
G. ve T. B.
Ta. B.
Dr. 8. Konuk Suad H. Ürgüblü Ş. R. Hatipoğlu
Ula. B.
Ti. B.
A. F. Cebesoy
C. 8. Siren

Muhassatm nev'i

Lira

33/A 1943 yılı karşılıksız borçlan
60 1943 yılı karşılıksız borçlan

974
46 652
Yekûn

47 626

Orman Genel Müdürlüğü 1944 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) cetvelinde değişiklik yapıl
ması hakkmda kanun tasarısı (1/430)
T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı : 71/360, 6/980
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına

4 . V . 1945

Orman Umum Müdürlüğü 1944 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında Tanm Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 26 . IV . 1945 tarihinde
( S. Sayısı : 102 )
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Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısuun gerekçe ve ilişiğiyle
olduğunu arzederim.

birlikte sunulmuş
Başbakan
Ş. Saraçoğlu

1 sayılı cetvelin gerekçesi
F. : 41 - M. : 3 - Müteferrika
Bütçeye konulan (10 000) liralık tahsisattan cüz'i bakiye kalmıştır. Koruma postaları binala
rı için yaptırılacak bayraklarla sair müteferrik ihtiyaçların karşılanması maksadiyle (1 000) lira
lık tahsisata.
F. : 42 - Matbu evrak ve defterler
Bütçeye konulan (11 Q00) liralık tahsisat tükenmiş ve bu tahsisatla Genel Komutanlık ihtiya
cının mühim bk kısmı temin edilememiştir. Korama postalannın vazife ve kontrolleri bakımından
yaptırılması zaruri görülen matbu evrak ve defterler için (4 000) liralık tahsisata.
F. : 43 - Telefon ve diğer muhabere ücret ve masrafları
Bütçeye konulan (3 500) liralık tahsisatın ihtiyaca kifayet etmiyeceği anlaşılmıştır. Genel
Komutan muavinliği için yeniden alınan bir telefonla tabur ihtiyaçlarını karşılamak üzere (2 000)
liralık tahsisata.

t
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F. : 45 - M. : 1 - Daimî memuriyet harcırahı
Bütçeye konulan (14 000) liralık tahsisata sonradan ilâveten muvakkat memuriyet harcırahı
tertibinden (5 000) liralık münakale yapıldığı halde bunun da ihtiyaca tekabül etmiyeeeği anîaşılmistir. Malî yılı sonuna kadar (50) subay ve memurun muhtelif suretlerle teşkilâttan ayrılma
ları ve bunların yerlerine yenilerinin gelebilmeleri için asgari (3 000) liralık tahsisata.
F. : 45 - M. : 3 - Müfettişler harcırahı
Bütçeye konulan tahsisat tükenmiştir. Bir kısım taburların 1942 ve diğer
yılı levazım hesap teftişlerinin yaptırılabilmesi için (1 500) liralık tahsisata.

taburların malî

F. : 47 - M. : 1 - Melbusat
1943 bütçesine nazaran bu maddeye (36 000) lira noksaniyle konulan tahsisatın kifayet ede
ceği tahmin olunmuş idi. Halbuki bu yıl Sümerbanktan alınan bir kısım eşyanın fiyatları geçen
yıla nazaran yüksek olduğu gibi er kunduraları da geçen yıla nispetle biraz farklı fiyatla yaptı
rılmış -ve (14 000) çift kundura ihtiyacına mukabil ancak (7 000) çift kundura alınabilmiştir.
Koruma birliklerinin bu ve bu kabîl ihtiyaçlarının karşılanması için (34 374) liralık tahsisata.
F. : 49 - Ecza ve sıhhi malzeme masrafları
Bütçeye konulan (10 000) liralık tahsisat kâfi gelmemiştir. Yeniden bazı ilâçların satın alına
bilmesi için bin liralık tahsisata.
2. sayılı cetvelin gerekçeleri
F. : 11 - M. : 1 - Posta ve telgraf ücretleri
4646 ve 4647 sayılı kanunların muvakkat 1 nci maddesi gereğince 1944 malî yılından itibaren
% 50 ye çıkarılmış olan resmî ücretlerin mer'i tarifeye göre farkı olarak tahakkuk eden (77 551)
lira 97 kuruş ile 1944 yılı bütçesine rakam hatasından dolayı noksan konulan (17 999) lira 16 kuruşun
Posta ve Telgraf idaresine ödenebilmesi için (95 551) liralık tahsisata
F. : 11 - M. : 2 - Telefon ve diğer muhabere ücret ve masrafları
1944 yılı bütçesine konulan (6 000) liralık tahsisat tükenmiştir. Genel Müdürlük merkezinde ya( S. Sayısı : 102 )
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pılan bir santral ile taşradaki tahdit komisyonları ve diğer servisler için lüzum görülen telefon tesis
ve münakale karşılığı olarak (2 500) liralık tahsisata
F . : 13 - M. : 1 - Motorlu nakil vasıtaları masrafı
Bütçeye konulan (14 000) liralık tahsisattan cüzi bakiye kalmıştır. Yedek alât ve edevat fiyatlariyle onarma masraflarının pahalılığı dolayısiyle malı yıl sonuna kadar olan ihtiyacın karşılanması
maksadiyle '(3 000) liralık tahsisata
F . : 26 - Yazı, neşir ve propaganda işleri
1944 yılı bütçesine konulan (5 500) liralık tahsisat tükenmiştir. Yurt orman dâvasının halledile
bilmesi halka ağaç sevgisinin yerleştirilmesi, ormanların imar muhafaza ve bakımı için ihtiyar edilen
fedakârlığın duyulabilmesi mümkün olacağı şüphesizdir. Neşir ve propaganda işlerine bir kat daha
önem verilmek düşüncesiyle (2 000 liralık tahsisata
F . : 32 - Geçen yıl borçlan
1944 yılı bütçesine (10 000) liralık tahsisat konulmuş ve bu para tahakkuk eden borçlara öden
dikten sonra Türk Maarif Cemiyetinin ilân ücretiyle îçel Çiftçiler Kurumunun (500) lira bundan
başka eli işten çektirilip mahkemeleri sonunda beraet eden Bolu Mesaha Memuru ismail, Gerze Me
saha Memuru Cemil ve Adana Orman Kâtibi Mehmet Baykal'ın nısıf maaşlarından (820) lira ala
cakları tahakkuk etmiştir. Bu borçların ödenmesi için (1 500) liralık tahsisata
F . : 33 - Eski yıllar borçları
M. : 1 - 1939 - 1942 yılı borçları
Elde mevcut tahakkuk etmiş ve edecek borçlara karşı 1944 yılı bütçesine (16 000) liralık tahsisat
konulmuş idi. Tahmin üstünde sonradan Zingal Şirketinin mahkeme karariyle idareden (5 100) li
ra ve bundan başka eli işten çektirilip mahkemeleri sonunda beraat eden Adana orman kâtibi Mehmet
Baykal, Bartın orman mühendisi Cemil Zeren ve Bolu orman meseha memuru ismail Yüceer'in nı
sıf maaşlarından (1 900) lira alacak tahakkuk etmiştir. Bu borçların ödenmesi için daha (7 000) li
ralık tahsisata.
F . : 33 - M. : 2 - 1937 - 1938 yılı borçları
1944 yılı bütçesine (145) liralık tahsisat konulmuş idi. Sonradan Taşköprü Mal Sandığının za
man aşımına uğramadığı anlaşılan mahkeme harç ve masraflarından (550) lira alacağı tesbit edilmiş
olduğundan bu miktarlık tahsisata.
F . : 34 - Hükme bağlı borçlar
1944 yılı bütçesine konulan (3 000) liralık tahsisat tükenmiştir. Zingal Şirketi mahkeme ilâmına
müsteniden idaremizden (6 350) lira para istemektedir. Bu borcun ödenmesi için (6 350) liralık
tahsisata ihtiyaç hasıl olmuştur. Bunların tutarı olan (118 451) liralık munzam tahsisatın karşılığı
Devlet Orman işletmelerinden alınacak tarife bedelinden temin edilecektir.
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HÜKÜMETİN T E K L Î F İ
Orman Genel Müdütıilüğü 1944 yılı Bütçe Kanu
nuna hağlı (A) işaretli cetvelde değişikUk yapıl
ması hakkında kanun tasarısı
MADDE 1. — Orman Genel Müdürlüğü 1944
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetve
lin ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertipleri ara
sında (46 874) liralık aktarma yapılmıştır.
MADDE 2. — Orman Genel Müdürlüğü 1944
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin
ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine
(118 451) lira ekleme ödenek verilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanun yayım tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Ma

liye ve Tarım Bakanları yürütür.
Başb.
Ş. Saraçoğlu
îçiş. B.
M. E. B.
Yücel

Ad. B.
R. Türel
Dışiş B. Na.
N. E. Sümer
Ba. B.
Sırrı Bay

M. S. B.
A. R. Artunkal
Ma. B.
N. E. Sümer
Eko. B.
Fuad Sirmen

Sa. ve So. Y. B.
G. ve T. B.
Ta. B.
Dr. 8. Konuk Suad H. Ürgüblü Ş. R. Hatipoğlu
Ula. B.
Ti. B.
^i. F. Cebesoy
C. S. Siren

Hükümetin teklifine bağlı cetveller
[1] SAYILI CETVEL
F.
41

M.

Temdi edilen Zammedilen

Muhassastm nev'i

Büro masrafları
3 Müteferrika

1 000

42

Matbu evrak ve defterler

4 000

43

Telefon ve diğer muhabere ücret ve masrafları

2 000

45

Harcırahlar

45

3 000
1 500

1 Daimî memuriyet harcırahı
3 Müfettişler harcırahı
Fasıl yoktan

46
1

Muayyenat
Tayınat

1

Askerî levazım
Melbusat

47

49

4500

46 874

34 374

Ecza ve sıhhi malzeme masrafları

1 000
46 874
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46 874
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[2] SAYILI CETVEL
Muhassastm nev'i

F.
11
11
13
26
32
33
33
34

Zammedilen

1 Posta telgraf ücretleri
2 Telefon ve diğer muhabere ücret ve masrafları
1 Motorlu nakil vasıtaları masrafı
Yazı, neşir ve propaganda işleri
Geçen yıl borçalrı
1 1939 - 1942 yıllan borçlan
2 1937 - 1938 yılan borçlan
Hükme bağlı borçlar
i

95
2
3
2
1
7

551
500
000
000
500
000
550
6 350

YEKÛN

118 451

Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 1/429, 430
Karar No. 70
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Yüksek Başkanlığa
Orman Genel Müdürlüğü 1944 yılı Bütçe
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik
yapılması hakkında Tanm Bakanlığınca- hazır
lanıp Başbakanlığın 4 . V . 1945 tarihli ve 6/980,
981 sayılı tezkereleriyle Yüksek Meclise sunu
lan iki kanun tasarısı Komisyonumuza havale
buyrulmakla Tarım Bakanı Ş. Raşit Hatipoğlu
hazır olduğu halde incelenip görüşüldü.
Tasarının biri Genel Müdürlüğün 1944 yılı
bütçesinin müteferrika, muhabere ücretleri, yol
luklar ve melbusat bölümlerindeki ödeneklerin
yetmiyeceği anlaşıldığından ödeneğinde artık
kalacağı umulan tayınat tertibinden 46 874 lira
lık aktarma yapılmasını ve yine bir kısım bölüm
lere gelir fazlasından karşılanmak üzere 118 451
lira ek ödenek verilmesini, diğeri de geçmiş yıl
larda gerçekleştiği halde yıllarında ödenek ol
madığından ödenemeyen karşılıksız borçları öde
mek üzere yeniden açılan bölümlere 47 626 lira
aktarma olarak olağanüstü ödenek konmasmı
sağlamak maksatlariyle hazırlandığı gerekçeler
den ve alman izahlardan anlaşılmıştır.
Aktarmalar arasında yıl sonu itibariyle ek
lenmesine lüzum görülmeyen matbu evrak ve
defterler tertibine istenen 4 000 lira tamamiyle
çıkarılmış ve müteferrikadan 500, müfettişler
yolluklarından 600 lira düşülmüş ve görüşme sı
rasında yapılan teklifle yeniden geçici tazmi

nata 600 lira konmuştur.
Olağanüstü ödenekler arasından da motorlu
nakil vasıtalan için istenen 3 000 lira çıkarıl
mıştır.
Karşılıksız borçlann muhabere, yolluk, taymat, mahrukat, tenvir ve teshin ve nakliyat
gibi durması mümkün olmayan hizmetlerle ilgili
olduğu görüldüğünden kabul edilmiş ve yine bu
gibi hizmetlere konacak ödeneklerin yeterliğinin
ve karşılıksız borç yapılmamasının temini husu
sunda dikkat nazan çekilmiştir.
Her iki tasan, birleştirilmek suretiyle ve ya
zıya ilişkin bazı değişiklikler yapılarak yeni
den hazırlanmış olup Kamutayın onayına kon
mak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Başkan V.
Kastamonu
Edirne/
T. Coşkan M. N. Gündüzalp
Kâtip
Aydın
İstanbul
Ol. R. Alpman
F. öymen
Çanakkale
Bolu
Dr. Z. Ülgen
S. T. Arsal
Eskişehir
Diyarbakır
Ş.Uluğ
Y. Abadan
Hatay
Giresun
A. Sayar
H. Selçuk
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Sözcü
Tokad
H. N. Keşmir
Bitlis
B. Osma
Diyarbakır
R. Bekit
Giresun
M. Akkaya
İsparta
M. Karaağaç

İstanbul

H. Kortu
Bize
T. B. Balta

İzmir
M. Birsel
Samsun
M. A. Törüker

Kütahya
H. Pekcan
Tokad
B. A. Sevengü

Urfa
E. Tekeli

Yozgad
8. îçöz
Zonguldak
E. Erişirgü

Yozgad
A. Sungur

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİRÎŞt
Orman Genel Müdürlüğü 1944 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapifynkıst hakkında kanun tasarısı
MADDE 1. — Orman Genel Müdürlüğü 1944
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin
ilişik (1) sayıl* cetvelde yazılı tertipleri arasında
(42 374) liralık aktarma yapılmıştır.
MADDE 2. — Orman Genel Müdürlüğü 1944
yılı bütçe kanununa bağlı (A)) işaretli cetvelin
ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine
(115 451) ,lira ek ödenek verilmiştir.
MADDE 3. — Orman Genel Müdürlüğü 1944

yılı bütçe kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin
46 ncı muayyenat bölümünün 1 nci (Tayınat)
maddesinden 47 626 lira indirilerek ilişik (3)
sayılı cetvelde yazılı yeniden açılan tertiplere
olağanüstü ödenek konulmuştur.
MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.
MADDE 5. — Bu kanunu Maliye ve' Tarım
Bakanları yürütür.

Bütçe Komisyonunun değiştirişine bağlı cetveller
CETVEL [1]
B.

Düşülen
Lira

ödeneğin çeşidi

M.

Eklenen
Lira

38

Geçici tazminat

600

41

Büro giderleri

500

3 Müteferrika
43
45

500

Telefon ve diğer muhabere ücret ve giderleri

2 000

Yolluklar
1 Daimî memuriyet yolluğu
3 Müfettişler yolluğu

3 000
900
Bölüm toplamı

46
1
47

49

Muayyenat
Taymat

3 900

42 374

Askerî levazım
1 Melbusat

34 374

Ecza ve sıhhi malzeme giderleri

1 000
TOPLAM
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42 374

42 374

— 8—
CETVEL [2]
B.
11
1
2

Lira

ödeneğin çeşidi

M.

Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri
Posta ve telgraf ücretleri
Telefon ve diğer muhabere ücret ve giderleri

95 551
2 500
Bölüm toplamı

26

Yazı, neşir ve propaganda işleri

82

CJeccn yıl borçları

83

2 000
1 500
7 000
550

Eski yıllar borçları
1 193i) - 1942 yılları borçlan
2 1937 - 1938 villan borçları
Bölüm toplamı

84

98 051

Hükme bağlı borçlar

7 550
6 350

TOPLAM

115 451

CETVEL [3]
33/A

1943 yılı karşılıksız borçları

974

60

1943 vılı karşılıksız borçları

46 652
TOPLAM

»•-«
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47 626

